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الجي�ش ّ
ي�شن عملية ا�ستباقية في ال�سل�سلة ال�شرقية
ويحبط عمليات اختراق كان يخطط لها الم�سلحون

«الأحزاب» :ربط محاربة الإرهاب بخروج
حزب اهلل من �سورية يتعار�ض مع م�صلحة لبنان

أحبط الجيش عمليات اختراق كان يخطط لها المسلحون
للدخول الى العمق اللبناني ،ونفذ عملية عسكرية خاطفة
ومهمة ف��ي ج��رود رأس بعلبك ف��ي سلسلة جبال لبنان
الشرقية .وشنّ الجيش عملية استباقية سريعة سيطر
خاللها على تالل استراتيجية ،أبرزها مرتفعا صدر الجرش
وح��رف الجرش ،تسمح له بمراقبة تحركات االرهابيين
وحصن فيها مراكزه االمامية ،مستكمالً خطه
بشكل أفضل،
ّ
الدفاعي الممتد من جبل الصليب في القاع الى تلة أم خالد
في جرد بعلبك .وأوقع الجيش خالل العملية قتلى وجرحى
في صفوف المسلحين.
واستهدف الجيش بالمدفعية الثقيلة ،بشكل متقطع
من مواقعه في رأس بعلبك والبقاع الشمالي ،تحركات
وتجمعات للمسلحين في اتجاه تلتي النجاصة والمخيرمية
على السلسلة الشرقية في جرود عرسال ،والتي انسحبوا
إليها من تلة جراش التي كانوا يتمركزون فيها قبل أن يتمكن
الجيش من طردههم الى هذه المناطق.
واستحدث الجيش مركزين عسكريين في صدر الجرش
وح��رف الجرش شمال ش��رق تلة راس الحمرا في اتجاه
الحدود اللبنانية-السورية ،وبات شبه متحكما ً في تحركات
المسلحين في جرود المنطقة ،فيما ارتفع عدد جرحى الجيش
الى  5بينهم ضابط ،نقلوا بطوافة عسكرية الى مستشفيي
الهرمل وبيروت الحكومي.
ووسع الجيش رقعة استهدافه للمسلحين التي طاولت
منذ بعض الوقت منطقة وادي حميد في جرود عرسال التي
لجأ اليها المسلحون.
وكانت السلسلة الشرقية شهدت منذ الخامسة والنصف
من صباح أمس معارك عنيفة ،حيث قصف الجيش محاور
تلتي الحمرا وأم خالد ف��ي رأس بعلبك وج��رود عرسال
باألسلحة الصاروخية والمدفعية الثقيلة والمتوسطة ،وتمكن
من السيطرة على تالل استراتيجية في محيط التل َتين.
وفي السياق ،أعلنت قيادة الجيش -مديرية التوجيه ان
«في إطار تأمين الحيطة األمنية للقرى والبلدات المتاخمة
للحدود الشرقية ،منعا ً لتسلل الجماعات اإلرهابية واالعتداء
على المواطنين ،نفذت وحدات من الجيش عملية عسكرية
سريعة في منطقة جرود رأس بعلبك ،تمكنت بنتيجتها من
السيطرة التامة على مرتفعي صدر الجرش وحرف الجرش،
شمال شرقي تلة رأس الحمرا باتجاه الحدود اللبنانية
– السورية ،من دون تسجيل أي إص��اب��ات في صفوف
العسكريين .واستخدمت قوى الجيش خالل العملية رمايات
بالمدفعية واألسلحة المناسبة ضد تجمعات المسلحين
وتحركاتهم بالقرب من المرتفعين المذكورين ،وحققت
إصابات مباشرة في صفوفهم ،كما ضبطت عددا ً من العبوات
الناسفة واألسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر ،باإلضافة
إلى أعتدة عسكرية عائدة لإلرهابيين».
وفي بيان الحق ،أشارت قيادة الجيش إلى «أن قوى الجيش

