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حمليات �سيا�سية

اتفاق � 17أيار...
� إذعان لل�شروط «الإ�سرائيلية
�سيا�س ّي ًا و�أمن ّي ًا ()2
} حسن حردان
في هذه الحلقة نتطرق الى ما تضمنه االتفاق من أهداف سياسية
وأمنية كانت في أساس األهداف المراد تحقيقها «اسرئيلياً» من وراء
غزو لبنان واحتالله.
تظهرالعودة الى نص اتفاق  17أيار ،الذي و ّقع بين نظام حكم أمين
الجميل و«إسرائيل» في ظل االحتالل الصهيوني للبنان ،حقيقة أن
بنوده تشكل إذعانا ً للمطالب «اإلسرائيلية» كاملة .فاالتفاق هذا ،عدا
كونه و ّق��ع تحت اإلك��راه والضغط ونتيجة تعاون نظام الجميل مع
االحتالل ،شكل انتقاصا ً فاضحا ً لسيادة لبنان واستقالله من خالل
المكاسب السياسية واألمنية التي أعطيت لـ«إسرائيل».
أوالً :ينتقص االتفاق من سيادة واستقالل لبنان ،و ُو ّق��ع في ظل
االحتالل الذي حدد وفرض ما أراده من غزوه لبنان ،إذ نص االتفاق
على توقيع اتفاق صلح وسالم بين لبنان و«إسرائيل» بحسب المادة
« :1يؤكد الفريقان أن حال الحرب بين لبنان و«إسرائيل» أنهيت ولم
تعد قائمة».
كما ت ّم االتفاق على اقامة مكاتب اتصال في لبنان و«تل ابيب»« :يكون
على رأس كل فريق في لجنة االتصال المشتركة موظف حكومي كبير»
و ُتعامل مكاتب االتصال ويعامل الموظفون «وفقا ً ألحكام المتصلة
بهذا الموضوع الواردة في معاهدة البعثات الخاصة ،تاريخ  8كانون
األول  ،1969بما فيها االحكام المتعلقة باالمتيازات والحصانات»،
وهذا يعني أن مكاتب االتصال هذه هي بمثابة سفارات.
في هذا اإلطار ،أكد خبراء القانون على أن مجرد إنهاء حال الحرب
ال بد أن تنتهي االتفاقية هذه بصلح ،فضالً عن إنهاء حالة العداء مع
«إسرائيل» واعتراف لبنان بها ،يتعهد لبنان بالعمل على وضع حد
ألي نقد أو تحريض ضد السياسة الصهيونية التوسعية االستيطانية
ونصت
وكشف أخطارها وأطماعها في لبنان وسائر المنطقة العربيةّ ،
المادة الخامسة في االتفاق على اآلتي « :انسجاما ً منهما مع إنهاء حال
الحرب ،يمتنع ك ّل فريق في إطار أنظمته الدستورية عن أي شكل من
الدعاية المعادية للفريق اآلخر».
لذا يح ّقق االتفاق هدف «إسرائيل» األول ،أن يكون لبنان ثاني دولة
بعد مصر يوقع على معاهدة صلح معها ،إلخراجه من دائرة الصراع
وفصله عن محيطه العربي والتزاماته العربية ،وجعله معاديا ً لسورية،
وصديقا ً وحليفا ً لـ«إسرائيل» وفق ما ورد في المادة التاسعة:
 1ـ « يتخذ كل من الفريقين في مهلة ال تتعدى عاما ً واح��دا ً من بدء
س��ري��ان ه��ذا االت �ف��اق ،جميع اإلج� ��راءات ال�لازم��ة إلل�غ��اء المعاهدات
والقوانين واألن�ظ�م��ة التي تعتبر متعارضة م��ع ه��ذا االت �ف��اق ،وفقا ً
لألحوال الدستورية العائدة الى كل من الفريقين وتقيدا ً بها».
 2ـ « يتعهد الفريقان عدم تنفيذ أي التزامات راهنة تتعارض مع
هذا االتفاق ،كذلك عدم الدخول في أي التزام وعدم تبني قوانين أو
أنظمة تتعارض مع هذا االتفاق».
ثانيا :إذا كان االتفاق يحقق لـ«إسرائيل» مكاسب سياسية ،مثل
سلف ،فإنه ينص أيضا ً على االنتقاص من سيادة لبنان ،تبعا ً لبنود
الترتيبات األمنية وملحقاتها التي تعطي «إسرائيل» امتيازات أمنية
خطيرة تسمح لها بإقامة نقاط إنذار مبكر ،وإنشاء منطقة أمنية عازلة
في الجنوب  ،وإنشاء لواء لبناني عميل لالحتالل وميليشيا لبنانية
تابعة ل��ه ،وتكريس االحتالل ومنحه صفة شرعية وتحديد نوعية
القوات واألسلحة التي يحق للبنان إدخالها الى المنطقة األمنية ،إذ
نصت فقرة الترتيبات األمنية على:
«ت�ق��ام منطقة أم�ن�ي��ة ،تتعهد الحكومة اللبنانية أن تنفذ ضمنها
