
السبت 18 سبتمبر 2010   35عربية وعالمية

جنبالط للقاء مصالحة بين الحريري ونصراهلل درءًا للفتنة
اسرائيل، اما الباقي فمهدد، مصر، 
نتمن����ى خروجها من أزمة النظام 
وإعادة دورها ألنها أكبر دولة عربية 
وهي معطلة. وردا على سؤال حول 
الفلسطينية قال:  وضع السلطة 
حركة فتح انتهت م����ع أبوعمار، 
ومحمود عباس ليس احلاكم وهو 
أساسا راهن على التسوية، وأنا ال 
أرى وجود تسوية، األمر يختلف 
إذا حترك املسار السوري، ونحن 
في لبنان ال منشي إال مع السوري، 
إيانا لن يخطئ ومنشي فرادى، من 
أجل اجلوالن ومن أجل حق عودة 
الالجئني، لكن السوري ال ميشي 
بالتسوية دون تركيا التي تشكل 
ضمانة له. ونوه جنبالط بالنجاح 
األخير ألردوغان في التصويت على 
قانون يحد من س����يطرة القضاء، 
لكن هناك مشكلة األكراد والعلويني 
في تركيا. وسئل جنبالط: هل انت 
خائف اآلن؟ أجاب: نعم أنا خائف، 
حادث برج أبي حيدر )بني حزب 
اهلل واألحباش( أرعبني، لذلك علينا 
ان نخفف من الكالم العلني والعمل 
على األرض لرأب الصدع. وختم 
جنبالط متمنيا ان ينجح الرئيس 
األميركي أوباما وأال يجهض جهد 
رئيس أسود من أصول اسالمية، 
من خالل اليمني األميركي األبيض 
والعنصري����ة اليهودية، وإال فإن 
العالم الغرب����ي ذاهب الى اليمني، 
الى حيث يريد احملافظون اجلدد 
من صراع احلضارات، اي صراع 

األديان.
وأعطى جنبالط مثاال وهو ما 
حصل في فرنسا حيث قامت حملة 
على »النور« اي الغجر، وتشريع 
النقاب في فرنسا، والبرتغال، هما 
الدولتان العلمانيتان الوحيدتان في 
أوروبا، وهذا نتيجة الفكر الديني 

الذي أطلقه بن الدن.

سليم احلص، مرحلة العروبة، لقد 
تراجعت الفكرة القومية.

وقال جنبالط: سأذهب الى دمشق 
ألرى موضوع دروز اجلوالن، نحن 
يجمعنا الرابط القومي والعربي، 
ال حتمينا إال العروبة ألننا أقلية 
األقليات، وألن قس����ما منا، خلطأ 
تاريخي باستخدامنا كحرس حدود 
عند اسرائيل لقمع الفلسطينيني، 

سيحاسب.
وأضاف: االسالم يحمينا، لكن 
ممكن ان تظهر تيارات اس����المية 
تخوننا عقائديا، أما لقاء ش����يخ 
درزي من اسرائيل مع شيخ درزي 
في لبنان عل����ى قاعدة املذهب، ال 

معنى له.
وعن املفاوضات الفلسطينية � 
اإلسرائيلية املباشرة رأى جنبالط 
ان الرئيس األميركي أوباما يأمل 
في احلصول على الصوت اليهودي 
في االنتخابات التشريعية، بعدما 
بلغ األفق املس����دود ف����ي العراق، 
وفي أفغانستان، التي لم يدخلها 
جيش في العالم اال وخرج مهزوما، 
االجنليز مرتني، السوفييت مرة، 
واألميركان على الطريق. لكن في 
فلسطني هناك حلف يدعم احلل مع 
أوباما، هناك السلطة الفلسطينية 
وعرب االعت����دال، اململكة العربية 
السعودية ال تستطيع اال ان تدعم 

