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�أيها ال�سيا�سيون :دعوا �شعبكم يعي�ش
} علي بدر الدين
ح ّركت االنتخابات النيابية المفترض حصولها في
تشرين الثاني المقبل ،مياه األفرقاء السياسيين الراكدة
بفعل عمليتي الم ّد والجزر ،المتح ّكمة بمفاصل الحراك
السياسي لبعض أم���راء السياسة ورؤس����اء الكتل
هب فريق إلنقاذ هذا االستحقاق الوطني
النيابية الذين ّ
من براثن التمديد للمجلس النيابي الحالي ال��ذي قد
يحظى بثقة النواب أنفسهم للمرة الثانية ،بعد أن جاهر
فريق آخر بالموافقة المشروطة تشريعيا ً ورئاسيا ً
أو الذهاب إلى الفراغ ليكتمل «الن ِق ْل بالزعرور» .وهذا
السجال العقيم الذي ال يحتمل االجتهاد أو التأويل،
بعد أن أدل���ى «دي����وك» السياسة ب��دل��وه��م وطمأنوا
جمهورهم إلى ثبات خياراتهم وعنادهم ،طغى على
ما عداه من استحقاقات وأزمات ومشكالت اجتماعية
ونقابية ومعيشية متراكمة ومزمنة ،كما على الملف
األمني المتش ّعب والمفتوح خطره على ك ّل االحتماالت
في ظ�� ّل هجمة إرهابية تكفيرية مستم ّرة تستهدف
لبنان في وحدته وتعايش أبنائه وكذلك المؤسسة
العسكرية التي تتصدّى لهذه الهجمة دفاعا ً على لبنان
ومؤسساته وسلمه األهلي.
وأخطأ السياسيون إذا اعتقدوا أنّ آمال اللبنانيين
وطموحاتهم وأحالمهم معلّقة على ثبات «نواب األمة»
على مقاعدهم ول��ض��رورات وطنية ال يمكن تجاهلها
في هذه المحنة القاسية ،أو انّ فك عروتهم الوثقى عن
المؤسسة التشريعية يعني «الويل والثبور وعظائم
األمور» ستنهال على بلد اإلشعاع والنور والحضارة
وستجرفه عن مساره الديمقراطي التي لطالما تغنّى
به المتس ّمرون في مواقعهم وأبراجهم العالية المشيّدة
بإحكام.
ولكننا نملك الجرأة ونعترف بأنّ السياسيين نجحوا
في تيئيس الشعب اللبناني وإحباطه وقتل األحالم التي
في داخله ،ولم تعد تعنيه االنتخابات النيابية والتمديد
للمجلس النيابي من عدمه ،وال األسماء القديمة الجديدة
التي تز ّين قاعات المجلس النيابي وتشارك اللبنانيين
بتقديم واجب العزاء وبـ «الطالّت» البهية ،واالبتسامات
العريضة المتفائلة دائما ً بمستقبلها التي تتحفهم بها
شاشات التلفزة يوميا ً بقوة القهر والفرض .فأولويات
اللبنانيين انقلبت رأسا ً على عقب ،ومتطلبات حياتهم
الكريمة باتت أكثر إلحاحا ً وض��رورة ،وهم يسابقون
الزمن ويركضون خلف الوهم من أجل الحصول على
فرصة عمل وقد تح ّول لبنان إلى صحراء قاحلة ال ماء
فيها وال كهرباء وال خدمات وال حياة على اإلطالق،
بعد أن بالغ المسؤولون والسياسيون بحبّهم للبنان
ومن «الحب ما قتل» ومن جعل «الحبّة قبّة» «وتكبير
حجر» حرصهم الشديد على الشعب اللبناني ،فعجزوا
عن حمله وظ�� ّل جاثما ً على ص��دره حتى أثقلت عليه
األعباء والهموم والعتمة والعطش والفوضى ،فبات
عاجزا ً عن الحراك والصراخ ألنهم أحكموا السيطرة
ودجنوه وعلّبوه وخدروا تفكيره وكيّسوا طموحه
عليه ّ
بالطائفية والمذهبية .فرفع المواطن اللبناني أصابعه
ال��ع��ش��رة مستسلما ً ل�لأم��ر ال��واق��ع السياسي منفذا ً
بطواعية إمالءات وقرارات الزعماء واألمراء والقيادات
التي تحكمت بكل صغيرة وكبيرة .ولم تعد االنتخابات
النيابية من أولوياته واهتماماته ألنه بحكم التجربة
والتكرار ستكون برأيه حكما ًوحتما ًصورة مستنسخة
(طبق األص���ل) عما سبقها إنْ لناحية ديمقراطيتها
«زي ما
ونزاهتها أو لناحية األس��م��اء التي ستبقى ّ
هيّي» وإنْ تبدّل اسم على هذه الالئحة أو تلك باسم
آخر ألنه سيكون من ذات الطينة والعجينة وال قرار
له وال استقاللية ،تابعا ً ومطيعا ً لولي أمره السياسي
والنيابي ولولي نعمته وعلّة تحقيق حلمه النيابي بعد
طول صبر وانتظار .وال نغالي بدعوة المعترضين على
التمديد التراجع عن اعتراضهم بملء اإلرادة والحرية
اآلن وقبل الغد ،ألنّ التمديد واقع ال محالة والمعطيات
كثيرة وال ضرورة للمكابرة ،ألنّ االنتخابات في مثل
هذا السجال السياسي الفارغ لن تغيّر من حجم مأساة

