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 24177 العدد - 78 السنة - 2010 أٌلول 29 األربعاء

: القصار أشاد بمواقف سليمان
 مظلة أمان لحماية لبنان 

أشاد وزٌر الدولة عدنان القّصار بالمواقف األخٌرة التً أطلقها رئٌس الجمهورٌة مٌشال سلٌمان من 
اإلقتتال الداخلً لن ٌقع حتى وإن أراد اللبنانٌون ذلك، وهذا ٌؤكد أّن "نٌوٌورك والتً جزم فٌها بأن 

الدعم العربً للبنان ال ٌزال ٌشّكل شبكة األمان والمظلّة التً تمنع فً نهاٌة المطاف الفتنة وتصون 
".  البالد من المخاطر

ٌّما فً "وقال  إّن  هذه المواقف تعّبر عن مدى حرص سلٌمان على تعمٌم مناخ التهدئة فً البالد، ال س
ظل تصاعد وتٌرة السجاالت السٌاسٌة بٌن القوى المتخاصمة فً شأن المحكمة الدولٌة وشهود 

تأٌٌده المطلق للمبادرات التً ٌقوم بها مع األفرقاء الداخلٌٌن كافة، وللمواقف الحكٌمة "، معلناً "الزور
التً ٌطلقها فً سبٌل الحفاظ على البالد، خصوصا تلك التً تتصل بدعوته أخذ كل االحتماالت ذات 

الصلة بالقرار االتهامً للمحكمة الدولٌة فً االعتبار، بما فً ذلك اتهام إسرائٌل، وأٌضا فً ما ٌتعلّق 
بكالمه عن أّن شهود الزور أساؤوا إلى التحقٌق والعالقة مع سورٌا، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أّن 
". موقف سلٌمان ٌتقاطع مع الكالم الذي كان أعلنه الرئٌس سعد الحرٌري إلى صحٌفة الشرق األوسط
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الذي ٌدأب من خالل االتصاالت "ودعا القوى السٌاسٌة الى الوقوف الى  جانب رئٌس الجمهورٌة  
الكثٌفة التً ٌجرٌها مع قادة العالم، والذٌن التقاهم  خالل الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة، على توفٌر 

".  مظلّة أمان لحماٌة لبنان

". 
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 الدعم العربي مظلة تمنع الفتنة : القصار

     

  - 3785العذد  - 2010 أيلول 29االربعاء - المستقبل 
 

أشاد وزير الدولة عدنان القصار بالمواقف األخيرة التي أطمقيا رئيس الجميورية ميشال سميمان من 
ن أراد المبنانيون ذلك"نيويورك والتي جزم فييا بأن  أن الدعم "، وىذا يؤكد "اإلقتتال الداخمي لن يقع حتى وا 

العربي لمبنان ال يزال يشكل شبكة األمان والمظمة التي تمنع في نياية المطاف الفتنة وتصون البالد من 
".المخاطر  

ان ىذه المواقف تعبر عن مدى حرص الرئيس سميمان عمى تعميم مناخ التيدئة : "وقال في تصريح أمس
في البالد ال سيما في ظل تصاعد وتيرة السجاالت السياسية بين القوى المتخاصمة، في شأن المحكمة 

المبادرات التي يقوم بيا مع االفرقاء الداخميين جميعا ولممواقف "واعرب عن تأييده لـ". الدولية وشيود الزور
الحكيمة التي يطمقيا في سبيل الحفاظ عمى البالد، خصوصا تمك التي تتصل بدعوتو إلى األخذ في 

اإلعتبار كل اإلحتماالت ذات الصمة بالقرار اإلتيامي لممحكمة الدولية بما في ذلك اتيام إسرائيل، وأيضا 
ىذا "، مشيرًا إلى أن "في ما يتعمق بكالمو عن أن شيود الزور أساؤوا إلى التحقيق والعالقة مع سوريا

الموقف لمرئيس سميمان يتقاطع مع الكالم الذي كان أعمنو الرئيس سعد الحريري إلى صحيفة الشرق 
".األوسط  
ما أحوجنا في ظل ىذا الظرف الدقيق والخطير الذي يعيشو لبنان إلى المواقف الرزينة الداعية : "أضاف

