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يحرر مخطوف ًا مقابل �أ�سيرين
حزب اهلل
ّ

لجنة االنتخاب :الهوة ال تزال بعيدة
هتاف دهام
ال تزال الهوة بعيدة بين طروحات
الكتل النيابية في ما يتعلق بقانون
االنتخاب ،حيث أن كل فريق يتمسك
برأيه ويزعم أن مشروعه األفضل
لتمثيل صحيح للمسيحيين .التأمت
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ك��ل��ف��ة دراس����ة ق��ان��ون
االنتخاب أم��س في ساحة النجمة
برئاسة النائب روبير غانم وحضور
ال��ن��واب األع��ض��اء باستثناء ممثل
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
مروان حماده الذي غاب للمرة الثالثة،
في حين حضر النائب سامي الجميل
ال��ذي غ��اب األس��ب��وع الفائت بحجة
التحضيرات لذكرى اغتيال شقيقه
بيار ،متحمساً ،مطلقا ً تهديدات ضد
أي مشروع يطرح القضاء دائرة في
النظام األكثري ،باعتباره أن القضاء
هو قضاء على التمثيل المسيحي.
أك��دت مناقشات الجلسة أن ما
يجري ال يتعدى ح��وار الطرشان،
فالمواقف ال ت��زال متباعدة ،بغض
النظر عن أن النواب التزموا الصمت
لكي ال يعكروا الجو العام ،ال سيما
بعد ما شهدته الجلسة من توتير
افتعله ال��ن��ائ��ب المستقبلي أحمد
فتفت ،على خلفية إعالن عضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
ف��ي دردش���ة م��ع الصحافيين «أن
طرح اقتراح قانون «المستقبل» في
الجلسة الماضية خروج عن جدول
األعمال ولدينا مالحظات عليه ألنه
منحاز ون��ري��د س��م��اع رأي الحزب
التقدمي االشتراكي».
لم يتراجع فياض ع ّما قاله في بهو
المجلس ،ال بل أكد لفتفت أن مشروعه
غير متوازن طائفياً ،فبدا النائب عن
كتلة لبنان أوال ً غاضبا ً ج��داً ،وقال
للنائب عن حزب الله« :اتفقنا ان ال
نتحدث ،وانا مضطر أن أرد» ،فقال له
فياض «إذا قررت الرد ،سأرد عليك،
عندها تدخل النواب االخرون وتمنوا
على فتفت عدم التصريح».
ل��م ي��ن��ت�� ِه األم���ر ع��ن��د ه���ذا ال��ح��د.
أع���اد فتفت ط��رح مشروعه القائم
على انتخاب  68نائبا ً وفق النظام
األك��ث��ري ،و 60نائبا ً وف��ق النظام
النسبي ،الفتا ً إلى «أن التوازن مفقود
في أي قانون انتخابي لوجود سالح
حزب الله وضربه للحرية السياسية
في بعض المناطق».
وش����دد ف��ت��ف��ت ع��ل��ى «أن ت��ي��اره

غانم مترئسا ً اجتماع اللجنة
تنازل كثيرا ً في موضوع النسبية
والمشروع ال��ذي قدم من قبلهم هو
أقصى أقصى أقصى ما بإمكانه أن
يقدمه ،فمن حقنا الحفاظ على ثقلنا
السياسي ،نحن ن��رى ف��ي مشروع
النائب علي بزي القائم على انتخاب
 64نائبا ً وفق النظام االكثري و64
نائبا ً وفق النظام النسبي ،استهدافا ً
لمناطق ثقل المستقبل االنتخابي».
لم يمر كالم فتفت مرور الكرام عند
فياض الذي قال لزميله «األزرق»« ،ال
أفهم الرابط بين القانون االنتخابي
واخ��ت�لال النتائج بوجود السالح،
ما تعلنه اعتبره استفزازاً» ،ولفت
فياض إل��ى «أن��ه م��ن غير المقبول
مقاربة مشروع الرئيس نبيه بري،
بمشروع المستقبل – ال��ق��وات ،ألن
هناك مغالطات منطقية في المشروع
واستنسابية في الجنوب وتحديدا ً
في صيدا» .وتابع« :لقد اعترضت
على مشروع الكتائب الذي اعتبرته
منطقيا ً ومتماسكاً ،سياسياً ،لكنني
اعترض على مشروعك ليس فقط
سياسيا ً بل ألنه غير متماسك وغير
منطقي ،ف��م��ش��روع��ك يعطي وف��ق
األكثري  17مقعدا ً للس ّنة ،و 14مقعدا ً
للشيعة ،ويعطي وفق النسبي 13
مقعدا ً للشيعة و 10للس ّنة ،لقد سحب
مشروعك ستة مقاعد من الشيعة ،في