املبادرات السلمية.
وردا على سؤال قال جنبالط: 
ال مقوم����ات ح����رب اقليمي����ة في 
الوق����ت احلاضر هن����اك مقومات 
صمود، فنحن محاطون بجو عربي 
متراجع، العالم العربي اليوم هو 
عبارة عن اسرائيل، تركيا، ايران، 
سورية في الوسط، وقد لعبت لعبة 
ذكية بتحالفها مع ايران وتركيا، 
الس����عودية،  العربية  اململكة  اما 
فموجودة وذات قوة للتحالف مع 

طاولة احل����وار، لذا فلنفصل بني 
احملكمة والق����رار االتهامي، وقال: 
إذا كانت العدالة ستؤدي الى فتنة 
فأنا أفضل التراجع حلفظ السلم 
األهلي وهو أهم«. وقال جنبالط 
ان هناك حصارا مستمرا من أميركا 
على س����ورية، بدليل عدم عودة 

السفير.
وعن الوضع الدرزي قال: ظن 
البعض ان بوسع الدروز العيش 
محايدين، وهذا مستحيل، ألن أمامنا 
البحر وس����ورية وإسرائيل وقدر 
التعايش املشترك مع املسيحيني 
في جبل لبنان، وأنا شخصيا أعيش 
في مرحلة س����ابقة، كما الرئيس 

ندمي وسامي اجلميل اللذين يدعوان 
الرئيس احلريري لعدم التنازل.

ولم ينف جنبالط بحث موضوع 
تأجيل القرار الظني في لقاءاته في 
فرنس����ا، وقال: التقيت كوشنير، 
وفيلتمان، ونيكوال بهذا اخلصوص 
لكن توجههم أنه ال تدخل في شؤون 
احملكمة الدولية وقراراتها، واضاف 
»احملاكم في رواندا وغيرها رمبا 
جنحت امنا جرائم لبنان سياسية 
وبالتالي تؤدي ال����ى دم وبهذا ال 
ُتنصف الش����هداء، داعيا الى جهد 
موّحد للحريري ونصراهلل وسورية 
لتجنيب البلد الدماء، مذكرا بأن ثمة 
قرارا اتخ����ذ يومها باإلجماع على 

حزب اهلل ما ُيثب����ت أن احملكمة 
اتهامية  مسّيسة وأن ثمة خلفية 
مسبقة، ومقال »دير شبيغل« يدخل 
هذا الس����ياق. وإذ لم يعلق كثيرا 
على حترك اللواء جميل الس����يد 
»ال����ذي يعمل من احلب����ة قبة«، 
وعلي����ه احلضور الى القضاء ألن 
القضاء فوق اجلميع، رأى ان جبهة 
املمانعة املوجودة حاليا بني سورية 
وإيران وحزب اهلل من غير املمكن 
ان ُتزعزع وهي قدمية على الساحة 
ومن يراهن على ذلك فسيفش����ل، 
ورأى انها ضرورية اليوم نتيجة 
االنهي����ار العربي أمام اس����رائيل، 
ال����كالم األخير للنائبني  ومنتقدا 

احلريري وهي جدية، و»هذا األمر 
ناقشته مع الرئيس احلريري في 
اللق���اءات األخيرة بيننا«، قائال 
»ملاذا ال نرى اس���رائيل والبعد 

األصولي مثال«؟!
وق����ال: في هذا اإلطار يجب أال 
نبقى أسرى التآمر الدولي، ال أحد 
يتآمر على السيد نصراهلل، بل كي 
ال نقع وإياه والشيخ سعد في فتنة 
ُتهز على انتص����ار 2006 علينا 
باحلوار، مجددا رأيه بأن احملكمة 
»أداة في لعبة األمم«، وهذا ما ذكرته 
في إفادتي للمحقق ديتليف ميليس، 
مالحظا ان االتهامات األولى كانت 
للنظام الس����وري ثم انتقلت الى 

الى الفتنة ومبا يؤكد أن احملكمة 
مسّيس����ة، فإن من احلكمة اتخاذ 
قرار وبشكل جماعي من كل الفرقاء 
بتأجيله، تفاديا للفتنة ومن أجل 
لبنان معافى يخرج من الزواريب 
كما حصل في برج أبي حيدر، بني 
حزب اهلل واألحباش، منوها في هذا 
السياق مبواقف رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة وداعيا الى مساعدتهما 
ووعيهما للخروج من الدوامة، وإال 
نكون نخدم اسرائيل أو أميركا في 
مترير الفش����ل في فلسطني، عبر 
إشعال فتنة في لبنان، كما حصل 
عبر محطات ع����دة بدءا من العام 

