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دعا الحكومة �إلى وقف انتهاك ال�سيادة الوطنية

ف�ضل اهلل :مثول كرمى خياط �أمام المحكمة الدولية
�إهانة للدولة اللبنانية ود�ستورها وقوانينها
عقد رئيس لجنة اإلعالم واالتصاالت
ال��ن��ائ��ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه م��ؤت��م��را ً
صحافياً ،أمس في مجلس النواب،
خصصه للحديث عن محاكمة قناة
«الجديد» أمام المحكمة الدولية ،وقال:
«ال ي��زال إعالمنا اللبناني يتعرض
لحملة ترهيب سياسي عبر الحملة
المنظمة التي تشنها عليه دول وهيئات
سياسية وعلى رأسها ما يعرف باسم
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،
والتي تحولت إلى أداة سياسية بيد
جهات دولية ومحلية لمالحقة اإلعالم
الوطني ،ومحاولة إسكات صوته.
وت��أت��ي ،ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،الحملة
المنظمة التي بدأتها ه��ذه المحكمة
ضد قناة «الجديد» وجريدة «األخبار»
لمنعهما من تأدية دورهما اإلعالمي
في كشف الحقائق المتعلقة بفساد
هذه المحكمة وما يسود ممارساتها
من فضائح».
وأش���ار إل��ى أن «موقفنا م��ن هذه
المحكمة معروف وعبرنا عنه في أكثر
من مناسبة ،فهي ول��دت من خارج
أطرنا الدستورية والوطنية ،وال نقر لها
بأي شرعية في ممارساتها وأحكامها
المعروفة سلفا ًوقبل أن تبدأ أعمالها،
لكننا معنيون بالدفاع عن سيادتنا
الوطنية ،وح��م��اي��ة ح��ري��ة إعالمنا
المصونة في دستورنا وقوانيننا».
وت��اب��ع ف��ض��ل ال��ل��ه« :ل��ق��د تبدى
االس��ت��ه��داف إلعالمنا الوطني عبر
استدعاء نائبة مديرة «األخبار» في

قناة الجديد اإلعالمية كرمى خياط
لمحاكمتها الخميس المقبل في إطار
الضغوط التي تمارسها الجهات التي
تقف وراء المحكمة إلسكات صوت
القناة التي تمثلها خياط» ،معتبرا ً
«ه���ذه المحاكمة انتهاكا ً فاضحا ً
للسيادة اللبنانية واعتدا ًء على حرية
اللبنانيين ودستورهم وقوانينهم،
وهي تبين بعضا ً من األدوار المنوطة
ب��ال��م��ح��ك��م��ة ك������أداة ض��غ��ط على
اللبنانيين».
وأردف« :إن مثول اإلعالمية كرمى
خياط أم��ام المحكمة في اله��اي ،هو
إهانة للدولة اللبنانية ولدستورها
ولقوانينها ،وهي ما كانت لتتم بهذا
الشكل لو ك��ان لدينا دول��ة حقيقية
ت��داف��ع ع��ن سيادتها وتحمي حرية
إعالمها وت��رف��ض اقتياد مواطنيها
إلى خارج حدودها لمحاكمتهم على
موضوع مصون في دستورها ،ولدى
هذه الدولة القوانين التي تعالج مثل
هذا الموضوع إذا اقترضنا انه يخضع
للمساءلة القانونية .فالتغاضي
الرسمي اللبناني عن حماية السيادة
الوطنية وال��دف��اع عن حرية اإلع�لام
وحرية المواطنين هو ال��ذي يجرئ
اآلخرين على استهداف هذه السيادة
وهذه الحرية ،ولوال تواطؤ البعض
في الداخل ممن ارتضى بيع السيادة
لحساب ال��خ��ارج عبر إن��ش��اء هذه
المحكمة لتوظيفها ف��ي السياسة
الداخلية وف��ي الحسابات الدولية

