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مصادر حكومية تعتبر بيان »14 آذار« تكراراً ملا سبق.. وجونز تؤكد على استقرار لبنان

»ساندي« اللبناني يعصف سياسيًا.. املعارضة ترفع نبرتها
وميقاتي يهرع إلى جنبالط الداعي للتحرك وسطيًا باجتاه بعبدا

إعصار »ساندي« األميركي 
تالش���ى تقريبا، لكن العاصفة 
التي ضربت لبنان،  السياسية 
منذ اغتيال اللواء الشهيد وسام 
احلسن، لم تهدأ بعد، بل ازدادت 
عصفا في أرجاء احلياة السياسية 
اللبناني���ة التي هزتها مقاطعة 
14 آذار حلكومة جنيب ميقاتي، 
بعدما حملتها مسؤولية ما يحيق 
بالبلد، منذ تس���لمها السلطة، 
بالطريقة املعروفة، والتي تصفها 

املعارضة بالغادرة.
انعقد في  ال���وزراء  مجلس 
بعبدا أمس، متجاهال الش���عار 
الذي أعلنته قوى 14 آذار مساء 
الثالثاء وهو ال تراجع عن إسقاط 

احلكومة بأي ثمن.
التيار  املقابل حت���رك  ف���ي 
الوسطي، فزار احلكومة جنيب 
التقى  ميقاتي املخت���ارة حيث 
النائب ولي���د جنبالط، والحقا 
انتقل جنبالط الى بعبدا حيث 
التقى الرئيس ميشال سليمان، 
في حني دعا البطريرك املاروني 
بشارة الراعي العائد الى بيروت 
كارديناال، دعا قوى 14 آذار للهدوء 
واحل���وار، مش���ددا على رفض 
قان���ون 1960 لالنتخابات »ألن 

كل اللبنانيني ضده«.
وعن تغيي���ر احلكومة قال 
الكاردينال الراعي ال شيء ُمنّزل، 
وان األمر يكون بالتفاهم الذي 

يحول دون الفراغ.
وفي هذا الس���باق، وصلت 
الى بيروت أمس نائبة وزيرة 
اليزابيث  اخلارجية األميركية، 
جونز الت���ي جاءت لتؤكد على 
احملاذير الدولية من مغبة إسقاط 
احلكومة اللبنانية قبل التوافق 
على البديل، وجالت جونز على 
الرؤساء ميشال سليمان ونبيه 
بري وجنيب ميقاتي، وبعض 

أركان 14 آذار.
وكان الرئيس س���ليمان أكد 
على تركيز االهتمام على إيجاد 
مخرج لألزمة السياس���ية في 
موازاة السعي للمحافظة على 

االستقرار.
وشدد س���ليمان لدى لقائه 
قائد اجليش وقادة األمن الداخلي 
واألمن العام على منع االنزالق 
الى الفوضى، ونقل عنه العمل 
على لم الشمل والتوافق املطلوب، 
وقال ان األمور ال حتل بالعناد 

أو املكابرة.
ولوح���ظ ان زيارة جنبالط 
الى الرئيس س���ليمان، يرافقه 
أبوفاعور، متت  الوزير وائ���ل 
بعد لقائه رئيس احلكومة في 

دارة املختارة.
البي���ان  كم���ا لوح���ظ ان 
التصعي���دي الذي صدر عن 14 

واملس���ائل االقتصادية واملالية 
واملعيشية واحلياتية والتنمية. 
وهي تعرض االس���تقرار املالي 
واالقتصادي للخطر وبالتالي 
اصبح رحيلها حتميا، وضرورة 

وطنية.

معركة مواجهة األخطار

وتوج���ه الس���نيورة ال���ى 
اللبناني���ني بالق���ول: املعركة 
اليوم ليست إلسقاط احلكومة 
فقط وليست معركة الستبدال 
حكومة حزب اهلل بحكومة 14 
آذار، املعركة هي ملواجهة األخطار 
احمليطة بلبنان، ومن هنا مطالبة 
14 آذار بحكوم���ة يكون بيانها 
الوزاري »إعالن بعبدا« وتثمن 

مواقف الرئيس سليمان.