استغرب لقاء األح���زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
«رب����ط ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري
الموافقة على االستراتيجية الوطنية
بخروج حزب الله من سورية ورفض
فتح قنوات التواصل والتنسيق بين
الحكومتين اللبنانية والسورية».
وتوقف لقاء األحزاب في اجتماعه
الدوري الذي عقده في مركز الحزب
السوري القومي اإلجتماعي« ،عند
اس��ت��م��رار ق��وى  14آذار ف��ي عرقلة
ب��ن��اء استراتيجية وطنية شاملة
لجبه خطر اإلره��اب التكفيري الذي
يهدد أمن لبنان واستقراره ال سيما
أن الجماعات االرهابية المسلحة
م���وج���ودة ف��ي ج���زء م��ن أراض��ي��ن��ا
وت��واص��ل اعتداءاتها على الجيش
وتحتجز عددا ً من العسكريين رهائن
في جرود عرسال».
ورأى «أن هذه السياسة تتعارض
بشكل صارخ مع مصلحة اللبنانيين
ف��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى درء ال��ج��م��اع��ات
اإلرهابية التكفيرية ووض��ع حدود
ل��وج��وده على األراض���ي اللبنانية،
في وقت أن فرنسا التي هي من أكثر
المعادين لسورية ،بدأت بالتخلي عن
هذه السياسة بفتح قنوات اإلتصال
م��ع ال��دول��ة ال��س��وري��ة بالتنسيق
معها في مواجهة اإلرهابيين بعدما
وصلوا إلى فرنسا وبدأوا بتهديد أمن
الفرنسيين».
وت��وج��ه بالتحية إل��ى «ضباط
الجيش وج��ن��وده ال��ذي��ن يتصدون
للقوى اإلرهابية التكفيرية بجرود
عرسال ورأس بعلبك» ،ودعا الدولة
إلى «توفير كل الدعم الالزم للجيش
سياسيا ً وعسكريا ً ومادياً ،لتمكينه
م��ن إح��ب��اط مخططات اإلرهابيين
وتخليص اللبنانيين من تهديدهم
وخطرهم».
وط��ال��ب «المسؤولين ب��اإلس��راع
في إيجاد حل لمسألة آلية إتخاذ

وحدات المجوقل في خالل تقدّمها إلى جرود رأس بعلبك
المنتشرة في المنطقة واصلت االشتباك مع التنظيمات
اإلرهابية ،واستهداف تحصيناتها ونقاط تجمعها وطرق
تحركاتها برمايات المدفعية واألسلحة الثقيلة ،محقق ًة
إصابات مباشرة في صفوف المسلحين بين قتيل وجريح،
ونتج من هذه االشتباكات إصابة ثالثة عسكريين بجروح
غير خطرة».
الى ذلك ،استخدم الجيش الطيران المروحي واالستطالعي
في قصفه المجموعات المسلحة ،وت��ق�دّم باتجاه مراكز
عسكرية ونقاط جديدة في تالل جرش االستراتيجية التي
كان يحتلها المسلحون في رأس بعلبك ،وتم ّكن من السيطرة
بشكل كامل على التلة ومحيطها في جرود رأس بعلبك وعلى
تلة المخيرمية ،حيث عثر على جثث للمسلحين ،وصادر
كميات من األسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين.
وعمل الجيش على تفكيك  12عبوة ناسفة عثر عليها
في تالل جرش بعدما استحدث موقعين عسكريين ،معززا ً
انتشار فوج المجوقل في جرود المنطقة .وفي المعلومات،
وقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين في عملية الجيش
للسيطرة على تلة الجرش التي انتهت عند السابعة والنصف
صباحا ً والعمل جار على تحصين الموقع.
وبعد الظهر ،شهدت جرود عرسال ورأس بعلبك اشتباكات
متقطعة ،استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطيران

لحّ ام يت�صل بهندو واثنيل مت�ضامن ًا مع الآ�شوريين
و�أفرام الثاني يدعو �إلى وقف التهجير الممنهج
اتصل بطريرك الروم الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام برئيس
اساقفة السريان الكاثوليك في
الحسكة ال��م��ط��ران ج���اك بهنام
هندو وبمطران الطائفة اآلشورية
م��ار أف���رام أث��ن��ي��ل ،متضامنا ً مع
ق����رى ال��ح��س��ك��ة وم��ص��ل��ي��ا ً من
أج���ل اآلش���وري���ي���ن ال��م��أس��وري��ن
والنازحين.
وقال لحام« :ال أدري متى يقف
العالم وقفة واحدة عربية وعالمية
ألج���ل ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��وب��اء
ال��ذي هو عار على البشرية كلها
في القرن الحادي والعشرين .إن
الموضوع تخطى قضية سورية
ومأساتها والحرب عليها ،وبات
يعتبر زلزاال ً عالمياً ،ولهذا فإنني
أعالجه كراع وأب روحي وإنسان
ومواطن .وأتكلم من منطلق ما قاله
المجمع الفاتيكاني الثاني« :إن
آالم وآم��ال الناس هي آم��ال وآالم
أبناء البشر كلهم».

