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لبنان يتقدم ب�شكوى �إلى مجل�س الأمن
ّ
�ضد «�إ�سرائيل» لخرقها القرار 1701
تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين أمس ،بشكوى ض ّد
«إسرائيل» في مجلس األمن ،بشأن «خروقات «إسرائيلية»
خطيرة ومتعددة للسيادة اللبنانية وق��رار مجلس األمن
 ،»1701وذلك فور ورود الوثائق الالزمة من قيادة الجيش
ووزارة الدفاع الوطني.
وتضمنت الشكوى الوقائع اآلتية:
 بتاريخ  2014/7/10الساعة  ،15.49أقدمت قواتالعدو «اإلسرائيلي» من مركزها في الحدب على إطالق
طلقات نارية عدة سقطت داخل األراضي اللبنانية جنوب
يارون على بعد حوالى سبعين مترا ً من الخط األزرق.
 بتاريخ  2014/7/11بين الساعة  7.00والساعة ،7.45أقدمت قوات العدو «اإلسرائيلي» من أحد مراكزها
على إطالق إحدى وعشرين قذيفة مدفعية من عيار 155
ملم سقطت في خراج بلدة كفرشوبا محلة الصوانة داخل
األراضي اللبنانية.
 اعتبارا ً من تاريخ  2014/7/12الساعة 23.10ولغاية  2014/7/13الساعة  ،00.15أقدمت قوات العدو
«اإلسرائيلي» على إطالق خمس وعشرين قذيفة مدفعية من
عيار  155ملم في اتجاه األراضي اللبنانية ،حيث سقط منها
ثماني عشرة قذيفة شمال وجنوب بلدة زبقين ،وسبع قذائف
في خ��راج بلدة شمع – طير حرفا ،بين تلة أبو صندوف
وضهر الضبعة.
 بتاريخ  2014/7/14بين الساعة  00.40والساعة ،1.30أقدمت ق��وات العدو «اإلسرائيلي» من مراكزها
في تل المنارة وبركة ريشا على إط�لاق خمس وعشرين
قذيفة سقطت في محلة جب سويد بين بلدتي مجدل زون
والمنصوري ،وست قذائف مضيئة فوق الحنية والعامرية

داخل األراضي اللبنانية.
 بتاريخ  2014/7/14الساعة  ،22.30أقدم العدو«اإلسرائيلي» على قصف األراضي اللبنانية – خراج بلدتي
القليلة والمعلية بنحو  31قذيفة ( 25متفجر و 6مضيء).
مع اإلشارة إلى أنّ موقف لبنان من الشكوى يرتكز على
العناصر اآلتية:
 يعتبر لبنان أنّ استمرار «إس��رائ��ي��ل» في عدوانهاالهمجي على غزة يشكل تهديدا ً لألمن والسلم في منطقة
الشرق األوسط.
 تلتزم الحكومة اللبنانية تنفيذ ق��رار مجلس األمنال��دول��ي الرقم  1701بكامل مندرجاته ،ويقوم الجيش
اللبناني بواجباته في هذا اإلطار بالتنسيق الدائم مع قوات
الـ»يونيفيل» ،وه��و منتشر في شكل طبيعي في منطقة
عمليات جنوب الليطاني.
 يعتبر لبنان إطالق بعض األفراد والعناصر المتفلتةأو المجموعات الهامشية الصواريخ في اتجاه األراض��ي
الفلسطينية المحتلة عمالً مرفوضا ً ال يخدم مصلحة لبنان
أو مصلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ،ويعطي
الذرائع إلسرائيل لالعتداء على لبنان وسيادته مهددا ً السلم
واألمن الدوليين.
 باشر الجيش ،بالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى،التحقيق في حوادث إطالق الصواريخ التي حصلت أخيراً،
وقام بتوقيف عدد من األشخاص في إطار هذه التحقيقات.
 فاق عدد الخروقات «اإلسرائيلية» اليومية الجويةوالبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وللقرار  1701منذ
بداية هذا العام الـ  516خرقا ً «إسرائيلياً» (حتى نهاية أيار
.»)2014