كالم مكرر إنما بنبرة عالية

وعلمت »األنباء« أن مناقشات 
حادة دارت حول سخونة البيان، 
وأن الرئيس امني اجلميل ال يريد 
البيان رئاسة  ان تطال شظايا 
الدعوة  اجلمهوري���ة خاص���ة 
للحوار، فيم���ا اعترض النائب 
الس���ابق الياس عطااهلل ممثل 
اليسار الدميوقراطي على حصر 
البيان بتيار املستقبل  صياغة 
وحزب الكتائب وحزب القوات 
اللبنانية وغادر بيت الوس���ط 

احتجاجا.
في حني قالت اوساط الرئيس 
ميقاتي ل� »األنباء« ان البيان ال 
يتضمن جديدا عن التصريحات 
والبيانات السابقة للسنيورة 
وجعج���ع ون���واب املس���تقبل 
والقوات سوى من حيث لهجته 

احلادة ونبرته العالية.
البون غاب  النائب منصور 
عن االجتماع ايضا وقد رد ذلك 
الى مائة سبب وسبب، ومثله 
النائب السابق سمير فرجنية، 

الذي غاب رغم دعوته.
انه يعد  وعلمت »األنب���اء« 
خلطوة احتجاجية كما غاب عن 
العامة  االجتماع عضو األمانة 
نوفل ض���و. وف���ي معلومات 
»األنب���اء« ايض���ا ان املس���ألة 
مرتبطة باخلالف القدمي بني امانة 
14 آذار التي تضم ش���خصيات 
مستقلة وبني حزب الكتائب الذي 
يريد حص���ر 14 آذار باالحزاب 

الرئيسية.
في غضون ذلك استقبل النائب 
وليد جنبالط في املختارة امس، 
الوزير السابق القريب من النظام 
الس���وري وئام وهاب وجرى 
البحث في استمرار االستقرار 
في اجلبل استنادا الى اجليش 

واألجهزة األمنية اللبنانية.
بيروت ـ عمر حبنجر  ٭

وهي مستمرة في تخويف الناس 
به، فال يحاول���ن أحد تصوير 
األمر على نحو خادع، أو إيهام 
اللبناني���ني وكأن األمر خاضع 
الدميوقراطية،  اللعبة  ألصول 
وان ممارسات احلكومة تخضع 
للرقابة املؤسساتية والدستورية 
والتذرع بكل ذلك إلبقاء الوضع 

على حاله.
وع���دد الس���نيورة مآخ���ذ 
املعارضة على حكومة ميقاتي، 
وق���ال: ان هذه احلكومة منعت 
احملاكم���ة عن خاطفي ش���بلي 
العيس���مي واإلخوة اجلاس���م، 
وس���لمت الالجئني السوريني 
في لبنان الى النظام الس���وري 
القات���ل، وامتنع���ت عن إعطاء 
األوام���ر الواضحة والصريحة 
للجي���ش حلماي���ة احلدود من 
االجتاهني والتصدي لالعتداءات 
واالختراقات، وامتنعت عن تقدمي 
شكوى للجامعة العربية وملجلس 
األمن بوجه النظام السوري بعد 
كشف مؤامرة اململوك � سماحة، 
ولم جتد املتهمني املطلوبني من 
احملكمة الدولية وتسليمهم إليها، 
وسكتت عن حمايتهم من قبل 

من أتى بها.
وأضاف: ان ه���ذه احلكومة 
سكتت وغطت ارسال حزب اهلل 
طائرة إيراني���ة من دون طيار 
خارج إرادة اللبنانيني وهي تغطي 
استئثاره بقرار احلرب والسلم، 
وقد أكد كل ذلك عجزها عن حماية 
الوطن واملواطنني، وعدم ارادتها 
وقدرتها على التصدي لألخطار 
التي تتهدده وتتهددهم، متلطية 
حتت س���قف مقولة االستقرار 
التي س���قطت نهائي���ا باغتيال 
اللواء احلسن، أضف الى كل ذلك 
فشلها في معاجلة جميع امللفات 