اللبنانيين ومعاناتهم على المستويات كافة .و«الذي
نعرفه أفضل من الذي ال نعرفه» .وفي التمديد للمجلس
فوائد جمة تبدأ بتوفير أموال الخزينة وترييح اللبنانيين
المتعصبين لزعمائهم وطوائفهم ومذاهبهم من نزاعات
ّ
وخالفات وص��دام��ات الجميع بغنى عنها في مرحلة
الشحن وإثارة الغرائز ونبش التاريخ وأحداثه لغايات
مشبوهة لدى قوى سياسية وطائفية لطالما جنّحت
نحو التوترات والصراعات.
ما تشهده الساحة اللبنانية من ح��راك هو بمثابة
طواحين الهواء ال فائدة منها ،ولن تضفي أية إيجابية
على المشهد السياسي المرتبك والمهزوز ،ولن تح ّل
أزمة أو تعالج ملفا ً ولن تغيّر في المعادالت والتوازنات
القائمة ،وبالتالي لن تساهم في ارتفاع شعبية أحد،
ألنّ التالوين اللبنانية أخ��ذت مكانها واستحكاماتها
السياسية والطائفية والمذهبية ولن تبدّل مضاربها
أو تظهر بطوالتها الوهمية ألنّ مصيرها أصبح بحكم
الواقع مرتبطا ً بأولياء ِن َعمهم.
إنْ حصلت االنتخابات النيابية أو وقع التمديد سيّان،
ألنّ األخطار والتحديات متر ّبصة بلبنان ،الذي يعتبره
بعضهم أنه الحلقة األضعف في سلسلة الصراع القائم
في المنطقة ،والذي يبدو أنّ اآلتي أعظم وأكثر خطورة
وتهديدا ً لهذا البلد الذي أحوج ما يكون إلى التحصين
وال��ج��دي��ة ف��ي تعاطي ق��ي��ادات��ه وحكومته م��ع أزماته
المتفاقمة ،وفي وقف سياسة خداع الشعب وإطعامه
«جوزا ً فارغاً ،وعدم التل ّهي في حوارات إضاعة الوقت
ومبادرات اللحظات األخيرة ألنّ النتيجة من ك ّل ذلك
ستكون أصفاراً .وتع ّقد األزمات بدالً من حلها.
إن لبنان ال��ذي سقط في امتحان اختيار سياسة
ال��ن��أي بالنفس ألن��ه منذ ت��ك�� ّون��ه ك��دول��ة وقبلها كان
مصيره مرتبطا ً بمصائر المنطقة ومصالح الدول،
جسدته
وه��و ال���ذي ول��د م��ن رح��م ه��ذا ال��رب��اط ال���ذي ّ
االتفاقات والتفاهمات والمعاهدات السرية والعلنية
للدول التي تح ّكمت على مدى عقود وال تزال بأوضاع
المنطقة ،وساهم الجنوح السياسي الداخلي وطلبات
الحماية الدولية في تعميق هذا االرتباط الذي تح ّول
إل��ى ارت��ه��ان سياسي وم��ال��ي وطائفي ل��وح��دة لبنان
وحريته واستقالله وسلمه األهلي.
ل���ك���ن ،م���ا ه���ي ال���ع�ل�اق���ة ال���ت���ي ت���رب���ط المرتهنين
وال��ح��ك��وم��ات المتعاقبة وال��س��ي��اس��يّ��ي��ن ب��األوض��اع
االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية والمعيشية والخدماتية
والتنمية المستدامة المعدومة ،وم��ا هو ال��راب��ط بين
ت��ج��وي��ع ال��ن��اس وتعطيشهم وح��رم��ان��ه��م م��ن نعمة
االستشفاء والتربية والتعليم ،هل القرار الدولي هو
ال��ذي يحرم اللبنانيين من الماء والكهرباء وخدمات
ملحة أخرى؟ أم األداء الحكومي والسياسي الخاطئ
والمتفلّت من المسؤولية؟ أليست السياسة هي من
أجل خدمة الشعب وتط ّور األوط��ان؟ أم أنها لتحقيق
المكتسبات وج��م��ع ال���ث���روات ووض���ع ال��ي��د على ك ّل
أي ق��ان��ون أو ش��رع أو رس��ال��ة سماوية تتيح
ش��يء؟ ّ
حرمان الناس من حقوقهم المشروعة والمحافظة
على كرامتهم؟ وه��ل المسموح إغ��راق لبنان بالعتمة
ل��خ�لاف��ات مهما ك���ان نوعها وحجمها .وأخ��ش��ى أن
ي��ك��ون ه��ن��اك ات��ف��اق بين مؤسسة ال��ك��ه��رب��اء وبعض
المياومين الستمرار األزمة غير المسبوقة التي يعاني
منها اللبنانيون وإال لماذا «الستاتيكو» المستمر بين
المياومين والمؤسسة ووزارة الطاقة بل والحكومة،
فال ش��يء يتغيّر وال م��ب��ادرات وال حلول .ما يحصل
يثير الشك والريبة واألسف على بلد تتالعب فيه قلة
بوطن وشعب ومؤسسات.
أي��ه��ا السياسيون أن��زل��وا بأنفسكم إل��ى الشارع
واستمعوا إلى أنين الناس وصرخات الوجع والفقر
ال���ذي دخ��ل بيوتهم ال��م��س��ت��ورة ،ش��اه��دوا بعيونكم
الحالة التي يرثى لها للبنانيين الذين صدقوا معكم
في صوالتكم وجوالتكم وخياراتكم .ال تعتمدوا على
رسلكم وعيونكم ألنهم ال ينقلون الحقيقة خوفا ً على
مواقعهم ومصالحهم.
أيها السياسيون دعوا شعبكم يعيش.