الترتيبات األمنية المتفق عليها بموجب ملحق الترتيبات األمنية».
أما لناحية القيود والشروط التي وضعها االتفاق على لبنان في
المنطقة األمنية فقد ح�دّد أن «ال�ق��وات والعناصر المسلحة المنظمة
الوحيدة المسموح بها في المنطقة األمنية ه��ي ،الجيش اللبناني،
والشرطة اللبنانية ،وقوى األمن الداخلي ،والقوات اللبنانية المساعدة
(األن�ص��ار) المنشأة تحت سلطة الحكومة اللبنانية المطلقة ،وذلك
باستثناء ما هو مبين في مكان آخر من هذا الملحق .للجنة الترتيبات
األمنية أن توافق على أن تتمركز في المنطقة األمنية عناصر مسلحة
لبنانية شرعية أخرى مشابهة لالنصار».
هذه الفقرة واضحة ،فهي تكرس االحتالل وتعززه في الجنوب
عبر لجنة أمنية لبنانية «إسرائيلية» ـ أميركية ،وممارسات االحتالل
وتجلياته ،بجيش سعد ح��داد ،اللجان المحلية ،والتجهيزات التقنية
على ضفاف الليطاني وسواها التي نصت عليها الملحقات السرية من
االتفاق.
هذا يعني أن نظام أمين الجميل وافق على الشروط «اإلسرائيلية»
كاملة ،وهي تنتقص من حرية لبنان وسيادته واستقالله على أرضه،
وتجعل منه حارسا ً وحاميا ً ألم��ن «إسرائيل» عندما يقبل بتكريس
ميليشيا عميلة لـ«إسرائيل» وع��دم إدخاله أي أسلحة ثقيلة للجيش
اللبناني والتعهد بمنع أي عمل عسكري ضد «إسرائيل».
ث��ال�ث��ا :م��ن ال��واض��ح أن ن�ظ��ام أم�ي��ن الجميل ال��ذي تشكل ف��ي ظل
االحتالل «اإلسرائيلي» وافق على إعطاء االحتالل مكاسب سياسية
وأم�ن�ي��ة ،وك��اف��أه على ج��رائ�م��ه وم �ج��ازره الوحشية ال�ت��ي ارتكبها،
وبلغت ذروتها في مجزرة صبرا وشاتيال ،ما يكشف زيف ما يدعيه
الرئيس السابق أمين الجميل اليوم من أن اتفاق  17أيار ينص على
جالء القوات «اإلسرائيلية» ويحقق السيادة واالستقالل ،ويظهر في
الوقت ذاته أن ما يدعيه وبعض المعارضين من حرص على السيادة
الوطنية ،كان تفريطا ً بها على أيديهم وموافقة على اتفاق ينتقص من
حرية لبنان وسيادته على أرضه ،العبين دور األداة األمنية في خدمة
العدو الصهيوني.
لو أردنا تلخيص النتائج التي حققتها «إسرائيل» من االتفاق على
المستويين السياسي واألمني ألمكننا تسجيل اآلتي:
 1ـ إضفاء الصفة الشرعية على وج��ود االحتالل «اإلسرائيلي»
وتكريسه ومنح «إسرائيل» صك براءة عن جرائمها ومجازرها التي
نفذتها وأثارت سخط الرأي العام العالمي وتنديده.
 2ـ ن ��زع ل�ب�ن��ان م��ن محيطه ال �ع��رب��ي وإل �ح��اق��ه ب��رك��ب التبعية
«اإلسرائيلية» والغربية لمحاصرة سورية والضغط عليها وإرغامها
على التراجع والتخلي عن مواقفها الوطنية والقومية.
 3ـ تكريس االعتراف بـ«إسرائيل» والقبول بقاعدة التفاوض التي
فرضتها على الجانب اللبناني ،على أس��اس سياسة األم��ر الواقع،
بغية ان �ت��زاع المزيد م��ن المكاسب وال�م��زاي��ا السياسية واالقليمية
مقابل انسحابات تقررها هي وف��ق مصالحها وأطماعها وأهدافها
االستراتيجية في لبنان ،خاصة على المستويين االقتصادي والمائي
اللذين يشكالن الوجه اآلخر للغزو وأهدافه ،وتمت تلبية تلك األوضاع
واألهداف في االتفاق المشؤوم.
ً
انطالقا ً مما تقدم ،ليس صحيحا قول المدافعين عن اإلتفاق إنه ال
يتضمن سوى ترتيبات أمنية ال تمس بالسيادة ،بل على العكس تماماً،
فاالتفاق إضافة إلى كونه ينتقص من السيادة واالستقالل ،يحقق
مكاسب سياسية خطيرة ومهمة لكيان العدو «اإلسرائيلي» ،مثلما
أظهرت بنوده.
hassan.hardan56@yahoo.com
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في حفل الع�شاء ال�سنوي لحزب االتحاد في البيال