.1975
وقال، ان كالم احلريري الى 
جريدة »الشرق األوسط« جّبار 
لكن ثمة متضررين من تقاربه 
مع سورية من جهتي 8 و14 آذار، 
مشددا على لقاء الرجلني ومعاجلة 
األمور باحل���وار لتأجيل القرار 
وهذا يتطلب مبادرة من الفريقني 
وليس باإلكراه لوأد الفتنة. وردا 
على س���ؤال حول الكالم األخير 
للواء جميل السيد، أكد جنبالط 
رفضه ما يجري على الساحة بهذا 
اخلصوص ورأى ان من ش���أنه 
ان يورط س���ورية، وبالنسبة 
الى مسألة ش���هود الزور فالبد 
من معاجلة املوضوع بعيدا عن 
املنابر اإلعالمية والشوارع، بل 
ثمة مطالعة لوزير العدل وقرار قد 
يبادر اليه مجلس الوزراء لكشف 
ش���هود الزور وإذا كان البد من 
محاكمة للذين يستحقون ذلك 
اآللية املعينة  فليكن بعد رؤية 
للمحاسبة وال يستلزم األمر 5 أو 
7 مايو جديدين. وأعطى النائب 
جنبالط أهمية كبيرة للقرائن التي 
عرضها السيد حسن نصراهلل 
في مسألة اغتيال الرئيس رفيق 

المختارة - عامر زين الدين
دعا رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائ����ب وليد جنب����الط الى لقاء 
مصاحلة بني رئيس احلكومة سعد 
احلريري، وأم����ني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل ومخاطبة 
كل منهما جلمهور اآلخر كي ال يقع 
لبنان في فخ الفتنة التي تريدها 
اسرائيل، كاش����فا عن رسالة من 
الرئيس بشار األسد حملها جنبالط 
وتدعو الى اإلبق����اء على احملكمة 
لكن القرار االتهامي البد من إعادة 

النظر فيه«.
لكن جنب����الط قال، ان لقاءاته 
مع مسؤولني فرنسيني وأميركيني 
أكدوا له »عدم تدخلهم مبوضوع 

قرار احملكمة«.
وقال جنب����الط في حديث الى 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال ضمن 
برنامج »كالم الناس«، لس����نا في 
حاجة الى 5 أو 7 مايو جديد لكي 
تغرق املقاومة ف����ي أزمة بيروت 
وكذلك األمر بالنس����بة للمحكمة 
الش����وارع،  الدولية واغراقها في 
معتب����را ان الس����يد نصراهلل لم 
يكن بحاجة لهجمة تصعيدية على 
الرئيس سعد احلريري، رافضا في 
هذا السياق الكالم األخير للنائب 
ميشال عون، واللواء السابق جميل 
اللذين يدعوان لتحطيم  الس����يد 
القض����اء والدولة واملؤسس����ات، 
مذكرا بالثمن ال����ذي دفعه لبنان 
نتيجة اتفاق كامب ديڤيد، ورأى 
ان األمر ُيحل بني رجلني )احلريري 
– نصراهلل(، فوق احلساس����يات 
واملاضي الخ.. ألن مصلحة البلد 
أهم وكذلك العالقات اإلسالمية – 
اإلسالمية. متسائال: هل من احلكمة 
العودة الى الش����ارع أو الفراغ أو 
الزواري����ب؟! واض����اف، »اذا كان 
القرار للمحكمة الدولية سيأخذنا 

كشف عن رسالة من األسد تدعو إلى اإلبقاء على »المحكمة« مع إعادة النظر في القرار االتهامي

رئيس اللقاء الديموقراطي: 
أشعر بأن حياتي معرضة للخطر

اكد النائب وليد جنبالط لصديق مقرب منه في جلس��ة 
خاصة انه ال يحس ابدا باالمان في هذه الفترة ويش��عر بان 
حيات��ه معرضة للخطر وان هن��اك من يتربص به باالضافة 
ال��ى قلقه من فتن��ة ودم في لبنان، وتس��اءل جنبالط ملاذا 
يواصل البعض التحريض عليه لدى السوريني وحتذيرهم 

منه رغم كل التنازالت التي قدمها واملواقف التي يطلقها.