«�أمل»� :أن�صاف المواقف مع الجي�ش غير مقبولة
رأت حركة أمل أنّ انتخاب رئيس
للجمهورية «يشكل عنوانا ً النتظام
عمل المؤسسات على المستويات
التنفيذية وخلق مناخ إيجابي لعمل
المؤسسات كافة» .ولفتت الحركة
إل��ى أنّ الشغور ال يعالج «بتعطيل
دور المجلس النيابي» ،داعية إلى
االل��ت��ف��اف ح���ول «ال��ج��ي��ش وتوفير
الغطاء السياسي لتحركه في مواجهة
اإلرهاب التكفيري والعدو اإلسرائيلي،
ألنه غير مقبول أنصاف المواقف مع
الجيش».

خليل

وف��ي السياق ،رأى وزي��ر المالية
علي حسن خليل «أنّ رهانات البعض
على تعطيل أدوار المؤسسات أوصل
األم���ور إل��ى المرحلة ال��ت��ي نعيش
حالياً» .وأش��ار إلى أنّ «العقد التي
أعاقت إنجاز سلسلة الرتب والرواتب
ف��ي األسابيع الماضية ربما تكون
في طريقها إلى الحلحلة على قاعدة
حفظ حقوق المواطنين والموظفين
والمعلمين في إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب التي عجزت الدولة عن حلها
في السنوات الماضية».
واع��ت��ب��ر خ��ل��ي��ل خ��ل�ال رع��اي��ت��ه
احتفاال ً تربويا ً في بلدة بليدا  -قضاء
م��رج��ع��ي��ون ،أنّ «ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية هو مسألة وطنية وهو
يشكل عنوانا ً النتظام عمل المؤسسات
على المستويات التنفيذية وخلق
مناخ إيجابي لعمل المؤسسات كافة».
ودع��ا «إل��ى العمل من أجل الوصول
إلى تفاهم يحفظ قيمة الموقع وتمثيل
الموقع ،وبالتالي يطلق عجلة الحياة
السياسية على نحو أفضل».
وطالب الجميع بـ «اإلفادة من الوقت
المتبقي إلجراء االنتخابات النيابية»،
الفتا ً إلى أنّ «الظروف صعبة ،لكنّ
األصعب هو أن نقع في ف��راغ قاتل
يعيق قيام الدولة واستمرارها».
ورأى خليل أنّ «مواجهة اإلرهاب

حايك

وح��ذر رئيس المكتب السياسي
لحركة أمل جميل حايك ،من جهته،
م��ن «اإلم��ع��ان ف��ي سياسة التخلي
عن المسؤولية والتعطيل» ،داعيا ً
إلى «الوقوف بجدية خلف الجيش
ودع��م��ه ب��ك��ل اإلم��ك��ان��ات ال��م��ادي��ة
وتسليحه بما يمكنه من حماية لبنان
ووحدته وأمنه واستقراره ،ومجابهة
اإلره���اب ال��ذي ي��ح��اول م � ّد مخالبه
باتجاه الداخل».
واعتبر خالل احتفال تأبيني في
بلدة الريحان «أنّ قوة الحكم تقوم
على التفاعل بين المؤسسات وتحقيق
العدالة االجتماعية وتحقيق مطالب
المجتمع ،وب��ال��وح��دة والتماسك».
وسأل« :لماذا هذا الضعف في الحكم
ولماذا هذا الضعف البنيوي؟ لماذا
إقامة خطوط تماس بين الناس؟»
وحذر حايك من «مشاريع األحزمة
األمنية التي يحكى عنها في المنطقة،
وهي مشاريع لقيام «إسرائيليات»
جديدة ،وإنّ ما يجري في المنطقة هو
إعادة ترسيم لها على أساس كيانات
متناحرة ،القوي فيها هو «إسرائيل»
العنصرية».