(أحمد موسى)

وأض����اف« :م���ن ه���ذا الشعور
الوجداني أطلق ه��ذا ال��ن��داء :عار
على ال��دول أن تكون عاجزة أمام
ه��ذا اإلج���رام ،وع��ار على االتحاد
األوروب��ي أن يكون عاجزاً ،وعار
على الجامعة العربية أن تكون
عاجزة ،وعار على المسيحية وعار
على االسالم وعلى المجتمع الدولي
أال يتمكن م��ن دح��ر ه��ذه الفئات
التكفيرية الهمجية الالإنسانية
ووضع حد لتسليحها ودعمها .هل
هي مؤامرة؟ أم تكاذب؟ ال يجوز أن
يتابعوا جرائمهم ويروعوا العالم،
وي��ج��ع��ل��وا ع��ال��م��ن��ا ،ع��ال��م االث��م
والقتل واالرهاب .وأن يجعلوا من
االنسان سلعة سائغة ألطماعهم
وأحقادهم».
واستنكر بطريرك إنطاكيا وسائر
المشرق للسريان األرثوذكس مار
اإغناطيوس أفرام الثاني «أعمال
القتل والتهجير واإلره���اب التي
شهدها المسيحيون إثر االعتداءات

وقفة تضامنية مع اهالي الخابور في ريف الحسكة

تامر يع ّول على �إيجابيات الحوار
و�أولها االتفاق على محاربة الإرهاب
أشاد رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر بدفاع األمين العام
لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن اإلسالم المعتدل ،مثنيا ً على اتفاقه
والرئيس سعد الحريري على ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمكافحة
اإلرهاب ،ال سيما أننا على أبواب خطر داهم ال ب ّد أن يط ّل برأسه فور ذوبان
الثلج في ج��رود عرسال وجبال القلمون ،حيث ال ب ّد من إيجاد الوسائل
واإلمكانات الكفيلة بر ّد هذا الخطر ،وذلك يكون بالتنسيق والتعاون بين
الجيش اللبناني والسوري والمقاومة.
ولفت تامر خالل ترؤسه االجتماع ال��دوري للمكتب السياسي للحركة
إلى أنّ استمرار جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين
التينة ينعكس إيجابا ً في ك ّل األوساط السياسية واالقتصادية واإلعالمية
والشعبية ،ال سيما في ما أنتجه من تخفيف لالحتقان والتش ّنج ،وذلك رغم
بقاء عدد من الملفات والقضايا موضع اختالف بين الجانبين ،تت ّم مقاربتها
على قاعدة حوارية بدال ً من إبقائها مادة للسجال والتجاذب والتباعد.
كما أش��ار تامر إلى أهمية وصل ما انقطع بين الرئيس سعد الحريري
توصل الحوار القائم بين «التيار
والعماد ميشال عون ،وكذلك إلى ضرورة
ّ
الوطني الحر» و«القوات اللبنانية إلى الخواتيم التي تريح اللبنانيين عموما ً
والمسيحيين خصوصاً.
وإذ جدّد المجتمعون استنكار الجريمة الوحشية التي ارتكبها إرهابيو
رحبوا بموقف الرئيس المصري
«داعش» في ليبيا بذبحهم  21قبطيا ً مصرياًّ ،
عبد الفتاح السيسي ودفاعه عن أبناء وطنه األقباط ،وتوعّ ده اإلرهابيين
بعقاب شديد ،وتأكيده على المسؤولية الكبيرة التي تتح ّملها تركيا في هذا
السياق من خالل دعمها لتنظيم «اإلخوان المسلمين».