اعت�صام �أمام �أ�سكوا ومواقف بالذكرى  66لنكبة فل�سطين

مراد :لرئي�س ي�ؤمن بالثوابت الوطنية
ويرف�ض التدخالت الخارجية

م�سيرة فل�سطينية �إلى «يونيفيل»
ومذكرة �أكدت حق العودة

رأى رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد
في خالل حفل عشاء الحزب السنوي« ،إن كل استحقاق
وطني في لبنان يتحول إلى أزم��ة ،منذ االستقالل وإلى
اليوم ،وهذا ينطبق على انتخابات رئاسة الجمهورية،
وعلى تشكيل الحكومات ،وعلى االنتخابات النيابية،
وتتوالد مع كل أزمة من هذه األزمات ،أزمات أخرى داخل
بنى السلطات التنفيذية والتشريعية ،ويكثر الحديث
عن الفراغ في المواقع والمقامات ،من دون أن يبحث في
األسباب المؤدية إلى التأزم ،والتي تتلخص من وجهة
نظرنا ،بقوانين االنتخابات ،السارية المفعول استنساخاً،
بعضها عن بعض آخر ،منذ االستقالل إلى اليوم».
وشدد مراد على ضرورة إنجاز «قانون انتخاب عادل،
ينقل المواطن من وضع المحايد والمهمش ،إلى وضع
الفاعل والمقرر ،ويتيح للناخب أن يحاسب المنتخب»،
معتبرا ً أن «قانون االنتخاب المنصف للجميع ،هو قانون
النسبية ،الذي يجعل لصوت المواطن قيمة ،ويتيح له
اختيار من يمثله بالفعل ،ويسمح بأن يصل إلى المجلس
النيابي ،ممثلون حقيقيون للناس ،ون��واب لهم صفة
تمثيلية فعلية على أرض الواقع» .وأضاف« :وألننا أمام
استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ،فيجدر بمن يتطلع
إلى هذا الموقع ،ويرشح نفسه أو يرشحه آخرون لهذه
المسؤولية ،أن يكون مؤمنا ً بالثوابت الوطنية ،التي
وضعت لبنان على الخريطة العربية واإلقليمية والدولية،
باعتباره البلد الذي استطاعت مقاومته أن تهزم العدو
الصهيوني مرتين ،وفرضت عليه انسحابا ً ذليالً ،من معظم
أراضيه المحتلة ،وأوجدت توازن رعب على الحدود مع
فلسطين المغتصبة ،ثم امتدادا ً إلى عمق أعماق هذه األرض
العربية السليبة» ،مؤكدا ً أنه «بذلك أصبح لبنان جزءا ً من
منظومة التصدي للعدوان الصهيوني ،وتبادل مع سورية
العمق الوطني والعربي والمقاوم ،لما يجمعهما من تاريخ
وجغرافيا وقضايا ومقومات وجود» ،مشيرا ً إلى أن ذلك
«هو ما يجب أن يكون نصب عيني أي رئيس للجمهورية،
مؤمنا ً به ،عامالً عليه ،جامعا ً اللبنانيين حوله ،فيكون