آذار من بيت الوسط، أمس األول، 
السنيورة  الرئيس فؤاد  وتاله 
محاط���ا بالرئيس أمني اجلميل 
القوات  من جهة ومن رئي���س 
اللبنانية د.س���مير جعجع من 
جه���ة أخ���رى، امنا ص���در في 
اللقاءات  املساء، وبعد سلسلة 
الت���ي جرت على  واالتصاالت 
مس���توى الوسطيني، وحتديدا 
الرئي���س س���ليمان والرئيس 

ميقاتي والنائب جنبالط.
البيان  وقد رد ميقاتي على 
بالق���ول ان���ه تضم���ن مواقف 
انفعالية ال تخ���دم التهدئة وال 
املعاجلات املطروحة، وان البلد 
بحاجة الى عك���س ما تضمنه 

البيان.

ال تراجع عن إسقاط الحكومة

البيان رسم خطة التحرك التي 
وضعت عناوينها في لقاء معراب 
للق���وى عينها منذ يومني، وقد 
شدد على رفض السالح وعدم 
التراجع عن إسقاط احلكومة، مع 
التأكيد على مقاطعة اجللسات 
الى حني إسقاط  وكل األنشطة 
حكوم���ة الرئي���س ميقاتي أو 

استقالته.
ودعا ال���ى انهاء كل مفاعيل 
التلط���ي وراء كلم���ة املقاومة، 
ب���دءا من التهرب من الرس���وم 
اجلمركية والضرائب أو غض 
النظر عن التهريب والتزوير في 
أكثر من مجال وصوال الى إنهاء 
عمليات القفز فوق القوانني في 

كل املجاالت.
وأضاف: ان مطالبتنا برحيل 
احلكومة تستند الى انها هي التي 
تغطي أو تقف وراء استفحال هذه 
األخطار، فهذه احلكومة جاءت 
بانقالب يستند الى وهج السالح، 

)رويترز(  الرئيس ميشال سليمان لدى استقباله مساعدة وزيرة اخلارجية األميركية إليزابث جونز 

 األمم املتحدة حتذر: عاجزون عن تأمني 
املواد األساسية لالجئي الروهينجيا 

عناصر األمن في تونس تطالب بحمايتها 
غداة اشتباكات ليلية مع سلفيني

كلينتون تدفع البوسنة نحو االحتاد األوروبي 
واألطلسي وتندد بالنزعة االنفصالية

املؤمتر الوطني العام الليبي مينح ثقته 
حلكومة زيدان باستثناء أربع وزارات

نيويورك � وكاالت: طالبت األمم املتحدة سلطات 
ميامنار بالعمل على وقف العنف وفرض سيادة 
القانون في إقليم راخني ملنع تصاعد العنف الطائفي 

ضد أقلية الروهينجيا املسلمة هناك.
وذكرت هيئة االذاعة البريطانية »بي بي سي« 
أمس أنه في الوقت الذي تعمل فيه قوات األمن في 
ميامنار على احلد من التداعيات السلبية للعنف 
الطائفي فى غرب البالد، بدأ البوذيون واملسلمون 
»الروهينجيا« هناك يتزودون بأس����لحة بدائية 
فى حتد واضح حملاولة احلكومة التصدي ملوجة 

جديدة من العنف.
وقال املتحدث باسم املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة »ادريان ادواردز« في 
تصريح نقلته اإلذاعة البريطانية إن االحصائيات 
احلالية تؤكد أن عدد النازحني بلغ نحو 28 ألفا، 
مشيرا إلى أنه بات واضحا أهمية فرض النظام 
والقانون لوقف العنف والس����ماح لفرق االغاثة 

بتوزيع املعونات ملن يحتاجها.
وكانت ميامنار قد أكدت في وقت سابق أمس أن 
السالم ساد املنطقة ورغم ذلك قتل بوذي وجرح 

آخر في عملية سطو بوالية »راخني«.

وكانت األمم املتح����دة حذرت أمس األول من 
ان املخيمات التي تؤوي عشرات آالف األشخاص 
الذين هجرتهم االعتداءات تخطت حدود قدرتها 
االستيعابية وامكانية تأمني املواد الغذائية لهم.

