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الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين تحت الضوء مجددًا والطروحات تؤكد صعوبة الحل!
            بيروت ـ ناجي يونس

عاد ملف احلقوق االنس��انية لالجئني الفلسطينيني الى 
التداول في ضوء اجتماع جلنة االدارة والعدل النيابية امس، 
حيث باشرت دراسة اقتراحات القوانني االربعة التي قدمها 
رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط والتي تلحظ 

اعطاء الفلسطينيني حقوقا انسانية باحلد االدنى.
وفي هذا الشأن قال رئيس اللجنة النائب روبير غامن ان 

هناك امورا قد متر وامورا قد حتتاج الى دراية وترو.
وفي تقرير جلهات رسمية لبنانية ان في لبنان نحو 420 ألف الجئ 
فلسطيني وفدوا عام 1948 وهم مسجلون بهذه الصفة في سجالت وزارة 

الداخلية اللبنانية ووكالة غوث الالجئني الفلسطينيني )االنروا(.
وتشير التقديرات الى وجود حوالي 280 ألف الجئ من الناحية الفعلية 
بعدما غادر قسم كبير منهم االراضي اللبنانية وهناك ما بني 3000 و4000 
الجئ وفدوا بعد احداث »ايلول األسود« في االردن عام 1970 وهم يفتقرون 
الى اي صفة رس��مية وغير مسجلني مما دفع بالدولة اللبنانية واالنروا 
والفصائل الفلسطينية الى االتفاق على استصدار اوراق عن األمن العام 
اللبناني لترتيب اوضاعهم من دون ان يعطوا صفة الجئني وهم يعرفون 

بفاقدي االوراق الثبوتية.
وينتش��ر القسم االكبر من الفلس��طينيني في 12 مخيما اكبرها عني 
احللوة اما القسم اآلخر فينتش��ر في عدد من املناطق واالحياء ويقطن 

في شقق يستأجرها او ميلكها.
ويس��تطيع الالجئ ان يغ��ادر االراضي اللبناني��ة مبوجب وضعيته 

كمقيم الجئ وان يعود اليها وهو يتمكن من حتصيل علومه املدرس��ية 
ف��ي مدارس االنروا داخل املخيمات او قربها ثم يكمل عدد منهم تعليمه 

العالي او املهني في املؤسسات اللبنانية اخلاصة.
وأقامت االنروا املستوصفات وتعاقدت مع عدد من املستشفيات لتوفير 
الطبابة واالستشفاء لالجئني اضافة الى ما تقدمه لهم من حصص غذائية 

ومساعدات اجتماعية في مختلف املجاالت.
اال ان كل هذه املساعدات والتغطيات الطبية تقول هذه اجلهات انها ال تفي 
بأكثر من احلد األدنى وسط الظروف البائسة التي تسيطر على املخيمات 

وغياب اي التزامات رسمية من قبل الدولة اللبنانية حيال الالجئني.
لم يكن يحق لالجئ ان ميارس اي عمل بصورة شرعية اال ان القسم 
الكبي��ر منهم يعملون واقعيا في مجاالت كثيرة حتى اصدر وزير العمل 
االس��بق طراد حمادة قرارا قضى بالس��ماح للفلسطيني بالعمل في 60 

ميدانا صناعيا ومهنيا.
كان من حق الفلسطينيني ان يتملكوا اال ان قانون متلك األجانب الذي 

صدر مطلع القرن اجلاري منعهم من هذا احلق.
اش��ارة الى ان نحو 20 الف فلسطيني يعملون في دوائر االنروا في 
لبنان وإلى انه ينطبق على كل فلس��طيني يعمل في لبنان واقع األجنبي 
الذي ال يحتاج الى عقد عمل واالقامة وما يستتبعها من ضمانات وتأمينات 

فهو مقيم في لبنان.
وتكمن املشكلة الكبرى التي يواجهها اجلميع في اتاحة الفرصة أمام 
الفلس��طيني للعمل في املهن احلرة التي تشترط على كل لبناني يحمل 
شهادة في ميدانها ان ينتس��ب الى النقابة اخلاصة بها وهي التي حتدد 

شروط السماح ألي أجنبي بان يعمل في مجالها عدا نقابة احملامني التي 
حتصر حق مزاولة املهنة بحملة شهادات احلقوق من اللبنانيني.

