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الخطة الأمنية ت�سفر عن توقيف  56مطلوب ًا و�ضبط  2طن من الح�شي�شة

قا�سم :الإجماع الدولي على اال�ستقرار فر�صة
وما يجري جنوب �سورية يفقد «�إ�سرائيل» المبادرة الم�شنوق من �أبلح :الكبار ف ّروا و�سنمنعهم من العودة
أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل جيد وإيجابي ومفيد،
ولمسنا الجدية عند الطرفين ،وقرار الطرفين أن يستمرا في
الحوار ،وأال يردّا على حرتقات المتضررين من الحوار»،
الفتا ً الى «أن لبنان في درجة مهمة من االستقرار األمني
والسياسي ،ولكن هذا االستقرار ق��راره سياسي ،ولوال
اإلجماع الدولي واإلقليمي على أن االستقرار في لبنان ينفع
الجميع لما كنا وجدنا هذا االستقرار ألن معطيات المنطقة
والتهابها يفترض أن ينعكس بسلبيته على لبنان».
وقال خالل حفل تخريج الدورات الذي أقامه معهد سيدة
نساء العالمين في مجمع المجتبى« :علينا ان نستثمر هذا
االستقرار لتحسين أداء المؤسسات الدستورية ،اليوم
بسبب االنفتاح السياسي تسير الحكومة ولو ببطء»،

قاسم متحدثا ً في االحتفال

سائالً« :لماذا ال ينعقد المجلس ويقرر الكثير من المشاريع
التي هي لمصلحة الناس؟ لماذا ال تتم خطوات سريعة أكثر
لمصلحة انتخابات رئاسة الجمهورية ،علما ً أن كل التأخير
ال��ذي حصل وال��ذي يمكن أن يحصل ولو امتد لسنة أو
سنتين لن يغير في النتائج المتوقعة ،إذا ً خي ٌر لنا أن ُننهي
هذا الموضوع اليوم قبل الغدّ ،وإال مع هذه التأخيرات وهذا
التسويف نضيّع مصالح الناس».
واعتبر «ان التجارب واألي��ام أثبتت أن حيث تكون
ال��م��ق��اوم��ة ق��وي��ة تتساقط ال��ق��اع��دة وتفريعاتها من
«النصرة» الى «داعش» الى غيرهما وينفضح المشروع
«اإلسرائيلي» أكثر فأكثر ،وتتم حماية البلد الذي تتحرك
فيه المقاومة ،وحيث يكون الضعف واالستسالم للوضع
القائم ينتشر التكفيريون ألنهم يقاتلون في ساحة ال
بأرض
يواجههم بها أحد ،على قاعدة :وإذا خال الجبان
ٍ
طلب الطعن وحده والنزال .الفرق واضح بين أن نكون
أقوياء أو أن نكون ضعفاء ،وهذا يجب أن يشجعنا على
المزيد من المقاومة التي تساعد في أن نحقق أهدافنا
السياسية ال أن نخضع لما يرسمه اآلخرون من مشاريع
سياسية لنا».
ولفت إلى «أن المبادرة لم تعد في يد «إسرائيل» التي
وقعت في حيرة وإرباك أمام صمود ومقاومة حزب الله،
واليوم نسمع وسائل اإلع�لام «اإلسرائيلية» تعبر عن
القلق مما يجري في القنيطرة ،مع العلم أن الحرب في
القنيطرة على جماعة «القاعدة» و«جبهة النصرة» أي
على جماعة لحد في سورية المتخامين للشريط الذي
تريده «إسرائيل» في مواجهة مشروع المقاومة وسورية،
ولكن ألن جماعتهم يتقهقرون ويصابون بخسائر فادحة
وتتحرر قرى عديدة ،وه��ذه العملية ستكون لها نتائج
كبيرة جدا ً في هذه المنطقة».