حمدان

وانتقد عضو هيئة الرئاسة في
حركة أم��ل خليل ح��م��دان التعاطي

جنبالط :لن يحمي لبنان �إال �أهله والتحالف الدولي لن ي�صنع العجائب

متوسطا ً الحاضرين في راشيا
جنبالط
ّ
اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى
أنّ التحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب لن يصنع «العجائب»،
مؤكدا ً أنّ لبنان لن يحميه إال أهله.
ودع��ا جنبالط إلى تجاوز انقسام  8و 14آذار وانتخاب
رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ،واإلسراع في محاكمة
الموقوفين اإلسالميين.
وزار جنبالط أول من أمس ،منطقتي حاصبيا والعرقوب
على رأس وفد ضم الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب
ونجله تيمور ،أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر،
ومسؤول العالقات الخارجية في الحزب دريد ياغي ،وكانت
محطته األول��ى في قاعة ن��ادي الجبل الرياضي ،وش��ارك
في اللقاء الحاشد منفذ عام حاصبيا في الحزب السوري
القومي االجتماعي لبيب سليقا ممثال رئيس الحزب النائب
أسعد ح��ردان ،أسعد يزبك ممثال الوزير علي حسن خليل،
النائبان علي فياض وقاسم هاشم ،وممثلون عن النائبين
طالل أرسالن وأنور الخليل وحشد من المشايخ ورجال الدين
والفاعليات السياسية والحزبية ورؤساء بلديات ومخاتير.
وأكد جنبالط خالل الجولة أن «ليس من فتنة ولن تحدث
فتنة في هذه المنطقة طالما أنّ أبناؤها يتمتعون بهذا الوعي
الوطني والعربي والقومي» .وقال« :كل ما يقال عن المحور
الدولي ال نظن أن��ه سيقيم عجائب ،وليتولى ه��ذا المحور
محاربة ما يسمى اإلرهاب في العراق ،لكن هنا تبقى علينا
المسؤولية بأن نحمي الجيش ومؤسسات الدولة ونتضامن
ونحاول أن نبعد الخالفات السياسية ونضعها جانبا ً من
أجل حماية لبنان» ،مضيفاً« :لست بخائف على حاصبيا
والعرقوب وال على لبنان لكن يبقى أن نتمتع بالعقل والحوار
والحكمة من أجل حماية بالدنا ،ولن يحمي لبنان إال أهل
لبنان».
ومن حاصبيا انتقل جنبالط إلى خلوات البياضة ،وشدّد
أمام المشايخ الذين أعربوا عن تأييدهم لمواقفه الوطنية،

(أحمد موسى)

«بخفة مع القضايا المصيرية» ،وسأل:
«ماذا يعني هذا التعاطي في الهروب
من انتخاب رئيس للجمهورية؟ ماذا
يعني التعاطي مع هذا االستحقاق
بخفة وماذا يعني العمل على تعطيل
دور المجلس النيابي؟ أل��ي��س هو
م��ح��اول��ة إلق��ص��اء ال��ن��اس ع��ن نيل
حقوقهم؟ أليس ه��ذا دليالً واضحا ً
على أنّ بعض المسؤولين ال يريدون
أن ينصفوا اللبنانيين في الوقوف
إلى جانب حقهم المضيع منذ سنوات
ط��وي��ل��ة»؟ ول��ف��ت إل���ى «أنّ مسألة
الشغور ف��ي رئ��اس��ة الجمهورية ال
تعالج بتعطيل دور المجلس النيابي،
وهذا لعب بالنار ليس بوجه طائفة
وإنما بوجه جميع اللبنانيين ألنّ الذي
يتلقى الضربات والنتائج السلبية هو
المواطن اللبناني».
وأش��ار حمدان إلى «المسؤولين
الذين يهاجمون الجيش اللبناني
ويتطاولون على الجيش والمقاومة
ويعملون لتمزيق وح��دة الشعب
اللبناني» ،وسأل أيضاً« :أين هؤالء
من الحس الوطني؟ أين ه��ؤالء من
ال��م��واق��ف ال��ري��ادي��ة ل��وال��د الشهيد
الجندي محمد حمية؟ أي��ن هم من
مواقف وال��د الشهيد عباس مدلج
وم���ن م��واق��ف وال���د ال��ش��ه��ي��د علي
السيد؟ هل يرتقي المسؤولون إلى
الحس الوطني الذي وصل
مستوى
ّ
إليه أهالي الشهداء األبرار من جنود
الجيش اللبناني على مساحة هذا
الوطن»؟
واختتم حمدان داع��ي�ا ً إل��ى «دعم
الجيش وتوفير الغطاء السياسي
لتحركه في مواجهة اإلرهاب التكفيري
والعدو «اإلسرائيلي» ،ألنه غير مقبول
أن��ص��اف ال��م��واق��ف م��ع ال��ج��ي��ش بل
ينبغي تشكيل الموقف الوطني العام
والشامل» .وأض��اف« :لنقف جميعا ً
خ��ل��ف ال��ج��ي��ش وال��م��ق��اوم��ة وخلف
مؤسسات الدولة اللبنانية التي ندعو
إلى قيامتها والنهوض بها».