وهنا تشترط القوانني املعاملة باملثل بني الدول ليتاح لألجنبي ان ميارس 
املهن احلرة على األراضي اللبنانية شرط ان توافق النقابات املختصة.

ومبا انه ال دولة فلسطينية قائمة بالتالي فانه ال ميكن تطبيق معيار 
املعاملة باملثل على الفلس��طينيني وميكن الغاء هذا الشرط على املهن 
احلرة بالنسبة الى الالجئني اال ان انتسابهم الى النقابات وممارسة املهنة 

أمران يعود تقريرهما الى النقابات نفسها اي الى اهل البيت.
وإذا أزي��ل هذا املعيار يكون لبنان قد أزال اي مظهر قد يعتبر من 

باب التمييز املهني ومراعاة حقوق االنسان.
وإذا كان س��هال اصدار قوانني جتيز لالجئ ان يعمل في اي قطاع 
بصف��ة أجنبي ال يحتاج الى اقامة ويس��دد كل ما يترتب قانونا فانه 

يبقى دقيقا جدا التعامل مع وضعية نقابات املهن احلرة.
استشفائيا سيسدد رب العمل والعامل الفلسطيني الرسوم املتوجبة 
عليهم��ا وهو ما يدفع الى اقتراح انش��اء فرع خ��اص بالالجئني في 
الضمان االجتماعي تتم تغذيته بهذه األموال اضافة الى ما يتفق عليه 
مع االنروا لتوفير االمكانيات املالية الالزمة للقيام بهذه االعباء وحيث 
ال يتوجب على خزينة الدولة اللبنانية اي مس��ؤولية مالية بأي شكل 

من األشكال.
وسيبقى على عاتق االنروا ان تؤمن التغطية االستشفائية لالجئني 

الذين يكونون قد بلغوا سن التقاعد او هم بال عمل.
وقد يتاح لالجئني ان يتابعوا التعليم في اي مدرس��ة رس��مية او 

خاصة لبنانية األمر الذي ينسحب على التعليم املهني واجلامعي على 
حد سواء.

ام��ا التملك وما يثيره من حساس��يات في النفوس فقد يكون ممكنا 
حله عن طريق مبدأ احلوزة الذي يقوم على ش��راء الفلسطيني ملسكن 
تع��ود ملكيته الى لبناني وتكون الدولة طرفا ثالثا في العقد اخلاص بهذا 

األمر.
اال ان هذا الفلسطيني ال يستطيع توريث املسكن ألحد او بيعه وهو 
قادر ان يستفيد منه مع ورثته طيلة الفترة الزمنية التي حتدد في العقد 

على ان تعود امللكية الى اللبناني صاحب امللكية في األساس!
من حق اي الجئ ان يستأجر منزال أينما أراد.

ان اعطاء هذه احلقوق ال يعني على االطالق وبأي شكل من األشكال 
انه بداية املسار نحو التوطني الذي ال يتم باحلصول على الهوية اللبنانية 

والتوظيف في الدولة وحق الترشح واالقتراع.
وبحسب هذه اجلهات املعنية ان هناك اجماعا لبنانيا على رفض التوطني 
وهو ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف وما تؤكد عليه الدول الشقيقة 
والصديقة واملنظمات العربية واالقليمية والدولية والفلسطينيون أنفسهم 

متمسكون بالعودة ويرفضون اي امر يتعلق بالتوطني.
وهناك مسائل سياسية ال ميكن التنازل عنها اال وهي سحب السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات األمر الذي يحتاج الى مساعدة سورية وتنظيم 
السالح الفلسطيني وتنظيمه داخل املخيمات لتصبح هذه األخيرة حتت 
س��لطة الدولة وامرة املؤسس��ات وقد أثبتت التجارب ان هذا السالح لم 