المجل�س ال�شرعي :لعدم تعطيل الحكومة
و�إخراج لبنان من �أزمته الد�ستورية

�سالم يلتقي دربا�س وحرب
ويطلع من قهوجي على الو�ضع الأمني

سالم مسقبالً قهوجي في السراي
بحث رئيس الحكومة تمام سالم األوض��اع العامة مع زواره ،ال سيما األزمة
الوزارية وآلية عمل مجلس ال��وزراء ،واستقبل في السراي الحكومية أمس ،وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي أكد أنّ رئيس الحكومة «ليس في وارد
تعطيل مجلس ال��وزراء ولكنه أراد أن يعلن للشعب اللبناني على طريقته أنّ ما
اتفق عليه في تسيير األمور يجب أن يكون محترما ً ومصاناً» .وأضاف« :إنّ رئيس
ّ
الحق وحده بالدعوة إلى مجلس الوزراء وتعيين جدول األعمال
الحكومة الذي له
أراد أن يسهل العمل الحكومي في المرحلة الخطيرة التي يم ّر بها لبنان فأبلغ الوزراء
بجدول األعمال قبل  72ساعة ،ليبدي ك ّل وزير مالحظاته ،وعندما ت ّم االتفاق على
أن تطرح القضايا المتفق عليها فهذا لم يكن إسقاطا ً من حقه بطرح التصويت وإنما
حرصا ً منه على استمرار التفاهم الحكومي وفقا ً للمكونات السياسية للحكومة،
وذلك في الشؤون والمسائل الميثاقية الجوهرية».
ثم التقى سالم وزير االتصاالت بطرس حرب الذي أشار إلى أنه بحث مع سالم
«في أفكار جديدة يمكن أن تساهم في تجاوز هذه المرحلة بما ال يعطل مجلس
الوزراء وصالحياته».
وأض��اف« :كما بحثنا في موقف الرئيس سالم بعدم الدعوة إلى عقد جلسة
لمجلس الوزراء وفي حسنات وسيئات هذا القرار ووجوب السعي إلى إعادة طرحه
على مجلس الوزراء وانعقاد المجلس لمتابعة حاجات البلد والمواطنين» .وقال:
«ال لزوم لتعداد المخاطر التي يواجهها لبنان من أزمة النازحين السوريين إلى ما
يجري حولنا في المنطقة وموضوع «داعش» واالعتداء في غزة والتطرف واإلرهاب،
وإزاء هذه المخاطر ليس من المعقول أال يجد اللبنانيون من يكون مسؤوال ً عنهم في
ظ ّل هذه االهتزازات الكبيرة الحاصلة في العالم ،فمن واجبنا في هذه الظروف كقوى
سياسية التعاون إليجاد مخارج لتفعيل مجلس الوزراء واحترام أحكام الدستور
لتسيير أمور البلد وتوفير األجواء النتخاب رئيس للجمهورية لتعود البالد إلى
حالتها الطبيعية».
كما اطلع رئيس الحكومة على األوضاع األمنية في البالد ،من قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،ثم التقى المدير العام لصندوق المهجرين العميد نقوال الهبر.

المفو�ض الألماني لحقوق الإن�سان
زار با�سيل والم�شنوق

المجلس الشرعي مجتمعا ً برئاسة قباني
عقد المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى اجتماعه ال��دوري في مقره في
دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية
الشيخ محمد رشيد قباني ،وبحث في
شؤون إداري��ة ووقفية ،كما ت��داول في
األوضاع المحلية والعربية.
وأع����رب المجلس ف��ي ب��ي��ان ،عن
«استهجانه وأسفه الشديدين لتعطيل
عمل المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة ب��دءا ً
م��ن اس��ت��م��رار ش��غ��ور س����دّة رئ��اس��ة
الجمهورية» ،وطالب« :كافة ال��وزراء
العمل على عدم تعطيل عمل مجلس
ال����وزراء لتجنب ال��وص��ول إل��ى ف��راغ
إض��اف��ي وش��� ّل ال��ع��م��ل المؤسساتي
كما هو حاصل في المجلس النيابي
كهيئة ناخبة لرئيس الجمهورية أو
تشريعية إلقرار مشاريع القوانين غير
القابلة للتأجيل» .كما طالب «الجهات

السياسية المعنية بأن ترأف بالبالد
والعباد وتتحمل مسؤوليتها الوطنية
ولو في حدّها األدن��ى ،وتخرج لبنان
م��ن أزم��ت��ه ال��دس��ت��وري��ة والسياسية
واالقتصادية التي باتت تشكل خطرا ً
على ال��ك��ي��ان اللبناني ومؤسساته
الناظمة للحياة السياسية والوطنية».
وجدّد مطالبته األجهزة العسكرية
واألم��ن��ي��ة «ب��رف��ع درج����ة التنسيق
والتعاون في ما بينها ،لحماية لبنان
واللبنانيين من تداعيات وآثار ما يجري
في المنطقة من أحداث أمنية وعسكرية
خ��ط��ي��رة ،وات��خ��اذ الجيش اللبناني
التدابير ال��ض��روري��ة لضبط الوضع
األمني كونه الركيزة األولى واألساسية
في حماية الوطن والمواطن وتفعيل
عمل القضاء في إنهاء الملفات القضائية
الخاصة بالموقوفين اإلسالميين».