بذلك المرجع والمرجعية ،والحكم الذي ترضى حكومته،
والرئيس الذي بإمكانه فعالً أن يكون محور التوازنات
السياسية ،والحركة اليومية لجميع القوى والفاعليات،
وبإمكانه أن يضع حدا ً للتدخل الخارجي في شؤوننا،
من هذه الدولة أو تلك ،أو من ممثلها هنا وهناك ،وأن
يتعامل مع المحكمة الدولية ،بالحق وبالحزم ،ليضع حدا ً
الستنسابيتها وانتقائيتها وتجنيها على اإلعالم الذي هو
نسمة الحرية ،فقد كشفت الكثير من أساليبها التضليلية،
واالفترائية والتزويرية».
وقال مراد« :نريد للبنان رئيسا ً للجمهورية يحكم وال
يتحكم ،ويأمر وال يتأمر ،ويحمله إلى مقام الرئاسة ،رصيد
من حياة سياسية غنية بالمواقف واألفكار واألفعال ،يملك
من ص��واب الموقف وال��رأي والكلمة ،ما يجعله موضع
ثقة الجميع ،ألنه للجميع» .ولفت إلى أنه «عبثا ً محاولة
الدعوة لطاولة الحوار التي أصبحت شكلية ولرفع العتب،
ومحكومة بالفشل مسبقا ً ألن التمثيل فيها غير حقيقي
وغير شامل للقوى السياسية الفاعلة على مساحة الوطن،
ولتغييب العنوان األول للحوار وهو كيفية تعزيز المقاومة
والمزيد من التنسيق والتفاعل مع المؤسسات العسكرية
واألمنية» .وأكد ضرورة أن «تبقى المقاومة ،وهي وجدت
لتبقى ،ألن هناك قسما ً من األرض ما زال محتالً ،وألن الكيان
الصهيوني على حدودنا ،ويتربص بنا ،ويسجل كل يوم
خرقا ً جويا ً أو بريا ً كاعتداء علينا ،وال يمنعه من التمادي،
إال حسابه لفعل المقاومة ،وقدرتها على الرد ،وجهوزيتها
الدائمة لمالقاته ،زمانا ً ومكانا ً وقواعد اشتباك».
وأش��ار رئيس ح��زب االتحاد إل��ى أن «فلسطين دائما ً
في القلب والعقل وستبقى كذلك ،ولن يغير موقفنا هذا
تلك الهوامش الطيارة والسيارة التي تتحدث عن صفقة
أو اتفاق» ،معتبرا ً أنه «آن األوان ألن ننتهي من فزاعة
التوطين» ،داعيا ً إلى إعادة «النظر في الموقف السلبي
من المخيمات ،وأن يتم تحسين جميع مرافقها ومقومات
الحياة فيها».

ف�ضل اهلل :انتخاب رئي�س ممكن
�إذا اقتنع الجميع بالحل من الداخل
استقبل العالمة السيد علي فضل
الله الوزير السابق ناجي البستاني،
إذ ج��رى ع��رض ت��ط��ورات األوض��اع
اللبنانية ال��داخ��ل��ي��ة ،والمعطيات
المتعلقة باالستحقاق الرئاسي.
وش���دد خ�لال ال��ل��ق��اء على ض��رورة
«ت��ض��اف��ر ج��ه��ود ج��م��ي��ع األط����راف
ف����ي ل���ب���ن���ان ،الن���ت���خ���اب رئ��ي��س
ج��دي��د للجمهورية ،ضمن المهلة
ال��دس��ت��وري��ة» ،مشيرا ً إل��ى «إمكان
تحقيق ذلك إذا حسنت النيات ،وإذا
اقتنع الجميع بأن الحلول ينبغي أن
تنطلق من الداخل ،وإن كنا نرحب
بأي مسعى خارجي يتيح الفرصة
للبنانيين أكثر لتحقيق طموحاتهم،
بعيدا ً من أية وصاية تأتي من هنا
وهناك».

وفد عراقي

واستقبل من مفوضيَّة االنتخابات
العراقيَّة ـ مكتب لبنان وف���دا ً ضم
حسين القرشي ومهند غازي ،وقدم
ال��وف��د ل��ه درع المفوضية ،تقديرا ً
لمواقفه ال��داع��م��ة لقضية ال��ع��راق
ووحدة شعبه.
وأكد السيد فضل الله «مسؤولية
األط��راف العراقية كافة ،في العمل
لصيانة وح��دة ال��ع��راق ،م��ا يفسح
المجال لهذا البلد العربي واإلسالمي،
ألن يكون فاعالً على مستوى المنطقة
كلها ،خصوصا ً أنه يمتلك الطاقات
واإلمكانات كلها ،ما يؤهله للقيام بدور
كبير فاعل في سبيل وحدة المنطقة،
والتصدي لواقع العنف واإلره��اب،
ال���ذي ي��ض��رب ال��ع��راق وال��ج��وار».