متوسطا ً نجله تيمور وشهيب وسليقا
جنبالط
ّ

«على ض��رورة الوقوف صفا ً واح��دا ً وراء الجيش وضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن» .وأضاف:
«أمامنا مشاكل كبيرة لكن بوحدتنا وبتنوعنا والتأكيد على
االنفتاح والحوار سننجح في التصدي لكل هذه المشاكل وأهم
شيء أن نحتضن الجيش اللبناني والمؤسسات األمنية وأن
نقف صفا ً واحدا ً متراصا ً من أجل مواجهة األخطار المحدقة،
وما من أحد من الدول الكبرى سيأتي لينقذنا أبداً ،نحن فقط
من الموقع اللبناني نستطيع أن نحمي أنفسنا ،وربما من
المفيد أن نخفف من السجال السياسي الداخلي ،ألنّ حماية
الجيش والمؤسسات األمنية هي أهم شيء».
ثم انتقل جنبالط والوفد المرافق بعد جولته على قرى
عين قنية ،عين جرفا إلى بلدة شبعا حيث عقد لقاء في مسجد
الفاروق في حضور مسؤولين سياسيين ونواب.

راشيا

وأمس ،جال جنبالط في منطقة راشيا ورافقه في جولته
نجله تيمور ،والوزير وائل أبو فاعور ،ونائب رئيس الحزب
دريد ياغي ،وأمين السر ظافر ناصر ووكيل داخلية البقاع
الجنوبي رباح القاضي .وقد استهلت الجولة في بلدة عين
عطا ،بلقاء في قاعة الشيخ الفاضل ،حضره وفد من الحزب
السوري القومي االجتماعي ض ّم منفذ عام البقاع الغربي د.
نضال منعم ومنفذ عام راشيا زياد جمال ممثالً رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،وفاعليات البلدة ومشايخها وأهاليها
ووفود شعبية من قرى عين حرشا ،بيت لهيا ،بكيفا ،ضهر
األحمر ،العقبة وكوكبا.
وكانت لجنبالط كلمة قال فيها« :من هذا الموقع من الشيخ
الفاضل ،شيخ الحكمة والعقل ،سأقول كالما ً ربما ال يعجب
البعض ،لكنني مضطر أن أصارحكم ،كي ال نقع مجدّدا ً في
الجهل والخطأ والجريمة ،والذي حدث في هذه المنطقة وهذه
القرية في ّ
حق الالجئين السوريين هو جريمة ،فالذي حدث

م�ؤتمر ت�ضامني مع جورج عبداهلل في بيروت

نعمان :لطرح الق�ضية في الأمم المتحدة

المحامي الفرنسي شالونسيه يلقي كلمته

ال�شغور ال يعالج بتعطيل المجل�س النيابي

ال تتم من خالل الميوعة السياسية،
إنما بموقف واض��ح وص���ارم خلف
الجيش في معركته مع هؤالء الذين
يحاولون إرهاب اللبنانيين بخطف
جنود الجيش وقتلهم في عمل جبان
يهدف إل��ى اإلي��ق��اع بين اللبنانيين
وبين جيشهم واإليقاع بين الناس
والحكومة» .وقال« :علينا أال نقع في
هذا الفخ  ،وعلينا أن نتوجه جميعا ً
ل��ت��أم��ي��ن التغطية ل��م��واج��ه��ة ه��ذه
الجماعات وهذا اإلره��اب ،وعلينا أال
نرضخ للضغوط».