(ت ّموز)
حين أن مشروع الرئيس بري يحقق
المساواة في المقاعد».
لم ينته األمر عند فياض ،فاستمر
في حشر زميله في ال��زاوي��ة ،سائالً
إي��اه عن «االستنسابية في تقسيم
مناطق بشري ،صيدا ،البترون على
أساس النظام األكثري ،في حين أن
المادة  49في الفقرة ج من البند 3
تعتبر الترشيحات الفردية الئحة
مستقلة تخضع للنظام النسبي».
اال أن فتفت الذي لن يحضر جلسة
الغد الخميس بداعي السفر ،لم يجب
عن ت��س��اؤالت فياض ال��ذي دع��ا في
نهاية مداخلته الجميع إل��ى تقديم
مشاريع قابلة للتوافق ،قائالً« :نرفض
االنزالق إلى المماحكة ،اطرحوا أفكارا ً
توافقية ،وواهم أن يعتقد أي طرف منا
أن بامكانه أن يفرض نظاما ً انتخابيا ً
على اآلخرين».
تضامن النائب الكتائبي مع نائب
ح��زب الله في النظرة ال��ى مشروع
فتفت .وش��ن هجوما ً على مشروع
المستقبل ــ القوات ــ االشتراكي ،مؤكدا ً
«أنه أكثر مشروع استنسابي ومنحاز،
وأن ذل��ك يظهر جليا ً في تقسيمات
جبل لبنان ،حيث ان االقتراح يعمد
إلى تقسيم محافظة جبل لبنان إلى
دائرتين ،لكن بطريقة غير متساوية
أي ثلث بثلثين :الشوف وعاليه دائرة

الراعي يعود من روما:
ن�ؤيد كل حوار يخرج البلد من �أزماته
أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «أن
أبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع من مسيحيين وغير
مسيحيين ونحن لم نغلق الباب في وجه أحد».
وأش���ار ال��راع��ي م��ن مطار ب��ي��روت ال��دول��ي أت��ي��ا ً من
روم��ا إلى «أن��ه يؤيد كل ح��وار يخرج البلد من أزماته،
إذ ال يمكننا أن نستمر على ه��ذه ال��ح��ال ،ألن الفئات
اللبنانية ولبنان يقومان على هذه المقومات المتنوعة
التي تهدف إلى العيش معاً ،فمن دون حوار لن تسير
األمور».
وأضاف «يجب أال ننسى أن انقطاع الحوار بين 14
و 8آذار أوصلنا إلى ما وصلنا إليه حالياً ،ونحن نرحب
بحوار حزب الله – تيار المستقبل ونباركه بفرح كبير».
وك��ان الراعي قبيل عودته ش��ارك في االستقبال الذي
أقيم في مقر النيابة البطريركية في روم��ا ،على شرف

الرئيس السابق ميشال سليمان لمناسبة تقليده وسام
الصليب األكبر للبابا بيوس التاسع من رتبة فارس.
ودعا «اللبنانيين كي يصمدوا في هذه األوضاع الصعبة،
وي��ت��ع��ال��وا على ك��ل المصالح الشخصية والفئوية
والمذهبية ،ألنه بالنهاية ال يصح إال الصحيح ،والصحيح
هو لبنان بدستوره ومؤسساته».
أما سليمان فأكد «أن الطائف في حاجة الى استكمال
تطبيقه ،وال يستكمل ذلك إال بتحصين مواده ،ونحن وضعنا
«إعالن بعبدا» ،وهو الخطة أو االسلوب لتنفيذ هذا األمر،
ووضعنا استراتيجية دفاعية لحل موضوع «اسرائيل»،
وأصبح لدى الجيش  4مليارات وهناك مليار و 600في
الموازنة ويحتاجون ألربع سنوات تقريبا ً فيصبح للجيش
س�ل�اح ،ل��وض��ع استراتيجية دف��اع��ي��ة ض��د إسرائيل
واالرهاب».

«الد�ستوري» يتابع اليوم در�س الطعن في التمديد
أك��د رئ��ي��س المجلس الدستوري
القاضي عصام سليمان ان اجتماعات
المجلس ستبقى مفتوحة إلصدار قرار
بالطعن المقدم أمام المجلس من التيار
الوطني الحر رفضا ً للتمديد للمجلس
النيابي.
كالم سليمان جاء في خالل الجلسة
الثانية التي عقدها المجلس الدستوري
أمس برئاسته ،وحضور األعضاء كافة
تابع خاللها النظر في الطعن .وأنهى
مناقشة التقرير ال���ذي ق��دم��ه مقرر
الطعن ،ووض��ع الخطوط العريضة
للقرار التي يجب أن يصدر عنه في
هذا الشأن ،وقرر عقد اجتماع مصغر
ال��ي��وم للمباشرة في وض��ع مسودة
القرار على أن تجتمع الهيئة العامة
لـ»الدستوري» يوم الجمعة المقبل.
وت���ج���در اإلش������ارة ال����ى «أن ق���رار
«ال��دس��ت��وري» لقبول الطعن أو رده
يحتاج الى أكثرية سبعة أعضاء وإذا
تعذر تأمين سبعة أص���وات يعتبر
قانون التمديد نافذا ً بعد انقضاء مهلة
الـ 15يوما ً التي بدأت الجمعة الفائت.