األخ���ي���رة ل��ت��ن��ظ��ي��م داع����ش على
المسيحيين في  32قرية آشورية
في منطقة الخابور شمال شرقي
سورية» ،وطالب «المجتمع الدولي
بالعمل على اإلفراج الفوري وغير
المشروط عن جميع المخطوفين
والمحتجزين الذين بلغ عددهم الـ
 220شخصاً».
ووجه البطريرك في نداء أطلقه
من هولندا خ�لال زي��ارة رسولية
للنيابة البطريركية ،الى «جميع
أصحاب النيات الحسنة ،وطالب
فيه بالتدخل الفوري لدعم الحل
السلمي ل�لأزم��ة ف��ي المنطقة»،
مشددا ً «على ضرورة وقف الدعم
المباشر وغير المباشر للمنظمات
اإلرهابية عبر تنفيذ قرارات مجلس
األمن الدولي في ما يخص التمويل
غير المباشر لهذه المنظمات».
وناشد «أصحاب النفوذ العمل
بجدية من أجل وقف سفك الدماء
البريئة وهتك األعراض والتهجير
الممنهج للمسيحيين م��ن أرض
اآلب��اء واألج��داد» ،وصلى «لراحة
أنفس الشهداء الذين قضوا في هذه
االعتداءات» ،معزيا ً «أسرهم» ،كما
تمنى «أن يعود المهجرون إلى
بيوتهم وق��راه��م ف��ي أس��رع وقت
ممكن».
ون��ظ��م��ت وق��ف��ة تضامنية مع
أهالي الخابور بدعوة من اللقاء
المسيحي ،وت��ح��ت ع��ن��وان معا ً
ض��د االره����اب ،ف��ي ق��اع��ة كنيسة
م��ار جرجس اآلش��وري��ة ،ف��ي حي
اآلشوريين في الجديدة-المتن،
رف��ض �ا ً الق��ت�لاع المسيحيين من
قراهم.
وقد حمل المتضامنون الفتات
منددة باإلرهاب ضد اآلشوريين،
وطالبوا بوقف الجنون في حقهم.

لبنان يودّ ع البي�سري
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة بطرس ال��راع��ي «ان المطران
ف��رن��س��ي��س ال��ب��ي��س��ري ك����ان رج��ل
المسؤوليات واألعمال الكبيرة المخبأة
تحت ستار البساطة والتواضع وفرح
المسيح الداخلي واالبتسامة الصافية».
ورأس ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي ص�لاة
الجناز لراحة نفس المطران فرنسيس
البيسري على مذبح كنيسة الباحة
الخارجية للصرح البطريركي في بكركي
بمشاركة البطريرك الكاردينال نصرالله
صفير وأع��ض��اء سينودس الكنيسة
المارونية .كما شارك السفير البابوي
المونسنيور غابرييل كاتشا ،بطريرك
السريان الكاثوليك م��ار اغناطيوس
يوسف الثالث ي��ون��ان وممثلون عن
مختلف الطوائف المسيحية ولفيف
م��ن المطارنة والكهنة .وت�لا السفير
كاتشا رسالة تعزية من أمين سر دولة
الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين
للبطريرك الراعي وأعضاء السينودس.
ثم ووري جثمان الراحل في الثرى في
مدافن الصرح البطريركي في بكركي
وتقبل بعدها البطريرك والمطارنة
واالهل التعازي.

المروحي .وعمل الجيش من مواقعه الجديدة على مالحقة
تحركات المسلحين في جرود القلمون الموازية لعرسال.
كما سيطر الجيش اللبناني بالكامل على تلة الـ 1601
ويقوم برفع السواتر فيها ،كما وسيطر على وديان سهالت
النجاص التي تقع شمال تلة الحمرا .وكان الجيش استقدم
الى مواقعه الجديدة مزيدا ً من التعزيزات العسكرية لفوج
المجوقل ،بعدما كان صد  3محاوالت تسلل أول من أمس
وليالً على مواقعه في تالل الحمرا وأم خالد في جرود راس
بعلبك الموازيتين لعرسال.
في غضون ذلك ،تركت عملية الجيش ارتياحا ً في صفوف
اهالي رأس بعلبك والمنطقة ،الذين أكدوا «أن تلة الجرش
تشرف على بقية التالل وه��ي نقطة استراتيجية ج��داً»،
معربين عن اطمئنانهم ألن الجيش تمكن من السيطرة
عليها ،مؤكدين وقوفهم الى جانبه ،سائلين الشفاء العاجل
لجرحاه.
وعرض رئيس الحكومة تمام سالم مع قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،تطورات االوضاع االمنية في لبنان.
في الموازاة ،سقط صاروخ في منطقة عين الشعب عند
مدخل عرسال الغربي قرب حاجز الجيش مصدره الجماعات
المسلحة في السلسلة الشرقية ،اقتصرت أض��راره على
الماديات.