«المرابطون» زارته مهنئة بانت�صار الثورة

فتحعلي :العقوبات على �إيران تحولت
�إلى فر�ص لالزدهار في المجاالت العلمية
قال سفير الجمهورية اإلسالمية في
بيروت محمد فتحعلي «أن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية استطاعت تحقيق
إن��ج��ازات مذهلة على المستويين
العلمي والتكنولوجي ،وقد كان من
النتائج الباهرة لهذه الثورة أن دفعت
بهذا البلد لكي يصبح ف��ي مصاف
الدول المتقدمة على رغم كل محاوالت
العزل والحصار الدولية التي توالت
عليه ،ولم يكن شعار (ال شرقية وال
غربية) الذي طرحه مفجر هذه الثورة
االمام الخميني مجرد انطالقة لنهوض
إي��ران وتقدمها سياسيا ً فحسب ،بل
كان أيضا ً االنطالقة للنهوض والتقدم
م��ن الناحيتين العلمية والتقنية،
باعتماد خيار االت��ك��اء على ال��ذات
والتثمير المدروس للخبرات المحلية،
وبانكباب متواصل على إيقاظ الجهود
الجبارة الكامنة في الداخل اإليراني».
ول��ف��ت خ�ل�ال االح���ت���ف���ال ال���ذي
أقامته جامعة المصطفى العالمية
في لبنان بالذكرى الـ  36إلنتصار
ال��ث��ورة اإلسالمية إل��ى «أن إي��ران
حققت قدرات أساسية على الصعيد
االقتصادي واالجتماعي والسياسي
بعدما اخ��ت��ارت أن ي��ك��ون التقدم
العلمي جناحيها للتحليق عالياً،
حيث اعتبرت أن التخلف العلمي
هو السبب الرئيسي وراء التسلط
ال��ع��س��ك��ري وال��س��ي��اس��ي ل��ل��دول
ال��م��ت��ق��دم��ة ،ك��م��ا اخ��ت��ارت ت��ج��اوز
العقوبات االقتصادية التي يفرضها

بانتصار ال��ث��ورة .وأك��د حمدان «أن
القضية األساسية للثورة اإليرانية
بقيادة اإلم��ام الخميني كانت دائما ً
تحرير فلسطين وق��دس��ه��ا وإزال���ة
الكيان السرطاني «االسرائيلي» من
الوجود».
وأض����اف إن اس��ت��ش��ه��اد ال��ل��واء
االي��ران��ي محمد علي الله دادي مع
ثلة من المقاومين على أرض الجوالن
في سورية ،وعلى تخوم فلسطين
المحتلة ،يؤكد أن الثورة وعلى رغم
ك��ل م��ا ي��ح��اك ض��ده��ا م��ن م��ؤام��رات
ف��ت��ن��وي��ة م��ذه��ب��ي��ة ،ي��ب��ق��ى تحرير
فلسطين من نهرها ال��ى بحرها هو
مسارها ومصيرها».

�أفعال خالد ال�ضاهر توجب «تكريمه» �أو محاكمته؟
} جهاد أيوب
من حق المواطن اللبناني ،أيا ً كان انتماؤه ،أن
يسأل ما دور الدولة بمن حملت ،والحكومة بمن
يتر ّبع على إدارت�ه��ا ،وبمجلس النواب ال��ذي ق ّرر
أن يمدّد لنفسه ففعل من دون منّة من الشارع.
من حق ك ّل من يعيش على األراض��ي اللبنانية أن
يسأل عن دور الجهات األمنية المعنية بحماية
الوطن من مستخدمي األلعاب النارية ،ومالحقة
مطلقي الرصاص ابتهاجاً ،أو الجهات القضائية
ال�ت��ي تسعى ال��ى ص�ي��ان��ة ال �ق��ان��ون وم�ن��ع الفتن،
وك� ّل من يستخدم الخطاب العنصري والطائفي
والتحريضي م��ن االس�ت�م��رار .وم��ن ح��ق ك � ّل من
ص�دّق بأنه في وطن نظامه وقوانينه تطبّق على
الجميع ،وأنّ سياسته البرلمانية ديمقراطية...
أن يسأل عن واق��ع ح��ال وخطابات وتصريحات
وت� � �ح� � � ّرك � ��ات وأم� � ��وال وأف�� � �ع� � ��ال وس� �ي ��اس ��ات
المواطن المصان والعفيف الذي أطلق على نفسه
صفة األن�ب�ي��اء ،وال�ح��ام��ي ل�ل��دي��ار ،وم��ان��ع نشوب
ال�ح��روب في لبنان ،وم��د ّرب رج��االت المقاومة،
وأول مقاوم في تاريخ العرب ،والصنديد الذي
تخافه وتهابه «إسرائيل» ،والنائب األلمعي الباحث
ع��ن ح�ق��وق المظلومين والمحتاجين والفقراء،
وص��وت «ت�ي��ار المستقبل» ف��ي أص�ع��ب الظروف
المذهبية خالد الضاهر!
من حقنا جميعا ً أن نسأل ك ّل أركان الدولة عن
ع��دم تكريم ه��ذه المنهجية ال�ج�ب��ارة عند النائب
الثاقب لمفهوم الوطنية والعيش المشترك خالد
الضاهر ،والذي ال ينطق بغير شحن عصبية من
يصدّقه من الناس وبالش ّر وبالخراب ض ّد الجيش
اللبناني والمسيحيين وبعض المسلمين م ّمن ال
يوافقونه الخط وال��رأي في وط��ن لم يعد يعرف
مستقبله م��ن ماضيه ،ف��واج��ب ال��دول��ة أن تكرمه
ألفعاله ض ّد العيش المشترك ،وتحديدا ً ما صرح
به منذ أيام على خلفية إزالة الشعارات والصور
الحزبية من طرابلس ،فهذا النائب «الجليل» الذي
أسعد أصحاب المشروع العلماني جراء خطاباته
المتطرفة مذهبيا ً وطائفياً ،والساعية إل��ى شق
ص �ف��وف الملتزمين دي�ن�ي�ا ً ووط �ن �ي �اً ،ورب �م��ا في
ال�ص��ف ال�ح��زب��ي ال��واح��د ال ب � ّد أن ي�ك��ون لمجلس