يعد اي الجئ الى دياره.
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أخبار وأسرار لبنانية
بري يقاطع البطريرك بشكل كامل: أصبح الفتا غياب الرئيس 
نبيه بري عن االحتفاالت التي يشارك فيها البطريرك 
املاروني مار نصراهلل بط����رس صفير. ففي االحتفال 
الذي جرى في بكركي مبناسبة تسليم جائزة الرئيس 
الياس الهراوي الى البطريرك املاروني، وجهت السيدة 
منى الهراوي دعوة ش����خصية لرئيس مجلس النواب 
وأعقبتها باتصال هاتفي متنت فيه على الرئيس بري 
احلضور الذي رده: ان شاءاهلل خير. لكن املفاجأة كانت 

حضور رئيسي اجلمهورية واحلكومة.
وكان بري ق����د غاب عن احتفال كفيفان )تطويب األخ 
اسطفان نعمة( ولم يوفد من ميثله، ورفض الرئيس 
بري زيارة البطريرك صفير بناء على وس����اطة بذلها 

صديق مشترك قائال: »أبدا لن أذهب اليه«.
مؤمتـر عن الفيدرالية: تنظم جمعية فريدريش إيبرت في 
أملانيا وملدة أس��بوع مؤمترا عن الفيدرالية، وقد توجه كل 
من النواب عالء الدين ترو، علي بزي، نهاد املشنوق، سامي 

اجلميل وفريد اخلازن الى أملانيا تلبية لدعوة اجلمعية.
»كن هادي« على الئحة فيلتمان: أش����ارت تقارير صحافية 
ال����ى ان وزير النقل االميرك����ي - اللبناني األصل راي 
حلود همس ألحد اعضاء الوفد اللبناني الذي جال معه 
في جولة السالمة املرورية، بأن الئحة فيلتمان املالية 
تتضمن مساعدات جلمعيات املجتمع املدني عندكم في 

لبنان.
فجمعية »كن هادي« التي تنشر االعالنات على الطرقات 
تدعو فيها الى احترام قوانني السير والسالمة املرورية 
وعدم شرب الكحول اثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف 

اخلليوي اثناء القيادة.
هذه اجلمعية يقول راي حلود تقبض مس����اعدة مالية 
سنوية تتجاوز اخلمسة عشر مليون دوالر. فال أدري 
ملاذا كل هذه الضجة في األوساط السياسية اذا ما قررت 

الواليات املتحدة مساعدة اجلمعيات اللبنانية.
خريف حار: تتوالى التأكيدات من مسؤولني كثر في لبنان 
بان اخلري��ف القادم على لبنان س��يكون حارا جدا اذ ان 
االنفج��ار بات على األب��واب وكل الظ��روف باتت مهيئة 

حلدوثه.
السفيرة االميركية اجلديدة: تبدي مصادر حزبية معارضة 
اس����تياءها وتخوفها من املعلومات التي سربت حول 
الس����فير االميركي اجلديد الذي قرر الرئيس االميركي 

باراك اوباما تعيينه في لبنان.

خليل لـ »األنباء«: ندعو لسحب ملف 
الحقوق الفلسطينية من التداول اإلعالمي

معلومات لـ »األنباء«: اجتماع 14 آذاري
 في مكتب السنيورة اليوم

زهرا: نرفض أن يكون لبنان ساحة رد
على أي توتر دولي مع إيران

بيروت ـ محمد حرفوش
تعكف قوى 14 آذار على دراس���ة اقتراحات 
القوانني املعجلة املكررة التي تتناول احلقوق 
املدنية للفلسطينيني في لبنان من اجل التوصل 
الى بلورة رؤية موحدة أو تصور موحد اسالمي 