ال�سفير الإيراني زار زعيتر وا�ستقبل لقاء الأحزاب3
حمليات �سيا�سية

واعتبر المجلس «أنّ ال��ع��دوان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ال��ه��م��ج��ي ع��ل��ى غ��زة
وم��ج��ازره الوحشية ض � ّد األطفال،
إنما ه��و ع���دوان على ك��ل فلسطين
واألمة بأكملها» ،مبديا ً أسفه «لصمت
ال���دول العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي العربية» .وأضاف البيان:
«إنّ تصعيد ال��ع��دو «اإلسرائيلي»
لحربه على أهلنا في غزة يستهدف
إج��ه��اض المصالحة الفلسطينية
التي تض ّر بمصالحه وتعيد التفاف
العرب وأح��رار العالم حول القضية
الفلسطينية ،ونتوجه بالتحية لشعب
فلسطين المقاوم الذي ص ّد العدوان
بعزيمة وقوة ،ونطالب مجلس األمن
والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري
ل��وق��ف ال��ع��دوان وت��أم��ي��ن الحماية
للشعب الفلسطيني».

أكد مفوض الحكومة األلمانية لسياسة حقوق اإلنسان والمساعدات اإلنسانية
كريستوف شتريسر ،استمرار بالده في مساعدة لبنان في موضوع النازحين
السوريين.
وفي إطار جولة يقوم بها على المسؤولين اللبنانيين ،زار شتريسر ،برفقة السفير
األلماني رالف كريستيان كاليج ،وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقال
بعد اللقاء« :جئنا إلى لبنان للتعرف عن كثب إلى الوضع الحقيقي هنا ،في ظ ّل وجود
أكثر من مليون الجئ سوري ،كما ناقشنا اقتراحات أشكال جديدة من التضامن من
قبل المجتمع الدولي لمشاركة األعباء المترتبة على لبنان جراء األزمة السورية».
وأض��اف« :اطلعنا من الجانب اللبناني على معلومات قيمة يمكن أن ننقلها إلى
االتحاد األوروبي والحكومة األلمانية التي أنشأت برامج عديدة لمساعدة الالجئين
السوريين واستقبلت خمسين ألف الجئ سوري ،وهي البلد األوروبي الوحيد الذي
استقبل مثل هذا العدد في القارة األوروبية ،وفي العالم بعد لبنان وتركيا واألردن
وقدمت للبنان مساعدات خالل العامين الماضيين بقيمة مئة وثالثين مليون يورو
وستستمر في تقديم المساعدة واستضافة مؤتمرات من نوع جديد».
وعن إقامة مخيمات للنازحين السوريين على الحدود ،قال« :لم نناقش هذا األمر
لكننا سمعنا عن هذا االقتراح ،وسيكون محور النقاشات التي يجب أن نجريها خالل
األشهر المقبلة».
كما زار شتريسر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه األوضاع
األمنية في لبنان والمنطقة في حضور رئيس الخلية األمنية في وزارة الداخلية
العميد بيار سالم ومستشارالوزير خليل جبارة.
وقال شتريسر بعد اللقاء« :نحن نعلم أنّ هؤالء النازحين شكلوا عبئا ً كبيرا ً على
المجتمع اللبناني ،لذلك نحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللبنانية لحض
المجتمع الدولي على المشاركة في مؤتمر خاص عن النازحين والوضع في لبنان
والمنطقة يعقد في ألمانيا».
وأضاف« :لقد أكد لنا وزير الداخلية اللبنانية أنّ الوضع األمني اللبناني تحت
السيطرة خصوصا ً أنّ هناك أزم��ات أخ��رى في المنطقة ال سيما ما يحصل بين
الفلسطينيين و»اإلسرائيليين» ،ومن األجدى إيجاد حلول سريعة لهذه األزمات
لمصلحة استقرار المنطقة ،متمنين على المجتمع الدولي الدعم الالزم لذلك».

