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اللقاء الوطني يزور حزب اهلل م�ؤكداً �أهمية الوحدة في وجه الفتن

ي�صعدون في بيروت والقلمون
�أهالي الع�سكريين المخطوفين
ّ

قا�سم :تجاوزنا ّ
فخ التحري�ض و�أف�شلنا اللعب على الوتر المذهبي

�إ�شكاالت رافقت قطع طريق ال�صيفي
و�إعادة فتحها بعد تدخل �أبو فاعور

دان اللقاء الوطني «الخطاب الملتبس» الذي تدعو فيه بعض
القوى السياسية من جهة ،إلى مواجهة اإلرهاب« ،في حين أنها
تعمل س ّرا ً وعلنا ً على توفير الغطاء لهذا اإلرهاب» .واعتبر في بيان
بعد اجتماعه الدوري أمس برئاسة الوزير السابق عبدالرحيم
مراد« ،أنّ مثل هذا الخطاب يساعد قوى التطرف واإلرهاب على
تحقيق أهدافها في محاولتها أخذ مدينة طرابلس رهينة كما بلدة
عرسال وجرودها لالستمرار في مخططها الستنزاف لبنان».
كما زار وفد من اللقاء برئاسة الوزير مراد نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ف��ي حضور عضو المجلس
السياسي محمود قماطي ،حيث جرى عرض آلخر التطورات في
لبنان والمنطقة.
وتمنى قاسم للقاء الوطني «دورا ً فاعالً في الساحة التي تحتاج
إلى أن يكون الخيار لشريحة واسعة من الناس» .وقال« :أفشلنا
محاوالت اللعب على الوتر المذهبي بمواقفنا وأدائنا الذي يوجه
األنظار دائما ً إلى العدو األساس «إسرائيل» وأولوية المقاومة على
ما عداها ،وتجاوزنا ّ
فخ التحريض بعدم الر ّد على المح ّرضين،
لتحويل اتهاماتهم وشتائمهم فقاقيع من دون مضمون وال فائدة،
ونجحنا مع القوى الوطنية الشريفة في أن نكون صفا ً واحدا ً في
وجه التوطين والتقسيم واإلرهاب التكفيري».
وأض��اف قاسم« :جهادنا في سورية حمى لبنان وشعبه
ومقاومته ،ومن يراقب األزمة الحالية في لبنان بتعطيل ك ّل شيء
يجد المشكلة في استمرار مراهنات بعضهم على االستفادة من
مشاريع المحور األميركي واإلرهاب التكفيري لتغيير المعادلة
في لبنان والمنطقة».
وأك��د «أنّ حزب الله ثابت على موقفه الوطني في مواجهة
«إسرائيل» ،وم��ع ك� ّل القوى الوطنية والشريفة في مواجهة
اإلره��اب التكفيري ،وهنا ال ب ّد من توجيه التحية إلى الجيش
اللبناني على مواقفه الشريفة والشجاعة ،ونحن ندعو إلى أقصى
دعم سياسي وعسكري له ليتمكن من القيام بمهماته األمنية في
الداخل اللبناني وعلى الحدود ك ّل الحدود .كما نبحث عن تمويل
داخلي لقضايا الناس ،تعالوا نعمل لتأمين التمويل الالزم لعتاد
الجيش وعدم االكتفاء بالدعم الخارجي بل وعدم انتظاره».

هاشم

وص��رح النائب قاسم هاشم باسم الوفد قائالً« :لقاؤنا مع
الشيخ نعيم قاسم هو في سياق التواصل واالتصال الذي بدأه
اللقاء الوطني مع القوى السياسية األساسية ،حيث تجمعنا

المبادئ والخيارات الوطنية األساسية ،فنحن نلتقي مع المقاومة
كمبدأ أساسي انطالقا ً من قناعتنا ،كما تباحثنا في كل التطورات
في لبنان والمنطقة في ظ ّل ما تتع ّرض له من تحدّيات وأخطار،
مع استمرار الخطر الرئيسي وهو «إسرائيل» ،والخطر المستج ّد
وهو اإلرهاب التكفيري ،حيث تستوجب ك ّل هذه األخطار السعي
الدائم لوحدة الموقف الوطني الداخلي بين ك ّل القوى الوطنية
تجسد
والمقاومة في إطار المواجهة ،وللتأكيد أنّ هذه اللقاءات
ّ
حالة الوحدة للوقوف في وجه الفتن التي نواجهها».

تجمع علماء جبل عامل

وكان الشيخ قاسم استقبل وفد تج ّمع علماء جبل عامل برئاسة
الشيخ يوسف دعموش الذي أكد «رفض أي اعتداء على الجيش
اللبناني» ،الفتا ً إلى «أنّ اللبنانيين في حاجة إلى أن يتكاتفوا في
ما بينهم للخروج من دائرة الخطر لحفظ هذا البلد».