ودعا إلى أن تكون «مناسبة تشكيل
الحكومة العراقية المقبلة ،بعد إجراء
االنتخابات النيابية ،محطة حقيقية
لترسيخ الوحدة العراقية الداخلية،
من خالل مشاركة األطياف كلها في
الحكومة العتيدة ،ا َّلتي نأمل أن تعيد
للعراق لحمته الداخلية ،ليواجه
مخططات الفتن والتقسيم التي ترسم
له على أكثر من صعيد».
وكان السيد فضل الله قد استقبل
أيضا ً وفدا ً من جمعية الغنى الخيريَّة،
برئاسة الداعية غنى حمود ،إذ تم
البحث في المسؤولية الملقاة على
عاتق المسلمين جميعاً ،لحماية
وحدتهم ،ورف��ض ح��االت االختناق
ال��داخ��ل��ي واالن��ق��س��ام��ات المذهبيَّة
والسياسيَّة كلها.

«�أن�صار الوطن» في بن�شعي:
الجي�ش هو ال�ضمانة والحل
زار وفد من جمعية «أنصار الوطن» ض ّم
رئيسها ميشال الحاج والمسؤول اإلعالمي
ع��ادل ح��ام��وش واإلع�لام��ي��ة شانتال داغ��ر،
بنشعي ،والتقى طوني سليمان فرنجية .وت ّم
البحث والتشاور في التطورات على الساحة
اللبنانية ،بحسب بيان صادر عن الجمعية،
و»ض���رورة دع��م الجيش وااللتفاف حوله،
كونه المالذ اآلمن لجميع اللبنانيين من دون
استثناء ،خصوصا ً أنّ المؤسسة العسكرية
عابرة للطوائف».
ولفت البيان إلى أنّ المجتمعين أكدوا «أنّ
الجيش هو الضمانة والح ّل» ،مشدّدين على
إعادة العمل في خدمة العلم حيث يحقق من
خاللها االنصهار الوطني ويصنع جيالً من
الشباب قادرا ً على إنتاج األفضل وطنياً».
وج��رى االتفاق على استمرار «التواصل
والتنسيق ال��دائ��م لما فيه خ��دم��ة الوطن
وللجيش».

تواصلت التحركات والنشاطات
وص��دور المواقف بالذكرى  66لنكبة
فلسطين.

مسيرة إلى الناقورة

وفي هذا السياق شارك الالجئون
الفلسطينيون في مسيرة بالذكرى
الـ 66للنكبة ،انطلقت من مخيمات
ص��ي��دا وص�����ور إل����ى ال��م��ق��ر ال��ع��ام
لـ«يونيفيل» في الناقورة ،وسط تدابير
أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني
والقوى األمنية ،بعد اعتصام نفذوه
عند النصب التذكاري للشهيد حسن
قصير في منطقة البص  -صور ،تحدث
فيه عضو بلدية ص��ور خضر عكنان
ال��ذي أك��د «ح��ق الشعب الفلسطيني
بالعودة إلى دي��اره وإعطائه حقوقه
المشروعة».
ثم انطلق المشاركون في مسيرة
راجلة حتى مخيم البرج الشمالي،
بمرافقة ق���وة م��ن الجيش وال��ق��وى
األمنية حاملين األع�لام الفلسطينية
والشعارات التي تدعو إل��ى العودة
إلى فلسطين ،استقلوا بعدها الباصات
واتجهوا إلى مقر القيادة الدولية في
ال��ن��اق��ورة ،حيث اعتصموا أم��ام مقر
«اليونيفيل» وسلموا مذكرة مطالب إلى
األمم المتحدة والمجتمع الدولي تؤكد
حقهم بالعودة إلى فلسطين.

اعتصام أمام أسكوا

ونظمت أح��زاب «اللقاء اليساري
العربي» في لبنان اعتصاما ً سياسيا ً
أم��ام أسكوا ،ش��ارك فيه ممثلون عن
الحزب الشيوعي اللبناني والحزب
الديمقراطي الشعبي وحركة الشعب
والتنظيم الشعبي الناصري والتيار
الوطني ال��ح��ر ،والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية
وح��زب الشعب الفلسطيني وجبهة
التحريرالفلسطينية.
بدأ االعتصام بكلمة لربيع بيرق ،ثم
تحدثت خالدات حسين باسم اليسار
الفلسطيني ،ف��أك��دت «ح��ق الشعب
الفلسطيني ف��ي ال��ن��ض��ال م��ن أجل
العودة» ،رافضة «ما يحاك ضده عبر
المشروع األميركي الجديد المسمى
«االتفاق  -اإلط��ار» ،كما دعت الدولة
اللبنانية إلى «تأمين الحقوق المدنية
واالجتماعية واإلنسانية لالجئين
الفلسطينيين».
ثم تحدث أسد غندور باسم أحزاب
«اللقاء اليساري العربي» ،مركزا ً على
«تواطؤ األنظمة العربية مع المشاريع
االستعمارية الجديدة» ،محذرا ً من
«م��ش��روع ال��ش��رق األوس���ط الجديد
التفتيتي».

