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طالب بع�ض القيادات اللبنانية بمراجعة مواقفها ومغادرة الح�سابات ال�صغيرة

خيار التمديد ن�ضج
ومهلة االعترا�ض خم�سة �أيام

«القومي» ي�ستهجن مواقف الأمين العام للأمم المتحدة:
محاولة لإ�سقاط حق لبنان في الر ّد على العدوانية «الإ�سرائيلية»
دان الحزب السوري القومي االجتماعي بشدة االعتداءات «اإلسرائيلية» المتك ّررة على السيادة
اللبنانية ،ورأى في توغل دبابات العدو الصهيوني وجنوده داخل األراضي اللبنانية المح ّررة
عمالً عدوانياً ،يوجب تصدّي الجيش والمقاومة له وبك ّل الوسائل المتاحة ،مؤكدا ً أنّ استهداف
المقاومة آللية «إسرائيلية» بمن فيها من جنود قرب في منطقة مزارع شبعا ،هو في إطار حق
لبنان في التصدّي لالعتداءات «اإلسرائيلية».
وفي بيان أصدره أمس اعتبر الحزب القومي أنه من المستهجن أمام مسلسل االعتداءات التي
ينفذها العدو «اإلسرائيلي» ض ّد لبنان ،أن يتجاهل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
الخروقات واالعتداءات «اإلسرائيلية» المتك ّررة والتي تنتهك القرار  ،1701ال سيما استهداف
مواقع الجيش اللبناني وإصابة أحد الجنود اللبنانيين ،في وقت يص ّوب بان كي مون مواقفه
على عملية المقاومة التي تقع في إطار الحق المشروع للجيش والمقاومة في الدفاع عن لبنان
وسيادته.
وطالب البيان األمم المتحدة وأمينها العام بمغادرة سياسة ازدواجية المعايير وإصدار
مواقف تدين االعتداءات والخروقات «اإلسرائيلية» للسيادة اللبنانية ،إذ إنّ موقف أمين عام
المنظمة الدولية ،يند ّرج في سياق تبرير العدوانية «االسرائيلية» ومحاوالت إسقاط حق لبنان
في الر ّد على هذه العدوانية .خصوصا ً أنّ بان كي مون يمتنع عن إصدار مواقف اإلدانة والشجب

لألعمال العدوانية الصهيونية المتمثلة بالخروقات العديدة وباختطاف رعاة الماشية على
التجسس في عمق األراضي اللبنانية ،األمر الذي يجعل
مرأى من القوات الدولية ،وزرع محطات
ّ
موقفه األخير ،وقوفا ً إلى جانب الجالد ض ّد الضحية.
ورأى الحزب القومي أنّ األش ّد استغرابا ً هو موقف بعض القيادات السياسية اللبنانية التي
نأت بنفسها عن حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته في التصدّي للعدو الصهيوني ،وهو موقف
غير مقبول ألنه ال يرقى إلى أدنى مستويات التحدي العدواني الذي يواجهه لبنان .فبدل أن
تسارع هذه القيادات إلى إدانة الخروقات واالعتداءات الصهيونية على لبنان ،ال سيما استهداف
مواقع الجيش اللبناني وجنوده ،وبدل أن تطالب برفع شكوى ض ّد العدو الصهيوني ،نراها
تص ّوب مواقفها باتجاه انتقاد التصدي لهذا العدو ،ورفض مبدأ وحق الدفاع عن لبنان ،ألنها ال
تزال أسيرة حسابات صغيرة ،وخاضعة إلمالءات تفرض عليها.
ودعا الحزب القومي بعض القيادات السياسية اللبنانية إلى مراجعة مواقفها ،ألنّ المطلوب
اليوم ،هو بذل ك ّل الجهود في سبيل تعزيز الوحدة الداخلية ،والتمسك بعناصر قوة لبنان ،بغية
التصدي للعدوانية الصهيونية ،وقد جاء رد المقاومة على االعتداءات والخروقات «االسرائيلية»
في سياق مهمات الدفاع عن لبنان والحق المشروع بتحرير االراض��ي التي ال ت��زال تحت
االحتالل.