دعا خالل جولة في حا�صبيا ورا�شيا �إلى تجاوز االنق�سام وانتخاب رئي�س

نظمت الحملة الدولية إلطالق سراح جورج عبدالله مؤتمرا ً تضامنيا ً
معه ،في فندق غولدن توليب في بيروت ،في حضور شخصيات سياسية
وممثلين عن األحزاب وحشد من أهل عبدالله وأصدقائه.
وألقى المحامي الفرنسي جان لوي شالونسيه الذي توكل الدفاع عن
األسير عبدالله بعد وفاة محاميه جاك فرجيس في آب  ،2013كلمة طالب
فيها الحكومة اللبنانية بممارسة «دور أفعل في المطالبة بتسليمها جورج
عبدالله فور صدور القرار باإلفراج عنه ،وذلك لتفادي العراقيل التي وضعتها
في السابق وزارة الداخلية الفرنسية التي امتنعت عن إصدار قرار بترحيله
إلى لبنان ،ما أدى إلى عرقلة اإلقرار باإلفراج المشروط ومن ثم إلغائه بقرار
صادر عن المحكمة العليا».
وتقدم الوزير السابق عصام نعمان ،بدوره ،باقتراح «نقل قضية جورج
عبد الله إلى محكمة حقوق اإلنسان األوروبية التي تعنى بدراسة الشكاوى
المقدمة إليها ،بأنّ إحدى الدول األعضاء تخرق حقوق اإلنسان المنصوص
عليها في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها».
وأك��د أنّ قضية عبدالله «يجب أن تبقى حاضرة في األم��م المتحدة»،
مطالبا ً الحكومة اللبنانية بـ«طرح هذه القضية خالل انعقاد اجتماعات
الهيئة العامة لالمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر».
وانتقد األمين العام لـ«مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد
صفا ،من جهته« ،التقصير الفاضح للحكومة اللبنانية ،التي يتوجب عليها
أن تستدعي السفير الفرنسي في بيروت وتبلغه طلبا ً رسميا ً باإلفراج عن
جورج عبدالله الذي يستحق اإلفراج المشروط منذ عام .»1999
والقى حسن صبرا كملة الحملة الدولية إلطالق عبدالله ،وق��ال« :منذ
سنوات لم تترك الحملة بابا ً حكوميا ً إال وطرقته ،استقبلنا البعض ورفض
ذلك آخرون ،هي حكاية طويلة مع السلطة اللبنانية تعلمنا من سطورها
درسا ً مفيدا ً مفاده أنّ هذه الحكومة قلبها حجر ،يحتاج لكسارة كي تطالب
في شكل جدي بمقاوم وأستاذ في الوطنية اسمه جورج عبدالله».
وألقى شقيق األسير جورج عبدالله (روبير) كلمة العائلة مطالبا ً الحكومة
اللبنانية بـ«أن تقدم ولو على خطوة واحدة تبرهن من خاللها أنّ قضية
جورج ليست منسية» ،كما طالب «القوى الحية في لبنان وحول العالم»
بـ«تزخيم حملة التضامن مع شقيقه مع اقتراب صدور قرار قضائي جديد
لبت الطلب الذي تقدم به للحصول على حقه باإلفراج المشروط والعودة
إلى وطنه».

طائرة ا�ستطالع «�إ�سرائيلية»
ت�سقط في مرجعيون
سقطت طائرة استطالع «إسرائيلية» من نوع  ،MKصباح أول من أمس،
في منطقة سرده قضاء مرجعيون ضمن األراضي اللبنانية .وقد عمل الجيش
التجسسية بين سرده والوزاني،
اللبناني على تصوير موقع سقوط الطائرة
ّ
قبل أن ينقلها من المكان ،عازيا ً سبب سقوطها إلى خلل تقني.
وفي هذا السياق ،أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنّ «قرابة
الساعة  ،10.30سقطت طائرة استطالع تابعة للعدو «اإلسرائيلي» في محلة
مزرعة سردة – مرجعيون ،أثناء خرقها األجواء اللبنانية ،وعلى األثر فرضت
قوى الجيش طوقا ً أمنيا ً حول مكان سقوطها ،فيما تجري متابعة الموضوع
بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان».