لى نبذ الفتنة والفرقة إذ وحده العدو اإلسرائيمي المستفيد األول  إلى التحاور والتالقي في ما بين المبنانيين وا 
الرئيس سميمان يضع في كالمو النقاط عمى الحروف األمر الذي يساعد عمى إعادة "واوضح أن ". منيما

القوى "، الفتًا الى ان "البوصمة إلى مسارىا الصحيح ويؤدي تاليا إلى تدعيم ركائز اإلستقرار في البالد
السياسية كافة مطالبة بالوقوف إلى جانب الرئيس سميمان ومساندتو ومواكبتو من أجل إبعاد شبح التناحر 

".عن لبنان  
إن ليذه الزيارة التي تعد األولى من : "ورحب بالزيارة التي يقوم بيا الرئيس سميمان إلى المكسيك، وقال

نوعيا لرئيس لبناني دالالت بالغة عمى المستويين السياسي واإلجتماعي، ال سيما وأن الرئيس سميمان ىو 
أول رئيس لبناني يزور ىذا البمد األميركي الالتيني الذي تتواجد فيو جالية لبنانية كبيرة جدا، وىذا ما 
يساعد عمى تعزيز التواصل بين لبنان المقيم والمغترب من جية، ويعزز في المقابل دور لبنان عمى 

".الساحة الدولية خصوصا وأنو يمّثل في الوقت الراىن رئيس المجموعة العربية في مجمس األمن  
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  ٘ـ 1431 شٛاي 20 اٌّٛافك 2010 29أ٠ٍٛي , االستعاء
 

 

 القّصار دعا القوى السياسية

 

  للوقوف الي جانب سليمان

 

ّٖٔٛ ٚص٠ش اٌذٌٚح عذٔاْ اٌمصّاس تاٌّٛالف األخ١شج اٌرٟ أطٍمٙا سئ١س اٌجّٙٛس٠ح اٌعّاد ١ِشاي 
س١ٍّاْ فٟ ٠ٛ١ٔٛسن ٚاٌرٟ جضَ ف١ٙا أْ اإللرراي اٌذاخٍٟ ٌٓ ٠مع حرٝ ٚئْ أساد اٌٍثٕا١ْٔٛ 

رٌه، ٚ٘زا ٠إوذ تأْ اٌذعُ اٌعشتٟ ٌٍثٕاْ ِا ٠ضاي ٠شىً شثىح األِاْ ٚاٌّظٍح اٌرٟ ذّٕع 
·  فٟ ٔٙا٠ح اٌّطاف اٌفرٕح ٚذصْٛ اٌثالد ِٓ اٌّخاطش

ئْ ٘زٖ اٌّٛالف ذعثّش عٓ ِذٜ حشص اٌشئ١س س١ٍّاْ عٍٝ >: ٚلاي فٟ ذصش٠ح أِس
ذع١ُّ ِٕاخ اٌرٙذئح فٟ اٌثالد، ال س١ّا فٟ ظً ذصاعذ ٚذ١شج اٌسجاالخ اٌس١اس١ح ت١ٓ 

، ِعٍٕا ذأ١٠ذٖ اٌّطٍك <اٌمٜٛ اٌّرخاصّح فٟ شأْ اٌّحىّح اٌذ١ٌٚح ٚشٙٛد اٌضٚس
ٌٍّثادساخ اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ِع اٌفشلاء اٌذاخ١١ٍٓ ج١ّعا، ٌٍّٚٛالف اٌحى١ّح اٌرٟ ٠طٍمٙا فٟ 

خصٛصا ذٍه اٌرٟ ذرصً تذعٛذٗ ئٌٝ األخز فٟ ع١ٓ اإلعرثاس < سث١ً اٌحفاظ عٍٝ اٌثالد

تىً اإلحرّاالخ راخ اٌصٍح تاٌمشاس اإلذٙاِٟ ٌٍّحىّح اٌذ١ٌٚح، تّا فٟ رٌه اذٙاَ ئسشائ١ً، 
ٚأ٠ضا فٟ ِا ٠رعٍك تىالِٗ عٓ أْ شٙٛد اٌضٚس أساؤٚا ئٌٝ اٌرحم١ك ٚاٌعاللح ِع سٛس٠ا، 