قرار مواجهة العد َّويْن ال�صهيوني والإرهابي ...وجهة نظر!
انقسمت ال��م��واق��ف السياسية
حول العملية التي نفذتها المقاومة
في م��زارع شبعا المحتلة ضد آلية
عسكرية للجيش «اإلسرائيلي» بين
مؤيد ومرحب بالعملية على أنها
«رسالة قوية إلى العدو اإلسرائيلي»،
وب��ي��ن م��دي��ن لها على اعتبار أنها
«خطوة في المجهول ال تضيف إلى
لبنان أي مصدر من مصادر القوة»،
وك���أنّ م���زارع شبعا ليست أرض��ا ً
لبنانية ،وكأنّ االعتداء عليها ال يُع ّد
انتهاكا ً للسيادة أو أنّ «إسرائيل»
تنتظر ذرائ���ع م��ن هنا أو م��ن هناك
لتمعن في اعتداءاتها اليومية على
لبنان .ف��إذا ك��ان اللبنانيون غير
متفقين على موقف موحد من العدو
األول واألساسي وسبل مواجهته،
فكيف يمكن لهم اليوم أن يتوحدوا
ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب التكفيري،
ومواجهة الفتنة التي تطل برأسها
من نوافذ سياسية وأمنية متعدّدة؟
وه���ل أص��ب��ح��ت حتمية م��واج��ه��ة
العد ّوين «اإلسرائيلي» والتكفيري
وجهة نظر؟
لم ينطق المعترضون على العملية
م��ن «ث���وار األرز» حاملي «وك��ال��ة
السيادة» ،بكلمة إدانة ولو شكلية إثر
إطالق العدو النار على جندي لبناني
على الحدود قبل أيام معدودة ،ولم
يحتج ه��ؤالء حين اعتبر الناطق
ّ
باسم قوات االحتالل أنّ مزارع شبعا
ضمن سيادة الدولة المغتصبة ،ال بل
وجدوا في تحرير األرض من المحتل
ذريعة له لالعتداء على لبنان!
هال «الثوار السياديون» أن يكون
لبنان قوياً ،إن في مواجهة «إسرائيل»
أو من خالل التفاوض مع اإلرهابيين

خاطفي العسكريين اللبنانيين ،حتى
وصل األمر ببعضهم من الرسميين
أن ي��ن��ع��ت��وا ه����ؤالء ب���ـ»ال���ث���وار»،
و»إنجازاتهم» بادية للعيان ،ذبح
البشر بدم بارد من دون ذنب ،تدمير
المدن والمدنيات ليعيدوا أي مكان
يدوسونه إلى العصر ما قبل القبلي.
ك��م��ا أنّ ب��ع��ض�ا ً آخ���ر م��ن «ث���وار
األرز» يبرر لهم اعتداءهم على لبنان
جيشا ً وشعباً ،من دون أن يتخلى
لحظة عن شعار «السيادة والحرية
واالس��ت��ق�لال» .واآلن ه��م يب ّرئون
«إس��رائ��ي��ل» م��ن اع��ت��داءات��ه��ا على
لبنان.

الحريري :مغامرة!

وفي السياق ،اعتبر الرئيس سعد
ال��ح��ري��ري «أنّ اس��ت��خ��دام ال��ح��دود
منصة لتوجيه ال��رس��ائ��ل األمنية
والعسكرية في هذا االتجاه أو ذاك،
مغامرة جديدة وخطوة في المجهول
ال تضيف إل��ى لبنان أي مصدر من
مصادر القوة ،وقد آن األوان لوعي
المخاطر الناجمة عن ذلك وتكريس
الجهود في كل االتجاهات لحماية
الدولة من الفراغ الكامل ،والذهاب
فورا ًإلى االتفاق على إنهاء الشغور في
موقع رئاسة الجمهورية والتأسيس
لمرحلة جديدة من التماسك الوطني،
تجدّد رهان اللبنانيين على الدولة
وح��ص��ري��ة السلطة بمؤسساتها
الشرعية ،خ�لاف ذل��ك نبقى أسرى
لحلقة ال����دوران ف��ي فلك االنقسام
ونشرع األب��واب لهبوب العواصف
على بلدنا من كل الجهات».
يصح
وس���أل ال��ح��ري��ري« :ه��ل
ّ
ّ
وغ��ض النظر عما يجري،
الصمت