بي����روت - أ.ف.پ: اص����در »حزب 
اهلل« بيانا ج����اء فيه: »كنا ننتظر من 
اجلهات املعنية ف����ي القضاء اللبناني 
ان تبادر الس����تدعاء الذي����ن تفاخروا 
بعمالتهم لالسرائيلي وحتالفهم معه 
والتحقي����ق معه����م، وكنا ننتظر ان 
تتحرك ه����ذه اجله����������ات القضائية 
دفاعا عن كل الرئاس����ات التي اهينت 
وهتكت على مدى سنوات بتعابير ال 
تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة 
الدولة ورموزها«. واضاف البيان: »كنا 
ننتظر ان تسارع هذه اجلهات القضائية 
الى طلب الوثائق واملعطيات التي اعلن 
عنها اللواء جميل الس����يد في مؤمتره 
الصحافي االخير بحث����ا عن احلقيقة 
والعدالة وحرصا عليهما، لكننا فوجئنا 
باستخدام القضاء، في خدمة الصراع 
السياس����ي من خالل ما اعلن عنه من 
قرار يتعلق باللواء السيد«، معتبرا ان 
»القرار الصادر قرار سياسي بامتياز 

وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم 
يصرح باحلقيقة في ه����ذه املرحلة«، 
وتاب����ع: »نرفضه بش����دة وندعو الى 
التراجع عنه بسرعة، اما اقامة العدالة 
فتقضي ان يس����ارع القضاء اللبناني 
ال����ى وضع يده على »ش����هود الزور« 
 ومصنعيهم الذين ادخلوا لبنان وسورية
ف����ي متاه����ة مظلم����ة كادت ان تودي 

باجلميع«.
من جه����ة اخرى أعلن����ت احملكمة 
اخلاص����ة للبنان في بيان نش����ر على 
موقعها االلكتروني امس انها صاحبة 
احلق في البت بطلب مس����ؤول امني 
لبناني سابق، أوقف لفترة طويلة في 
قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق 
رفيق احلريري، االطالع على مستندات 

لدى هذه احملكمة.
وجاء ف����ي البيان »اص����در قاضي 
اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني قرارا 
مفاده ان احملكمة تتمتع باالختصاص 

للفصل في طلب جميل السيد االطالع 
عل����ى بعض املواد م����ن امللف اخلاص 
بقضية احلريري. كما اعتبر ان جميل 
الس����يد يتمتع بالصفة لالحتكام الى 

احملكمة«.
لكن فرانسني »وبعد التذكير بان حق 
الفرد في االطالع على ملفه اجلزائي هو 
حق أساسي، ش����دد على جواز تقييد 
هذا احلق، والس����يما في ح����ال تأثير 
ذلك س����لبا في حتقي����ق جار او ميس 
مبصالح أساسية او باألمنني الوطني 

او الدولي«.
وطلب »من كل من الس����يد واملدعي 
العام )القاضي داني����ال بلمار( تقدمي 
مالحظاتهما بشأن تطبيق هذه القيود 
على القضية الراهنة، وذلك في موعد 

أقصاه األول من اكتوبر 2010«.
وأوضحت املس����ؤولة ع����ن مكتب 
التابع للمحكمة الدولية في  التواصل 
بيروت وجد رمض����ان لوكالة فرانس 

برس ان املدير العام السابق لألمن العام 
اللواء جميل السيد وبلمار »سيقدمان 
مالحظاتهما خالل املدة املمنوحة لهما، 
على ان تبت احملكمة بعد ذلك في مسألة 
السماح للسيد باالطالع على مستندات 