� مسيحي 14 آذاري من هذا امللف.
وفي معلومات »األنباء« ان اجتماعا سُيعقد 
لهذه الغاية اليوم في مكتب رئيس كتلة املستقبل 
الرئيس فؤاد السنيورة وهو الثالث الستكمال 
اعداد هذا التصور الذي يراعي االنسان الفلسطيني 
وسيادة الدولة في آن ويؤكد ان ليس ثمة انقسام 

مسيحي � اسالمي في هذا املوضوع.
كما يقترح التصور اعتماد مصطلح احلقوق 
االنسانية واالجتماعية للفلسطينيني بدال من 
مصطل�����ح »احلق��وق املدني�����ة« نظ��را الى 
االلتباس في مصطلح »املدنية« الذي قد يتضمن 
حقوقا سياسية كما ان التصور ال يربط احلقوق 
)التملك والعمل..( مبسألة السالح على خلفية 
التأس���يس مع الشرعية الوطنية الفلسطينية 
بصفحة جديدة ال يجوز ان تكون فيها »نقاط 
سوداء« بالنسبة الى الشعب الفلسطيني الالجئ 

في لبنان.

بيروت ـ عمر حبنجر
استقطب تشييع العالمة املرجع السيد محمد حسني فضل اهلل كل 
املشهد السياسي في لبنان على امتداد اليومني االخيرين، لكن احداث 
اجلنوب بني القوات الدولية واهالي بعض قرى جنوب الليطاني، بقيت 
متصدرة على اجلانب السياسي من اليوميات اللبنانية رغم التهدئة 
امليدانية التي حصلت، في ظل استمرار اجواء التأزم الديبلوماسي 

املتصل بهذه االزمة.
وابرز املعاجلات متثلت في اجتماع القيادتني العسكريتني للجيش 
واليونيفيل في بلدة مجدل س���لم حيث اقرتا خطوات مشتركة على 
االرض، بعدما رفعت الدول االوروبية الثالث املشاركة في هذه القوات 
وهي فرنسا وايطاليا واسبانيا مستوى التنسيق بينها، حول هذه 
القضية متهيدا لوضعها على السطح في جلسة مجلس األمن املقررة 
في 14 يوليو، واملخصصة اصال ملناقش���ة تقرير االمني العام لالمم 

املتحدة بان كي مون، حول تنفيذ القرار 1701.
وذكرت »النهار« ان سفراء فرنسا دومينك لوتون، واسبانيا خوان 
كارلوس غافو وايطاليا غبريال كيكيا، قاموا امس بجولة غير معلن 
عنها في منطقة انتش���ار الدوليني جنوب���ي الليطاني بصحبة قائد 
القوات االس���باني البرتو اسارتا، وعاينوا الوضع ميدانيا في ضوء 
االجراءات التي شرع باتخاذها، العادة التنسيق بني دوريات اجليش 

واليونيفيل، ما اعتبرت رسالة دعم للقوات الدولية.
هذا املوضوع س���يحضر مرة اخرى في جلس���ة مجلس الوزراء 
يوم غد اخلميس، م���ن زاوية اعالن مجلس الوزراء التزامه تطبيق 
القرار 1701، وينتظر اعالن هذا املوقف مجددا، مع دعوته الى التفاهم 

والتنسيق بني اجليش واليونيفيل وفق القواعد املتبعة.

شروط فرنسية

وثمة نقطة خالفية مازالت موضع س���جال فاحلكومة الفرنسية 
تعتبر ان حرية حركة جنودها في القوات الدولية متثل شرطا اساسيا 
حلفظ السالم وان القرار 1701 يسمح لهذه القوات مبقاومة محاوالت 
منعها من اداء واجبها، علما ان الرسائل الصحافية الواردة من باريس 
ترب���ط ما جرى بني اليونيفيل واالهالي في اجلنوب بامللف النووي 
االيراني، وبدعوة فرنسا الى فرض عقوبات على ايران حلضها على 
وقف عمليات تخصيب اليورانيوم لصنع اسلحة، بدليل ان الكتيبة 

الفرنسية وحدها تتعرض للتهديدات واالحتكاكات.
وتشير هذه الرسائل الى استعداد باريس الى دعوة مجلس االمن 