بدعوى عدم تعكير األجواء ووجوب
ال��ت��زام مقتضيات التضامن تجاه
أي سلوك في وجه اإلره��اب والعدو
«اإلسرائيلي»؟ أم أنّ المطلوب من
اللبنانيين جميعا ً االصطفاف في
طوابير البصم على كل ما يفعله حزب
الله ،وتبرير تصرفاته وسياساته؟».
وأضاف« :من دواعي األسف الشديد،
أنّ هناك من ينظر للمخاطر الماثلة
على ه��ذا النحو ،ويواصل سياسة
دف��ن ال���رؤوس ف��ي ال��رم��ال واإلق���رار
لحزب الله بحقوق حصرية في إقامة
المعسكرات وخوض الحروب بمعزل
عن الدولة وحكومتها وجيشها .وإنّ
اإلصرار على سلوك هذه الخيارات،
عشوائية كانت أو محسوبة على
أجندات خارجية ،ال يساهم في إفساد
الجهود الوطنية في مكافحة اال ٍرهاب
والتطرف فحسب ،ولكنه يطرح من
جديد مسألة الخروج عن اإلجماع
الوطني والتصرف م��ع السلطات
التنفيذية والتشريعية في البالد كما
لو أنها مجرد صفر على الشمال».

السفارة األميركية

ودانت السفارة االميركية في لبنان
في تغريدة عبر «تويتر» «بشدة» ما
سمته «هجوم حزب الله على الخط
األزرق على ال��ح��دود الجنوبية»،
وح ّثت «جميع األط���راف على دعم
ج��ه��ود «ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل» الس��ت��ع��ادة
الهدوء ف��وراً» ،في حين أنها لم تبد
أي إدانة بعد إقدام دورية لالحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ي��وم األح���د الفائت
على إطالق النار على نقطة مراقبة
للجيش اللبناني في جبل السدانة
شرق كفرشوبا ،ما أدى إلى أصابة

جندي في الجيش اللبناني.

جريصاتي

واع��ت��ب��ر ال��وزي��ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي ،من جانبه ،في حديث
لـ»المركزية»« :أنّ حزب الله نجح
في توجيه رسالة قوية إلى العدو
«اإلسرائيلي» ألنه يرصد تجمعات
اإلرهابيين التكفيريين على هذه
الحدود تحديداً ،لكنه ال يفرق بين
عدو وآخر ،وبالتالي ،فإنّ أي خرق
لهذه الجبهة سيتعامل معه لبنان
المقاوم بشعبه وجيشه ومقاومته
بالطرق المناسبة التي لن تستثني
ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،معتبرا ً «أنّ
الرسالة كان هدفها أنّ إشاحة النظر
«اإلسرائيلية» عن الحشد اإلرهابي
التكفيري م��رص��ودة ل��دى الحزب
ومن يتصدى لهذه الظاهرة يتصدى
لدعاتها ،خصوصا ً أنّ العدوين
التقليديين للبنان «اإلسرائيلي»
والتكفيري اجتمعا في خندق واحد».

سعد

وأش��اد األمين العام لـ التنظيم
الشعبي الناصري النائب السابق
أسامة سعد ،من جهته« ،بالعملية
التي نفذتها المقاومة اإلسالمية
في م��زارع شبعا المحتلة ضد آلية
ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي��ش ال��ص��ه��ي��ون��ي،
وأدت إلى إصابة عدد من جنوده»،
معتبرا ً «أنّ هذه العملية إنما تأتي
في إطار الرد على تعديات الجيش
الصهيوني ع��ل��ى م��واق��ع الجيش
اللبناني والمواطنين اللبنانيين،
وعلى اختراقاته المتواصلة للسيادة
اللبنانية في البر والبحر والجو ،كما

تؤكد أنّ قوات العدو ستبقى تحت
رحمة ضربات المقاومة ما دامت
تواصل احتالل األرض اللبنانية في
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا».