وفر حوالي 75 ألف شخص خالل موجة اولى 
من املواجهات ف����ي يونيو، واليزال الروهينجيا 
الذين يشكلون القسم األكبر منهم يعيشون في 

مخيمات خارج سيتوي عاصمة والية راخني.
وحاول أكثر من ثالثة آالف نازح جديد اللجوء 

الى هذه املخيمات بعد جتدد االعتداءات.
وقالت املفوضية العليا لألمم املتحدة لالجئني 
»مع هذا التدفق اجلديد جتاوزت هذه املخيمات 
املكتظة قدرتها االستيعابية والقدرة على تأمني 

املواد األساسية كالطعام واملاء«.
وأضافت ان »أسعار املواد الغذائية تضاعفت 
ف����ي املنطقة وال يتوافر العدد الكافي من األطباء 

ملعاجلة املرضى واملصابني«.
وأوضحت املفوضية انه »من امللح جدا بسط 
األم����ن والنظام ملنع وقوع أعم����ال عنف جديدة 
وتس����هيل وص����ول املس����اعدة لتوزيعها على 

احملتاجني«. 

تون���س � د.ب.أ � أ.ف.پ: نفذ أعوان األمن 
في تونس اعتصاما أمس ملدة ساعة أمام مركز 
الش���رطة مبنطقة دوار هيشر غرب العاصمة 
والذي شهد اشتباكات ضد سلفيني ليلة أمس 
األول، من أجل املطالبة بتشريعات حلمايتهم 

أثناء أدائهم لعملهم.
وطال���ب أعوان في وقفته���م االحتجاجية 
بتضمني الدستور اجلديد قوانني تضمن حمايتهم 
أثناء أدائهم لواجبهم املهني وتؤكد على حيادية 

املؤسسة األمنية.
وتأتي الوقفة االحتجاجية في أعقاب مواجهات 
ليلية بني قوات األمن والعشرات من السلفيني 
حاولوا اقتحام مقرين للحرس الوطني والشرطة 
في حي خالد بن الوليد ومنطقة دوار هيش���ر 
باجلهة الغربية من أحواز العاصمة، أسفرت 
عن مقتل ناشط سلفي برصاص األمن وجرح 

ثالثة من قوات الشرطة.
وقال سامي القناوي عضو النقابة األساسية 
للحرس الوطني في تصريح إذاعي إن مجموعة 
من الس���لفيني اجتهت من جامع النور بدوار 
هيش���ر إلى مركز احلرس الوطني بحي خالد 
بن الوليد الفتكاك السالح وذلك احتجاجا على 

اعتقال عنصرين من السلفيني باجلهة تورطا 
في االعتداء على ضابط ليل األحد املاضي.

وكان الرائد وسام سليمان قد تعرض العتداء 
بساطور على مستوى الرأس اثر تدخل احلرس 
الوطني لفض اشتباكات بني باعة خمور وسلفيني 

في منطقة دوار هيشر.
واتهم االحتاد الوطني لنقابات قوات األمن 
التونسي السلطات التونسية بالتشجيع على 
ممارسة العنف املوجه ضد قوات األمن في بيان 

له االثنني املاضي.
وقال االحتاد إنه »على الرغم من التنبيهات 
املتكررة من املنظم���ة النقابية إلى االعتداءات 
التي يتعرض لها األمنيون إال أنها لم تلق آذانا 
صاغية من سلطة األشراف«، األمر الذي شجع 
حس���ب رأيها، و»أدى بصفة غير مباشرة إلى 
تواصل وتصاعد عمليات العنف املمنهجة ضد 

أعوان األمن من حرس وشرطة«.
وكان املتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية 
خالد طروش قال لوكالة فرانس برس ان الناشط 
قتل عندما ردت قوات االمن على الهجوم الذي 
وقع مساء على مركزي األمن الوطني التونسي 

في ضاحية منوبة للعاصمة التونسية.