واإلقليمية ،وعبر تسليم أسرار الدولة
وخ��ص��وص��ي��ات اللبنانيين لجهة
دولية لما تجرأ من تجرأ على ارتكاب
ما يرتكبه اليوم في حق الحريات
اإلعالمية».
ودعا «الحكومة إلى أن تبادر إلى
التحرك الفوري لوقف هذا االعتداء
ال��خ��ط��ي��ر ع��ل��ى ح��ري��ت��ن��ا اإلع�لام��ي��ة
ولمواجهة ه��ذا االن��ت��ه��اك للسيادة
ال��وط��ن��ي��ة ،ألن ال��س��ك��وت ع��ن ه��ذا
االستهداف لوسيلة إعالمية لبنانية
يجرئ الكثيرين على التطاول على
سيادتنا الوطنية وع��ل��ى إعالمنا
الوطني» .كما دعا «كل صاحب رأي
حر وضمير حي وحريص على لبنان
وسيادته وحرية إعالمه ،إلى اتخاذ
موقف وطني ضد هذه المحاكمة».
س��ئ��ل ،ه��ل ه���ذا ال��م��وق��ف يتعلق
بترميم العالقة مع محطة «الجديد»،
أجاب« :المحاكمة ستجرى الخميس
المقبل أي بعد يومين ،ونحن في
ه��ذا ال��م��وض��وع موقفنا واض���ح وال
يتعلق بتوقيت أي أمر آخر ،فلو كانت
المحاكمة ،مثالً ،بعد أسبوعين لكان
الموقف ص��در بعد أسبوعين ،ولو
كانت المحاكمة قبل أسبوعين لكان
الموقف قبل أسبوعين ،ونحن إذا
كان عندنا أي تباينات أو مالحظات
نعالجها في اإلط��ار الثنائي ،ولكن
ه��ذا ال��م��وض��وع ،كما ق��ل��ت ،يرتبط
بحرية اإلع�لام ونحن كلنا معنيون
وأنتم أيضا ً معنيون بأن تدافعوا عن
حريتكم ،وهذه الصرخة اليوم نوجهها
إلى اللبنانيين جميعا ً لكي يدافعوا عن
أنفسهم ألن المستهدف ،جوهر لبنان
ووجوده والمتعلق بالحريات».

ّ
المحذرة من تكرار خط�أ الحرب:
ا�ستمرار المواقف

انفجار لغم «�إ�سرائيلي»
بمزارع في عيترون يبتر �ساقه

لتعزيز النقاط الم�شتركة بين اللبنانيين
وااللتفاف حول الجي�ش

انفجر لغم أرضي من مخلفات العدو «اإلسرائيلي» ،بالمزارع محمد مراد في
خراج بلدة عيترون  -قضاء بنت جبيل ،ما أدى إلى بتر ساقه .ونقلته الهيئة
الصحية إلى مستشفى صالح غندور للمعالجة.
من جهة أخرى ،تواصلت االعتداءات «اإلسرائيلية» على لبنان حيث نفذت
قوة «إسرائيلية» عملية تمشيط على طول الخط الحدودي الممتد من وادي
العسل -العباسية -الغجر ،وص��وال ً حتى مرتفعات الوزاني ،وسمعت في
أعقاب ذلك رشقات رشاشة ثقيلة وعدة انفجارات مصدرها الطرف الجنوبي
لمزارع شبعا المحتلة .وسبق ذلك ،تحليق طائرة «إسرائيلية» ،من دون طيار
في أجواء مزارع شبعا حوالى ساعة.
وكانت قوات االحتالل ،أطلقت عند الثالثة والنصف فجر أمس قنابل مضيئة
فوق منطقة الوزاني.
وقد حضرت ثالث آليات عسكرية إلى قرب الشريط التقني وق��ام بعض
الجنود بتوجيه أضواء نحو نهر الوزاني ومحيطه.