بحق هو إهانة لإلسالم من قبل طارئين على القرية وهو أيضا ً
ّ
جريمة».
وتطرق جنبالط إلى قضية العسكريين المخطوفين فقال:
«هم عائلة واحدة ،ونحن نرى ماذا يجري ،وعلينا أن نتحمل
بصبر وشجاعة ،وكما قال األستاذ تمام سالم :لن نفاوض على
أسرانا بهذه الطريقة ،إنما سنفاوض عبر الدول ،ومن هنا أدعو
مجددا ً إلى اإلس��راع في المحاكمة ،وأطالب بمحاكمة عادلة
للمسجونين في رومية ،البريء بريء والمجرم مجرم».
وعقد لقاء موسع في القاعة العامة في راشيا ،حضره إلى
جانب جنبالط ،نجله تيمور ،الوزير أبو فاعور ،ياغي ،ناصر
والقاضي ،النواب :روبير غانم ،جمال الجراح ،أمين وهبي
وأن��ط��وان سعد ،ال��ن��واب السابقون :فيصل ال���داود ،سامي
الخطيب وأحمد فتوح.
وأل��ق��ى جنبالط كلمة ق��ال فيها« :نسعى م��ع ك��ل القوى
السياسية من دون استثناء إلى التخفيف من االحتقان لمواجهة
العدو المشترك وهو اإلره��اب .واإلره��اب بعيد كل البعد من
اإلسالم كما يحاول أن يصور بعض اإلعالم الغربي» .وأضاف:
«علينا التمييز بين المجموعة التي ترتكب الجرائم باسم الدين
وبين الالجئ السوري الذي سيعود إلى دياره عندما تنتهي
الحرب» .ولفت إلى أنّ «ما حصل في بلدة عين عطا كان خارجا ً
عن المألوف والطبيعة فعندما نسيء إلى الالجئ نسيء إلى
أنفسنا وال ننسى كيف استقبلنا السوريون أثناء العدوان
«اإلسرائيلي» في العام .»2006
وأمل جنبالط «تجاوز انقسام  8و 14آذار والتوصل إلى
انتخاب رئيس توافقي وتسيير المؤسسات».

خلوة مع الداود

وكان جنبالط زار منزل النائب السابق فيصل الداود ،وأشار
المكتب اإلعالمي للداود في بيان إلى أنّ الطرفين عقدا خلوة
تناولت األوضاع العامة.

دماء �شهداء الجي�ش كتبت نهاية الم�شروع التكفيري

حزب اهلل :ل�سنا جزء ًا من �أي تحالف دولي
و�أمامنا فر�صة ا�ستراتيجية للق�ضاء على الإرهاب
أك��د ح��زب ال��ل��ه أن��ه ليس ج��زءا ً
م��ن أي تحالف دول���ي ،داع��ي �ا ً إلى
االلتفاف حول المؤسسة العسكرية
الضامنة لوحدة اللبنانيين وألمنهم
والستقرارهم.
ورأى ال��ح��زب أنّ دم���اء شهداء
الجيش اللبناني ه��ي التي كتبت
نهاية المشروع التكفيري في لبنان،
معتبرا ً أنّ أي تقييد أليدي الجيش هو
إضعاف للبنان في المواجهة وتهديد
لحياة العسكريين المخطوفين.

رعد

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ق���ال رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد« :إننا لسنا جزءا ً من أي تحالف
دول��ي ولسنا مقتنعين بجدية هذا
التحالف ،ولكننا نحن أول من واجه
هذه الوحوش المتمردة ألننا نعرف
خطرها».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
أن��ص��ار الجنوبية ،توجه رع��د إلى
«اآلخ��ري��ن م��ن اللبنانيين ال��ذي��ن ال
ت��زال على أعينهم غ��ش��اوة والذين
يب ّررون ألنفسهم التسامح مع هؤالء
اإلرهابيين التكفيريين» ،قائالً« :لقد
دافعنا عنكم حين واجهنا التكفيريين
في القصير والقلمون وي��ب��رود ،فال
تكلفون أكثر حين نضطر لندافع
عنكم أي��ض �ا ً ف��ي ه��ذه المرحلة من
ج���راء تسامحكم م��ع م��ن يذبحون
أبناءنا ويقتلونهم ف��رادى وكأنهم
يريدون ابتزاز مؤسستنا العسكرية،
ك��ل أس��ب��وع يقتلون ع��س��ك��ري�ا ً من
أجل ابتزاز الدولة وإسقاط هيبتها
وإسقاط هيبة قضائها ومؤسساتها
العسكرية واألمنية».
ودع���ا رع���د إل���ى االل��ت��ف��اف ح��ول
المؤسسة العسكرية الضامنة لوحدة
اللبنانيين وألمنهم والستقرارهم
وسنكون جنبا ً إلى جنب معها حتى
نتصدى لمن يهدّدون أمن مجتمعنا
وأمن دولتنا وأمن أهلنا».

فنيش

ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش «أنّ مهمة وسائل
اإلعالم ليست إثارة الخوف وال نقل
رسائل التكفيريين وال تحويل وسيلة
اإلع�ل�ام إل��ى منبر دع��ائ��ي ألفكارهم
ومواقفهم».
وقال فنيش خالل اللقاء السياسي
ال���دوري ال��ذي أقامته وح��دة المهن
ال��ح��رة ف��ي ح���زب ال��ل��ه ف��ي مدينة
النبطية»« :اليوم كلنا نتحمل وعلينا
نوحد الصفوف
مسؤولية وطنية أن ّ
وأن نشحذ اإلرادة والهمم ،ال أن نثير
الخوف وال الهلع وال الرعب وال القلق،
نحن أم��ام مواجهة هذه الجماعات
اإلرهابية ،وهؤالء الشهداء هم من بدأ
وفي طليعة هذه المعركة ،وبالتالي

رعد متحدثا ً في انصار
ال ينبغي أبدا ً أن نخشى من الخوض
في مواجهة هذه الجماعات ،وإنّ أي
تهاون يؤدي الى مزيد من الخسائر
والضحايا ومن التمدّد والتوسع لهذه
الجماعات».