التخاذ موقف موحد مما يحصل في جنوب لبنان.
وفي معلومات املصادر الديبلوماسية ل� »األنباء« ان ما يتعرض 
له اليونيفيل، جزء من التصعيد االيراني بوجه املجتمع الدولي الذي 

منافذها الطبيعية.
في غضون ذلك التقى رئيس احلكومة س���عد احلريري املوجود 
في باريس في إطار زيارة خاصة، الرئيس املصري حس���ني مبارك 
الذي زار العاصمة الفرنسية امس االول وعرض معه عالقات البلدين 
الى جانب التطورات الراهنة في املنطقة، وفق ما صرح به احلريري 
الذي أضاف انه اطلع الرئيس مبارك على ما يحدث في لبنان بشأن 

القوات الدولية العاملة في اجلنوب.
وقال احلريري: يجب علينا التنسيق جميعا ليكون هناك موقف 
عربي واحد، وقد ش���رحت لسيادة الرئيس موضوع اليونيفيل في 
لبنان وعسى ان تكون األمور هادئة، ألنه ال مصلحة ألحد في حصول 
استفزازات، وألننا جميعا نريد تنفيذ القرار 1701 الذي يحمي اللبنانيني 

والذي هو سبب وجود اليونيفيل في لبنان من اجل هذه الغاية.

الوزير حرب إلعالن موقف حكومي مما يجري

وفي هذا السياق، طالب وزير العمل بطرس حرب احلكومة اللبنانية 
بضرورة إعالن موقف رسمي مما يحدث مع قوات »اليونيفيل« في 
اجلنوب، الفت���ا الى ان وجود القرار 1701، ال���ذي صدر هو حلماية 

لبنان.
واعتب���ر ان هذه األحداث التي حصلت مع »اليونيفيل«، وضعت 
األمور في وضع غير صحيح وجو غير س���ليم وغير صحي، داعيا 
الى رفع التعاون على مستوى مجلس الوزراء، وبالتالي حسم اجلدل 
وااللتباس���ات، وأضاف: يجب بحث هذا األم���ر في مجلس الوزراء، 
وطرحه من جميع جوانبه، وإصدار موقف رس���مي موحد إلزالة كل 

االلتباس حول هذا األمر.
وشدد حرب على وجوب إشراك أكبر عدد ممكن من اجليش اللبناني 
في العمليات التي جتري في الداخل اللبناني، وعلى وجوب أال يتحول 
ما يحصل الى مسلكية دائمة وكأنه هذا هو تصرف اللبنانيني، معربا 
عن اعتقاده ان زيارة قائد اجليش الى اجلنوب، جاءت من خالل اللقاء 

الذي جرى مع رئيس اجلمهورية ميشال سليمان.
وأوضح ان التوجه اليوم هو إرس���ال عدد كاف من اجليش الى 
اجلنوب ليتولوا مسؤوليتهم بالدفاع عن أهل املنطقة، وتكون القوات 
الدولية الى جانب اجليش وليس العكس، معتبرا ان هذه هي التدابير 
السريعة، وقال: إذا استمر اجلو كما هو عليه اليوم فقد يدفع الدول 
املساعدة الى سحب قواتها من اجلنوب، ما يعّرض لبنان الى وضع 

مأساوي نحن في غنى عنه.
وختم حرب: »نس���عى الى تطوير لبنان وفرض االستقرار فيه، 
في ح���ني ان أي مواجهة بني لبنان وإس���رائيل س���تقضي على كل 

جهودنا«.

موجة مماثلة من التوتر.
ونقلت الصحيفة عن الس���فير اإلس���باني قوله ان قائد القوات 
الدولية كان مطمئنا وواثقا، ونحن كس���فراء أوروبيني كررنا دعمنا 
للقوات الدولية ولشخصه حتديدا، مؤكدا ان هذه القوات ستبقى في 

اجلنوب من أجل حفظ السالم.