رسالة من الحراك المدني

وبالتزامن مع الجلسة ،وجه الحراك
المدني للمحاسبة رسالة مفتوحة الى
أع��ض��اء المجلس ال��دس��ت��وري ،أش��ار
فيها إل��ى «أن ما يجري في محيطنا
االقليمي بالغ األهمية .ونحن ،كقوى
مدنية تطمح الى االصالح السياسي
واالداري في البالد ،ندرك أهمية ذلك
ونعي خطورة تداعياته على بالدنا».
وأك��د الحراك المدني في رسالته
«أن تحصين البالد ال يكون بالرجوع
ال��ى ال���وراء ،بل بالتمسك بالدستور
وال��م��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة والمرجعية
الشعبية ،وبالمكتسبات الديمقراطية
والحريات العامة والسياسية .لكن
جوهر خوفنا ومصدره الرئيسي ،ليس
ما يجري في الخارج ،بل هو مشاهدتنا
للطريقة التي يحكم فيها الداخل ،فتفرغ
فيها كل مؤسسات الدولة ومرافقها من
دورها ورمزيتها».

وق��ال« :نحن مدركون تماما ً حجم
الضغوط التي تمارس على أعضاء
المجلس الدستوري من أجل تفريغه
هو أيضا ً من مضمونه وش��ل قدرته
على ضبط ايقاع العمل التشريعي
بما ي��ت��واف��ق م��ع ال��ن��ص التشريعي
األس��م��ى ،أال وه��و الدستور ومعايير
العمل الديمقراطي وفصل السلطات»،
مضيفاً« :إن هذه الممارسات التي ال
تنم بأي شكل من األشكال عن حرص
على الدولة أو رغبة في تعزيز دور
المؤسسات ،تساهم في شكل مباشر
في أخذ البالد نحو الفوضى».
ورأى «أن عبث السلطة بالدستور،
أو التفافها على مندرجاته ،كما يجري
منذ العام الماضي ،هو فعليا ً إلغاء
للدستور ،وف��رط للعقد االجتماعي
ال��ذي اجتمع حوله اللبنانيون بكل
مللهم ومشاربهم .وان استمرارها في
ذلك من دون رادع ،كما هو الحال حتى

اآلن ،يشكل خطرا ً جسيما ً على النظام
الذي ارتضاه اللبنانيون وسيلة الدارة
شؤونهم ،وذل��ك ب��دوره يشكل خطرا ً
أكبر على االستقرار واستمرارية السلم
والعيش المشترك».
وش��دد على «أن شرعية المجلس
الممدد لواليته يضع شرعية النواب
موضع الشك والطعن ،ناهيكم عن
أن في التمديد انتهاك ألكثر من مبدأ
دستوري واض��ح وصريح» ،معتبرا ً
«أن عدم التوصل الى قرار كما يتكهن
البعض اليوم ،يوصلنا الى استنتاج
واح��د ،وه��و أن المجلس الدستوري
وجد ليعطل ،وأن القضاء على اعلى
المستويات فاقد الستقالليته» ،داعيا ً
«المجلس الدستوري إلى كبح جماح
سلطة ب��ات انتهاك الدستور خبزها
اليومي ،والفراغ بصمتها الوحيدة،
والمساهمة في استعادة ثقة المواطن
بالمؤسسات».

الخازن يلتقي مطر :لعدم الرهان
على حل خارجي النتخاب الرئي�س
أكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «أن العامل
الداخلي يمكن أن يوفر حافزا ً وأرضية صالحة لغطاء إقليمي – دولي للحوار،
نظرا ً الى الترابط القائم في أزمات المنطقة ،والذي نجح لبنان الى حد بعيد في
تجنب منزلقاته المدمرة على الجميع».
وأشار خالل زيارته رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر إلى
«أن الكنيسة المارونية ،وعلى رأسها البطريرك الماروني بشارة الراعي قامت
بما عليها وأكثر وحاولت المستحيل من أجل التوفيق بين القيادات المارونية
إلنتخاب رئيس يلبي تطلعات الكنيسة في الحياة الوطنية ويؤمن العبور اآلمن
وسط عواصف المنطقة ،ولطالما عكست البيانات الشهرية للمطارنة الموارنة
هذا التوجه للخروج من أي مراهنة على حل خارجي إال كعامل مشجع على
توفير وحدة الموقف الداخلي حول رئيس يكون بمواصفات جامعة ألن دوره
جامع».
ولفت الخازن إلى «أن البحث تناول المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري لفتح قنوات الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله من أجل
التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع ما يمكن» ،ناقالً ترحيب
المطران مطر بهذه المبادرة بين الشراكتين الكبريين لتسهيل الطريق مع الفريق
المعني أساسا ً بهذا اإلستحقاق الماروني إسما ً والوطني مسمى».