بيان اجتماع اللقاء الوطني

وبالعودة إلى اجتماع اللقاء الوطني فقد توقف «أمام الذكرى
الخامسة والعشرين إلقرار اتفاق الطائف الذي كان طابعه تسوية
سياسية مرحلية لم يستطع معالجة المشكالت السياسية
واالجتماعية نظرا ً الى االنتقائية في تطبيق بعض مضامينه ،ما
يؤكد أنّ البالد ما زالت تعيش أزمة نظام سياسي ،ولم يستطع
يحصن الوطن نحو
حتى اآلن ما ت ّم تنفيذه من اتفاق الطائف ،أن
ّ
اتفاق تاريخي يستجيب لتطلعات األجيال القادمة» ،داعيا ً «إلى
استكمال تطبيق اتفاق الطائف ال سيما لجهة إلغاء الطائفية
السياسية واإلداري����ة ،ووض��ع قانون انتخابي يحقق صحة
التمثيل وعدالته على أساس النسبية ضمن الدائرة الموسعة
نص عليها االتفاق».
التي ّ
ورأى اللقاء «أنّ المواقف التي يطلقها بعض أركان الحكومة ض ّد
الجيش والمقاومة ،إنما تشكل عودة إلى خطاب التوتر واالنقسام،
يصب في خدمة أجندات إقليمية تساعد ق��وى اإلره��اب
ال��ذي
ّ
والتكفير على تنفيذ مخططاتها ،ال سيما في هذا الوقت بالذات
الذي يتصدّى فيه الجيش والمقاومة جنبا ً إلى جنب لهجمات
اإلرهابيين التكفيريين ويواجهان الخروقات ،واالع��ت��داءات
الصهيونية على السيادة اللبنانية في الجنوب وشبعا» ،محذرا ً
«من االستمرار في هذا الخطاب التحريضي والمأزوم».
ولفت إلى «أنّ الحرص على المصلحة الوطنية اللبنانية العليا

تفرض تغليب الخطاب ال��ذي يع ّزز الوحدة الوطنية ،والسلم
األهلي ورفض االنصياع ألجندات خارجية توظف الصراع في
لبنان لخدمة سياساتها ومصالحها ونفوذها في المنطقة على
حساب مصلحة لبنان واللبنانيين».
وأشار اللقاء الوطني إلى «أنّ الخطير في األمر أنّ بعض القوى
السياسية تلتزم خطابا ً ملتبسا ً تدعو فيه من جهة إلى مواجهة
اإلرهاب وتدّعي أنها ض ّد اإلرهاب ،في حين أنها تعمل سرا ً وعلنا ً
على توفير الغطاء لهذا اإلره��اب في نشاطه وأعماله المختلفة
تمس السيادة واألمن واالستقرار وذلك يأتي في وقت تصعّ د
التي ّ
فيه قوى اإلره��اب التكفيري حربها واعتداءاتها ض ّد الجيش
والمقاومة ،وتعمل على محاولة ّ
شق صفوف الجيش وإث��ارة
الفتنة بين اللبنانيين وشنّ الهجمات على المناطق اللبنانية
البقاعية من مواقعها في جرود عرسال ،وتعمل على محاولة ّ
شق
صفوف الجيش وإثارة الفتنة بين اللبنانيين».
وتابع البيان« :من هنا فإنّ اللقاء الوطني يحذر من األخطار
الكبيرة لالستمرار في مثل هذا الخطاب التحريضي التصعيدي
رص
ويؤكد أنّ ما يحتاج إليه اللبنانيون في هذه األي��ام هو ّ
صفوفهم وتوحيد طاقاتهم لمواجهة الخطر الداهم الذي يتهدّدهم
وهو خطر اإلرهاب والتطرف والتكفير الذي يشكل الوجه اآلخر
للخطر الصهيوني».
وحذر اللقاء «من أنّ مثل هذا الخطاب يساعد قوى التطرف
واإلره����اب على تحقيق أه��داف��ه��ا ف��ي محاولتها أخ��ذ مدينة
طرابلس رهينة كما بلدة ع��رس��ال وج��روده��ا لالستمرار في
مخططها الستنزاف لبنان وإشغاله خدمة لمخططات أميركية
وصهيونية» .وأسف «لألجواء غير الصحية التي تسود البالد
والحمالت المغرضة التي تطاول الجيش اللبناني واالعتداء على
عناصره والتع ّرض لمعنوياته والتي تأتي ضمن مشروع واحد
هدفه استباحة لبنان وجعله من دون سياج من أجل تعميق
روح االنقسام وإضعاف مقاومته التي تشكل عنوانا ً من عناوين
السيادة الوطنية» ،مطالبا ً «جميع القوى السياسية بدعم الجيش
قوال ً وعمالً وعدم االكتفاء بالدعم اللفظي».
وطالب اللقاء «باالستفادة من الهبة العسكرية اإليرانية التي
تشكل الترجمة العملية لدعم المؤسسة العسكرية وعدم الرضوخ
للضغوط الدولية».