من عمليات الدهم في بريتال
توسعت الخطة األمنية في البقاع أمس الى
ّ
بلدتي حزين والحمودية غرب بعلبك ،حيث
داهمت القوى االمنية منازل مطلوبين بمذكرات
امنية وقضائية وعدلية .وأعلنت قيادة الجيش
– مديرية التوجيه «أن القوة األمنية المشتركة
واصلت إجراءاتها األمنية المشددة في منطقة
البقاع ،حيث قامت بتنفيذ سلسلة عمليات
دهم شملت مناطق بعلبك ،بريتال ،حورتعال،
دورس والحمودية وبلدات أخرى ،وأسفرت هذه
العمليات عن توقيف  56شخصا ً من المطلوبين
والمشتبه بهم والمخالفين ،كما ضبطت 18
سيارة من دون أوراق قانونية ،وح��وال��ى 2
طن من م��ادة حشيشة الكيف موضبة داخل
مستودع في بلدة الحمودية ،باإلضافة إلى
كمية من األعتدة العسكرية والذخائر وأجهزة
اإلتصال .تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات
الى المراجع المختصة إلجراء الالزم».
وتفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق يرافقه
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
والمدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،الحواجز األمنية لقوى االمن الداخلي
والجيش واألمن العام من تل العمارة في البقاع
األوس��ط وري��اق على ام��ت��داد الطريق الدولي
وصوال ً الى بريتال .وبعدما اطلع وزير الداخلية
على الوضع االمني وتنفيذ الخطة االمنية في
بريتال حورتعال ،وجزين – الحمودية أثنى
على دور المشاركين فيها ،واعدا ً «بنقل الصوت
الى مجلس ال��وزراء ،على أن يكون أحد أقوى
األص��وات المدافعة عن اإلنماء في محافظتي
عكار – وبعلبك – الهرمل ليكون األمن واإلنماء

مترافقين معا ً ألن هاتين المنطقتين تحتاجان
إلى خطة انسانية استثنائية».
وت��رأس اجتماعا ً أمنيا ً مغلقا ً عقد في ثكنة
أبلح بحضور قادة األجهزة االمنية في البقاع،
وح��ض��ره اب��راه��ي��م وب��ص��ب��وص ،أع��ل��ن بعده
المشنوق في مؤتمر صحافي« ،إن كان هناك
انطباع أن منطقة البقاع خ��ارج ال��دول��ة ،لكن
الخطة األمنية تبرهن العكس» ،مؤكدا ً «أن خيار
المواطنين في البقاع هو الدولة وهو ما تبدى
من خالل ترحيبهم بها» ،الفتا ً إلى «أن إعالن
الخطة األمنية واستمرارها في البقاع هو لتأكيد
وجود الدولة».
وق��ال المشنوق «نعلم أن كبار المطلوبين
انتقلوا إل��ى س��وري��ة ،ولكن استمرار تطبيق
الخطة األمنية ه��و لمنعهم م��ن ال��ع��ودة الى
لبنان ،فمن يعود منهم سيتم توقيفه ويدفع
ثمن أفعاله ،فالعملية االمنية اليوم لن تكون
النهاية ،اذ أنشأنا غرفة عمليات ثابتة ودائمة
من الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام
مهمتها متابعة وض��ع ه��ؤالء المطلوبين»،
مشيرا ً إلى «أن التعاون اليوم للمرة األولى بين
األمن العام والقوى األمنية وقيادة الجيش هو
تأكيد على الوحدة في مواجهة اإلره��اب وفي
محاربة االتجار بالمخدرات وعمليات السلب
والخطف».
وأوضح «أن العملية األمنية مستمرة أليام
في محاولة إلع�لان ه��ذه المنطقة وف��ي شكل
نهائي خالية من المطلوبين واألدوات الجرمية،
وللتأكيد أن ال أحد فوق القانون».
ال��ى ذل��ك ،دع��ا المشنوق من عليهم وثائق