للح�ص اليوم
نداء وطني
ّ
والح�سيني يرى ّ
الحل بانتخابات نيابية
يوجه الرئيس الدكتور سليم الحص ،عند العاشرة والنصف من صباح اليوم،
نداء وطنيا متلفزاً ،فيما أكد الرئيس حسين الحسيني «أن ال ح ّل ألزمة لبنان إال
من خالل انتخابات نيابية حقيقية تؤ ّمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات
الشعب وأجياله وفعالية التمثيل كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني».
وقال الحسيني بعد زيارته الرئيس الحص في دارته في عائشة بكار« :يمكنني
تشبيه رئاسة الجمهورية بـ«عمود البيت» وأهل الح ّل والربط ،حيث إذا تعرض
البيت إلى عواصف يبقى «عمود البيت» ويصبح من مهمة أهل الحل والربط
أن يعيدوا تركيز األوت��اد التي تربط أرك��ان البيت .نحن خالل هذه العاصفة،
سقط البيت على رؤوسنا جميعاً ،األمر الذي يوجب علينا االرتفاع الى مستوى
المسؤولية والدخول في الح ّل من الباب الحقيقي ،من دون لف وال دوران.
وش��دد على «أن مفتاح ح� ّل أزمتنا هو استرجاع الشرعية للمؤسسات
الدستورية حيث نجد قانون انتخاب شرعيا ً يؤهلنا إلجراء انتخابات حقيقية،
عند ذلك تكون لدينا مؤسسة شرعية تستطيع انتخاب الرئيس الشرعي ونعيد
البيت الى ما كان عليه في حالته الطبيعية».
ولفت الحسيني إلى «أن هناك من يعتقد أن هذا الطريق هو طريق طويل،
بينما هو الطريق األقصر إلنهاء األزم��ة في خضم هذه العاصفة التي تشمل
منطقتنا وتعيق لبنان عن لعب دور لخيره وخير المنطقة».
وأش��ار إلى «أن هناك ح�ّل�اّ ً أس��رع حيث ننتخب رئيسا ً موقتا ً للجمهورية
كمرحلة انتقالية إلجراء انتخابات جدية بقانون انتخاب جدي في ظ ّل رئيس
تنتهي مدته خالل سنة ،وعند ذلك نعود الى الحالة الطبيعية».