ن�شاطات �سيا�سية

عون وعبيد في الرابية
 زار الوزير السابق جان عبيد أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في دارته
في الرابية ،وجرى خالل اللقاءين عرض للتطورات الراهنة.
 أجرى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في
العاصمة المصرية القاهرة أمس ،سلسلة لقاءات شملت الرئيس المصري
المشير عبدالفتاح السيسي ،ث ّم رئيس الحكومة المصرية ابراهيم محلب
ووزي��ر الخارجية سامح شكري إضافة إلى األمين العام لجامعة الدول
العربية نبيل العربي ،وذل��ك في إط��ار لقاءات يجريها مجلس العالقات
العربية والدولية برئاسة رئيس مجلس األمة الكويتي السابق محمد الصقر،
إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي السابق أياد عالوي .وتركز البحث في
اللقاءات على استعراض األوضاع العربية الراهنة من مختلف جوانبها.
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي في مكتبه أمس سفير فرنسا باتريس
باولي وبحث معه العالقات اللبنانية  -الفرنسية وكذلك الوضع في لبنان.
كما التقى ميقاتي كالً من وزير الصحة وائل أبو فاعور ،وزير الثقافة روني
عريجي ،وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير يرافقه الدكتور
جمال األيوبي ،والوزيرين السابقين ناظم الخوري وبسام ي ّمين.
كما زار ميقاتي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في منزله في
طرابلس.
عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارته في
كليمنصو التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة مع سفير ماليزيا
إيالنغو كاروبانان.

ميقاتي وباولي

السفير اإليراني مستقبالً وفد لقاء األحزاب

(أكرم عبد الخالق)

استقبل سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد فتح
علي وفدا ً من «لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية» في مقر السفارة  -بئر حسن.
ولفت منسق اللقاء كريم الراسي إلى أنّ الزيارة هي
«لتهنئة السفير بتوليه المنصب الجديد في لبنان ولشكره
على دعمه األح��زاب الوطنية للسياسة العامة ،وعلى
دور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في المطلق في ك ّل
الملفات ،وخصوصا ً الملف النووي والمقاومة والعالقات
الدولية سواء مع لبنان أو مع سورية أو مع العراق أو مع
فلسطين».
وانتقد الراسي «الصمت العالمي على ما يجري في غزة
من إجرام وتع ّد على اإلنسان ،إن كان في غزة أو في لبنان
أو في سورية أو في العراق ،وغياب دور الجامعة العربية
وسكوتها عما يحصل في غزة».

زعيتر

وكان السفير اإليراني زار أمس ،وزير األشغال العامة
والنقل غازي زعيتر في مكتبه على رأس وفد من السفارة،
وتناول اللقاء العالقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على
توثيقها ودعم لبنان في مجال عمل وزارة األشغال.
وق���ال زعيتر بعد ال��ل��ق��اء« :تناولنا ال��ع�لاق��ات بين
البلدين ودعم لبنان على صعيد األشغال وإنشاء الطرق
والمجاالت التي تعنى بها الوزارة» ،الفتا ً إلى أنّ «ما يقال

عن أنّ الحكومة معطلة غير صحيح فالحكومة موجودة
وتقوم بدورها وعلى الكتل النيابية القيام بمسؤولياتها
لجهة تشريع وإقرار القوانين المطلوبة والملحة لتفعيل
عملها التشريعي».
وعن تخوفه من امتداد اإلرهاب الخارجي على لبنان،
أشار وزير األشغال إلى أنّ «ما يجري في الخارج خطير
ومن الممكن أن يؤثر علينا إنما بقدر ما نتضامن وندعم
مؤسساتنا العسكرية كافة ونتالقى وننظر برؤية واحدة
إلى هذا اإلره��اب الذي يضرب العالم العربي ومحيطنا،
بقدر ما نحبط مخطط اإلرهابيين ومن وراءه��م» .وقال:
«اليوم في فلسطين المحتلة ترتكب المجازر في ّ
حق
األب��ري��اء من قبل العدو «اإلسرائيلي» علنا ً على مرأى
ومسمع من الجميع وكأنّ شيئا ً لم يحصل».
وفي الشأن الرئاسي ،رأى زعيتر أنّ «على األط��راف
السياسية كافة العمل على انتخاب رئيس للجمهورية
اليوم قبل الغد ،واالتفاق على مرشح للرئاسة يجمع بين
اللبنانيين ،وهذا ما كان يعمل عليه وما زال الرئيس نبيه
بري بصفته الدستورية والسياسية».
وأكد أنّ الرئيس بري «ال يتأخر عن طرح أي مبادرة
تكون لمصلحة البلد إنما المطلوب آذان صاغية والتعاون
مع هذه المبادرات لمصلحة الوطن واالستقرار ،هذا هو
الرئيس بري الذي يضع مصالح الوطن والمواطن فوق ك ّل
اعتبار ،إنما يجب أن يكون هناك تعاون».