لجنة األسير سكاف

وتوجهت «لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف» ،في بيان ،بـ»تحية
ملؤها الفخر واالع��ت��زاز إل��ى أبطال
ال��م��ق��اوم��ة ال��ذي��ن زرع���وا العبوات
الناسفة في م��زارع شبعا اللبنانية
المحتلة والتي أدت إلى جرح عدد
من جنود االحتالل وأربكت جيشه
الذي كان ال يقهر ،فقهر تحت أقدام
المقاومين».
ورأى الحزب الديمقراطي الشعبي
أنّ ال��ع��م��ل��ي��ة «وج���ه���ت ال��رس��ائ��ل
الدقيقة في كل االتجاهات ،للعدو
الصهيوني ومن خلفه لإلمبريالية
األميركية وال��غ��رب االستعماري،
ول�ل�إره���اب التكفيري وم���ن خلفه
لداعميه من أنظمة القمع والتخلف
العربية وتركيا ،ولألدوات المرتبطة
ب��ال��م��ش��روع ال��م��ع��ادي ف��ي ال��داخ��ل
اللبناني ،ب��أن��ه واه���م م��ن يعتقد
بانشغال المقاومة ع��ن مواجهة
الصهاينة ،أو االنصراف عن معركة
فلسطين».
وأش�������اد «ال���ت���ج���م���ع ال��وط��ن��ي
الديمقراطي» في بيان بـ»العملية
البطولية التي قامت بها المقاومة
اإلسالمية في مزارع شبعا اللبنانية
المحتلة ،وأدت إل��ى إص��اب��ات في
صفوف الجنود الصهاينة» ،معتبرا ً
«أنّ هذه العملية تؤكد أنّ المقاومة
جاهزة للر ّد على أي عدوان تتعرض
له حدودنا مع فلسطين المحتلة».

خطف مواطن في عر�سال �إلى الجرد

البقاع يتنف�س بعد فتح طريق �ضهر البيدر
يتوعدون العا�صمة والجبل
و�أهالي المخطوفين ّ

فتح طريق ضهر البيدر
عادت شرايين البقاع إلى الحياة والتواصل مع باقي أجزاء
الوطن بفتح طريق ضهر البيدر بعد مرور  16يوما ً على إقفالها،
عزلت خاللها المحافظة المذكورة عن بعضها بعضا ً وعن بعض
المحافظات األخرى ،متسببة بخسائر اقتصادية فادحة ال سيما
في القطاع الزراعي .وقد جاء قرار أهالي العسكريين المخطوفين
من قبل تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» بفتح الطريق بعد أن
علت صيحات المواطنين وفاعليات البقاع السياسية والدينية
واالقتصادية ،رافضين هذا التصرف ال سيما أنّ األهالي ينفذون
توجيهات وأوامر التنظيمين اإلرهابيين المذكورين لخلق بلبلة
وفوضى يستفيد منهما اإلرهابيون لشن هجوم على لبنان ،كانت
بوادره ما أقدمت عليه يوم األحد الماضي في جرود بريتال وذلك
ضمن مخطط للتمدّد بقاعا ً ومنه إلى سائر المناطق.
وبعد أن وافق األهالي على فتح الطرق ،قرروا نقل اعتصامهم
إل��ى س��اح��ة ري���اض الصلح ،متوعدين ف��ي ب��ي��ان «بخطوات
تصعيدية مؤلمة ومفاجئة للحكومة في العاصمة وجبل لبنان»
لم يحددوا طبيعتها ،في حال استمر رفض المقايضة .وفيما
نفوا تعرضهم ألي ضغوط سياسية ال سيما من وزير الصحة
العامة وائ��ل أبو فاعور ،أكد األهالي أنّ فتح الطريق أتى بعد
«ما تسببنا به من أذى ألهلنا ال سيما المزارعين بقاعا ً وشماالً».
وك��ان ق��رار ف� ّ
�ض االعتصام م��دار أخ��ذ ور ّد بين األه��ال��ي ،حيث
رف��ض ذوو العسكري ميمون ج��اب��ر م��ن راش��ي��ا ال����وادي ،في
البداية ،اقتراح فتح طريق ضهر البيدر ،إال أنهم اقتنعوا بعد
المشاورات التي حصلت ،وصدر البيان باسم األهالي جميعهم.
وأعلن الوزير أبو فاعور بعد لقائه األهالي في خيمهم ،أنه وضعهم
في ص��ورة االت��ص��االت التي حصلت أول من أم��س بين رئيس
الحكومة تمام سالم ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،مشيرا ً إلى أنّ «رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط ،يتابع القضية لحظة
بلحظة ويعتبرها مصيرية ،ويولي أهمية كبيرة لضرورة الحفاظ