أسباب ميدانية

واس���تبعد مصدر فرنس���ي رد التوتر الى أسباب ميدانية، وقال 
للصحيف���ة ان احلزب يخط���ئ في قراءته للق���رار 1701، معتبرا ان 
الرياح الساخنة الس���تحقاق احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان بدأت 
تهب على املنطقة بأس���رها، وليس ما يحدث ف���ي اجلنوب إال أحد 

اتخذ قرار تش���ديد العقوبات على ايران، ويهدف الى  حتجيمها او 
شل حركتها وان هذا االمر قد يتطلب وقتا ورمبا يتطور الى سقوط 
ضحايا، عندها يصبح انس���حاب الدوليني من اجلنوب قرارا مقررا، 

مبعزل عن مصلحة لبنان العليا.

القرار المناسب

وفي معلومات هذه املصادر ايضا ان خبراء فرنسيني زاروا بيروت 
وآخرين في الطريق اليها لتقييم الوضع واتخاذ القرار املناسب.

في غضون ذلك حتدثت صحيفة »السفير« عن مساع »للمصاحلة 
بني الدوليني واالهالي والوحدات املعنية بحضور اجليش اللبناني 
على غرار اللقاء املوس���ع الذي شهده اجلنوب قبل أشهر، في أعقاب 

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو كتلة »القوات اللبنانية« النائب انطوان 
زهرا ان »أكبر خدمة نقدمها للعدو االسرائيلي، هي 
العمل على »تطفيش« القوات الدولية من جنوب لبنان، 

وترك الساحة مفتوحة على كل االحتماالت«.
وقال زهرا في تصريح له أمس »ان الوقائع التي 
جرت على االرض والرواي����ات التي تعددت حولها 
اكدت انها ليست بريئة، اضافة الى املواقف السياسية 
التي احتضنت هذا التحرك ووضعت شروطا على 

اليونيفيل«.
ولفت زهرا الى ان »هذه التطورات حصلت بعد 
قرار مجلس األمن بالعقوبات على ايران وتش����ديد 
العقوبات من ال����دول االوروبية وأمي����ركا«، داعيا 
»االطراف املعنية الى طمأنة الناس وإرجاع الوضع 

الى طبيعته«.
وأشار الى ان »احلكومة اللبنانية ووزارة الدفاع 
ووزارة اخلارجية هي اجلهات املعنية بتحديد ما اذا 
خرقت اليونيفيل قواعد االشتباك أم ال«، معتبرا ان 
»حزب اهلل هو القوة السياسية املتحكمة في الوضع 
السياسي في جنوب لبنان وميتلك القدرة ع لى حتريك 
الناس«. وإذ اكد ان وزراء القوات »سيطرحون على 
جدول اعمال اجللس����ات املقبلة للحكومة ما حصل 
ف����ي اجلنوب ألن ذلك يتعلق مبصي����ر كل لبنان«، 
ورفض أن »يكون لبنان س����احة رد على أي توتر 
دولي مع النظام االيراني«، مشيرا الى ان »ما حصل 
مع »اليونيفيل« يقع ضمن مجموعة من الردود على 
الدول التي أصدرت قرار العقوبات على ايران انه ال 

ميكن معاقبة ايران من دون الرد في لبنان«.

بيروت ـ زينة طبارة
اس���تغرب عض���و تكت���ل 
النائب  »التغيير واالصالح« 
د.يوسف خليل وصف بعض 
اللبنانيني اعتراض  الفرق���اء 
االهالي في اجلنوب على أداء 
القوات الدولية ب� »االعتداءات«، 
واعطاءه طابعا سياسيا وأمنيا 
وأبعادا اقليمي���ة ال متت الى 
الواقع بصل���ة، معتبرا ان ما 
حصل بني الش���عب اجلنوبي 
وقوات اليونيفيل مجرد سوء 
تفاهم بني الطرفني يس���تدعي 
تولي اجليش اللبناني عملية 
التنس���يق الكامل مع االهالي 
ونقل وجهة نظرهم ومخاوفهم 
وهواجسهم الى قيادة القوات 
الدولي���ة حي���ال املن���اورات 
الت���ي جتريها  والتدريب���ات 
� موض���وع وأس���باب التوتر 
االخي���ر � الفتا ال���ى ضرورة 
االخذ بعني االعتبار ش���عور 
االهالي باس���تهداف اسرائيل 
الدائم للمقاوم���ة، خصوصا 
في ظل ما تش���هده الس���احة 
الداخلية من توقيفات باجلملة 
للعمالء، وف���ي ظل تهديداتها 
املتواصلة للمناطق احلدودية 
وللبنان ككل، والتي كان آخرها 
التهديد بالس���طو على حقول 