ت�سرب «�إيبوال» في المطار
وزيرا ال�صحة والأ�شغال اطلعا على تدابير منع
ّ

�أبو فاعور :ال وجود لأي �إ�صابة حتى الآن
وبالعمل الم�شترك نتغ ّلب على المر�ض
أكد وزي��ر الصحة وائ��ل أبوفاعور
أنه ال توجد أي حالة إصابة بمرض
«إيبوال» ،مؤكدا ً«أننا بالعمل المشترك
بين وزارة الصحة والمستشفيات
والمنظمات ال��دول��ي��ة سنتمكن من
التغلب على هذا المرض».
وأكد وزير األشغال والنقل غازي
زعيتر ،من جهته ،أنّ الوزارة ستقوم
بتسهيل كل ما هو مطلوب على كل
األصعدة ،لمواجهة هذا المرض «ألنّ
األمر يعنينا جميعاً».
وجال وزيرا الصحة العامة وائل أبو
فاعور واألشغال العامة والنقل غازي
زعيتر ،ظهر أمس في قاعات وصول
المسافرين في مطار بيروت الدولي،
واطلعا على «اإلج���راءات والتدابير
الوقائية التي اتخذت لمنع تسرب
مرض «إيبوال» إلى لبنان .ورافقهما
في هذه الجولة المدير العام للطيران
المدني دانيال الهيبي ورئيس المطار
محمد شهاب ال��دي��ن ورئ��ي��س مركز
الحجر الصحي في المطار الدكترو
حسن مالح وعدد من كبار العاملين
في المديرية العامة للطيران المدني
ووزارة الصحة.

أبو فاعور

ولفت أبو فاعور إلى «أنّ الهدف
األس��اس��ي للجولة هو الكشف على
االستعدادات التي نقوم بها كحكومة
من أجل مواجهة إيبوال ،وحكما ً فإنّ
م��ط��ار ب��ي��روت ال��دول��ي ه��و المعبر
األساسي الذي يجب أن نخشى فيه،
في ه��ذا اإلط��ار ،ألنّ أي حالة إيبوال
يمكن أن تتسرب في البلد ،يفترض
أن تم ّر من هنا أو من الموانئ األخرى
ألنّ الحدود البرية ال يُتوقع أن يأتي
منها أحد نتيجة األزم��ة في سورية.
واتخذنا جميع اإلج���راءات الالزمة
على الموانئ وسنعرضها مع معالي
الوزير زعيتر قريباً ،ولكن في المطار،
أي المعبر األساسي يجب أن يكون
هناك تطبيق كامل لك ّل الخطة التي
أعل ّناها».
وأضاف أبو فاعور« :أوالً ،ما اتفق
عليه يتمثل في حصر كل الطائرات
اآلتية من الدول الموبوءة في مدرج
واحد هو المدرج الغربي ،وسأرسل
كتابا ً في هذا الخصوص إلى رئاسة
المطار ،وبالتالي تخفيف األعباء عنا
لئال يتشتت عمل المراقبين الصحيين
والممرضين واألط��ب��اء الموجودين
في المطار بين أماكن عدة ،وبالتالي
سيتم ح��ص��ر دخ����ول المسافرين
من مدخل واح��د للوافدين من هذه
ال����دول ،وات��ف��ق أي��ض �ا ً على تعميم
إضافي لكل شركات الطيران إضافة
إلى الشركات األساسية التي ع ّممنا

ومعنيين وخصوصا ً معالي وزير
الصحة ال��ذي يتابع هذا الموضوع
الخطير ج��دا ً للحفاظ على مصلحة
المواطن الصحية بالتحديد ،فإنّ كل
اإلجراءات التي ذكرها ستنفذ وفي ما
يتعلق بنا كوزارة اشغال عامة ونقل
معنية بشؤون المطار فإننا سنقوم
بتسهيل كل ما هو مطلوب منا على
كل األصعدة ألنّ األمر يعنينا جميعاً».
وأض��اف« :نأمل بأن تح ّد اإلج��راءات
التي تتخذها وزارة الصحة العامة
والمعنيون أك��ان في المطار أو في
المرافئ األخ���رى ،م��ن خطر تسرب
م��رض «إي��ب��وال» ومنعه ،ونأمل بأال
نواجه بأي حالة صحية أو مشكلة
من هذا النوع».