(أحمد موسى)

أهالي العسكريين نقلوا تحركهم واعتصامهم إلى وسط بيروت

على حياة العسكريين ،وعلى السلم األهلي ،وحسم هذه القضية
سريعا ً لتحصين الوطن ،بخاصة في ضوء األخطار المحدقة
بالبالد ،وكان آخرها في بريتال».
ورأى أب���و ف��اع��ور «أنّ ه���ذه األخ���ط���ار ت��ف��ت��رض تعاطيا ً
لبنانيا ً مختلفا ً م��ع قضية العسكريين ،وإع���ادة النظر في
مسألة ال��ت��ف��اوض وال��م��ق��اي��ض��ة ،آخ��ذي��ن ف��ي االع��ت��ب��ار أنّ ما
حصل ف��ي ب��ري��ت��ال ق��د ال ي��ك��ون ال��ح��ادث األخ��ي��ر م��ن ن��وع��ه».
وأشار إلى «أنّ الحكومة تؤكد جديتها والتزامها المفاوضات إلى
الح ّد األقصى ،وهي حاسمة في االستمرار بها حتى النهاية».
وقال« :إذا حصل تباطؤ أو تعثر في األيام الماضية ،فذلك ال يعود
إلى تغيير أو تراجع في قرار الدولة اللبنانية ،بل إنّ أسبابه غير
واضحة حتى اآلن ،والحكومة تنتظر االستماع إلى مقترحات
جدية كي تتعامل معها».
وأشار أبو فاعور إلى «أنّ المفاوضات لم تتوقف بسبب الدولة
بل بسبب أطراف أخرى ،والدولة مستعدة للعودة إلى اإليجابية
التي كانت سائدة قبل األضحى ،والدخول الفوري في مفاوضات
جدية ،وه��ي تسعى إل��ى إتمام األم��ر في أس��رع وق��ت ممكن».
وأكد أبو فاعور أنّ «الوسيط القطري ما زال موجوداً ،والكالم
الذي قيل عن أنّ الدولة تراجعت في موقفها بعد أن وافقت على
مقايضة بعض الموقوفين بعسكريين محتجزين لدى «داعش»،
غير صحيح ،ألنّ أي أسماء لم تصل إلى الحكومة من «داعش»
أصالً».

قطع اوتوستراد طرابلس  -بيروت

وفي المقابل ،لم تكن الحال في الشمال كما كانت في ضهر
البيدر ،إذ قطع أهالي العسكريين المخطوفين من بلدات فنيدق -
والضنية ،ودير األحمر ،والقلمون ،أوتوستراد طرابلس  -بيروت
عند نقطة القلمون في االتجاهين ،فيما بقي الطريق البحري
سالكاً .وطالب أهالي العسكريين بيار جعجع وابراهيم مغيط،
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} هتاف دهام
يتشكل رأي دستوري قوي يستند إلى رأي عدد
من الدستوريين وبعض النواب أصحاب الرأي أنه
في حال لم تجر االنتخابات ولم يتم التمديد يستمر
ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ك��م��رف��ق ت��ش��ري��ع��ي ع���ام ،بحكم
الضرورة وظروف الدولة.
إال أن ه���ذا ال��س��ي��ن��اري��و ي��ن��ط��وي ع��ل��ى مخاطر
وتعقيدات ،م��ا يرفع مستوى التشكيك والطعن
واحتماالت الطعن ،وربما استقاالت واعتكافات،
األم��ر ال��ذي يجعل ه��ذا الخيار غير عملي ،ألن ال
ش��يء اسمه بحكم ال��ض��رورة أو بحكم المصلحة
ك��م��ا ي��ق��ول ال��خ��ب��ي��ر ال��دس��ت��وري ال��ن��ائ��ب السابق
يفسر
إدمون رزق لـ»البناء» .وال أحد يستطيع أن ّ
النصوص الواضحة خالفا ً لنية المشترع ،وك ّل
االجتهادات هي نوع من االلتفاف حول الشرعية
لفرض أمر واقع على البلد.
في رأي رزق ،عندما يتم تجاوز االستحقاقات
الدستورية تدخل البالد في دوامة انقالبية ويصبح
الكيان ف��ي مهب التصفية ،فهناك طريقة واحدة
لمواجهة المسؤولية ت��ق��وم على ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية والنظر في إمكانية إجراء االنتخابات
النيابية ،وعند االستحالة ،يتم اللجوء إلى التمديد
لمنع ال��ف��راغ ،وتبقى األول��وي��ة لالنتخابات تحت
ط��ائ��ل��ة س��ق��وط ال��ن��ظ��ام ال��دي��م��ق��راط��ي .وال يمكن
االجتهاد ف��ي موضع ال��ن��ص ،ف��األع��راف واضحة
وال مجال لاللتباس ،وكل إمعان في المناورة هو
ن��وع من التحايل المرفوض المناقض للمناقبية
الوطنية .فلبنان كما يقول رزق يعيش حالة ال
شرعية بالنسبة للفراغ المتع ّمد والشلل الضارب
ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ،وه����ذا ي��ن��اق��ض م��ي��ث��اق العيش
المشترك.
ول��ذل��ك ف����إنّ األم����ور ت��ت��ج��ه إل���ى إن��ض��اج خيار
التمديد الذي بات مطلبا ً شبه إجماعي وإن أعلنت
بعض الكتل وال��ق��ي��ادات السياسية غير ذل��ك .فما
يحكم مواقف الكتل المختلفة اآلن هو أنها تريد