لجنة الأ�شغال بحثت
تطبيق قانون ال�سير

رئيس المحكمة في بيروت

فضل الله خالل المؤتمر الصحافي في المجلس النيابي

(ت ّموز)

في غضون ذلك ،وصلت إلى بيروت
رئيسة المحكمة القاضية ايفانا هرد
ليكوفا ونائبها القاضي رالف رياشي،
مع وفد مرافق .والتقت ليكوفا رئيس
الحكومة تمام س�لام ونائبه وزي��ر
الدفاع الوطني سمير مقبل ونقيب
المحامين في بيروت جورج جريج.
وهذه الزيارة هي األولى لليكوفا إلى
لبنان منذ تعيينها رئيسة للمحكمة
الدولية خلفا ً للسير دايفيد باراغوانث.

لجنة األشغال مجتمعة في المجلس النيابي

(ت ّموز)

عقدت لجنة األشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة أمس برئاسة
رئيسها النائب محمد قباني وحضور النواب :خضر حبيب ،خالد زهرمان،
الوليد سكرية ،حكمت ديب ،قاسم هاشم ،محمد الحجار ،نبيل نقوال وهادي
حبيش ،خصصت للبحث في تطبيق قانون السير الجديد.
إثر الجلسة ،قال قباني« :وضعنا اليوم القطار على السكة ووضعنا المخالفات
التي ستبدأ وتلك التي ستبدأ تدريجا ً والتي تهم المواطن ،أو باألحرى سيكون
فيها بداية هي :السرعة ،عكس السير ،اإلش��ارة الحمراء ،عدم وجود إشارة
حمراء ،الوقوف صف ثان بما يعرقل حركة السير ،القيادة المتهورة ،القيادة
أثناء استعمال الهاتف ،قيادة الدراجات النارية في شكل متهور والقيادة مع
الكحول أو المخدرات ،إضافة إلى عدم استعمال حزام األمان وهي من المخالفات
التي ستنفذ بسرعة».
وأضاف« :هناك أمور قد بدأنا بها ،على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم
المهني سينجزان خالل شهرين منهاجا ً للتعليم المهني لكي يقر ويطبق بدءا ً
من أيلول أو تشرين األول من هذا العام .وفي الداخلية ،بدأت هيئة إدارة السير
بنقلة نوعية بموضوع القيادة ،وعلى رأس السنة يكون قد تم تأهيل المكاتب
للعمل بنظام النقاط .قوى األمن أيضا ً تدرب عناصرها وتؤهلها للقيام بأعمالها،
المهم هذه ليست إشارة صفارة ،في قانون السير ال يوجد صفارة ،قانون السير
سيبدأ تطبيقه بالتدريج».

و�صول دفعة م�ساعدات م�صرية
للنازحين ال�سوريين في عر�سال

اللجنة الأمنية الفل�سطينية تع ّزز
القوة الم�شتركة في عين الحلوة
درباس وزايد وضباط مصريون في مطار بيروت
وصلت إل��ى مطار ب��ي��روت أم��س ط��ائ��رة عسكرية
مصرية على متنها مساعدات ستوزع على النازحين
السوريين في عرسال ،وه��ي تتضمن م��واد غذائية
وأدوية ومستلزمات طبية وخيما ً ومالبس وبطانيات.
وه��ذه هي الدفعة األول��ى ضمن إط��ار جسر جوي
أقامته مصر على هذا الصعيد ويشمل ثالث دفعات،
على أن تصل الدفعتان األخيرتان اليوم وغداً.
وكان في استقبال الطائرة وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس ،السفير المصري محمد بدر الدين زايد
والملحق العسكري في السفارة العميد محمد جالل.
وقال درب��اس« :ليس مستغربا ً أن تشق مصر من
نهر النيل سرعة بالمحبة عبر المتوسط لكي تصل إلى
مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تعبيرا ً منها
عن تعاطفها مع الشعب السوري الذي يعيش محنته
القاسية ،وأيضا ً تضامنا ً مع الدولة اللبنانية والشعب
اللبناني اللذين يتحمالن أكثر من أي دولة أخرى في
العالم وفي التاريخ عبء هذا الحجم من اللجوء».
وأضاف« :إن ما تفعله مصر اليوم هو بداية لكي نضع
القضية في حجمها الحقيقي وفي مركزها الحقيقي.
أنها ليست قضية إنسانية وليست قضية شعب مشرد
فحسب ،بل إنها قضية قومية عربية بامتياز وعلى
العرب أن يحافظوا على الديموغرافية العربية وأن
يبلوروا برنامجا ً لصون هؤالء العرب الذين يتشردون
في األصقاع وفي البراري بال مأوى .ونحن نقول لن تلم
الهوية العربية المنظمات الخارجية إذا لم تبادر أوالً،