الحسيني والحص

احتفال لنقل ال�سلطة
في قوة«يونيفيل» البحرية
أكد القائد العام لقوات الـ»يونيفيل» اللواء لوتشيانو بورتوالنو «أن وجود
قوة اليونيفيل البحرية في منطقة العمليات البحرية يشكل أحد األركان المهمة
لتنفيذ القرار  ،1701وهو يكمل الجهود التي تنفذها اليونيفيل مع الجيش
اللبناني في منطقة عملياتنا البرية في هذه المرحلة المتسمة بعدم االستقرار
على الصعيد اإلقليمي».
وأثنى على القوات البحرية اللبنانية ،التي أثبتت مرارا ً وتكرارا ً عن احترافها
والتزامها الكبير بضمان أمن المياه اللبنانية».
كالم بورتوالنو جاء في خالل الحفل الذي نظمته قوة األمم المتحدة الموقتة
في لبنان أمس لنقل القيادة في قوة «اليونيفيل» البحرية من األميرال والتر
إدواردو بومباردا إلى األميرال فالفيو ماسيدو برازيل ،بعد أن أنهى السلف
خدمته التي دامت سنة واحدة في القيادة.
وأقيم حفل التسليم على متن سفينة القيادة البرازيلية «كونستيتيكاو» في
مرفأ بيروت الدولي .كما تم تنظيم حفل لمنح الميداليات للكتيبة البرازيلية.
وقدم بومباردا علم األمم المتحدة إلى البرازيل ،وبذلك أصبح األخير مسؤوال ً
عن عمليات اليونيفيل البحرية.
وأفاد بيان «أن قوة اليونيفيل البحرية هي األولى من نوعها في تاريخ بعثات
األمم المتحدة لحفظ السالم ،حيث تنتشر منذ تشرين األول  2006وتدعم
البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها اإلقليمية ،وتأمين السواحل اللبنانية
ومنع الدخول غير المصرح به لألسلحة أو المواد ذات الصلة من طريق البحر
إلى لبنان .وتتألف قوة اليونيفيل البحرية حاليا ً من وحدات بحرية آتية من
بنغالدش (سفينتان) ،البرازيل (سفينة واحدة ،وهي سفينة القيادة) ،ألمانيا
(سفينتان) ،اليونان (سفينة واح��دة) ،اندونيسيا (سفينة واح��دة) وتركيا
(سفينة واح���دة) .وينتشر حوالى  800عنصر بحري على ط��ول الساحل
اللبناني .ومنذ بدء عملياتها في تشرين األول  ،2006هاتفت قوة اليونيفيل
البحرية نحو  63000سفينة وأحالت نحو  6000سفينة إل��ى السلطات
اللبنانية لمزيد من التفتيش».

اجتماع لقاء االحزاب في مقر التنظيم الشعبي الناصري
القرارات داخل الحكومة لوضع حد
لحال الشلل ثم العمل على انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية وع��دم
انتظار التوافقات اإلقليمية والدولية
ألن انتخاب الرئيس أوال ً وآخرا ً رهن
بالتوافق الداخلي»؟
وطالب اللقاء الحكومة الفرنسية
بـ«وضع حد ألسر المناضل جورج
اب��راه��ي��م ع��ب��دال��ل��ه ب��ع��دم��ا انتهت
م��دة محكوميته التعسفية منذ 6
اع��وام وتحول الى سجين سياسي
بامتياز» ،ودعا الحكومة الى «القيام
بمسؤولياتها بالدفاع عن مواطنيها
وم��م��ارس��ة الضغط على الحكومة
الفرنسية الطالقه».
كما استغرب لقاء االح���زاب في
بيان اث��ر اجتماعه ال��دوري في مقر
التنظيم الشعبي الناصري برئاسة
األمين العام للتنظيم أسامة سعد،
«األداء الحكومي ال��ذي ال يأخذ في
االعتبار مصلحة الشعب اللبناني
ال��ذي يعاني ما يعانيه من أزم��ات
اقتصادية واجتماعية» ،داعيا ً «كافة
القوى السياسية ال��ى الترفع فوق
الخالفات الخاصة والضيقة تسهيالً

إلعادة األمور إلى نصابها بانتخاب
رئيس للجمهورية وعودة المؤسسات
الشرعية لممارسة أعمالها».
وأش����اد ال��ل��ق��اء ب���دور «الجيش
ف��ي تصديه للجماعات التكفيرية
واإلره���اب���ي���ة ف���ي ج����رود ع��رس��ال
ومحيطها» ،داع��ي �ا ً إل��ى «اإلس���راع
بتسليح الجيش من أج��ل الحفاظ
على الوطن وحمايته» ،متمنيا ً على
الحكومة «ال��م��ب��ادرة إل��ى تسهيل
التنسيق العسكري واألم��ن��ي بين
ال��ج��ي��ش��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���س���وري
والترفع فوق الكيدية السياسية التي
ال تخدم مصلحة الوطن وحمايته من
أعدائه».
وأي����د «ال��ت��ح��رك��ات الشعبية
المطالبة بإطالق المناضل جورج
عبدالله من السجون الفرنسية»،
داعيا ً الدولة الفرنسية إلى «إطالقه
ف��وراً» .ودع��ا اللقاء إلى «المشاركة
الشعبية الكثيفة في الذكرى األربعين
الستشهاد المناضل الوطني معروف
سعد في مسيرة شعبية تنطلق من
صيدا البوابة الفوقا الساعة العاشرة
صباح يوم األحد في  1آذار».