�أبو فاعور من الرابية :ال �أحد يريد
�أن ي�سقط هيكل الحكومة على من فيها

فتحعلي مستقبالً حمدان
المجتمع ال��دول��ي عليها منذ عام
 ،1995فبدل م��ن أن تصبح هذه
العقوبات تهديدا ً الستمرار الحياة
في إي��ران تحولت إلى فرص للنمو
واالزده����ار ف��ي ال��م��ج��االت العلمية
حتى باتت تتبوأ مكانة متصدرة
في العالم في مجال التقدم العلمي
وتحقيق م��ع��دالت للنمو العلمي
تعتبر األس��رع في العالم بحيث لم
يبق أم��ام المحافل العالمية سوى
االعتراف بها».
وك����ان فتحعلي اس��ت��ق��ب��ل وف���دا ً
م��ن حركة الناصريين المستقلين
«المرابطون» برئاسة أمين الهيئة
العميد مصطفى حمدان زاره مهنئا ً

درويش مستقبالً المشنوق وابراهيم وبصبوص

ال �ن��واب اللبناني ر ّد ف�ع��ل ع�ل��ى ك � ّل م��ا يتص ّرف
ب��ه ،وال ن��دري كيف ال يسارع المجلس إل��ى لجم
أي نائب يعمل عكس سياسة ال��دول��ة والمجلس
ّ
وال�ب�ل��د ،ف��دور المجلس أن ي�ك��ون ال�ح��اف��ظ األول
لوحدة الوطن وكيانه ،والسكوت عن ك ّل هذا الذي
ينطق ب��ه الضاهر م��ن مخالفات للدستور الذي
ينتهكه ت�ع� ّم��دا ً وغ�ي��ر م�ب��الٍ بالنظام وال بعواقب
فعلته يصيبنا بحالة من الدهشة والغرابة ،ال بل
تحركاته الفضفاضة وال�م�ب��اش��رة ت�ت��راك��م حتى
تصبح الشعلة األس��اس �ي��ة ل �ح��رب أه�ل�ي��ة حينما
تجد من يؤيدها في الشارع ...من هنا حقنا على
المجلس النيابي أن يلجمه!!
تيار المستقبل ي� ّدع��ي ان��ه «االع �ت��دال السنّي»،
والعابر للطوائف ،وفي الوقت ذاته لم يكن يحرك
س��اك�ن�ا ً إزاء تصريحات خ��ال��د ال�ض��اه��ر المنتمي
ب�ـ«ف�خ��ر» إل��ى صفوفه ال�ح��زب�ي��ة ،وم��ا ق��ام ب��ه هذا
يصب ض ّد قرارات وزير
األخير ال خالف على انه
ّ
الداخلية نهاد المشنوق ،فهل ك��ان التيار يبارك
الصراع بين الضاهر والمشنوق إلعاقة مسيرة
األخير السياسية وتحجيم نجاحاته في وزارته،
أم أنّ الصمت عن الضاهر كان جائزة ترضية لعدم
توزيره ،واعتراف بأنه يستحق التكريم األكبر؟!
وزي� ��ر ال��ع��دل أش� ��رف ري �ف��ي ي�لاح��ق مطلقي
الرصاص في األعراس وأعياد الميالد ويتجاهل
كالم الضاهر بك ّل سمومه الوطنية ،ويب ّرره بحجة
«الحصانة النيابية» ،فهل هذا يعني «أوسمة عدل»
على صدر خالد ،أو سننتظر حفلة كبيرة تقام على
مسرح األونيسكو تكريما ً لجهود النائب الجبار؟!
باختصار ،ولحزننا على الوطن والمواطن من
خطابات وتصريحات ومواقف وأقوال الضاهر،
وبعيدا ً من ظلم اآلخرين ،من حقنا المطالبة بإعطاء
أوسمة الجمهورية بمختلف أنواعها إلى المواطن
خالد الضاهر ،وإال على الدولة أن تتك ّرم بإعالنه
رج��ل ال��دول��ة األول ،وال�م��واط��ن األه�� ّم ،والحامي
ل��دس�ت��وره��ا أو ت��رف��ع ع�ن��ه ال�ح�ص��ان��ة البرلمانية
والسياسية كي يحاسب ويعاقب على أفعاله...
خصوصا ً بعدما أدرك مسؤولو تيار المستقبل
أنهم ليس بمقدورهم االستمرار في تغطية أقوال
الضاهر وأفعاله المنافية لك ّل ما ُيقال عن االعتدال
والوحدة والعيش المشترك!