ٕٚ٘ا ال تذ ِٓ اإلشاسج ئٌٝ أْ ٘زا اٌّٛلف ٌٍشئ١س س١ٍّاْ ٠رماطع ِع اٌىالَ اٌزٞ واْ 
 · <أعٍٕٗ اٌشئ١س سعذ اٌحش٠شٞ ئٌٝ صح١فح اٌششق األٚسظ

ِا أحٛجٕا فٟ ظً ٘زا اٌظشف اٌذل١ك ٚاٌخط١ش اٌزٞ ٠ع١شٗ ٌثٕاْ، ئٌٝ اٌّٛالف >: أضاف
اٌشص٠ٕح اٌذاع١ح ئٌٝ اٌرحاٚس ٚاٌراللٟ فٟ ِا ت١ٓ اٌٍثٕا١١ٔٓ، ٚئٌٝ ٔثز اٌفرٕح ٚاٌفشلح اٌزٞ 

اٌشئ١س س١ٍّاْ ٠ضع >، ِش١شا ئٌٝ أْ <ٚحذٖ اٌعذٚ اإلسشائ١ٍٟ اٌّسرف١ذ األٚي ِّٕٙا
فٟ والِٗ إٌماط عٍٝ اٌحشٚف، األِش اٌزٞ ٠ساعذ عٍٝ ئعادج اٌثٛصٍح ئٌٝ ِساس٘ا 

·  <اٌصح١ح، ٠ٚإدٞ ذا١ٌا ئٌٝ ذذع١ُ سوائض اإلسرمشاس فٟ اٌثالد

فٟ اٌٛلد اٌزٞ ٠ذأب اٌشئ١س س١ٍّاْ ِٓ خالي اإلذصاالخ >ٚئر أشاس اٌمصّاس ئٌٝ أٔٗ 

اٌّىثفح اٌرٟ ٠جش٠ٙا ِع لادج اٌعاٌُ، ٚاٌز٠ٓ اٌرماُ٘ فٟ خالي اٌجّع١ح اٌع١ِّٛح ٌألُِ 
اٌّرحذج، عٍٝ ذٛف١ش ِظٍح أِاْ ٌحّا٠ح ٌثٕاْ ِٓ اٌّخاطش اٌرٟ ذرٙذدٖ سٛاء اٌذاخ١ٍح 

ٚاٌّرّثٍّح ا١ٌَٛ تاٌمشاس اٌظٕٟ اٌزٞ سٛف ٠صذس عٓ اٌّحىّح اٌذ١ٌٚح، أٚ اٌخاسج١ح 

ٚاٌّرّثٍّح دائّا ٚأتذا تاٌعذٚ اإلسشائ١ٍٟ اٌزٞ ال ٠خفٟ ِطاِعٗ ذجاٖ ٌثٕاْ ٚثشٚاذٗ 
ّْ <ِٚٛاسدٖ اٌمٜٛ اٌس١اس١ح وافح ِطاٌثح تاٌٛلٛف ئٌٝ جأة > ، أٚضح فٟ اٌّماتً تأ

·  <اٌشئ١س س١ٍّاْ ِٚسأذذٗ ِٚٛاوثرٗ، ِٓ أجً ئتعاد شثح اٌرٕاحش عٓ ٌثٕاْ

ئْ ٌٙزٖ اٌض٠اسج >: ٚسحة تاٌض٠اسج اٌرٟ ٠مَٛ تٙا اٌشئ١س س١ٍّاْ ئٌٝ اٌّىس١ه، ٚلاي

ٚاٌرٟ ذعذ األٌٚٝ ِٓ ٔٛعٙا ٌشئ١س ٌثٕأٟ، دالالخ تاٌغح عٍٝ اٌّسر١٠ٛٓ اٌس١اسٟ 
ّْ اٌشئ١س س١ٍّاْ ٘ٛ أٚي سئ١س ٌثٕأٟ ٠ضٚس ٘زا اٌثٍذ األ١ِشوٟ  ٚاإلجرّاعٟ، ال س١ّّا ٚأ