موقفا ً إجماعيا ً أو عدم التقدم بطعن في حال إقرار
التمديد ،علما ً أن تقدير األجهزة األمنية ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة أن��ه ي��ت��ع��ذر إج���راء االن��ت��خ��اب��ات النيابية
ألس��ب��اب أمنية ولوجستية ،ف��ض�لاً ع��ن األسباب
القانونية التي تتعلق بتجاوز المهل وعدم تشكيل
هيئة اإلشراف على االنتخابات.
وعليه ف��إن السيناريو يتجه إل��ى االستناد إلى
المادة  56من الدستور التي تتيح إصدار قوانين
معجلة ت��ح��ت أح��ك��ام ال���ض���رورة وت��ع��ط��ي رئيس
الجمهورية مهلة خمسة أيام لتوقيع القوانين التي
يتخذ المجلس قرارا ً بوجوب استعجال إصدارها.
وأم���ام ذل��ك م��ن المفترض أن يشهد األسبوع
المقبل نقاشات مكثفة بين القوى السياسية في
 8و 14آذار حول المخرج المفترض ،بحيث أن
الجلسة التشريعية الخاصة بالتمديد من المرجح
أن تنعقد في أواخر هذا الشهر أو األسبوع األول
م��ن ال��ش��ه��ر ال��م��ق��ب��ل .ال��رئ��ي��س نبيه ب���ري ال يحبّذ
إجراء انتخابات نيابية في غياب أي مك ّون لبناني
أس��اس��ي ،وب��ال��ت��ال��ي ال ان��ت��خ��اب��ات نيابية ف��ي ظل
مقاطعة تيار المستقبل لها بذريعة أنّ االنتخابات
الرئاسية تبقى األول��وي��ة على النيابية ،وتهديده
بسحب مرشحيه خالل أسبوع.
ك��ل ذل��ك ال يعني أن سلسلة ال��رت��ب والرواتب
ستقر قبل التمديد وفق الصفقة التي ُحكي عنها
قبل الجلسة التشريعية األسبوع الفائت ،على رغم
أنّ رئيس المجلس أكد في لقاء األربعاء النيابي أنه
سيعالج سلسلة الرتب وال��روات��ب بأسرع وقت،
وأنّ م��س��اواة التعليم الرسمي بالتعليم الخاص
أمر محسوم وج��رى بتها ،وأن��ه لم يكن هناك من
داع للقاء التشاوري الذي دعا إليه النائب إبراهيم
كنعان أول م��ن أم���س ،ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة دع��ا اللجان
المشتركة إلى جلسة االثنين المقبل ،وكلف نائب
رئيس المجلس فريد م��ك��اري بترؤسها لدراسة
النقطتين العالقتين ف��ي السلسلة والمتعلقتين
بحقوق العسكريين وال��درج��ات ال��س��ت ألساتذة
التعليم الخاص.