عون يلتقي أبو فاعور بحضور باسيل

(شربل ّ
نخول)

أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «أن ال أحد بيننا يريد أن يسقط هيكل
الحكومة على من فيها ،الحكومة تقوم بدور كبير بحكمة الرئيس تمام سالم
وبتفاهم كل القوى السياسية ،والمطلوب تسيير عملها واالنتقال من التعطيل
المتبادل الى العمل المتبادل ،والتفاهم في كيفية تسيير أمور المواطنين من
دون الدخول في سوابق دستورية جديدة أو مواقف دستورية تربكنا مستقبالً
أو تنتج منها صراعات دستورية أو سياسية مستقبالً» .ولفت بعد زيارته
العماد عون في دارته في الرابية ،موفدا ً من جنبالط ،في حضور وزير الخارجية
جبران باسيل إلى «أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط حريص
على التشاور مع رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب العماد ميشال عون في
كل األمور ،وأن العالقة الثنائية بدأت تسلك مسارا ً إيجابيا ً وتقدّما ً نحرص على
الحفاظ عليه واستكماله» ،داعيا ً إلى «الوصول إلى تفاهمات لبنانية ومن بينها
االستحقاق الرئاسي».
وأشار أبو فاعور إلى «أن الحديث كان مطوال ً وشمل القضايا كلها» ،أمالً
من الحوارات الجارية ،سواء بين التيار الوطني الح ّر وحزب «القوات» وبين
تيار المستقبل وحزب الله ،أن تصل إلى خواتيم إيجابية .وإذا كانت اللحظة
االقليمية يستعصي معها الوصول الى تفاهمات أو تسويات عميقة ،فالح ّد
األدنى بالوصول الى التفاهمات اللبنانية ومن بينها االستحقاق الرئاسي وهو
من القضايا التي تحمي لبنان في هذه الفترة».

«الأعلى للكاثوليك» ينا�شد لجنة التوا�صل
العمل للتوافق على قانون انتخابي
جدّد المجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك دعوة المجلس النيابي
الى اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لما في ذلك من انتظام للحياة
الوطنية وعودة المؤسسات الدستورية الى لعب دورها ووضع األمور في
مسارها الصحيح.
وناشد المجلس األعلى عقب االجتماع ال��دوري لهيئته التنفيذية في
الربوة ،برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ،لجنة التواصل
النيابية مواصلة العمل للتوافق على قانون انتخابي عادل على ضوء
المشاريع المطروحة .وق ّرر تخصيص ورشة عمل خاصة لدرس القانون
األفضل على الصعيد الوطني يراعي صحة التمثيل وسالمته ،وذلك
بإشراك األخصائيين وأصحاب الرأي في سبيل التوصل إلى تصور لطائفة
الروم الكاثوليك للقانون االنتخابي األفضل.
وأك��د المجلس واج��ب ال��دع��م المطلق للجيش اللبناني والتقدير
للتضحيات التي يبذلها ف��ي سبيل حماية ال��وط��ن ،وأب��دى ارتياحه
للخطة األمنية في منطقة البقاع ول�لإج��راءات في منطقة رأس بعلبك
والبقاع الشرقي ،وناشد قيادة الجيش تحصين وجود الجيش في بلدة
رأس بعلبك لطمأنة األهالي وحمايتهم .وطالب أجهزة الدولة والهيئة
العليا لإلغاثة وصندوق المهجرين باالهتمام بمنطقة البقاع الشمالي
الشرقي ورأس بعلبك لتشجيع األهالي على البقاء في أرضهم على قلوب
اللبنانيين جميعاً».
أراض لغير اللبنانيين في
بيع
عن
اإلعالم
وسائل
بعض
وعما نشر في
ٍ
بعض المناطق ،توجه المجلس االعلى إلى أبناء الطائفة وإلى اللبنانيين
عموما ً للتمسك بأرضهم وإرث أجدادهم والحفاظ عليها ألن في ذلك
حفاظا ً على صورة لبنان الرسالة كما وصفه البابا القديس يوحنا بولس
الثاني.