أصحاب المستشفيات

أبو فاعور مجتمعا ً إلى نقابة أصحاب المستشفيات
عليها والتي تنقل ركاب الترانزيت من
الدول الموبوءة ،أي شركات الطيران
المصرية والمغربية والجزائرية
والفرنسية والميدل إيست أحيانا ً من
روم��ا ،إذ إنّ هناك أشخاصا ً يأتون
في شكل فردي بطريق الترانزيت ،لذا
سيع ّمم على كل شركات الطيران أنه
إذا كان هناك رك��اب آت��ون من الدول
الموبوءة ولو من طريق الترانزيت،
أيضا ً وجوب اإلبالغ عنهم حتى ولو
كانوا قد خضعوا في مطارات أخرى
لفحوص طبية لمتابعة وضعهم
واالهتمام بهم .كما أننا بدأنا الصعود
إلى الطائرة قبل نزول الركاب ولم نعد
نكتفي بانتظارهم بعد أن أصبح لدينا
جهوز في فريق العمل فقد أضفنا 6
ممرضين وممرضات وسنضيف 6
آخرين ليصبح المجموع  12إضافة
إلى الفريق الموجود أصالً والذي يضم
 15شخصاً .وقد طلبنا من رئاسة
المطار إلغاء خدمة االمتياز ()VIP
في صالون الشرف ألنّ هناك أشخاصا ً
يكونون قد دفعوا في شكل رسمي بدل
االستخدام لصالون الشرف ،وهذا
اإلجراء سينسحب على الركاب اآلتين
من الدول الموبوءة .واليوم سأرسل
كتابا ً إلى رئاسة المطار إللغاء خدمة
االمتياز في صالون الشرف في هذه
المرحلة لئال يحصل أي خلل أو تسرب
ألي راكب مصاب بهذا المرض».
وت��اب��ع أب���و ف��اع��ور« :إنّ وزارة
الصحة هي في حاجة للتعاقد مع
ممرضين أو ممرضات لديهم الكفاية
ونحن في حاجة إلى  6منهم لسد هذا

(داالتي ونهرا)

النقص .ونحن في حاجة أيضا ً إلى
غرفة في مهبط الطائرات الستخدامها
في حال وجود أي حالة مشتبه بها
في شكل كبير ،لتؤخذ إلى تلك الغرفة،
أي غرفة العزل قبل أن تدخل إلى
المطار ثم إلى البلد ،والخيار يتراوح
بين غرفة أو سيارة إسعاف مجهزة
لكل الحاالت .وأعتقد أننا سنلجأ إلى
كال الخيارين فسيارة اإلسعاف يمكن
استخدامها لنقل أي حالة مشتبه
بها إلى مستشفى بيروت الحكومي
ال���ذي ت�� ّم تجهيزه ب��وح��دة خاصة
بذلك .ونأمل عبر كل هذه اإلجراءات
في تطوير استعداداتنا وأن نساعد
في الحد األقصى في حصر األخطار
والتخفيف منها ،ألنّ حجم السفر
واالخ��ت�لاط كبير وحجم اللبنانيين
وغير اللبنانيين الوافدين من السفر
كبير أيضاً ،وبالتالي فإنّ خطر دخول
حاالتٍ إلى لبنان قائم ويجب التعامل
معه بكل جدية ونحن نعمل بكل
طاقاتنا على هذا األساس».
وردا ً على سؤال عن وجود حاالت
إصابة بـ»إيبوال» في لبنان حتى اآلن،
أجاب أبو فاعور:
«ال توجد أي حالة وقد ت ّم االشتباه
في بعض الحاالت تبين في ما بعد
أنها مالريا أو أمورا ً أخرى وال يوجد أي
حالة «إيبوال».
وع��ن وج��ود خطة متكاملة بين
ال����وزارات لجبه ه��ذا ال��م��رض ،قال:
«سأتصل اليوم بوزير اإلع�لام بعد
االجتماع بأصحاب المستشفيات لكي
أطلب عقد اجتماع مع مسؤولي وسائل

اإلعالم في لبنان ،ألننا في حاجة إلى
حملة توعية على المستوى الشعبي
الوطني ألننا نواجه أمرا ً جديدا ً حديثا ً
وكل جديد مجهول».
وسئل أيضاً« :هل ت ّم تأمين جميع
المستلزمات واأللبسة المخصصة
للعاملين الصحيين للوقاية من خطر
م��رض «إي��ب��وال»؟ فأجاب« :اللباس
الخاص موجود في المطار ولكن،
تعلمون أنّ هناك مشكلة تتمثل في
نقص عالمي في بزات الوقاية وفي
األحذية وبعض المعدات والقفازات.
وه����ذا ال��ن��ق��ص ال��ع��ال��م��ي ه���و في
المستشفيات ونحن نحاول تأمينها
مع منظمة الصحة العالمية».
وع���ن التنسيق م��ع ال��ج��ال��ي��ات
اللبنانية في الخارج ،أكد أبو فاعور
«أنّ ه��ن��اك تنسيقا ً م��ع الجاليات
اللبنانية في الخارج ،واتصلت بوزير
الخارجية والمغتربين وتفاهمت معه
على وجوب التدقيق في التأشيرات
المعطاة لغير اللبنانيين صحيا ً في
شكل كبير جدا ً وفي مهلة أيام قصيرة
منها لحمله المرض ونقله إلى لبنان.
أم��ا بالنسبة إل��ى اللبنانيين الذين
يودّون تجديد سفرهم في حاالت غير
طارئة فنحاول القيام بآلية تنسيق
مع السفارات بإبالغنا مسبقا ً لكي
نجري استعداداتنا وال نفاجأ بأي
أمر».