بريش����تينا � أ.ف.پ: نددت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون أمس األول في سراييفو 
بالنزعة االنفصالية لدى زعماء صرب البوسنة، 
وحثت قادة هذا البلد املنبثق عن يوغوس����الفيا 
الس����ابقة على اختيار طريق االحتاد األوروبي 

واحللف االطلسي.
وجاء إعالن استقالل كوسوڤو من قبل االغلبية 
االلبانية في فبراير 2008 على اثر النزاع )1998 � 
1999( بني احلركة االنفصالية املسلحة وبني قوات 
بلغراد التي طردت من كوس����وڤو بفعل غارات 

احللف االطلسي في ربيع 1999.
وتش����كل الواليات املتحدة الداعم األساس����ي 
لكوسوڤو املستقلة الى جانب 22 دولة من أصل 
27 في االحتاد األوروبي، بينما ترفض صربيا التي 

تدعمها روسيا خصوصا االعتراف به.
وصرحت كلينتون في مؤمتر صحافي ببلغراد 
الى جانب وزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين 
اشتون ورئيس الوزراء الصربي ايفيتسا داتشيتش 
بأن احلوار مع بريشتينا »ال يلزم صربيا باالعتراف 

بكوسوڤو«.

وأدلت اشتون بتصريحات مشابهة.
وقد علق احلوار بني بلغراد وبريشتينا الذي 
بدا ف����ي مارس 2011 برعاي����ة االحتاد األوروبي، 
قب����ل االنتخابات الصربية في مايو التي فاز بها 
القوميون، غير ان رئيسي وزراء صربيا داجيتش 
وكوسوڤو هاشم تاجي التقيا مؤخرا في بروكسل 

مع آشتون.
واعتبرت كلينتون ان تطبيع العالقات »أساسي« 
ليكون لصربيا وكوس����وڤو »مستقبل قائم على 

سالم دائم«.
وش����ددت كلينتون التي تق����وم بجولة على 
دول البلقان حلثها عل����ى االنضمام الى االحتاد 
األوروبي واحللف االطلسي على »التزام« الواليات 
املتحدة بأن تتمكن »صربيا وكل دول املنطقة من 
حتقيق تطلعاتها باالنضمام الى األسرة األوروبية 
واالطلسية«، على غرار كرواتيا العضو في االطلسي 
منذ الع����ام 2009 والتي س����تصبح الدولة ال28 

العضو في االحتاد األوروبي في يوليو.
وأضافت كلينتون »هذه هي رسالتي هنا في 

بلغراد وساكررها غدا في بريشتينا«.

طرابلس � أ.ش.أ: منح املؤمتر الوطني العام 
الليبي )البرملان( أمس ثقته للحكومة اجلديدة 

برئاسة علي زيدان باستثناء أربع وزارات.
وقال املؤمتر الوطني � حسبما أفادت قناة 
»العربي���ة« الفضائية أمس � إنه يجرى حاليا 
النقاش ح���ول بعض ال���وزارات منها: وزارة 
الشؤون االجتماعية، والنفط، واحلكم احمللي، 
واألوقاف وغيرها للوصول إلى قرار بشأن من 

يتولى تلك الوزارات.
وكان املؤمتر الوطني الع���ام الليبي علق 
أمس األول التصويت على الثقة في احلكومة 
إثر محاولة اقتحام 100 ش���خص مقر املؤمتر 

الوطني احتجاجا التشكيلة احلكومية.
وكان رئيس الوزراء الليبي املكلف علي زيدان 
قد عرض على املؤمتر الوطني العام تشكيلة 
حكومية موسعة تضم 32 عضوا ميثلون أحزابا 

ليبرالية وإسالمية ومستقلني.
وق���ال زيدان � أمام أعضاء املؤمتر الوطني 
العام الذي يضم 200 عضو أمس األول � »لقد 
سلمت وزارتي الداخلية والدفاع إلى ضابطني 
م���ن ذوي اخلبرة من مدينة بنغازي هما على 
التوالي: عاشور شوايل، ومحمد البرغتي، أما 
وزارة اخلارجية فتم نقلها إلى سفير ليبيا في 

الواليات املتحدة علي االوجلي«.