3

(أحمد موسى)

اتصال إلى تسوية امرهم ،فالباب مفتوح لذلك،
ومعظم ه��ذه ال��وث��ائ��ق ه��ي ل��ح��وادث بسيطة
كإطالق نار خالل االفراح ،وهناك  37000مذكرة
كهذه ،وسنكلف لجانا ً لمتابعتها مع البلديات
واالجهزة االمنية النهاء هذا الملف ،اذ يجب عدم
وضع الجميع في سلة واحدة ،فمن أطلق النار في
األفراح ليس كالضالع في جرائم خطف» ،مضيفاً:
«مذكرات التوقيف يجب حلها عبر القضاء ،أما
وثائق االتصال فستتولى متابعتها قيادة الجيش
لتخفيف الضغط على الناس».
وأعلن «ان الترحيب الذي القيته في بريتال
يجعلني أق��ول إن ه��ؤالء هم أوالد دول��ة لكن
المنطقة تعاني من الحرمان ،وق��د طالبوني
بمداهمة إنمائية وسأنقل ه��ذا ال��ص��وت الى
مجلس ال��وزراء ألن بريتال محرومة وتحتاج
جهدا ً استثنائيا ً كي ال يكون الحرمان سبيالً
للجريمة والمخدرات وغيرها».
وقال المشنوق «نحن في الجزء الثالث من
الخطة األمنية بعد صيدا وطرابلس ،وسنتابعها
في بيروت والضاحية وال غطاء سياسيا ً على أي
مخالف منذ نشأة الحكومة» ،مؤكدا ً «أن الحملة
العسكرية مدتها أيام لكن المتابعة األمنية بدأت
منذ أشهر ،ومستمرة وأنشأنا قوة مخصصة
لمتابعة المطلوبين الفارين ،وستزداد قوة عبر
غرفة العمليات المشتركة».
وأشار ردا ً على سؤال إلى «أن ما حصل في
ساحة النور في طرابلس ،أم��ر بسيط جرى
تضخيمه» ،الفتا ً إلى «أن الخطة بقاعا ً ال تشمل
إزالة الشعارات واألعالم» .وتحدث عن توقيف
العشراتُ ،مقرا ً ب��ـ«أن العدد ليس كبيراً ،لكن

العملية مستمرة» .وأكد المشنوق أن كل بلدات
البقاع داخلة في الخطة ومن دون اي محظور
حزبي».
واعلن «أن قائد الخطة العسكرية أك��د له
حسن التعامل من قبل األهالي في البقاع ولم
يواجه العناصر أي مقاومة خالل المداهمات،
مشيرا ً الى ان الخطة األمنية موجودة داخل
عرسال ونتابعها في شكل يومي عبر أجهزة
خاصة».
اما في ملف العسكريين المخطوفين ،فقال
المشنوق «فوضنا ال��ل��واء اب��راه��ي��م متابعة
الموضوع وله ملء الثقة والقدرة ،ونأمل بأن
نسمع خ�لال اسابيع أخ��ب��ارا ً طيبة ف��ي هذا
الموضوع»
إلى ذلك ،التقى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا دروي���ش المشنوق وابراهيم
وبصبوص بحضور محافظ بعلبك الهرمل
بشير خضر وع��دد من القيادات األمنية ،على
م��أدب��ة غ��داء ف��ي منزل السيد اميل حنوش،
وكانت مناسبة ع��رض فيها دروي��ش أوض��اع
زحلة والبقاع مع وزير الداخلية ومديري األمن
العام وقوى األمن الداخلي.
واث��ن��ى دروي���ش على الخطة األمنية التي
ينفذها الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي
واألمن العام ،آمالً بأن تؤتي ثمارها في إشاعة
األم��ان واإلستقرار ،داعيا ً الدولة الى ضرورة
توفير اإلنماء في هذه القرى المتروكة منذ زمن،
مقدرا ً التضحيات التي تقدمها األجهزة األمنية
في ظل الظروف المناخية الصعبة.