زعيتر

من جهته ،ق��ال زعيتر« :انطالقا ً
م���ن ح��رص��ن��ا ج��م��ي��ع �ا ً ك��ح��ك��وم��ة

وبعد انتهاء جولته في المطار،
استقبل وزي���ر ال��ص��ح��ة وائ���ل أب��و
فاعور في ال��وزارة وف��دا ً من أصحاب
المستشفيات التي تفوق سعتها
مئة سرير وت��ق��وم ب��إع��داد وح��دات
متخصصة الس��ت��ق��ب��ال مصابين
محتملين بفيروس إيبوال وذل��ك في
حضور نقيب أصحاب المستشفيات
الخاصة سليمان هارون والمدير العام
لوزير الصحة الدكتور وليد عمار.
وأعلن ابو فاعور بعد اللقاء «أنّ
النقاش كان وطنيا ً ومسؤوالً ،وأبدت
المستشفيات ح��رص �ا ً كبيرا ً على
تحسس الخطر القادم والتصدي له».
وقال« :إنّ عددا ً من هذه المستشفيات
وعددها أحد عشر قطعت شوطا ً كبيرا ً
في التحضيرات ،فيما لدى بعضهم
اآلخر نواقص تعاني منها مستشفيات
في كل العالم» ،مؤكدا ً «السعي إلى
تأمين كل المعدات المطلوبة من بزات
عزل ومعدات أخرى».
وأعلن أبو فاعور «أنه في غضون
أس��ب��وع��ي��ن إل����ى ث�ل�اث���ة س��ت��ك��ون
المستشفيات ف��ي ح���ال جاهزية
جيدة» ،داعيا ً إلى «مشاركة كوادر
المستشفيات في الدورات التدريبية
ال��ت��ي تنظمها وزارة ال��ص��ح��ة في
المحافظات كافة».
وشدّد وزير الصحة «على ضرورة
ال��م��واك��ب��ة اإلع�لام��ي��ة لنشر الوعي
ح���ول إي��ب��وال واس��ت��ض��اف��ة خ��ب��راء
ومتخصصين لتوعية ال��رأي العام
ح��ول ال��م��رض وأع���راض���ه» .وق��ال:
داع للهلع رغم أنّ كل مرض
«ليس من ٍ
جديد ومجهول يثير ذلك ،وقد بذلنا
أقصى الطاقات ،وبالعمل المشترك
بين وزارة الصحة والمستشفيات
والمنظمات ال��دول��ي��ة سنتمكن من
التغلب على هذا المرض».

ريفي زار مجل�س �شورى الدولة :طرابل�س لن تكون �إمارة �إ�سالمية
لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى «أنّ الشغور
في موقع رئاسة الجمهورية أدى إلى شبه تعطيل
في مجلس النواب» ،معتبرا ً «أنّ هناك مصلحة في
استمرار عمل الحكومة».
وزار ريفي ظهر أم��س ،مجلس ش��ورى الدولة
والتقى رئيسه القاضي شكري ص��ادر ومفوض
الحكومة لدى المجلس عبداللطيف الحسيني،
وعقد اجتماعا ً مع قضاة المجلس.
ورأى ريفي في تصريح بعد اللقاء «أنّ هناك

مصلحة في استمرار عمل الحكومة التي قررت أالّ
يمر قرار إالّ بالتوافق ،مراعاة لهذه المرحلة الدقيقة
جدا ً وللظروف االستثنائية التي يمر بها لبنان».
وق��ال« :ال أرى وج��ود خطر داه��م على الحكومة
وال أحد باقيا ً في هذه الحياة نهائياً ،نحن ارتكبنا
جريمة كبرى في حق المجتمع اللبناني وفي حق
البلد وفي حق العيش المشترك عندما تأخرنا عن
انتخاب رئيس للجمهورية في  25أي��ار الفائت،
فال يجوز االستمرار في هذه الجريمة نهائياً ،وفي

المقابل فإنّ الشغور في موقع رئاسة الجمهورية
أدى إلى شبه تعطيل في مجلس النواب وإلى ح ّد ما
في عمل الحكومة».
وعن الهبة اإليرانية أكد ريفي «أنه لن يمر قرار من
دون توقيع القوى السياسة» ،الفتا ً إلى»أنّ رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط سبق وأعلن
أنه ليس مع الهبة اإليرانية ،كذلك األمر بالنسبة إلى
بعض القوى السياسية ،وبالتالي فإنّ العقوبات
على إيران قد تع ّرض لبنان للعقوبات ولألذية».