واح���دة ،وبعبدا والمتن وكسروان
وجبيل دائ��رة واحدة ،حفاظا ً على
التمثيل الجنبالطي األمر الذي يضرب
كل المعايير».
ووف��ق الجميل بحسب المحضر
ال����ذي ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه «ال��ب��ن��اء»،
«ف����إن ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي اع��ت��م��دت
ف��ي ال��س��اب��ق ال ت���ؤدي إل��ى تمثيل
صحيح للمسيحيين ،والمعضلة
األس��اس تكمن في التوزيع الحالي
(القضاء) ،ونحن ال نزال على قرار
الكتائب باعتماد الدوائر الصغرى،
ولذلك هناك حاجة إلعادة النظر في
المعايير في طريقة توزيع المقاعد
بين األكثري والنسبي».
وأك��د الجميل ف��ي االجتماع «أن
م�لاح��ظ��ات��ه تشمل أي��ض��ا ً اق��ت��راح
القانون المختلط المقدم من النائب
علي بزي» ،وأشار إلى «أن مشروع
��س��م ال��دوائ��ر إل��ى دوائ��ر
الكتائب ق ّ
صغيرة ،وكل دائرة يوجد فيها أكثر
تقسم إلى دائرتين،
من ثالثة نوابّ ،
انطالقا ً من الديمغرافيا والجغرافيا».
يبدي نائب بكفيا انزعاجاً ،لعدم
اعطاء مشروع حزبه الوقت الكافي
لدراسته في االجتماعات السابقة،
متمنيا ً على ال��ن��واب زمالئه إع��ادة
قراءة المشروع».
غضب النائب ع��دوان من اعتبار

حليفه ال��ك��ت��ائ��ب��ي م��ش��روع حزبه
استنسابياً ،قائالً« :ه��ل المفروض
«أن نشكل ق��ان��ون��ا ً على م���زاج كل
واحد ليضمن النتائج المربحة له»؟
ومن الرد على سامي إلى الكالم عن
«المنهجية القواتية» ،أش��ار نائب
«ال��ق��وات» إل��ى «أن بعض المطالب
محقة كمشروع اللقاء االرثوذكسي،
ومشروع الكتائب ،فنحن جميعا ً مع
المناصفة الحقيقية وعدالة التمثيل،
لكن يجب أن نقرر في النهاية ،في
ح��ال ل��م نصل إل��ى م��ا ن��ري��ده ،هل
نعود الى قانون الستين»؟ هنا قال
بقرادونيان« :للتاريخ ،نحن نتحدث
عن قانون الدوحة ،وال نتحدث عن
قانون الستين ،الذي أقله في بيروت
كان يؤمن تمثيالً مسيحيا ً أفضل من
ال��ي��وم» .عندها ق��ال رئيس اللجنة
«ل��م��اذا ال نناقش باقتراح الرئيس
بري ،ويدلي كل نائب برأيه ويطرح
ت��ع��دي�لات»؟ وس��أل ف��ي��اض« :كيف
نبدأ بإحداث خ��رق؟ لقد الحظت أن
النقاش المسيحي يتركز على الدوائر،
فلماذا ال نبدأ بمشروع بري ثم ننتقل
إلى الدوائر»؟ فرد بقرادونيان« :وفي
حال لم نتفق على الدوائر»؟ فأشار
الجميل« :ال مانع عندي من المناقشة
شرط تقسيم الدوائر» .ليتدخل النائب
سيرج طور سركسيان ويتحدث عن
«الصوت التفضيلي لألقليات انطالقا ً
م��ن مقعد األرم���ن الكاثوليك ال��ذي
يضيع في بحر  500ألف صوت في
بيروت» .ليؤكد النائب غانم « يجب
أالّ ننطلق من الخصوصية ،بل يجب
اللجوء إلى اعتماد معايير منطقية
على الجميع» ،فأجابه بقرادونيان:
«م��ع احترامي للجميع ال يمكن أن
نستثني موقعا ً أو طائفة ،ونرضي
استنسابيا ً طائفة أخرى».
وف��ي الجلسة أي��ض��ا ً أي��د النائب
آالن عون طرح النائب عن الهانشاك
«أن تبقى المناطق التي ال توجد فيها
مشكلة كاألشرفية وف��ق تقسيمات
الدوحة» ،وق��ال« :ان الفكرة جيدة،
ف��ال��ه��دف االس���اس���ي ه��و التمثيل
المسيحي الصحيح».
ولما كانت ه��ذه أج���واء النواب
داخل القاعة في مكتب لجنة االدارة
وال��ع��دل ،ف��إن النائب إميل رحمة
كان األكثر صراحة حين ق��ال« :إن
ال��م��داوالت ل��ن ت��ؤدي إل��ى نتيجة،
وسنذهب الى الهيئة العامة من دون
أي اتفاق».