اٌالذ١ٕٟ اٌزٞ ذرٛاجذ ف١ٗ جا١ٌح ٌثٕا١ٔح وث١شج جذا، ٚ٘زا ِا ٠ساعذ عٍٝ ذعض٠ض اٌرٛاصً ت١ٓ 
ٌثٕاْ اٌّم١ُ ٚاٌّغرشب ِٓ جٙح، ٠ٚعضص فٟ اٌّماتً دٚس ٌثٕاْ عٍٝ اٌساحح اٌذ١ٌٚح خصٛصا 

·  <ٚأٔٗ ٠ّثًّ فٟ اٌٛلد اٌشا٘ٓ سئ١س اٌّجّٛعح اٌعشت١ح فٟ ِجٍس األِٓ
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 محليات لبىان
 

 

القصار أشاد بخطاب سليمان في ويويورك  
 وجزمه بأن االقتتال الذاخلي له يقع

 
 

أشاد ٚص٠ش اٌذٌٚح عذٔاْ اٌمصّاس، تاٌّٛالف األخ١شج اٌرٟ أطٍمٙا سئ١س اٌجّٙٛس٠ح اٌعّاد ١ِشاي س١ٍّاْ 
 ّْ ِٓ ٠ٛ١ٔٛسن ٚاٌرٟ جضَ ف١ٙا تاْ اإللرراي اٌذاخٍٟ ٌٓ ٠مع حرٝ ٚئْ أساد اٌٍثٕا١ْٔٛ رٌه، ٚ٘زا ٠إوذ تأ

اٌذعُ اٌعشتٟ ٌٍثٕاْ ِا صاي ٠شىًّ شثىح األِاْ ٚاٌّظٍّح اٌرٟ ذّٕع فٟ ٔٙا٠ح اٌّطاف اٌفرٕح ٚذصْٛ اٌثالد 
ّْ ٘زٖ اٌّٛالف ذعثّش عٓ ِذٜ حشص اٌشئ١س س١ٍّاْ عٍٝ ذع١ُّ . ِٓ اٌّخاطش ٚأشاس فٟ ذصش٠ح ئٌٝ أ

ِٕاخ اٌرٙذئح فٟ اٌثالد، ال س١ّّا فٟ ظً ذصاعذ ٚذ١شج اٌسجاالخ اٌس١اس١ح ت١ٓ اٌمٜٛ اٌّرخاصّح فٟ 
شأْ اٌّحىّح اٌذ١ٌٚح ٚشٙٛد اٌضٚس، ِعٍٕا ذأ١٠ذٖ اٌّطٍك ٌٍّثادساخ اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ِع اٌفشلاء اٌذاخ١١ٍٓ 

ج١ّعاً، ٌٍّٚٛالف اٌحى١ّح اٌرٟ ٠طٍمٙا فٟ سث١ً اٌحفاظ عٍٝ اٌثالد خصٛصا ذٍه اٌرٟ ذرصً تذعٛذٗ ئٌٝ 
األخز فٟ ع١ٓ اإلعرثاس تىً اإلحرّاالخ راخ اٌصٍح تاٌمشاس اإلذٙاِٟ ٌٍّحىّح اٌذ١ٌٚح، تّا فٟ رٌه اذٙاَ 

. ئسشائ١ً
 

ّْ شٙٛد اٌضٚس أساؤٚا ئٌٝ اٌرحم١ك ٚاٌعاللح ِع سٛس٠ا، ٕٚ٘ا ال تذ ِٓ  ٚأ٠ضا فٟ ِا ٠رعٍّك تىالِٗ عٓ أ
ّْ ٘زا اٌّٛلف ٌٍشئ١س س١ٍّاْ ٠رماطع ِع اٌىالَ اٌزٞ واْ أعٍٕٗ اٌشئ١س سعذ اٌحش٠شٞ  اإلشاسج ئٌٝ أ

.  ئٌٝ صح١فح اٌششق األٚسظ
ِا أحٛجٕا فٟ ظً ٘زا اٌظشف اٌذل١ك ٚاٌخط١ش اٌزٞ ٠ع١شٗ ٌثٕاْ، ئٌٝ اٌّٛالف اٌشص٠ٕح اٌذاع١ح ئٌٝ : ٚلاي