وقفة ت�ضامنية مع عبداهلل �أمام �سفارة فرن�سا
وال�ساحلي يطالب ب�إطالق �سراحه
أ ّكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي «أن
القانون الدولي اإلنساني الذي يجب (نظرياً) أن يكون القانون
األسمى والذي يعلو القوانين المحلية لكل الدول ،أول ما يشير
إليه هو حقوق اإلنسان وهي حقوق مكتسبة لكل انسان»،
مشيرا ً الى أن «المسؤول االول عن انتهاك حقوق االنسان
وسياسات العزل المنظمة واالعتقاالت التعسفية هو األمم
المتحدة واميركا وغيرها من الدول التي تدعي التقدم».
ولفت الساحلي خ�لال المؤتمر العالمي الثاني عشر
لمناهضة العزل في قصر االونيسكو في بيروت إلى قضية
األسير اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي أنهى حكمه
القضائي منذ س��ت س��ن��وات وه��و ال��ي��وم سجين سياسي
بامتياز ،معتبرا ً «أن فرنسا التي ترفـع شعـار « Libertè
 »ègalitè fraternitèمطالبة اليوم أن تطبق شعاراتها
وتكون لديها الجرأة بإطالق سراح المناضل جورج ابراهيم
عبدالله» .كما أش��ار الى قضية األس��رى اإليرانيين الذين
خطفوا على يد ميليشيات لبنانية وسلموا إلى «اسرائيل».
وسأل الساحلي «هل تعتبر الواليات المتحدة «داعش»
و«النصرة» وغيرها من المنظمات إرهابية؟ اذا كان الجواب
نعم ،فلماذا ال تمارس سياسة العزل الحقيقية ضدها ؟
ولماذا ال تجفف منابع الدعم لها؟ وعليه ،نحن على قناعة
أن اإلرهاب اليوم هو وسيلة بيد اإلستكبار العالمي والقضاء
عليه ومحاربته هو إكذوبة أميركية كبيرة تنطلي على صغار
العقول فقط».
الى ذلك ،لفت الساحلي الى «أن أهم مثال على خرق حقوق
اإلنسان وممارسة سياسة العزل واالعتقال وغيرها هو الكيان
الصهيوني ،فإذا فندنا مواد اإلعالن العالمي لحقوق االنسان
الصادر عام  1948لوجدنا مقابل كل مادة من مواده مخالفة
لها من قبل الكيان الصهيوني المسمى «اسرائيل».
وخلص الساحلي إلى أن «القوة والغطرسة واالحتالل ال
حل لها إال بالقوة ،وقد علمتنا التجارب أن المقاومة هي السبيل
الوحيد لتحرير الشعوب من االحتالل».
وكان القضاء الفرنسي رد الطعن المقدم لالفراج عن المناضل
جورج عبد الله المسجون في فرنسا منذ  30عاما .ولهذه
الغاية نظمت الحملة الدولية الطالق سراحه وقفة تضامنية
أمام السفارة الفرنسية وأعلنت «أن المحكمة الفرنسية أبطلت
قرار االفراج التاسع عنه ،وعليه سينتظرعامين ونصف إلعادة

تقديم طلب جديد» ،معتبرة «أن فرنسا أنهت المسرحية الهزيلة
للقضاء المستتبع ألميركا وأعلنت أن عبدالله رهينة لبنانية
في فرنسا وكل أساليب التعاطي الطالق سراحه ملغاة».
وفي بيان تاله بسام القنطار في ختام الوقفة التضامنية
ش��ددت الحملة على «أن ج��ورج عبد الله أمانة في أعناق
المقاومة اللبنانية والفلسطينية» ،وقالت «إن��ه مناضل
فلسطين وكان له القرار بتوجيه بندقيته ألميركا وإسرائيل»،
مطالبة بـ«ض ّم اسمه الى أية صفقة تبادل ألسرى مع العدو
الصهيوني».
ودع��ت الحملة ال��ى «البحث عن وسائل أخ��رى إلطالق
سراحه ،أما أصدقاؤه الذين رفعوا هتافات من أجل حياته
سيبقون يطالبون بحريته» ،مشيرة إلى «بقاء إغالق أبواب
سفارة فرنسا بموازاة رفع الهتافات» ،ولفتت الى «أن أمام
وتوجهت الى السفير
السفير الفرنسي مزيدا ً من التحركات»،
ّ
الجديد بالقول« :ستقدم أوراق اعتمادك لوزارة الخارجية
لكن أوراق اعتماد فرنسا هي بأن يكون جورج عبدالله على
نفس الطائرة».
ورأت الحملة «أن خطاب النفاق والتملق لفرنسا انتهى
والمطلوب أن نشعر بأن هذا المواطن يلقى التعاطف» ،مشددة
على ضرورة أن تسلم فرنسا جورج عبدالله الى لبنان قبل
تسليم األسلحة».