ال�سفير الم�صري من دار الفتوى:
الأو�ضاع في لبنان �ستتجه �إلى اال�ستقرار
رأى السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد «أن األوضاع في لبنان
ستتجه إلى االستقرار ،وإلى ما يجب أن تكون عليه» ،الفتا ً بعد زيارته مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى ،إلى أن المهم
بالنسبة إلينا هو أن يدخل لبنان في مرحلة جديدة يعود الى االستقرار والى
التوازن المطلوب».
واستقبل مفتي الجمهورية ،رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق
وئام وهاب الذي شدد على «قيام مؤسسة جامعة ،مؤسسة تجمع كل المذاهب
اإلسالمية في لبنان وأن تتحول الى مؤسسة حقيقية تبدأ بمعالجة القضايا
التي تهم كل المسلمين وتكون بقيادة هذه الدار التي هي السد المنيع في مواجهة
اإلرهاب الذي اتى الى المنطقة والذي بدأ يطرق األبواب اللبنانية».
وأبدى ارتياحه لموقف المفتي دريان من المؤسسة العسكرية التي يعتبرها
خطا ً احمرا ً يجب الدفاع عنه ودعمه لتثبيت االمن واالستقرار في لبنان.
واعتبر ان ملف االنتخابات الرئاسية سيبقى معلقاً ،اال اذا اخذ الحوار
اللبناني  -اللبناني مداه ،داعيا ً الرئيس سعد الحريري للعودة الى لبنان ألن
الوضع اللبناني في حاجة الى عودته ألنه يعطي زخما ً كبيرا ً للحوار مع حزب
الله ومع األطراف اآلخرين والذي يشكل ضمانة وحماية للوضع اللبناني في
ظل األخطار الحالية».
وتشاور دريان في األوضاع في لبنان عموما ً ودار الفتوى خصوصا ً مع رئيس
منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي الذي نقل عن المفتي دريان تأكيده «أن
العمل انطلق فعليا ً إلعداد لوائح الشطب من أجل انتخابات المجلس الشرعي
للسنة المقبلة ،نظرا ً إلى ضرورة هذه الخطوة بعد انتخاب المفتي».
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�أهالي الع�سكريين« :داع�ش» ي�سهّل و«الجبهة» تماطل
أطلق المسلحون السوريون أمس ،سراح المخطوف من
حزب الله عماد عياد ،مقابل إطالق الحزب أسيرين كانا
محتجزين لديه.
وأعلنت العالقات االعالمية في حزب الله ،في بيان انه
«بعد مفاوضات استمرت ألسابيع مع الجهات الخاطفة،
تم تحرير األسير عماد عياد ،في مقابل إط�لاق سراح
أسيرين كانا لدى «حزب الله» من المسلحين».
من جهة أخرى ،أعلن أهالي العسكريين المخطوفين أن
تنظيم «داعش» متساهل في هذا الملف واألمور جيدة بينما
«جبهة النصرة» تماطل داعين إلى تجزئة الملف.
وكان وفد من األهالي التقى أمس في السراي الحكومية
األمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير الذي
وضعهم في ضوء االتصاالت الجارية لتحرير أبنائهم.
وأف���اد المتحدث ب��اس��م األه��ال��ي حسين ي��وس��ف ان
«الحكومة ماضية ف��ي المفاوضات حتى النهاية وال
عقبات من جهتها ،وقال لنا اللواء خير سواء كان الوسيط
القطري هنا أو لم يكن ،فإن االتصاالت لحلحلة ملف أبنائنا
مستمرة».
وتابع «يبدو ان األمور من ناحية «داعش» تسير جيداً،
لكن هناك مماطلة من جانب «النصرة» في تسليم أسماء
الموقوفين الذين تريد إطالقهم» .وسأل يوسف عن سبب
ربط الملفين ،مضيفاً« :لماذا ال نبدأ بالمخطوفين لدى
«داع��ش» مثالً ما دامت متساهلة؟ في رأينا تجزئة ملف
العسكريين تسهّل حلّه ،وحتى الساعة ال نعرف من يريد
ربطهما .فالمطلوب حلحلة القضية ،والتجزئة برأينا ربما
تساعد في الحل».
وردا ً على سؤال ،أشار يوسف الى ان «معلومات غير
رسمية وصلتنا عن ايجابيات من قبل سورية واستعدادها
للتعاون في حل قضية العسكريين ،وحصلنا على بعض
التطمينات بعد االتصاالت التي تمت بين المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم والجانب السوري».
على صعيد آخر ،أوضح يوسف ان «التصعيد يوم أول
من أمس كان محدودا ً وناتجا ً من خوف وقلق انتاب األهالي
جراء تسريبات إعالمية غير صحيحة عن اعتكاف الوسيط
القطري وتوقف المفاوضات» ،وأعلن «أننا مستعدون في
أي وقت للتصعيد إذا كانت لهذا التصعيد نتائج ايجابية.