)أ.ف.پ( مسلمو الروهينجيا يقطنون في مخيمات مؤقتة في سيتوي بعد فرارهم من اعمال العنف 

رصاص متبادل 
بني حراس رئيس 

»املعلومات« ولصوص 
بيروت: تبادل حرس منزل 

الرئيس اجلديد لشعبة املعلومات 
العقيد عماد عثمان، الرصاص مع 

سارقني يستقالن دراجة نارية 
أثناء محاولتهما خطف حقيبة يد 
سيدة مارة من أمام منزل رئيس 
املعلومات، فأصيب أحد عناصر 
األمن برصاصة في بطنه، وعثر 
على آثار دماء على الدراجة التي 

تركها السارقان مع احلقيبة 
في املكان قبل ان يتواريا عن 

األنظار، ما يعني ان احدهما قد 
أصيب!

لم يستبعد التحالف االنتخابي مع »14 آذار« مستقباًل

تّرو لـ »األنباء«: باقون في احلكومة حفاظًا على استقرار لبنان

ثوار إعزاز يفرجون عن الصحافي عيتاني دون »وساطة أو فدية«

أكد وزير املهجرين عالء الدين 
التقدمي  انفت����اح »احل����زب  ترو 
االش����تراكي«، وجبه����ة »النضال 
الوطني« على كل القوى السياسية، 
من »8 و14 آذار«، مشددا على »أنه 
ليس لنا أعداء في الداخل اللبناني، 
وجميعهم، إما حلفاء، وإما خصوم 

سياسيون«.
الفتا الى »أن هذا األمر ال يفقد 
احلزب ورئيسه ألي دور ميكن أن 
يقوم به في تقريب وجهات النظر 
بني القوى املختلفة«، مؤكدا عدم 
اخلروج م����ن احلكومة في الوقت 
احلاض����ر خوفا على االس����تقرار 
الداخلي، مشيرا الى أنه رمبا في 
املقبلة ستكون هناك  االنتخابات 
حتالفات مع فريق »14 آذار«، ألننا 
في املوضوع االنتخابي نحن أقرب 
الى وجهة »14 آذار« أكثر من فريق 

»8 آذار«.
وق����ال ت����رو ف����ي تصريح ل� 
»األنباء«: نحن لسنا بعيدين عن 
فري����ق 14 آذار، ولس����نا جزءا من 

فريق 8 آذار.

بيروت � وكاالت: أكدت مصادر 
رسمية واعالمية لبنانية نبأ 
االفراج عن الصحافي اللبناني 
الذي اسره ثوار  فداء عيتاني 
الشمال السوري. وقد أعلن لواء 
عاصفة الشمال في منطقة إعزاز 
إطالقه »دون وس���اطة أو دفع 

أي فدية«.
الداخلية  اكد وزير  بدوره، 
والبلديات مروان شربل لدى 
وصول���ه ال���ى قص���ر بعبدا 
للمش���اركة في جلسة مجلس 
الوزراء أمس، ان عيتاني اصبح 
داخ���ل االراض���ي التركية في 

بالنفس هي السياس����ة احلكيمة 
بالوق����ت احلاضر ألن����ه ال يحق 
ألي فريق أخذ لبنان الى الصراع 
� الس����وري، الذي رمبا  السوري 

سيستمر طويال«.
وحول هجوم قوى 14 آذار، على 
احلكومة ودعوتها الى االستقالة، 
رأى ترو »أنه ف���ي إطار اللعبة 
السياس���ية الداخلي���ة، هو حق 
مشروع لكل القوى السياسية«، 
وقال: كم���ا كانت ق���وى 8 آذار 
تطالب بإقال���ة حكومة 14 آذار، 
الفرقاء  اليوم حق سياسي لكل 
اللبنانيني، ولكن  السياس���يني 
ضمن االط���ر الدميوقراطية هي 
أن يقولوا ما يشاؤون، لكن إيصال 
االمور الى نقطة التأزمي السياسي 
الذي له انعكاس���ات أمنية، فهذا 
غير مسموح به، ونكون عندها 
أدخلنا اللعبة األمنية في البالد 
في التجاذبات السياسية والتي 
هي غير مسموحة في هذه املرحلة 

الصعبة.
بيروت ـ أحمد منصور  ٭

ودخلوا س���ورية عب���ر تركيا 
واتهمهم بأنهم عناصر من حزب 
اهلل وافرج عن شخصني طوال 
الشهور اخلمسة املاضية شخصا 
بعد آخر، ف���ي حني مت اعتقال 
أحد الصحافيني اللبنانيني خالل 
اليومني املاضيني ملتابعته هذا 
امللف هناك وان اجلهود متواصلة 

لالفراج عنه.