مذكرة

وأخ��ي��را ً تال أي��وب غ��راب المذكرة
الموجهة إل��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة بان كي مون والتي سلمت
إلى ممثل أسكوا وفيها تأكيد «أن ال
سالم يمكن أن يتحقق في المنطقة من
دون االعتراف والتسليم بحق الشعب
العربي الفلسطيني في التحرر الكامل
من االحتالل ،وإقامة دول��ة فلسطين
الوطنية وعاصمتها القدس ،وعودة
الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
ال��ت��ي ش���ردوا منها ،تطبيقا ً للقرار
.»194

يوم وطني في البداوي

ونظم «النادي الثقافي الفلسطيني
العربي» ومؤسسات المجتمع المدني
في مخيم البداوي «يوما ً وطنياً» ،في
ش��ارع المدارس في المخيم ـ شارع
غسان كنفاني ،بمشاركة حشد من
طالب المدارس والروضات وناشطين
في المؤسسات وأهالي المخيم.
وت��خ��ل��ل ال���ي���وم ع����رض ص��ور
ورس����وم وأش��غ��ال فنية م��ن وح��ي
التراث الفلسطيني ،وأغاني وطنية
فلسطينية.

الشبيبةالفلسطينية

فرنجية متوسطا ً أعضاء الوفد

توقيف مطلوب في البقاع وادعاء على ع�سكريين و�سجناء

مداهمات للجي�ش في الدكوانة والبو�شرية
واعتقال �شبكات مخدرات و�ضبط �أ�سلحة
نفذ الجيش اللبناني أمس مدعما ً باآلليات انتشارا ً على
األوتوستراد بين الدكوانة والبوشرية ببيروت وقام بسلسلة
مداهمات بحثا ً عن مطلوبين للعدالة ،اثر توافر معلومات
عن وجود شبكات ترويج مخدرات ،وتمكن من توقيف عدد
من األشخاص المشتبه بهم وت��م ضبط أسلحة وذخائر
حربية وكمية من المخدرات من مختلف األنواع .وتم تسليم
الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص إلجراء
الالزم.
من ناحية ثانية تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في
وحدة ال��درك اإلقليمي ليل أول من أمس من توقيف رئيس
أحد أكبر عصابات سلب السيارات بقوة السالح والسرقة،
بعد إق��دام��ه على عملية سلب سيارة هيونداي في بلدة
دورس بتاريخ  2014/5/14ويدعى ت .إ( .مواليد ،1986
لبناني الجنسية) في بلدة الخضر البقاعية ،ومطلوب
للقضاء بموجب  31مذكرة عدلية بالجرائم المذكورة.
وتم ضبط :سيارة جيب نوع تويوتا كان على متنها وتبين
أنها مسروقة من محلة الدكوانة بتاريخ 2014/1/31
عائدة للسيدة نهاد د ،.كالشنكوف ،كمية من المخدرات،
 3ه��وات��ف خ��ل��وي��ة ،ب��ط��اق��ات ه��وي��ة وأوراق شخصية

مسروقة .والتحقيق ج��ار ب��إش��راف القضاء المختص».
كما تمكنت المديرية اإلقليمية ألمن الدولة في البقاع ،بعد
الرصد والمتابعة وبتاريخ  ،2014/5/12من توقيف
المدعو (أ.ج) في مدينة زحلة ،وهو احد أفراد عصابة تزوير
مستندات (بطاقات هوية ،ج��وازات سفر ،رخ��ص سوق،
وتأشيرات دخول إلى دول أوروبية) ،وترويج العملة المزيفة.
وقد أودع القضاء المختص ،فيما يجري العمل على توقيف
باقي المتورطين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

االدعاء على  6عسكريين و 3سجناء

إلى ذلك ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر اليوم ،على  6موقوفين عسكريين و3
موقوفين سجناء في سجن رومية إلق��دام السجناء على
ارتكاب جرم االبتزاز وإق��دام العسكريين على التدخل في
الجرم ،وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري األول رياض
أبو غيدا.
واس��ت��ج��وب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين
اليوم الموقوف م.أ .في جرم االتصال بالعدو اإلسرائيلي
وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه .وأص����در م��ذك��رة وج��اه��ي��ة بتوقيفه.