وعندما يجب ان نصعد سنصعد أكان عبر قطع الطرق أو
اشعال االطارات ،أو تكثيف اتصاالتنا بالمعنيين».
على صعيد آخر ،أعلن المحامي طارق شندب أنه قابل
موكله عماد جمعة الذي أوقف عشية أحداث عرسال في
 2آب الماضي ،مضيفا ً ان جمعة أبلغه أن «المفاوضات
الجارية في شأن اطالق العسكريين غير جدية» ،مشيرا ً
الى ان «الموفد القطري قابله لوقت قليل في األمن العام».
وطلب «عدم ربط قضيته بقضية المخطوفين وإحالته إلى
المحاكمة ،ومحاكمته بما اسند إليه أنه لم يرتكب أي جرم
في لبنان».

مداهمات وتوقيفات

من جهة أخ��رى ،أحالت مديرية المخابرات أمس إلى
القضاء المختص ،الموقوف مصعب جمال األيوبي الذي
ينتمي إلى المجموعة المسلّحة التي كان يقودها الموقوف
أحمد ميقاتي .واعترف األيوبي بمشاركته في األعمال
اإلرهابية التي ن ّفذتها المجموعة المذكورة ،وبأنه كان على
علم بالمخططات التي كانت تحضرها لمدينة طرابلس،
حسبما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية
التوجيه.
على صعيد مالحقة االرهابيين ،أوقفت دورية من شعبة
المعلومات في قوى االمن الداخلي في الكورة السوري
(ح.أ) وشقيقه (أ.أ) في بلدة قلحات ،لالشتباه في تأييدهما
لتنظيم «داعش» ،من خالل هواتفهما الخليوية ،وذلك بناء
على إشارة القضاء المختص .وح ّوال الى التحقيق وما لبث
ان أخلي سبيل (أ) في ما بقي التحقيق جاريا ً مع (ح).
ونفذت مخابرات الجيش عمليات دهم في المنية الضنية
بحثا عن مطلوبين في قضية اطالق النار على الجيش.
وأوقفت المخابرات في صيدا في الساعات الماضية،
أربعة من جماعة الفار من وجه العدالة أحمد األسير،
من بينهم هشام الدنب ال��ذي أوق��ف ليل أول من أمس
و(حسن.د) و(أحمد.ع) وآخر سوري الجنسية.
الى ذلك ،أخلي سبيل صالح غسان العقاد وهو أحد
موقوفي ح���وادث عبرا وم��ن جماعة األس��ي��ر م��ن سجن
جزين ،بناء إلشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي داني الزعني.

اجتماع فل�سطيني مو�سع بحث �أو�ضاع المخيمات:
لن تكون �إال عامل �أمن وا�ستقرار للبنان
ع��اد التوتر أم��س إل��ى مخيم عين
الحلوة أمس ،بعد أن أقدم مجهولون
فجرا ً على إطالق النار على الفلسطيني
عبد فضة وهو من «فتح اإلسالم» في
حي الصفصاف في الشارع الفوقاتي
للمخيم ،لكنه نجا من الموت وأصيب
اص��اب��ة طفيفة ،نقل على اث��ره��ا الى
مستشفى األق��ص��ى داخ���ل المخيم.
وعلى ال��ف��ور انتشرت ال��ق��وة األمنية
الفلسطينية المشتركة وسيرت دوريات
في المنطقة.
وأفيد ان فضة هو الشخص الذي
ك��ان يطلق ال��ن��ار ف��ي ال��ه��واء أول من
أم��س ف��ي ح��ي الصفصاف ألس��ب��اب.
وعقدت القيادة السياسية الفلسطينية
ال��ع��ل��ي��ا ل��ف��ص��ائ��ل منظمة التحرير
الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني
والقوى اإلسالمية وأنصار الله ،واللجنة
األمنية الفلسطينية العليا والقوة
األمنية المشتركة ،إجتماعا ً موسعا ً في
مقر لجنة المتابعة في عين الحلوة،
برئاسة أم��ي��ن س��ر فصائل المنظمة
وحركة فتح فتحي ابو العردات.
وأوضح بيان صادر عن المجتمعين
ان البحث تركز على األوضاع العامة في
المخيمات الفلسطينية خصوصا ً مخيم
عين الحلوة وما أوردته بعض وسائل
االع�لام من «أخبار وفبركات إعالمية
ال تمت للحقيقة بصلة وال تصب في
مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني»،
مطالبين «ال��ج��م��ي��ع ب��ت��وخ��ي ال��دق��ة
والحذر في أي معلومة أو شائعة تصدر
من هنا أو هناك».
وأك���د المجتمعون حرصهم على
السلم األهلي في لبنان ،وأن المخيمات
ل��ن ت��ك��ون إال ع��ام��ل أم���ن واس��ت��ق��رار
ف��ي ه��ذا البلد ،ووج��ه��ة الفلسطيني