اٌرحاٚس ٚاٌراللٟ فٟ ِا ت١ٓ اٌٍثٕا١١ٔٓ، ٚئٌٝ ٔثز اٌفرٕح ٚاٌفشلح اٌزٞ ٚحذٖ اٌعذٚ اإلسشائ١ٍٟ اٌّسرف١ذ 
ّْ اٌشئ١س س١ٍّاْ ٠ضع فٟ والِٗ إٌماط عٍٝ اٌحشٚف، األِش اٌزٞ ٠ساعذ عٍٝ  األٚي ِّٕٙا، ِش١شا ئٌٝ أ

.  ئعادج اٌثٛصٍح ئٌٝ ِساس٘ا اٌصح١ح، ٠ٚإدٞ ذا١ٌاً ئٌٝ ذذع١ُ سوائض اإلسرمشاس فٟ اٌثالد
ِظٍح اِاْ  

ٚئر أشاس اٌمصاس ئٌٝ أٔٗ فٟ اٌٛلد اٌزٞ ٠ذأب اٌشئ١س س١ٍّاْ ِٓ خالي اإلذصاالخ اٌّىثفح اٌرٟ ٠جش٠ٙا 
ِع لادج اٌعاٌُ، ٚاٌز٠ٓ اٌرماُ٘ فٟ خالي اٌجّع١ح اٌع١ِّٛح ٌألُِ اٌّرحذج، عٍٝ ذٛف١ش ِظٍّح أِاْ ٌحّا٠ح 

ٌثٕاْ ِٓ اٌّخاطش اٌرٟ ذرٙذدٖ سٛاء اٌذاخ١ٍح ٚاٌّرّثٍّح ا١ٌَٛ تاٌمشاس اٌظٕٟ اٌزٞ سٛف ٠صذس عٓ 
اٌّحىّح اٌذ١ٌٚح، أٚ اٌخاسج١ح ٚاٌّرّثٍّح دائّا ٚأتذا تاٌعذٚ اإلسشائ١ٍٟ اٌزٞ ال ٠خفٟ ِطاِعٗ ذجاٖ ٌثٕاْ 

ّْ اٌمٜٛ اٌس١اس١ح وافح ِطاٌثح تاٌٛلٛف ئٌٝ جأة اٌشئ١س س١ٍّاْ  ٚثشٚاذٗ ِٚٛاسدٖ، أٚضح فٟ اٌّماتً تأ
.  ِٚسأذذٗ ِٚٛاوثرٗ، ِٓ أجً ئتعاد شثح اٌرٕاحش عٓ ٌثٕاْ

ّْ ٌٙزٖ اٌض٠اسج : ٚسّحة اٌمصّاس تاٌض٠اسج اٌرٟ ٠مَٛ تٙا اٌشئ١س س١ٍّاْ ئٌٝ اٌّىس١ه، ٚخرُ والِٗ تاٌمٛي ئ
ٚاٌرٟ ذعذ األٌٚٝ ِٓ ٔٛعٙا ٌشئ١س ٌثٕأٟ، دالالخ تاٌغح عٍٝ اٌّسر١٠ٛٓ اٌس١اسٟ ٚاإلجرّاعٟ، ال 

ّْ اٌشئ١س س١ٍّاْ ٘ٛ أٚي سئ١س ٌثٕأٟ ٠ضٚس ٘زا اٌثٍذ األ١ِشوٟ اٌالذ١ٕٟ اٌزٞ ذرٛاجذ ف١ٗ جا١ٌح  س١ّّا ٚأ

ٌثٕا١ٔح وث١شج جذا، ٚ٘زا ِا ٠ساعذ عٍٝ ذعض٠ض اٌرٛاصً ت١ٓ ٌثٕاْ اٌّم١ُ ٚاٌّغرشب ِٓ جٙح، ٠ٚعضص فٟ 
اٌّماتً دٚس ٌثٕاْ عٍٝ اٌساحح اٌذ١ٌٚح خصٛصا ٚأٔٗ ٠ّثًّ فٟ اٌٛلد اٌشا٘ٓ سئ١س اٌّجّٛعح اٌعشت١ح فٟ 
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