يطالب بها«.
وكان جميل السيد سجن في لبنان 
بني أغسطس 2005 وابريل 2009، مع 
ثالثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة 
األجهزة األمنية، لالشتباه بتورطهم في 

اغتيال احلريري في فبراير 2005.
وأمرت احملكمة الدولية باإلفراج عنهم 
»بسبب عدم كفاية األدلة« بعد تنازل 
القضاء اللبناني ع����ن صالحياته في 
القضية اثر بدء عمل احملكمة اخلاصة في 
مارس 2009. وتقدم السيد من احملكمة 
بطلب احلصول على »املواد الثبوتية 
اخلاصة باالدالءات« التي تس����ببت ب� 
»التشهير« به و»احتجازه تعسفا ملدة 

4 سنوات«، على حد تعبيره.

النائب وليد جنبالط

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال املبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل في عني التينة أمس  

»لبنان السياسي« يغلي.. وتحذيرات من استخدام الشارع

وسبق وصول ميتشل كالم 
ملصدر اميركي بارز مفاده ان ادارة 
الرئيس اوبام���ا تريد ان يعاود 
الكونغرس السماح بصرف ماليني 
الدوالرات من املساعدات العسكرية 
للبنان، الن ذلك في مصلحة االمن 

القومي االميركي.
ابلغ ميتشل املسؤولني  وقد 
اللبنانيني وخاصة قائد اجليش 
ش���يئا من هذا، واطلع ميتشل 
الرئيس سليمان على ما بلغته 
 � الفلس���طينية  املفاوض���ات 
االسرائيلية املباشرة، واملرحلة 
املفاوض���ات على  املقبلة م���ن 
 � املس���ارات االخرى )السورية 

اللبنانية(.

املعارضة تنظر إلى الشق 
الثاني املطل�وب من احلريري:  
تعتبر مصادر معارضة 

ان الشق الثاني املطلوب من احلريري والذي لم 
يخط بخصوصه أي خطوات عمالنية بعد هو 
ذاك املتعلق بشهود الزور، مؤكدة ان هذا امللف 
هو بيت القصيد في كل السجال السياسي الذي 
تشهده البالد، بدءا من حديث اللواء جميل السيد 
الى هجوم اجلنرال ميشال عون وصوال الى قول 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد انه جرى 
تهريب 73 موضوعا أمام مجلس الوزراء خالل 

عهد السنيورة.
تضي����ف املصادر ان تسلس����ل األحداث أنتج 3 
خطوط متوازية قد ال يجمعها قاس����م سوري 
مش����ترك ولكن من حق سورية ان تستثمر في 
اي مكان تد فيه ربحا فتعزز موقعها كمرجعية 

مستعيدة من خالل ذلك دورها املاضي.
وتتابع ان لكل من األطراف الثالثة السيد وحزب 
اهلل وعون أس����بابه في الهج����وم على احملكمة 
واحلريري ولكن هذا ال مينع في السياس����ة ان 
يكون هناك لعبة استثمار قد ال تتطلب بالضرورة 

تنس����يقا مباش����را بني 
األطراف.

 بري ودوره اإلطفائي: نقل 
عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قلقه من الوضع 
املتوتر واملشحون الذي تعيشه البالد حاليا في ضوء 
تصاع��د الس��جاالت الدائرة حول أكث��ر من ملف 

وقضية.
ب��ري ال��ذي يتولى حالي��ا دور االطفائ��ي أجرى 
سلسلة اتصاالت للتهدئة، وسجل له انه في الوقت 
الذي تكثفت فيه احلمالت من قبل قوى 8 آذار ضد 
الرئيس س��عد احلريري أوعز ملعاونه السياس��ي 
النائ��ب علي حس��ن خليل إلعالن مواقف تش��يد 
بشجاعة الرئيس احلريري في املواقف التي أعلنها 

في صحيفة »الشرق األوسط«.
 اتهام�ات تتخط�ى كل م�ا كت�ب أو قي�ل:  مصادر 
ديبلوماسية أوروبية في بيروت تتحدث، وبلهجة 
حاس����مة، عن أن التقري����ر االتهامي في جرمية 
اغتيال رئيس احلكومة األسبق رفيق احلريري 
والذي من املتوقع صدوره خالل املائة يوم املقبلة 
ينطوي على اتهامات خطي����رة،  وتتجاوز في 

خطورتها كل ما كتب أو قيل حتى اآلن.