�شكر :خطاب الأ�سد ّ
حدد واقع المرحلة بكل �أبعاده
رأى االمين القطري لحزب البعث
العربي االشتراكي الوزير السابق فايز
شكر أنّ «الرئيس بشار االسد حدّد في
خطاب تاريخي أمام مجلس الشعب
واق��ع المرحلة الراهنة بكل أبعاده
ورسم صورة المستقبل اآلتي» ،مؤكدا ً
«انتصار سورية على أعدائها مهما
كانت الصعاب والتحديات».
وقال شكر في تصريح أمس« :لقد
أدرك الرئيس األسد منذ بداية العدوان
على سورية طبيعة هذا العدوان ومن
يقف خلفه وما هي أهدافه ومن هم
أدواته ،وما الشعارات الكاذبة التي
أطلقت خالل تلك الفترة سوى لتغطية
المؤامرة العدوانية» .وأضاف« :لقد
وعى الرئيس األسد بحسه الوطني

والقومي أبعاد ما يخطط للمنطقة
م��ن أج��ل تمزيقها وتفتيت شعبها
خدمة للمشروع الصهيوني الساعي
إلى السيطرة على المنطقة العربية
وتصفية القضية الفلسطينية ،وقيام
الدولة اليهودية الصافية على أرض
فلسطين .وألنّ س��وري��ة ه��ي قلعة
الصمود والتحدي في مواجهة هذا
المشروع كان االستهداف لها من أجل
تعطيل قدراتها لتسهيل تحقيقه».
وت��اب��ع شكر« :لقد استخدم في
هذه المؤامرة أنظمة وحكام وقوى
اإلرهاب والتكفير ،وجندت لها وسائل
إعالم عربية وأجنبية بشكل ال سابق
له ،وشنت عليها أقذر حرب شهدها
التاريخ ،ارتكبت فيها ك ّل الموبقات

وك ّل أشكال الجريمة بهدف إضعاف
معنويات السوريين لتحقيق أهداف
المؤامرة ،ولكنّ المتآمرين ومعهم
العالم ،فوجئوا بصمود ه��ذا البلد
بشعبه وجيشه وقيادته ،وقدرته
على المواجهة واالنتصار واستعداده
الدائم للتضحية والفداء في سبيل
عزة بلده وأمته العربية» .وقال« :ها
هو اليوم يقف الرئيس بشار األسد
عزيزا ً شامخا ً معلنا ً انتصار سورية
على أعدائها وعلى ك��ل المتآمرين
عليها ،مؤكدا ً وعده الصادق بتحرير
ك ّل شبر من أرض سورية من رجس
اإلرهابيين المجرمين ومن أسيادهم
ومموليهم القابعين في قصور الذل
والهوان».

الخازن نبه من انعكا�سات الحرب على غزة
أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن إلى أنّ «ثمة مخاوف لبنانية مشروعة من أن تلجأ
«إسرائيل» المسربلة بتجربتها اللبنانية ،في حال إحراجها
المحتمل من إجتياح بري على غزة ،إلى افتعال ذريعة لشنّ
غارات على مراكز لحزب الله في لبنان وتحويل أنظار العالم
عن مأساة غزة بعدما عمت التظاهرات المنددة بحربها
الوحشية شوارع العالم من أقصاه إلى أقصاه».
وقال الخازن في تصريح أمس« :إنّ الهجمة «اإلسرائيلية»
التي اتسمت بالوحشية والبربرية على غزة ،هي الوجه

اآلخ��ر لمحاولة إنقاذ سمعة الجيش «اإلسرائيلي» الذي
عجز عن تحقيق أهدافه بسحق المقاومة اللبنانية في تموز
 ،2006وهو اليوم يبدو عاجزا ً عن خوض معركة برية مع
حماس والجهاد اإلسالمي».
وأض��اف« :بوحدتنا نؤمن وق��وف العالم إل��ى جانبنا
في ظ� ّل استحقاقات داهمة أهمها انتخاب رئيس جديد
للجمهورية وإجراء انتخابات تشريعية ،فضالً عن كيفية
االستعداد لمواجهة رذاذ األزم��ة االقتصادية والمعيشية
الزاحفة علينا».