وعن الوضع في طرابلس قال« :الجميع يعرف
أنّ طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان وستبقى
كذلك ولن تكون إمارة إسالمية كما طرح بعضهم أو
إقليما ً على النمط العراقي ،وأي طرح آخر يرفضه
أبناء طرابلس وأهالي الشمال ولن يتمكن أحد من
تغيير االرتباط في هذا البلد».
ور ّدا ً على سؤال عن العسكريين المخطوفين،
أج���اب« :ن��ش �دّد على استعادتهم إل��ى الحرية
سالمين».

قطع طريق الصيفي
لم يم ّر تصعيد أهالي العسكريين
المخطوفين بقطعهم الطريق البحرية
في الصيفي ،من دون إشكاالت ،في ما
بينهم ومع المواطنين الذين احتجوا
على قطع الطريق ،ما ينذر بتداعيات
أكثر سلبية في ح��ال استمر األهالي
بقطع الطرق إذا لجأوا إلى أساليب أكثر
إضرارا ً بالمؤسسات ومصالح الناس.
فبعد انقضاء مهلة الساعات الثماني
واألرب��ع��ي��ن ال��ت��ي ك��ان��وا ق��د أعطوها
للحكومة لتحقيق تقدم ملموس على
خط تحرير أبنائهم ،ظهر أم��س ،نفذ
األه��ال��ي التصعيد ال��ذي��ن ل��وح��وا به
تحت اسم «يوم الغضب» ،وذلك بقطع
أحد شرايين العاصمة الرئيسية وهي
طريق الصيفي أم��ام «بيت الكتائب»
المركزي ،ما تسبب بزحمة سير خانقة
في ب��ي��روت ،ك��ان أول من دف��ع ثمنها
المواطنون.
وط��ال��ب األه��ال��ي ال��ذي��ن افترشوا
األرض وس���ط ال��ط��ري��ق ،حاملين
صور أبنائهم ،المسؤولين «بتحريك
ضمائرهم من أج��ل إط�لاق إخوتنا»،
مشيرين إل��ى أن��ه «ليست هناك أي
ات��ص��االت منذ ش��ه��ر» ،وق��ال��وا« :لن
نقبل بأن يُقتل أبناؤنا بتواطؤ من قبل
الدولة» ،ملوحين بتصعيد «سيش ّل
العاصمة بيروت بكاملها» .وطالبت
إح��دى األم��ه��ات قائد الجيش العماد
جان قهوجي «بأن يتحمل مسؤولياته،
وإذا لم يكن في استطاعته أن يمون
على السياسيين لح ّل ه��ذه القضية
يجب أن ينفذ حكما ً عسكرياً» .فيما
قالت والدة عسكري آخر« :ردّولي إبني
برجع عالبيت» .وقال شاب من أهالي
المخطوفين« :لم نلمس حتى اليوم أي
شيء من المسؤولين ،وعندما نسألهم
عن الضمانات يكون الرد نحن ال نضمن
أي شيء حتى اليوم» .وأضاف« :نشعر
بالخطر ألنّ المجموعات المتطرفة في
الجبال قد تقدم على شيء معين بسبب
الثلوج التي ستحاصرهم بعد فترة».
وحاول قائد سرية بيروت اإلقليمية
الثالثة المقدم توفيق نصر الله ،مط ّوال ً
إق��ن��اع األه��ال��ي بفتح الطريق ألنهم
يقطعونها على الناس ،لكنّ محاوالته
باءت بالفشل ،وإزاء ذلك ،توجه وزير
الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور إلى
الصيفي ،حيث أج��رى مفاوضات مع
األهالي بعيدا ً من اإلع�ل�ام .وأك��د أبو
فاعور «أنّ األهالي ليسوا ّ
قطاع طرق
ورغبتهم هي إيصال صرختهم وعتبهم
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ألننا ال نضعهم في أجواء المفاوضات».
وقال« :إنّ الحكومة تتصرف في شكل
جدي ومن واجبنا اإلفصاح عن بعض
األم��ور ،إنما الخوف هو من أن ُتس ّرب
بعض المعلومات وتؤدي إلى عرقلة
المفاوضات التي بدأت تتحرك رويدا ً
رويداً».
واعتبر أب��و فاعور «أنّ ج���زءا ً من
نجاح المفاوضات هو في حمايتها من
التسريب اإلعالمي ،وقد قلت لألهالي
ال يتوقع أحد حالً خالل يو ٍم أو يومين
والمسألة طويلة».
وردا ً على س��ؤال عن اجتماع كان
يجب أن يحصل أول م��ن أم��س بين
المبعوث القطري والخاطفين ولم يتم،
أجاب أبو فاعور« :كثير مما يقال غير
دقيق» ،مؤكدا ً «أنّ األمور تسير اليوم
في شكل أفضل .وليس من الضروري
أن يتم اإلعالن عن اللقاء في حال ت ّم»،
مضيفاً« :ال تقصير في المفاوضات من
جانب الحكومة ،وإن شعرت بتقصير،
فسأنض ّم شخصيا ً إل��ى األه��ال��ي في
تصعيدهم».
وبعيد مغادرة أب��و فاعور ،قرابة
الثانية والنصف ،أعلن حسين يوسف
والد الجندي المخطوف محمد ،باسم
األهالي «أننا سنفتح طريق الصيفي
ليس ألنّ أبو فاعور طلب منا ذلك ،بل
ألننا كنا ننوي فتحه في هذا الوقت،
لكننا ل��ن نتراجع ع��ن التصعيد إال
عندما نلمس جدية في المفاوضات».
وأضاف« :لقد طمأننا كالم الوزير أبو
فاعور ونحن نشكره ،ولكن لن نتراجع
عن قرارنا حتى تظهر بوادر إيجابية
في هذا الملف».
وك��ان عضو كتلة ح��زب الكتائب
النائب إيلي م��ارون��ي تفقد األهالي،
ودعاهم إلى فتح الطريق ،مؤكدا ً «أنّ
بيت الكتائب في تصرفهم» ،ودعاهم
«إل��ى ع��دم إي���ذاء ال��ن��اس ،ورحمتهم
وفتح الطريق» .وق��ال م��ارون��ي« :إنّ
حزب الكتائب قلبا ً وقالبا ً معكم وبيت
الكتائب مفتوح لكم ،ونحن نعلم مرارة
فقدان األحبة والخطف ،ولدينا الكثير
من المخطوفين .نحن معكم إلى النهاية
وأن��ا أعلم أنّ الحكومة تبذل جهودا ً
لالنتهاء من هذه المأساة .وإذا كانت
المقايضة هي الحل ،نحن مع ذلك ،لكن
هناك مطالب سرية ثانية تعرقل هذا
الحل».
وك��ان األهالي انقسموا حول فكرة
التصعيد ،حيث ق ّرر قسم منهم إرجاء