المسيرة الفلسطينية

وت��وج��ه��ت م��ن��ظ��م��ة الشبيبة
الفلسطينية في ذكرى  15أيار و 66
عاما ً على قيام الكيان الصهيوني على

االعتصام أمام األسكوا
أرض فلسطين ،بتقديم التحية للشعب
الفلسطيني ف��ي األراض���ي المحتلة
عام  ،1948وأوضحت «أنَّ المقاومة
فقط هي الطريق الوحيد لعودة الحق
ألصحابه والمقاومة فقط هي التي
ستدحر ،وتكنس ه��ذا االح��ت�لال عن
وطننا فلسطين من بحره إلى نهره.
فال صلح وال تفاوض وال اعتراف مع
هذا الكيان».

الئحة الشتات

وأص��درت «الئحة الشتات» بيانا ً
في الذكرى ،ذكرت فيه أن «أكثر من
 500قرية وبلدة دمرها الصهاينة،
وطرد أكثر من  800ألف فلسطيني من
أرضهم».
وضمنت «الشتات» بيانها عدة
مناشدات أبرزها دعوة «حركتي فتح
وح��م��اس الن��ج��از المصالحة بشكل
س��ري��ع واإلس����راع بتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية ،والسير قدما ً نحو
تجسيد الوحدة الوطنية بين أبناء
شعبنا ،وترتيب البيت الفلسطيني،
وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية».
كما دع��ت المجتمع ال��دول��ي إلى
«تحمل مسؤولياته كاملة تجاه ردع
المواقف اإلسرائيلية العدوانية ،وإلزام
إسرائيل بالقرارات الدولية ذات الصلة
بالقضية الفلسطينية ،وتأمين الحماية
لشعبنا».

النابلسي

واعتبر العالمة عفيف النابلسي
خ�لال استقباله «الهيئة اإلسالمية
الفلسطينية» ف��ي ل��ب��ن��ان برئاسة
الشيخ سعيد قاسم ،ورئيس «تيار
النهضة ال��وح��دوي» الشيخ غ��ازي
حنينة ،أن «يوم النكبة على فلسطين
سيتحول إلى يوم نكبة على إسرائيل
بفضل المقاومين من أبناء األمة الذين
سيدخلون فلسطين محررين».
وأض�����اف« :إس��رائ��ي��ل ل��ن تكون
جزءا ً طبيعيا ً من المنطقة ،ولن يكون
بمقدورها أن تكون دولة يهودية ،ولن
تستطيع حماية مشروعها ودوره��ا
السياسي» .وأوض���ح أن «إسرائيل
أصبحت بحكم الساقطة سياسيا ً
وسيأتي اليوم الذي تنهار فيه بنحو
ك��ام��ل خصوصا ً أن المتغيرات في
المنطقة وصالبة إيران وصمود سورية
وقوة حزب الله سوف يعكس مستقبالً
جديدا ًللمنطقة».

الداود

ولفت األمين العام لـ«حركة النضال
اللبناني ال��ع��رب��ي» النائب السابق
فيصل الداود ،في بيان للمناسبة ،إلى
أن «النكبة حصلت ف��ي ع��ام 1948
باغتصاب أجزاء من فلسطين ،ثم جاءت
النكسة في حزيران عام  ،1967ليسطو
الكيان الصهيوني على كامل األراضي
في فلسطين وادعائه أن هذه األرض
موعودة له» ،مشيرا ً إلى أن ذلك «حصل
بسبب تخاذل األنظمة العربية ،وتواطؤ
أغلب حكامها» ،وأكد «إن فلسطين أرض
لها شعب موجود فيها وكل ما يخشاه
أن تضيعها المفاوضات لتقوم يهودية
ال��دول��ة وتغيب ال��ق��دس ويسقط حق
العودة».

حزب االتحاد

واعتبر «حزب االتحاد» إن الذكرى
تأتي «واألم���ة تبتعد أكثر ع��ن مهمة
استرجاع ما اغتصب من أرض ومن
حقوق في ظل انقسامات عربية حادة
أوج��ده��ا ال��غ��رب ليكون أم���ن العدو
الصهيوني في مأمن بعدما أعاد نهج
المقاومة العربية الصراع إلى وجهته
الحقيقية وأصبح الكيان الصهيوني
أوهن من بيت العنكبوت».
وشدد على أن «الوعي الجماهيري
يجب أن ينطلق من أن فلسطين هي
قضية العرب المركزية وأن أي حراك
عربي ال يأخذ في أولوياته استعادة
فلسطين لن يشكل حراكا ً يهدف لحرية
األم���ة ،وإن ك��ل ال��م��ح��اوالت إلح��داث
ت��ن��اق��ض��ات ع��ل��ى ح��س��اب التناقض
الرئيسي يشكل حماية ألم��ن الكيان
الصهيوني الغاصب ويبتعد باألمة عن
جوهر الصراع الحقيقي».