فهناك جلنة من الكت����ل النيابية 
تبحث بصيغة توافقية. واعتبر 
أن املهمة صعبة في توحيد الرؤية، 
»لكن في النهاية هناك استحقاق 
قادم، ويجب أن جترى االنتخابات 
في موعدها، وإذا لم يتم التوافق 
على قانون فهناك قانون نافذ هو 

قانون 1960.
مشددا على أنه ال ميكن للقوى 
السياس����ية إال العودة الى طاولة 
احل����وار وحتى ل����و كان من أجل 

تقطيع الوقت.
ولفت تّرو الى وجود تشنجات 
داخلية ذات بعد طائفي، وتشنجات 
سياسية نتيجة االزمة السورية، 
أنفس����نا ملنع  داعيا الى حتصني 
انتقال النيران السورية الى الداخل 
اللبنان����ي، معتبرا أنه من املعيب 
أال يعي بعض اللبنانيني مخاطر 
انتقال النيران السورية الى لبنان، 
مش����يرا الى أن الغرب يعمل من 
أجل حماية لبنان واستقراره ومنع 

انتقال االحداث السورية اليه.
ورأى ترو »أن سياس����ة النأي 

ال���ى االفراج عنهم  يتطلعون 
مبناسبة عيد االضحى إال أنهم 

ظلوا على حالهم.
وكان���ت اللجن���ة الوزارية 
املكلفة مبتابعة عملية االفراج 
عن اللبنانيني قد أش���ارت الى 
وجود مؤشرات ايجابية لالفراج 
عن احملتجزين، إال أن األهالي 
سئموا من طول مدة االنتظار 
وتكرار سماع مثل هذه االقوال 

من جانب املسؤولني.
جتدر االشارة إلى ان اجليش 
الس���وري احلر كان قد اسر 11 
لبنانيا على حافلة زاروا ايران 

التمسك باحلوار  مشددا على 
والنق����اش كس����بيل وحيد حلل 
املشاكل، ورفض »استقالة احلكومة 
في املرحل����ة احلالية حفاظا على 
اللبناني،  الداخل����ي  االس����تقرار 
مؤكدا أن »عمليات االغتيال التي 
تطال القيادات هي نتيجة االبواب 
املشرعة في الداخل اللبناني على كل 
االحتماالت املوجودة في املنطقة، 
نتيجة االنقسام السياسي اللبناني 

حول كل القضايا.
وق����ال ت����رو: ان البح����ث في 
قانون االنتخاب يحدث انقس����اما 
حادا، ألن هناك فريقًا يريد قانون 
النسبية، وفريق آخر يريد الدوائر 
الصغرى، وأم����ا نحن في احلزب 
التقدمي االشتراكي، فإننا نفضل 
قانون ال����� »1960«، الذي أعد في 
عهد اللواء فؤاد شهاب، وهو قانون 
صالح لفت����رة طويلة من الزمن، 
وقد مت اعتماده في انتخابات العام 

.2009
النواب  وأضاف: إن مجل����س 
يبحث اليوم في قانون االنتخاب، 

طريقه الى لبنان.
في سياق آخر، نظم أهالي 
املخطوفني اللبنانيني في سورية 
اعتصام���ا صباح ام���س أمام 
الس���فارة التركية في الرابية، 
حملوا فيه تركيا مس���ؤولية 
التأخير في حترير املخطوفني 

التسعة.
وه���دد االهال���ي بتصعيد 
حملتهم ضد االتراك في لبنان 
داعني إلى سرعة إطالق سراح 
ذويهم احملتجزي���ن منذ مايو 
املاضي في منطقة اعزاز حتت 
رعاي���ة تركي���ا، وكان األهالي 

عالء الدين ترّو

فداء عيتاني