زار مقبل ودريان وح�سن والتقى «الديمقراطية»

فتحعلي :مواجهة الإرهاب ت�ستدعي
التالحم بين دول المنطقة
اعتبر السفير اإليراني في لبنان
محمد فتحعلي أنّ مواجهة الخطر
اإلرهابي «تستدعي أكثر من أي وقت
مضى التالحم والتكاتف والوحدة
بين كل الدول والمجتمعات والبلدان
التي تنتمي إلى نسيج هذه المنطقة»،
مؤكدا ً «حرص بالده الدائم والكامل
على دعم األمن والهدوء واالستقرار
في ربوع لبنان الشقيق».
وزار فتحعلي أمس ،وزير الدفاع
سمير مقبل في مكتبه في الرابية
يرافقه الملحق العسكري في السفارة
العقيد الركن محمد رضا ميرزائي،
وت ّم البحث في التنسيق الالزم حول
ال��زي��ارة المرتقبة للوزير مقبل إلى
إيران.
وقال فتحعلي بعد اللقاء« :تحدثنا
في تفاصيل الهبة المقررة للبنان،
ونحن على ثقة بأنّ الزيارة ستكلل
بالنجاح الكامل الباهر وتعود بالنفع
الكبير على البلدين الشقيقين».
كما زار فتحعلي مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دريان مهنئا ً بعيد
األضحى وقال بعد اللقاء« :أكدنا معا ً
األهمية القصوى للوحدة والتالحم
بين األمة اإلسالمية ،واعتبرنا أيضا ً
أنّ ال��ت��ص��دي ل��ه��ذا ال��خ��ط��ر ال��داه��م
المتمثل بتنظيم «داع��ش» اإلرهابي

التكفيري المتطرف ،والمواجهة
الصلبة والصادقة له تستدعي أكثر
من أي وقت مضى التالحم والتكاتف
والوحدة بين كل الدول والمجتمعات
والبلدان التي تنتمي إلى نسيج هذه
المنطقة ،ومرة أخرى أكدنا لسماحته
الحرص الدائم والكامل للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية على دعم األمن
والهدوء واالستقرار في ربوع لبنان
الشقيق».
وردا ً على سؤال حول المساعدات
اإليرانية للجيش اللبناني ،أجاب
فتحعلي« :خ�لال ال��زي��ارة التي قام
بها األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس األعلى
لألمن القومي اإليراني األميرال علي
شمخاني للبنان مؤخراً ،طرحنا هذه
المسألة ،مسألة الهبة العسكرية
اإليرانية مع دول��ة رئيس الحكومة
اللبنانية األستاذ تمام سالم ،واليوم
أيضا ً زرنا دولة نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الوطني األستاذ
سمير مقبل ،وتحدثنا مع معاليه
عن التنسيق الالزم من أجل الزيارة
ال��رس��م��ي��ة ال��ت��ي س��ي��ق��وم ب��ه��ا ي��وم
السابع عشر من شهر تشرين األول
الجاري إليران ،ونحن نعتقد أنه في
قاموس األخ��وة والصداقة والمحبة
التي تجمع الحكومتين والشعبين

في لبنان وإي��ران ،فإنّ هذه المنحة
العسكرية هي أقل األمور التي نعبر
من خاللها عن تضامننا ووقوفنا إلى
جانب لبنان حكوم ًة وشعباً ،وهي
هدية بسيطة ومتواضعة عربون
محبة وتقدير ووفاء ودعم للحكومة
اللبنانية وللجيش اللبناني الباسل
ال����ذي ي��خ��وض ال��ي��وم م��واج��ه��ات
بطولية مشهودة من خالل تصديه
لإلرهاب وللمجموعات اإلرهابية».
وزار فتحعلي أي��ض�اً ،شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن
في دار الطائفة في ف��ردان وعرض
معه التطورات العامة.

وفد «الديمقراطية»

من جانب آخ��ر ،استقبل السفير
اإليراني وفد الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطين وال��ذي ض ّم عضو
المكتب السياسي مسؤول الجبهة
الديمقراطية في قطاع غ��زة صالح
زي����دان ،عضو المكتب السياسي
مسؤول الجبهة في لبنان علي فيصل
وع��ض��و المكتب السياسي محمد
خليل ،ف��ي مق ّر ال��س��ف��ارة ،حيث تم
عرض أوض��اع الشعب الفلسطيني
وتداعيات ال��ع��دوان «اإلسرائيلي»
على قطاع غزة.