مواقف ت�ستذكر الحريري في الذكرى العا�شرة الغتياله:
لتر�سيخ االعتدال والت�ش ّبث بالعي�ش الواحد
ص��درت مواقف سياسية ،عشية ال��ذك��رى العاشرة
الغتيال الرئيس رفيق الحريري ،دعت إلى تعميم مفاهيم
االعتدال والوسطية والحوار وترسيخها والتثبت بالدولة
والعيش الواحد.
وفي هذا االطار ،قال الرئيس ميشال سليمان في بيان
«إن الرئيس الحريري كان رجل حوار بامتياز ،وكان رجل
اعتدال ،وعندما كنت قائدا ً للجيش لدى ان��دالع حوادث
الضنية ،زارني في قيادة الجيش واعطاني كل الدعم في
مواجهة المرتكبين في الضنية ،هذا االمر يتكرر اليوم عبر
الرئيس سعد الحريري والتيار الس ّني المعتدل ،وهو أمر
يطمئن إلى ان البلد ال يستطيع ان يقوى عليه احد ،وان
االرهاب لن ينال منه».
وشدد رئيس الحكومة تمام سالم ،على «أنّ الحريري
ش ّكل النموذج المعاكس لكل أشكال التطرف ،وأدرك مبكرا ً
معنى الصيغة اللبنانية ودقتها».
وقال سالم في بيان« :في هذه المناسبة األليمة نتطلع
الى تعميم وترسيخ مفاهيم االعتدال والوسطية والحوار،
التي اعتمدها في ادائه السياسي باعتبارها بحق األعمدة
الرئيسية للحكم الرشيد في بلد متنوع مثل لبنان».
وأشار الرئيس نجيب ميقاتي في بيان إلى «أن لبنان
يعيش أحلك الساعات والمنطقة تغلي واألم��ة تتعرض
ألعتى موجات الشرذمة والتمذهب واالصطفافات الحادة،
وأمام كل المفاصل ال يسعنا إال أن نتذكر رفيق الحريري
الذي عمل على منع االنقسامات والشرذمة ،على الجمع
وليس الفرقة ،وعلى الوحدة في وجه كل انقسام».
ووجه اللواء الركن جميل السيد تعازيه الحارة الى
اللبنانيين عموماً ،وخصوصا ً إلى انصاره ومحبيه ،والى
عائلته ال سيما زوجته السيدة نازك وأوالده وأحفاده،
مستثنيا ً من هذه التعزية اولئك الذين قتلوا الحريري مرة
ثانية في التحقيق بعد اغتياله األول في الشارع ،عندما
استغلوا استشهاده وعواطف اللبنانيين الصادقة ،فوظفوا
دمه في وحول السياسة اللبنانية واألجنبية ،واستقدموا
شهود الزور محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما،
وضللوا بهم التحقيق وخدعوا الشعب اللبناني والعربي
وقادته ،وال سيما قادة السعودية ،التهام سورية واعتقال
الضباط االرب��ع��ة زورا ً وع��دوان �ا ً على حساب الحقيقة
والعدالة وعلى حساب الرئيس الشهيد نفسه».
وأض��اف« :أن أب��رز الذين يدينهم في هذه المناسبة
ويستثنيهم من هذه التعزية ،ممن قد يراهم اللبنانيون
مع األسف في الصفوف االمامية للمهرجان في البيال،
هم أولئك الذين لعبوا أدوارا ً مباشرة وغير مباشرة في