حركة األمة

ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة األم��ة
الشيخ عبد الناصر جبري في تصريح:
«أن فلسطين ل��ن تتحرر إال بسواعد
المجاهدين ،فخيار المقاومة هو الخيار
األوحد لألمة من أجل تحرير المقدسات
واألسرى من براثن العدو الصهيوني».
وق��ال« :تأتي ذك��رى نكبة فلسطين
هذا العام والكيان الصهيوني ماض في
سياساته االستيطانية وتغيير معالم
فلسطين والقدس الشريف» ،مشددا ً
على أهمية «المصالحة بين جميع القوى
والفصائل الفلسطينية وكذلك جميع
شرائح مجتمعاتنا العربية واإلسالمية
في مواجهة الغطرسة الصهيونية».

ت� ّأهب «�إ�سرائيلي» وتكثيف للدوريات
على الحدود في ذكرى النكبة
الجنوب ـ رانيا العشي
سادت الحدود الدولية الفاصلة بين لبنان واألراضي
الفلسطينية المحتلة ،حال من الهدوء والترقب في الذكرى
الـ 66على أح��داث النكبة عام  ،1948وشهدت المناطق
المحتلة تحركات لجيش االح��ت�لال على ام��ت��داد الخط
الحدودي ،ولوحظ أن «إسرائيل» وضعت قواتها المنتشرة
على طول الحدود مع لبنان في حال استعداد فوق العادة
واستنفار غير معلن ،تحسبا ً ألي طارئ على الحدود.
كما عزز العدو مواقعه األمامية بمزيد من اإلج��راءات
األمنية ،وأجهزة المراقبة واإلن��ذار ،لرصد التحركات في
الجانب اللبناني وجابت دوريات مؤللة لعربات مدرعة،
ومركبات الهامر بشك ٍل الفت ،الخط الحدودي الممتد من
مستعمرة المطلة ومحلة الثغرة قبالة قرية عديسة وصوال ً
إلى مستعمرة افيفيم ،قبالة مسرح مواجهات «مسيرة
العودة» عام  2011في مارون الراس.
ك��ذل��ك ،تواصلت التحركات غير االعتيادية للقوات
«اإلسرائيلية» على محور العباسية ـ الغجر باتجاه المزارع
المحتلة ،حيث سجل أمس استنفار لدورية مشاة معادية
تتقدمهم دبابة من نوع ميركافا قبالة عدد من رعاة الماشية
قرب بوابة حسن في تالل كفرشوبا الواقعة بين موقعي

السماقة ورويسات العلم «اإلسرائيليين» ،وترافق ذلك مع
تحليق لطائرة استطالع من دون طيار في أجواء المزارع.
سجل ،قبل ظهر أمس ،تحليق مكثف للطيران
وكان قد ّ
الحربي على علو مرتفع في أجواء المناطق الجنوبية منفذا ً
طلعات استكشافية فوق مرجعيون وحاصبيا وصوال ً إلى
البقاع.
وفي المقابل ،سيّرت القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش
اللبناني ،دوريات مكثفة على طول الخط األزرق ،من مدخل
عديسة الشرقي نحو محيط جدار فاطمة االسمنتي إلى سهل
مرجعيون ـ تلة الحمامص ،حيث تمركزت دورية لليونيفيل
راقبت باهتمام التحركات «اإلسرائيلية» في الجهة األخرى
من الحدود ،ووصوال ً إلى قطاع الوزاني ـ الغجر ـ العباسية
المحررة.
وفي سياق آخر ،عثر سائق جرافة أثناء قيامه بأعمال
جرف ،في الوادي األخضر بين بلدتي كفررمان وعربصاليم،
في حقل يعود للمواطن حسن محمد ن��ذر ،على صاروخ
مطمور في األرض ،كانت ألقته الطائرات الحربية اإلسرائيلية
خالل ع��دوان تموز  .2006وقد أبلغت مخابرات الجيش
في النبطية باألمر ،التي أبلغت بدورها فوج الهندسة في
الجيش ،فحضرت فرقة منه إلى المكان ،وعملت على نقل
الصاروخ من المنطقة إلى جهة أخرى تمهيدا ً لتفجيره.