اجتماع القيادات الفلسطينية
دائ��م��ا ً نحو فلسطين وح��ق ال��ع��ودة.
وأك���د أب���و ال���ع���ردات أن المخيمات
الفلسطينية «س��ت��ب��ق��ى ع��ام��ل أم��ن
واستقرار للبنان ،مقدرين دعم أهلنا
في لبنان لقضيتنا الفلسطينية وحق
عودتنا إلى ارضنا ومقدساتنا».
وأش��ار إل��ى المبادرة الفلسطينية
التي توافق عليها الجانبان اللبناني
والفلسطيني والتي تمحورت حول:
 - 1حماية الوجود الفلسطيني في
لبنان.
 - 2تعزيز العالقات الفلسطينية
اللبنانية بما فيها مصلحة للشعبين
الشقيقين.
 - 3ت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة
الفلسطينية بأشكالها كافة.
 - 4ت��ع��زي��ز ح��ق��وق��ن��ا ال��م��دن��ي��ة
واالجتماعية واالنسانية.
 - 5ح���ل ق��ض��ي��ة ال��م��ط��ل��وب��ي��ن
الفلسطينيين.
وأض����اف« :أك��دن��ا ف��ي اجتماعنا

الثوابت الوطنية الفلسطينية  ،وأننا لن
نكون في لبنان إال جسر محبة وتعاون
للجميع ،وموقفنا واضح».
وش���دد على الموقف الفلسطيني
وغير المرحب بأي مطلوب بالدخول
إلى المخيم .وإذا كان من مطلوب دخل
الى المخيم فقد أوكلنا إلى القوة األمنية
ولجنة المتابعة معالجة أي أمر بهذا
ال��ش��أن» .وإذ أك��د «دع���م ه��ذه القوة
وتطويرها وتأمين كافة تجهيزاتها
المادية واللوجستية» ،شدد على أن
«مخيماتنا لن تكون ممرا ً أو مستقرا ً ألي
مخ ٍل باألمن».
ف��ي مجال آخ��ر ،بحث سفير دول��ة
فلسطين في لبنان أش��رف دب��ور مع
المدير العام لوكالة «االون��روا» هيلي
أوزي���ك���وال ،ف��ي أوض����اع المخيمات
الفلسطينية واألوض����اع المعيشية
الصعبة التي يعاني منها الالجئون
الفلسطينيون ،ف��ي لبنان ومعاناة
النازحين من سورية.

�شكر :ننتخب رئي�س الجمهورية فقط
تحت ثالوث الجي�ش وال�شعب والمقاومة
دريان خالل لقائه السفير المصري

ِه ْل :النتخاب رئي�س ودعم
الجي�ش لفر�ض �سلطة الدولة
شدد السفير االميركي في لبنان ديفيد هِ ْل على «ضرورة توافق اللبنانيين
في ما بينهم على اإلسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،توطئة لدعم
العالم له ،وكذلك دعم الجيش ليكون سندا ً للدولة في فرض سلطتها وتثبيت
دعائم األمن واالستقرار» .وأمل «بأن تزول كل العوائق التي تحول دون إجراء
انتخابات نيابية عامة في أقرب وقت ممكن ،ألن لبنان واحة الديموقراطية في
هذا الشرق ويجب ان يحافظ على وجهه المتألق».
وجدد السفير األميركي التأكيد على «استعداد بالده لتقديم أي دعم ممكن أن
يساهم في استقرار لبنان وازدهاره».
كالم هِ ْل جاء خالل مشاركته في اللقاء الذي عُ قد في السفارة االميركية في
عوكر الذي ض ّم رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير ابي اللمع وأعضاء مكتب
المجلس التنفيذي.
وتداول المجتمعون حسب بيان صادر عن دائرة االعالم في الرابطة المارونية
في االوض��اع القائمة وش��ددوا على «ض��رورة اإلس��راع في إنجاز االستحقاق
الرئاسي وفق األصول الدستورية ،ووجوب وضع قانون جديد وعصري ودائم
لالنتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل لكل الشرائح».
ودعا المجتمعون الى «عقد مؤتمر مسيحي–إسالمي إلطالق فكرة مجلس
ويتسع مستقبالً ليعم المنطقة على قاعدة إشاعة
فكر مشترك ينطلق من لبنان
ّ
ثقافة الحوار ،وقبول اآلخر والرأي المختلف» ،وشددوا على «وجوب التصدي
لمسألة النازحين السوريين التي تثقل على لبنان بما يفوق طاقته على التحمل
واالستيعاب».
وكان السفير االميركي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وبحث معه في
التطورات الراهنة ،في حضور المستشار االعالمي علي حمدان.