الزور امام القضاء اللبناني، في 
حني يتمرد السيد على استدعائه 

امام هذا القضاء.
ووس���ط هذه االجواء وصل 
املوفد االميركي جورج ميتشل الى 
بيروت قادما من دمشق، واستهل 
لقاءاته بزي���ارة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ترافقه السفيرة 

اجلديدة مورا كونيللي.
واس���تهل ميتش���ل جولته 
اللبناني���ة امس بلق���اء رئيس 
اجلمهورية ميش���ال س���ليمان 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 
ورئيس املجل���س النيابي نبيه 
بري وقائد اجليش العماد جان 

قهوجي.

تقري���ب موعد جلس���ة احلوار 
الوطني املقررة في النصف الثاني 
من اكتوبر ودعوة مجلس الوزراء 
استثنائيا لعقد جلسة يوم الثالثاء 
بدل اجللسة التي لم تعقد االربعاء 
املاضي، وذلك بسبب اضطراره 
للسفر الى نيويورك للمشاركة في 
اجتماعات اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة يوم االربعاء. وزاد الطني 
بلة اعالن السيد من باريس انه 
عائد الى بيروت االحد ولن ميتثل 
لقرارات املدعي العام التمييزي 

التي يعتبرها غير شرعية.
ل�  مصادر قضائية تساءلت 
»األنباء« حول مبرر مطالبة حزب 
اهلل واللواء السيد مبالحقة شهود 

ميارسه لتعطيل مسار احملكمة، 
متهيدا السقاطها، واالكتفاء بحصر 
االش���تباك في املؤسسات سواء 
في مجلس النواب او في مجلس 
الوزراء على اعتبار ان الشارع قد 
يستدعي مجموعة من التدخالت 
العربية واالقليمية وستكون لها 
اخطار مدمرة على البلد، وبالتالي 
من غير املس���موح اعادة انتاج 
سيناريوهات شبيهة مبا حصل 

عشية السابع من مايو.
الرئيس ميشال سليمان الذي 
تابع املوقف املتش���نج عن كثب 
اجرى اتصاالت مع رئيس املجلس 
اعادة احتواء  واحلكومة بهدف 
الوضع داخل املؤسسات واقترح 

بيروت � عمر حبنجر
يقترب الوضع السياسي في 
لبنان من درجة الغليان، حزب 
اهلل يع���ارض مالحق���ة اللواء 
الس���يد نظير  املتقاع���د جميل 
تهديده رئيس احلكومة والتعرض 
ألمن الدولة، وفريق 14 آذار يصر 
على ان يأخذ العدل مجراه، فيما 
تستمر لعبة ش���د احلبل حول 
موازنة احملكمة الدولية وتسديد 
لبنان حصته فيها مبوجب سلفة 
مالية، وسط االنشغال الرسمي 
باملوفد األميركي جورج ميتشل 
عراب املفاوضات الفلسطينية � 
اإلسرائيلية املباشرة القادم من 

دمشق.
النائب السابق اميل اميل حلود 
استغرب ان يكون القضاء حترك 
من اجل مؤمتر صحافي واحد في 
حني ظل مغيب���ا حني تعرضت 
الرئاسة األولى )في عهد والده 
الرئيس حلود( لتهديدات شتى 
بلغت حد املطالبة باقتحام القصر 
اجلمهوري، ما يجعلنا نستنتج 
الثالثة )رئاس���ة  الرئاس���ة  أن 
مجلس الوزراء( باتت بالنسبة 
الى البعض في السياسة واألمن 
في املقام األول ألسباب يعرفها 

القاصي والداني.
بدوره رأى النائب فريد اخلازن 
)كتلة اإلصالح والتغيير( ان لدى 
اجلميع ف���ي لبنان مصلحة في 