(تموز)

بالعمل سريعا ً لإلفراج عن أبنائهم ،مشيرين إلى أنهم تلقوا
اتصاالت منهما أكدا خاللها أنّ الوقت بدأ يضيق وستتم تصفيتهما
قريبا ً إذا لم تتحرك الحكومة ولم تستجب لمطالب الخاطفين.

عرسال آمنة وسط الخطف!

إلى ذلك ،أعلن رئيس البلدية علي الحجيري أنه غير مطمئن
كثيرا ً للوساطة القطرية إلطالق العسكريين المحتجزين ،مشيرا ً
إلى «أنّ هناك أمرا ً غير طبيعي في تصرف الوسيط القطري ،وهو
يواجه مشاكل ال نعرفها ،كما يحاول التهرب من لقائنا عندما
نكون موجودين» .واعتبر «أنّ ثمة طرفا ً في الداخل ،يريد عرقلة
الوساطة ،وبناء زعامات وبطوالت على ظهر الجنود األسرى،
وهؤالء معروفون من الجميع» ،مضيفاً« :كلما تتقدم المفاوضات
خطوة ،يضعون العصي في الدواليب مجدّداً ،ولوال عرقلتهم
لحلت قضية العسكريين منذ شهرين ،قبل انسحاب المسلحين
ّ
يفشلون مساعي
من عرسال» .ورأى «أنّ المعرقلين أنفسهم
الشيخ مصطفى الحجيري أيضاً».
وأكد الحجيري «أنّ الوضع في قلب مدينة عرسال آمن جداً،
وقد تكون البلدة هي المنطقة األكثر أمانا ً في لبنان».
لكنّ ما يحصل في الواقع هو العكس ،إذ خطف أربعة مسلحين
أمس المواطن توفيق وهبي أثناء عمله داخ��ل عرسال ،حيث
كان يعمل على إصالح فلتر مياه في البلدة واقتادوه إلى جهة
مجهولة ،أفادت معلومات أنها الجرد ،علما ً أنّ عمليات خطف
مماثلة وقعت في غضون أيام قليلة.

توقيف سوريين

وفي مجال أمني آخر ،دهمت قوة من اسخبارات الجيش في
زغرتا ،أماكن وجود النازحين السوريين في بلدة إهدن ،حيث
أوقفت  11سوريا ً لعدم حيازتهم أوراقا ً ثبوتية ،كما صادرت 4
دراجات نارية غير قانونية.

مقبل مجتمعا ً إلى السفير اإليراني والوفد الديبلوماسي المرافق

(داالتي ونهرا)

الخادمة قتلت الطفلة �سيلين ولي�س الطعم الفا�سد
علمت «البناء» أن معلومات جديدة
تكشفت ق��ب��ل س��اع��ات بخصوص
قضية وف���اة الطفلة سيلين ياسر
راك��ان التي ك��ان ش��اع على وسائل
التواصل االجتماعي أن سبب وفاتها
يعود إلى تلقيحها بطعم فاسد ،ما
دف��ع وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعور
حينها إلى االتصال بوالدها طالبا ً منه
تزويد الوزارة باسم الطبيب المعالج

للطفلة للتحقيق معه والتأكد مما
إذا كان سبب الوفاة هو طعم فاسد
فعالً ،أو أيّ سبب صحي آخر أو خطأ
طبي ،لكن الوالد تمنع عن كشف اسم
الطبيب ألسباب خاصة كما رفض
تشريح جثة طفلته.
وأف��ادت معلومات أولية حصلت
عليها «البناء» عن النجاح بالكشف
عن خيوط أولية مستجدة أظهرت أن

سبب وفاة الطفلة سيلين يعود إلى
قيام الخادمة بدس مادة سامة لها،
وليس بسبب الطعم الفاسد.
وتفيد هذه المعلومات أنّ الخادمة
اعترفت بفعلتها بشكل أول��ي لدى
اعتقالها من قبل أحد األجهزة األمنية.
وسيظهر خ�لال ال��س��اع��ات التالية
التأكد من هذه المعلومات في شكل
رسمي.