القنطار يلقي كلمته

كاغ تلتقي المقداد في زيارتها الأولى �إلى بعلبك
أك��د عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة
النائب علي المقداد «أن الجيش ح ّقق
أمس إنجازا ً في الدفاع عن حدود لبنان،
ونوجه اليه التحية والى كل من يساهم
في قتال التكفيريين ،فال قيام للبنان
المستقر واآلمن ما دامت هناك اعتداءات
«إسرائيلية» وإرهابية سواء من الجنوب
أو الشمال أو الشرق».
كالم المقداد جاء خالل استقباله ،في
دارته في بلدة مقنة  -بعلبك ،المنسقة
ال��خ��اص��ة ل�لأم��م المتحدة ف��ي لبنان
سيغريد كاغ ،حيث جرى التداول في
أوض��اع النازحين السوريين وتبادل
وج��ه��ات النظر ف��ي األوض���اع األمنية
واالقتصادية في لبنان.
وقال المقداد «تداولنا في الموضوع
اإلنساني لمشاكل النازحين وجرى
ع��رض مفصل ل�لأوض��اع االجتماعية
واإلنسانية واالقتصادية» .ولفت الى أنه
«أثار مع كاغ موضوع النفط في لبنان
والطلب من األمم المتحدة وخصوصا ً
من األمين العام بان كي مون ،العمل على
ح ّل هذا الموضوع الحيوي االقتصادي
المهم بما يحفظ حقوق لبنان من دون
أي ضغوط خارجية أو إقليمية ،ال سيما
أن الوضع االقتصادي يشكل عبئا ً كبيرا ً
على لبنان واللبنانيين ،وعبر استثمار
ثرواتنا النفطية نستطيع النهوض
بالبلد والسير فيه الى ب ّر األمان ليكون
مرتاحا ً ومعافى».
أما كاغ فقالت« :إنها الزيارة الرسمية

المقداد وكاغ
األولى لي الى بعلبك منذ تسلمي منصبي
الجديد في لبنان ،وللزيارة أهداف عدّة
منها عقد اجتماعات مع شخصيات مهمة
في المنطقة مثل المحافظ والنائب في
خصوص المساعدات اإلنسانية التي
تقدمها مفوضة األمم المتحدة لالجئين
بالتنسيق مع البلديات».
وأش����ارت ال���ى «ال���ظ���روف األمنية
الصعبة التي تم ّر بها محافظة بعلبك»،
من ّوهة بـ«الدور الكبير للجيش والقوى
األمنية في حماية لبنان».
وأع��رب��ت ك��اغ ع��ن «دع��م منظمة
األم��م المتحدة وأمينها العام ألمن
ل��ب��ن��ان وال��م��واط��ن��ي��ن اللبنانيين

وسالمهم واستقرارهم».
كما التقت كاغ محافظ بعلبك الهرمل
بشير خضر ،في مكتبه في السراي ،في
حضور رئيس بلدية بعلبك محمد حسن
ورئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين
عواضة .ت ّم خالله استعراض مشاكل
النازحين السوريين في المنطقة وسبل
مواجهتها.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ،ش���ددت ك��اغ
على «أن موضوع التهديد الذي تمثله
المجموعات المتطرفة ف��ي المنطقة
يشكل تحديا ً لنا جميعاً» ،منوهة بجهود
الجيش والقوى األمنية في المحافظة
على األمن واالستقرار».