التهدئة وليس بالتأزمي.
إل���ى ذل���ك، ذك���رت مصادر 
صحافي���ة ان ح���زب اهلل تبلغ 
نصيحة بوجوب نزع فكرة حتريك 
الش���ارع في اطار الضغط الذي 

أخبار وأسرار لبنانية

..ودمشق لزوارها اللبنانيين: األمن خط أحمر
يلخص عائدون من العاصمة الس��ورية ما يسمعونه من 
املسؤولني هناك في ما يتعلق بلبنان واألوضاع على الساحة 
باآلتي: ان أي خلل على الس��احة اللبناني��ة ممنوع ويقمع 
بالقوة من قبل القوى األمنية الس��يما اجليش، فاألمن خط 
أحمر وهو حتت سقف التفاهم بني سورية والسعودية وعلى 
اجلميع االلتزام به، ويؤكد املسؤولون التواصل املستمر مع 
الرئيس سليمان ودعمه في كل ما يطلبه، فهو الرئيس فوق 

النزاعات والسجاالت السياسية ألنه احلكم.

إحياء الذكرى ال� 28 لمجزرة صبرا وشاتيال
بالدعوة إلى استكمال التحرك لمحاكمة مرتكبيها

بيروت � كونا: اليزال هول مجزرة مخيم صبرا 
وشاتيال لالجئني الفلسطينيني في بيروت التي 
ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي ابان اجتياحها 

لبنان عام 1982 في ذاكرة الفلسطينيني.
وفي الذكرى ال� 28 الرتكاب املجزرة التي نفذت 
في ال� 16 من شهر سبتمبر عام 1982 بامرة وزير 
الدفاع االسرائيلي آنذاك ارييل شارون وقتل فيها 
حوالي ثالثة آالف فلسطيني، يتذكر الالجئون 
الفلس����طينيون في مخيم صبرا وشاتيال بألم 

شديد تلك املجازر.
السياس����ي للجبهة  املكت����ب  وقال عض����و 
الدميوقراطية لتحرير فلسطني علي فيصل في 
تصريح باملناسبة »متر ذكرى مجزرة العصر التي 
كان من اول اهدافها ضرب ثقافة املقاومة وحق 
العودة وتهجير الفلسطينيني من لبنان وكسر 

ارادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني«.
بيد انه قال ان »دماء ضحايا مجزرة صبرا 
وشاتيال مثلت الطلقة االولى لبندقية الشعبني 
اللبناني والفلسطيني ومهدت الطريق لتحرير 
بيروت ثم اجلبل من االحتالل االس����رائيلي في 

العام 1982 مل����ا قدمته من مناذج للصمود ومبا 
اثرت به على املستويني العاملي والعربي نتيجة 
ضخامة املجزرة واجلرمية التي ارتكبها شارون 

بالتعاون مع ادواته«.
واعرب فيصل عن اعتقاده ان احدا في العالم 
ال يستطيع حماية الشعب الفلسطيني اال بندقية 
الفلسطيني ومقاومته وتذره ومتسكه بأرضه، 
مؤكدا ان املجزرة شكلت »اخلطوة االساس النطالق 

االنتفاضة االولى للشعب الفلسطيني«.
ورأى فيص����ل »لو ان من ارتكب املجزرة قد 
حوس����ب وحترك املجتمع الدولي واملؤسسات 
الدولية وخاصة االمم املتحدة ملا متادى االحتالل 
االسرائيلي في ارتكاب مجازر جديدة في احلرم 
االبراهيمي وغزة وجن����ني واعالي البحار ضد 
اسطول احلرية«، مشددا على وجوب مواصلة 
محاكمة اس����رائيل وتفعيل الق����درة القانونية 
للفلس����طينيني واللبناني����ني وكل العرب »لكي 
تري محاكمات من مؤسسات فاعلة في حقل 
حقوق االنسان الدولية وخاصة مجلس حقوق 

االنسان العاملي التابع لالمم املتحدة«.

»حزب اهلل«: القرار القضائي المتعلق بالسيد سياسي بامتياز
المحكمة الخاصة بلبنان تعلن اختصاصها في البت بطلب اللواء السابق االطالع على مستندات