فياض

ورأى ال��ن��ائ��ب علي ف��ي��اض ،من
جهته ،أنّ «التحالف الدولي يريد أن
يقاتل داعش في العراق لكنه يريد أن
يوظفها في حساباته ومصالحه في
سورية ،وكلما ازدادت األوضاع سوءا ً
وتعقيدا ً في سورية كلما ارتدت سلبا ً
على لبنان ،لذلك يجب أن نضع في
حسباننا سعي التكفيريين من داعش
والنصرة إل��ى تصعيد تحركاتهما
ونشاطهما ليس فقط ف��ي عرسال
وجرودها أو على حدودنا في سلسلة
جبال القلمون إنما أيضا ً في الداخل
اللبناني».
وأشار خالل احتفال تأبيني في بلدة
الطيبة الجنوبية ،إلى أنّ «التكفيريين
يسعون بدأب إلى تشييد بنية تحتية
صلبة وناشطة في كل المناطق يكون
بمقدورها القيام بعمليات إرهابية
تقضي على االستقرار واألمن في لبنان
بهدف تفجير التناقضات والصراعات
المذهبية ،وهذا يستدعي أيضا ًتصعيد
المواجهة معهم».

فضل الله

وأش���ار النائب حسن فضل الله
إل��ى أنّ «المقاومة عندما واجهت
خطر المشروع التكفيري في سورية
وتنبهت له مبكرا ً كانت تدافع عن
بلدها ووط��ن��ه��ا ،ألنها كانت ت��درك
من معرفتها ومن معطياتها أنّ هذا
التهديد سيمتد إل��ى ك��ل المنطقة
ومنها إلى لبنان ليعمل على تفكيك
ال��ج��غ��راف��ي��ا وت��ق��وي��ض مؤسسات
الدولة ومن أبرزها مؤسسة الجيش
الوطني الضامنة والحامية للسلم
األهلي واالستقرار».
ودعا خالل افتتاح «بيت الضيعة

للحرف والمونة البلدية» في الساحة
العامة لبلدة عيناتا ،إلى «تحصين
الوحدة الوطنية وإيقاف كل خطاب
ت��ح��ري��ض��ي ،وت��ق��دي��م ك���ل ال��دع��م
والمساعدة للجيش وإعطاء مساحة
كبرى للتالقي الوطني من أجل درء
الخطر عن وطننا».

قاووق

وش����دّد ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق��اووق على «أنّ طبيعة المواجهة
تفرض على جميع اللبنانيين موقفا ً
واح����دا ً ح��اس��م�ا ً وق��وي��ا ً إل��ى جانب
الجيش اللبناني ،وتفرض عليهم أعلى
مستوياتالتضامنوالخروجمندائرة
الحسابات السياسية أو المكاسب
اآلنية» .واعتبر «أنّ اللبنانيين نجحوا
جميعا ً ف��ي تفويت ال��ف��رص��ة على
أهداف القتل والذبح ،ألننا حريصون
جدا ً على أعلى مستويات االستقرار
والتضامن الوطني اللذين يشكالن
الركيزة األس��اس في االنتصار خالل
المواجهة».
واعتبر قاووق خالل احتفال تأبيني
في بلدة الخيام الجنوبية« ،أنّ أي
تقييد ألي���دي الجيش ه��و إضعاف
للبنان في المواجهة وتهديد لحياة
العسكريين المخطوفين» ،الفتا ً إلى أنّ
«المعركة تستلزم أن يعطىالجيشك ّل
الصالحيات لتحرير المخطوفين من
دون قيد أو شرط ،والستكمال تحرير
جرود عرسال التي هي أرض لبنانية
محتلة من التكفيريين األجانب».
وأكد قاووق أنّ أمام لبنان «فرصة
استراتيجية لتحقيق نصر حاسم ض ّد
اإلرهاب التكفيري ،شرط أن نستخدم
كل أوراق القوة» ،مشيرا ً إلى «أنّ دماء
شهداء الجيش اللبناني هي التي كتبت
نهاية المشروع التكفيري في لبنان،
وسيشهد التاريخ أنّ دماء العسكريين
السيد ومدلج وحمية قد كتبت نهاية
داع��ش والنصرة في لبنان ونهاية
أحالم اإلمارات التكفيرية فيه».