االعتقال السياسي وفي مؤامرة شهود ال��زور ضد رفيق
الحريري ولبنان ،وفي مقدمهم الرئيس الفرنسي جاك
شيراك الذي احتضن زهير الصديق ،والمحكمة الدولية
الخاصة بلبنان ال��ت��ي رف��ض��ت محاكمة ش��ه��ود ال��زور
وشركائهم ،والسفير االميركي السابق في لبنان جيفري
فيلتمان وخليفته السفيرة ميشال سيسون ،ونائب رئيس
الجمهورية العربية السورية االسبق عبدالحليم خدام،
ورئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده
االلماني النازي غيرهارد ليمان ،والوزراء السابقون مروان
حمادة وشارل رزق وحسن السبع وابراهيم نجار ،والسفير
السابق جوني عبده ،واللواء أشرف ريفي والعميد عماد
عثمان ،والعميد وسام الحسن الذي ال تجوز عليه اليوم إال
الرحمة حيث هو».
وأشار إلى «أن تعزية الرئيس السابق سعد الحريري
تصبح مستحقة بعد أن يعترف للبنانيين ويعتذر منهم،
من أنه أخطأ في تضليلهم وأخطأ في تبني شهود الزور وفي
اعتقال الضباط االربعة زورا ً وبهتاناً ،على غرار ما اعترف
واعتذر به علنا ً لسورية ورئيسها وشعبها في عام ،2010
وعندها يكون سعد الحريري قد اعتذر أيضا ً من اإلساءة
التي ألحقها بوالده في هذه القضية ،ويصبح بالتالي
واجبا ً علينا بعدها الوقوف على خاطره وتعزيته».
وزار ضريح الرئيس الحريري ،سفير الواليات المتحدة
األميركية ديفيد هِ ْل ،ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دري��ان ال��ذي أش��ار في تصريح إلى «أ ّن��ه يمكن ان يكون
اللبنانيون قد اختلفوا على الماضي لكنهم أجمعوا على
بناء وطن واح��د يصون حاضرهم» .وق��ال« :لقد مددنا
لمجلس ال��ن��واب مرتين وتعذرعلينا انتخاب رئيس
للجمهورية وال��وض��ع غير مستق ّر بسبب ال��ح��روب في
الجوار ،ووسط هذا االمر تطل علينا الذكرى ويتجدد لدينا
العزم على اإلنجاز والتثبت بالدولة والعيش الواحد».
وأشار النائب السابق بهاء الدين عيتاني في بيان إلى
«اأن مبادئ الفقيد مناسبة لوقفة مع الذات من قبل جميع
القوى السياسية ودع��وة الى كل اللبنانيين الستعادة
الوحدة الوطنية ،والنهوض بالدولة الى مستوى دولة
العدل والقانون ،وإطالق عملية اإلصالح الكامل».
ودعت السيدة نازك رفيق الحريري في كلمة وجهتها
إل��ى «تحصين ال��س��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة ،وت��ع��زي��ز وحدتنا
وتضامننا ،ومد جسور الحوار والتواصل بيننا ،واإلبتعاد
عن التجاذبات واالصطفافات التي تهدد أمننا وسلمنا
األهلي ،وتعيق مسيرة االستقرار واالزده��ار التي نسعى
إلى تحقيقها».

�شربل :نجاح الالمركزية متوقف على ثقافة
وطنية ونظام متحرر من الطائفية ال�سيا�سية
ف��ي إط���ار ج��والت��ه على المناطق
اللبنانية حط الفريق العربي للحوار
اإلسالمي  -المسيحي في بيت الدين،
داعيا ً الى تطبيق الالمركزية االدارية،
حيث نظم ن��دوة حاضر فيها الوزير
السابق م��روان شربل ،إضافة إلى
األمين العام للجنة الوطنية للحوار
االسالمي  -المسيحي حارث شهاب
والدكتور وليد صافي ممثالً الحزب
التقدمي االشتراكي.
واع��ت��ب��ر ش��رب��ل «أن الالمركزية
االداري����ة ن��ظ��ام ي��ع��زز الديمقراطية
وي��س��اه��م ف��ي إش����راك المواطنين
أكثر فأكثر ف��ي الحياة السياسية
واالجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة للبلد.
وحينما تطبق في شكل جيد تساهم في

تخفيف حدة البيروقراطية المتشعبة،
وت��س��ل��ط ال��ض��وء ع��ل��ى ال��ح��اج��ات
المحلية وتساعد على خدمة أكبر
عدد من المجتمعات وتؤمن مشاركة
سياسية أوسع وأفضل ،للمجموعات
الحزبية ،واالثنية ،والدينية والثقافية
في اتخاذ القرارات وتحرر من الرتابة
وتزيد من فعالية البرامج الوطنية
والمحلية الخالقة كما انها تسهل
عملية الرقابة».
وأكد «أن الالمركزية ليست عالجا ً
شافيا ً لكل األم��راض فهي قد ال تكون
فعالة طيلة الوقت وقد تضعف اقتصاد
الدولة التي تكون مداخيلها متواضعة
وقد تؤدي أيضا ً إلى إضعاف نوعية
ال��خ��دم��ات وال���ى ت��ب��دي��د المداخيل

المحلية خصوصا ً اذا كان المسؤولون
المحليون المنتخبون غير أكفاء كما
يمكن أن تعقد التنسيق والتداخل بين
السلطة المركزية والسلطات المحلية،
وم���ن المحتمل أي��ض��ا ً أن تستأثر
مجموعة من االشخاص ألسباب عدة
بمقدرات السلطة المحلية فتخضع
هذه لالحتكار» ،مشيرا ً إلى «أن تطبيق
الالمركزية يكون فاعالً وموصى به،
في الدولة القوية ،القادرة ،المتماسكة
وي��أت��ي نتيجة دراس���ة مستفيضة
لواقع البلد بغية انتقاء الشكل الذي
يتآلف اكثر مع خصوصياته ،فنجاح
الالمركزية متوقف على ثقافة وطنية
متقدمة ونظام متحرر من الطائفية
السياسية.