«ي��وم الغضب» ،بعد التطمينات ،إال
أنّ آخرين رفضوا إرج��اءه وتوجهوا
إل���ى ال��ص��ي��ف��ي .ك��م��ا ح����اول بعض
الشبان إشعال اإلطارات أمام السراي
الحكومية ،فحصل إشكال بين األهالي
المؤيدين والمعارضين ،ما دعا عناصر
قوى األمن الداخلي إلى طلب التعزيزات
إلى ساحة رياض الصلح.

وقطع طريق القلمون

أما شماالً ،فقد قام أهالي العسكريين،
بقطع طريق القلمون في االتجاهين،
باألتربة والعوائق الحديدية ومكعبات
الباطون «إلى أج ٍل غير مس ّمى» على
ح ّد تعبيرهم ،مضيفين« :هذا الطريق
سيبقى مقفالً وفتحه رهن بحصولنا
على تطمينات جدية وملموسة عن
مصير أبنائنا» .كما قطع األهالي عند
الثالثة الطريق البحرية ،ليصبح
ال��ت��واص��ل بين ط��راب��ل��س وب��ي��روت،
محصورا ً بطريق الكورة البلمند ،قبل
إعادة فتح الطريق البحرية مساءً.
وق���ال اب��راه��ي��م شقيق العسكري
المخطوف نظام مغيط« :إننا لم نعد
نقتنع بالكالم الذي يقال لنا ،والتصعيد
سيد الموقف» ،مضيفاً« :تح ّركنا اليوم
رسالة في وجه معرقلي المفاوضات،
وإذا استمر ال��وض��ع ه��ك��ذا ،فبعض
وسجلت
األمهات سيحرقن أنفسهن».
ّ
مشادات كالمية بين أهالي العسكريين
وبعض المارة في القلمون بسبب قطع
الطريق.

االعتداءات على الجيش

وف���ي مسلسل االع���ت���داءات على
الجيش في طرابلس ،ألقى مجهولون
قنبلة فجر أمس ،قرب حاجز للجيش
ف��ي محلة المنكوبين ف��ي ال��ب �دّاوي،
أعقبتها طلقات نارية من الجيش من
دون وقوع إصابات.
وم��ن جهة أخ���رى ،أوق��ف عناصر
حاجز ق��وى األم��ن الداخلي في ضهر
البيدر ت .م( .مواليد ع��ام ،1955
لبناني) وزوج��ت��ه :ب .ح( .مواليد
عام  ،1963لبنانية) لحيازتهما ست
ب��ط��اق��ات ه��وي��ة وب��ي��ان قيد إف���رادي
جميعها مزورة بأسماء وصور مختلفة،
إضافة إلى مبلغ مالي مزيف.
وأح��ي��ل ال��م��وق��وف��ان إل���ى شعبة
المعلومات للتوسع في التحقيق معهما
بناء على إشارة القضاء المختص.