النفط املائية.
ولفت النائب خليل في حديث 
ل� »األنب���اء« الى ان اعتراض 
أتى  االهالي في اجلنوب وان 

بصورة غير مستحبة، اال انه 
امتعاضهم  جاء تعبيرا ع���ن 
من متاخمة الق���وات الدولية 
الس���كنية وتسيير  للمناطق 
الدوري���ات داخ���ل أحيائها، 
االمر الذي اعتبروه غير مراع 
خلصوصيته���م ومدنيته���م 
ويتمحور خارج اطار مهامها 
املنصوص عليها في القرار 1701، 
مشيرا الى ان قوات اليونيفيل 
غير قادرة من موقعها العسكري 
عل���ى تفهم مخ���اوف االهالي 
واستيعاب وجهة نظرهم جتاه 
العدو االسرائيلي الذي يحاول 
جاهدا وباستمرار خرق املقاومة 
واالجهزة اللبنانية واالندساس 
في املناط���ق اجلنوبية بهدف 
املتغي���رات وجتميع  رص���د 
معطيات يستطيع بناء عليها 
رسم خريطة جديدة العتداءاته 

وانتهاكات���ه، معتبرا واحلالة 
تلك ان على اجليش اللبناني 
تكثيف اجلهود لتقريب وجهات 
النظر بني الطرفني ولعب دور 
الوسيط بينهما والعمل على 

عدم تكرار احداث مماثلة.
احلق���وق  مل���ف  وع���ن 
الفلسطينية، امللف االقرب امام 
املجلس النياب���ي، أكد النائب 
خلي���ل على وج���وب اعطاء 
الفلسطينيني حقوقهم املدنية، 
امنا ضم���ن ضوابط قانونية 
ومعايي���ر وطني���ة منطقية 
ال تس���بب خلال دميوغرافيا 
وال تش���كل مزيدا من االعباء 
املالي���ة واالجتماعي���ة على 
اللبنانية، مس���تغربا  الدولة 
املذكور  البعض للملف  طرح 
املزاي���دات وبيع  ب���اب  م���ن 
الفلسطينيني مواقف وهمية 
وعواطف س���طحية عابرة ال 
تعير قدرات الدولة املالية أي 
أهمية، وال تعالج املخاوف من 
التوطني الذي يسعى اليه العدو 
الوسائل  الصهيوني بش���تى 

واالساليب.
ودعا الى ضرورة س���حب 
هذا امللف من التداول االعالمي 
ووقف التصاريح املتش���نجة 
والكف عن رمي االتهامات جزافا 
من قبل من يحاول تس���ويق 
هذا امللف على حساب لبنان 
واللبنانيني، وذلك كخطوة أولى 

للبدء مبناقشته.

أكد أن ما جرى بين الجنوبيين واليونيفيل سوء تفاهم استعدادًا إلطالق رؤية موحدة عن الواقع الفلسطيني

د.يوسف خليل 

)محمود الطويل( الرئيس املصري حسني مبارك مستقبال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري في مقر اقامته خالل تواجدهما في پاريس امس االول

الحريري يدعو لموقف عربي موحّد: ليس من مصلحة أحد حصول استفزازات جنوباً
مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: ما تتعرض له »اليونيفيل« في الجنوب جزء من التصعيد االيراني رداً على العقوبات