أكد األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في
لبنان الوزير السابق فايز شكر أن المطلوب هو الحفاظ
على الثوابت الوطنية وه��ي «تتعلق بثالوث الجيش
والشعب والمقاومة وفقط تحت هذا العنوان ننتخب رئيسا ً
للجمهورية».
وق��ال شكر بعد استقباله أمس رئيس «جمعية قولنا
والعمل» الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة االص�لاح
والوحدة الشيخ ماهر عبدالرزاق ،إن «الهم اللبناني هو
المشترك في هذا اللقاء» ،مضيفا ً ان هناك «مشاريع تكفيرية
إرهابية غايتها تغيير المعادالت داخل لبنان ،إال أن بطوالت
الجيش اللبناني وال��ق��وى الوطنية الحية وعلى رأسها
حزب الله أفشلت كل المحاوالت اليائسة وصدت الحمالت
الصليبية التي تخدم المشروع الصهيوني أوال ً وأخيراً»،
معتبرا ً اننا «تجاوزنا أخطار ارهابية تكفيرية كبيرة لم تكن
تميز بين اللبناني السني والشيعي او الماروني وغيرهم من
الطوائف».
وأضاف «بالنسبة الى الموضوع الداخلي هناك مشكلة
دستورية يعاني الجميع منها وهي حدوث الفراغ في مقام
رئاسة الجمهورية» ،متوجها ً «إلى جميع األفرقاء السياسيين

بأن ال يشد كل واحد منهم البساط لناحيته ألن المطلوب هو
الحفاظ على الثوابت الوطنية التي ال يمكن ألحد القفز فوقها
وهي تتعلق بثالوث الجيش والشعب والمقاومة وفقط تحت
هذا العنوان ننتخب رئيسا ً للجمهورية».
ودعا الى «ايجاد قانون انتخابي عادل ومنصف يعتمد
النسبية ضمن الدائرة االنتخابية الواحدة ،واذا تعذر هذا
االمر حاليا ً نتيجة للمكونات اللبنانية القائمة فعلينا ان نأخذ
من اتفاق الطائف ما يخدم وطننا لبنان ،وال بأس ان اعتمدنا
خمس دوائر مع النسبية وتكون خارج اإلطار الطائفي فهذا
وحده يخدم لبنان وشعبه ومقاومته».
وأش���ار ع��ب��دال��رزاق ال��ى ان البحث ت��ن��اول «األوض���اع
الداخلية ،اضافة الى الملفات االسالمية واالقليمية حيث
اكدنا ضرورة الحفاظ على الوحدة االسالمية والوطنية بين
مقومات الشعب اللبناني».
وأكد القطان ،بدوره ،أن «ال مكان لما يسمى بـ «النصرة
و»داعش» في دولنا العربية واإلسالمية ألن خطر التكفيريين
ال يتوقف على المسلمين الشيعة ،بل إن من األولويات لديهم
هم المسلمون السنة» ،مؤكدا ً «ضرورة دعم الجيش اللبناني
عبر افتدائه بأرواحنا ودمائنا».

القب�ض على �أخطر م�ص ّنع «كبتاغون»
أعلنت المديرية العامة لقوى االمن
الداخلي في بالغ أنه «بناء لمعلومات
توافرت لمكتب مكافحة المخدرات
المركزي في وحدة الشرطة القضائية
عن دخ��ول «الخبير» الكيميائي في
تصنيع حبوب «الكبتاغون» و»باز
األمفيتامين» ،المدعو :ب .كاربوزوف
(مواليد  ،1967بلغاري) إلى لبنان،
وه��و يُعد من أخطر المصنعين في
العالم ،وذلك بطلب من :الفلسطيني م.

خلف والسوري س .القناص ،بهدف
طبخ وتصنيع حبوب «الكبتاغون»
المخدرة والعمل على تهريبها إلى
إحدى الدول الخليجية».
وأضاف البالغ « :بنتيجة المتابعة
واإلستقصاء وال��رص��د وبالتنسيق
م��ع السلطات األمنية ف��ي المملكة
العربية السعودية الشقيقة ،وبناء
إلشارة القضاء المختص ،وفي عملية
نوعية واستباقية استمرت لحوالى

الشهرين ،تمكن المكتب المذكور
بتاريخ  2014/11/23من توقيفهم
بعد مداهمتهم في أماكن وجودهم في
بيروت والجنوب والبقاع ،إضافة إلى
معرفة هوية بقية أعضائها الدوليين
الذين ينتمون إلى جنسيات عديدة
والعمل ج��ا ٍر لتوقيفهم بالتعاون
م��ع السلطات األم��ن��ي��ة السعودية
المختصة .والتحقيق مستمر بإشراف
القضاء المختص».