افتتاح م�ؤتمر الطائف بعد ربع قرن على �إعالنه

الح�سيني :االتفاق من �أعمال الم�صالح
وي�صعب ت�أويله بين علماني �أو ديني
بدعوة من المركز المدني للمبادرة
الوطنية ،وبالتعاون مع مؤسسة
«فريدريتش إيبرت» ،افتتح مؤتمر
«اتفاق الطائف بعد ربع قرن على
إع�ل�ان���ه» ،ع��ص��ر أم���س ف��ي فندق
فينيسيا  -بيروت.
وحضر المؤتمر الرئيس ميشال
سليمان ،ممثل رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم وزير اإلعالم رمزي جريج،
الرئيس حسين الحسيني ،ممثل
وزي��ر العدل أش��رف ريفي القاضي
برنار شويري ،ممثل األمين العام
ل�لام��م المتحدة ف��ي لبنان ديريك
بالمبلي ،السفيران الروسي ألكسندر
زاس��ي��ب��ك��ن واألل��م��ان��ي كريستيان
ك�لاج��س ،ون��واب ووزراء حاليون
وس��اب��ق��ون وشخصيات سياسية
واقتصادية وروحية وفكرية.
وألقى الحسيني كلمة أشار فيها
إلى أنه اختار مسألة العالقة بين
ال��دي��ن وال��دول��ة ،موضوعا ً لكالمه
خ�لال المؤتمر ،الفتا ً إل��ى «أن��ه من
الصعب تأويل الدستور اللبناني
تأويالً علمانيا ً أو تأويالً دينياً ،أما
القول بأنه دس��ت��وري طائفي إنما
هو ق��ول وا ٍه في كل اعتبار ،إال في
تحميل الدستور مسؤولية الممارسة
الطائفية».
وأض��اف« :إنّ ما أت��ت به وثيقة
ال��وف��اق الوطني ،في ه��ذا المجال،
ل��ي��س س���وى إظ��ه��ار ال��م��ب��دأ ال��ذي
يحكم الدستور من تاريخ وضعه،
وإذا كانت التسمية ،أعني التسمية
المدنية التي يقع في أساسها مبدأ
االنسجام بين الدين والدولة ،هي

الحسيني متحدثا ً في المؤتمر
تسمية جديدة تتحلى بالوضوح
في تبيان المشروع اللبناني ،فإنّ
هذا المبدأ وه��ذه التسمية ليسا إال
خالصة التجربة اللبنانية ،بين
علمانية القوانين الوضعية وواقع
المجتمع التاريخي».
وت��اب��ع الحسيني« :م��ن عجيب
األم��ر ال��ذي يحتاج إلى التفسير أنّ
إرادة ع��دم المعرفة ال تقتصر على
بعض من يرفض اتفاق الطائف أو ال
يبالي بهذا االتفاق ،بل تشمل كثيرا ً
ممن يؤيدونه وال يقبلون ببديل منه.
وال يكفي هنا القول بتقصير أصحاب
االتفاق في شرح االتفاق .فاالتفاق
نصا ً لغويا ً فحسب ،إنه عمل
ليس ّ
من أعمال المصالح ،فيه النفع وفيه
ال��ض��رر ،مثلما ه��و بناء رم��زي من
أبنية الثقافة والسياسة مما له أثر
في الفهم والتفهم».
وق��ال بالمبلي ،من جهته« :في

السنوات الثالث األخ��ي��رة ،شهدنا
ام����ت����دادا ً ل��ل��ص��راع ف���ي ال��م��ن��اط��ق
الحدودية وأعماال ً إرهابية في أماكن
أخرى من البالد .وفي وقت يواجه
فيه لبنان ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،ومع
وجود أكثر من  1.1مليون نازح من
سورية ،أصبحت السياسة هنا أكثر
تعقيداً ،فمؤسسات الدولة تتعرض
لضغوط حادة ،وهناك فراغ ،وليس
للمرة األول��ى ،ولكن اآلن منذ ستة
أشهر في منصب الرئاسة ،و»رم��ز
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة» ك��م��ا يسميها
الطائف» .وأضاف« :في الوقت نفسه
الجيش ينتشر ب��ش��دة ويتعرض
للهجوم بشراسة م��ن المتطرفين
على الحدود الشرقية للبنان .إذا ً
اآلن ،أكثر من أي وقت مضى يجب
على القادة وضع خالفاتهم جانباً،
كما فعلوا في الطائف ،وكما فعلوا
عندما تشكلت الحكومة الحالية».