(أكرم عبد الخالق)
وقبالً األمة العربية بصيانة شعبها».
وتابع« :أما بالنسبة لتوزيع المساعدات المصرية
فلقد اختار السفير المصري أن تقوم وزارة الشؤون
االجتماعية ف��ي لبنان ب��اإلش��راف على ه��ذا العمل
باعتبارها هي المسؤولة عن الملف السوري ،وهذه
ثقة كبيرة منه اعتز بها أنا شخصيا ً وتعتز بها الوزارة،
وسيتم ذلك بالتنسيق مع السفير مباشرة».
وردا ً على س��ؤال ق��ال« :نعم لقد توقف النزوح
السوري ،ولكن هذا النزوح ال يمنع أن العدد قد بلغ
حوالى مليون و 400ألف وهذه النسبة غير مسبوقة
في التاريخ».
أما زايد فقال« :هذه الخطوة هي جزء من االهتمام
المصري األس��اس��ي بالشعب ال��س��وري وبالمحنة
الكبيرة التي يتعرض لها إخوتنا في سورية في هذه
المرحلة .وه��ذه الشحنة هي الجزء األول في جسر
جوي بدأ اليوم وسيستمر لمدة يومين سينقل حوالى
 50طنا ً من المساعدات اإلنسانية من أدوية ومواد
غذائية وبطاطين ومالبس لإلخوة السوريين النازحين
في عرسال».
وق��ال« :هناك عبء كبير تتحمله الدولة اللبنانية
والشعب اللبناني ،وهناك تعبير خ��اص عن عالقة
األخوة التي تربط الشعبين اللبناني والسوري ،ومن
هنا أردن��ا أن نرفع ق��درا ً من العبء عن كاهل الدولة
اللبنانية من خالل هذه الهدية من الشعب المصري
إلى الشعب السوري الشقيق».

عقدت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المصغرة برئاسة قائد األمن الوطني
الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب اجتماعا ً طارئا ً في مقر األمن
الوطني في عين الحلوة شارك فيه قائد القوة األمنية المشتركة في لبنان اللواء
منير المقدح ،عضو المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» صالح
اليوسف ،عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديمقراطية» عدنان أبو النايف،
نائب مسؤول العالقات السياسية لحركة «حماس» أحمد عبد الهادي ،مسؤول
العالقات السياسية لـ «حركة الجهاد اإلسالمي» في لبنان شكيب العينا ،ممثل
حركة «أنصار الله» ماهر عويد ،قائد القوة األمنية المشتركة في عين الحلوة
العميد خالد الشايب ،أمين سر «الحركة اإلسالمية المجاهدة» الشيخ جمال
خطاب والقيادي أبو محمد بالطة ،ممثالً «عصبة األنصار اإلسالمية» إبراهيم
حوراني وأبو سليمان السعدي.
واتفق المشاركون «على تعزيز القوة األمنية المشتركة خالل األيام القليلة
المقبلة كرسالة حاسمة بعدم السماح بضرب االستقرار األمني والعالقات
اللبنانية ،واستكمال التحقيقات في جريمة اغتيال مروان عباس عيسى لجهة
الحصول على أشرطة التصوير في مكان استدراجه في منطقة التعمير -
الطوارئ قبل ارتكاب الجريمة».
وق��ال مصدر فلسطيني« :إن اللجنة أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة
الوضع األمني في عين الحلوة وسبل تحصينه ،واتفق على اتخاذ خطوات
عملية وميدانية لجهة تعزيز القوة األمنية المشتركة واستكمال انتشارها»،
مضيفا ً إن «القوى الفلسطينية حريصة على األمن واالستقرار الفلسطيني
والجوار اللبناني ولن تسمح ألحد أن يعكر صفوه ،وأن التحقيقات في جريمة
قتل عيسى المدانة والمستنكرة فلسطينيا ً سوف تستكمل حتى جالء كامل
الحقيقة ونيل الجناة عقابهم».
وكان لقاء عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع
استخبارات الجيش اللبناني العميد علي شحرور ووفد من اللجنة األمنية
الفلسطينية العليا برئاسة أبو عرب ،حيث جرى بحث تداعيات جريمة اغتيال
عيسى على ضوء نتائج التحقيقات التي تتوالها مخابرات الجيش.

«ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية» تك ّرم �أمهات ال�شهداء
أقامت جمعية «الصداقة الفلسطينية اإليرانية» ،احتفاال ً
تكريميا ً ألمهات الشهداء ،وذلك في قاعة «الجنان» في
بيروت ،حضره قادة وممثلو الفصائل واألحزاب اللبنانية
والفلسطينية وممثل السفارة اإليرانية في لبنان مسعود
صابري زاده ،إضافة إلى ممثلي المؤسسات واللجان
الشعبية وحشد من أبناء المخيمات الفلسطينية في
لبنان.
وبعد األناشيد الوطنية للبنان وفلسطين وإيران ،ألقى
رئيس اللجنة األهلية لتكريم الشهداء الشيخ جمال محمد
كلمة ،تساءل فيها عن «العواطف العربية أيام العدوان
على غزة التي ما زالت محاصرة وسكين االحتالل تتغول
في القدس من دون حراك يليق بالقدس وفلسطين» ،داعيا ً
إلى «الوحدة ونبذ الفرقة والتطرف المقيت».

ثم ألقت عضو المجلس السياسي في حزب الله ريما
فخري كلمة أكدت فيها «أن طريق تحرير القدس وفلسطين
ترسمه تضحيات الشهداء ووصاياهم التي تشير إلى
االتجاه الصحيح لبوصلة المقاومة ،التي ت��زداد قوة
وصالبة بدماء الشهداء».
وبعد قصيدة من وحي المناسبة للشاعر محمد خليل،
ألقت زكية حماد كلمة باسم أمهات الشهداء أكدت فيها
«مشاعر الفخر واالعتزاز لدى أمهات الشهداء الذين لن
يبخلوا بالمزيد من أجل القدس وفلسطين».
كما تحدّثة مسؤولة هيئة العمل النسوي في جمعية
الصداقة الفلسطينية اإليرانية رنا سعد الدين.
وفي ختام الكلمات ،تم تقديم الهدايا التكريمية ألمهات
شهداء فلسطين من المخيمات الفلسطينية كافة.

مسيرة الدراجات
استمرت أمس الدعوات في الذكرى
األربعين لبدء الحرب األهلية ،إلى
عدم تكرار الخطأ مرتين ،مشددة على
ضرورة استمرار الحوارات الداخلية
وااللتفاف ح��ول الجيش لتحصين
لبنان وإبعاد الحرائق الخارجية عنه.
وأقامت جمعية «لوغوس» ،نشاط
«درجهالماتنعاد»للدراجاتالهوائية،
في حضور مؤسس الجمعية زياد
عبس ورئيس لجنة الشباب والرياضة
النائب سيمون أبي رميا ،تحت إشراف
االتحاد اللبناني للدراجات الهوائية
وبالتعاون مع الجمعيات التالية:
قدرات ،يازا LASIP،وبلدتي.
ان��ط��ل��ق ال��م��ش��ارك��ون م��ن نقطة
المتحف عند الخامسة عصرا ً بجولة
استعراضية يتقدمها العلم اللبناني،
وركبوا دراجاتهم الهوائية وس��اروا
على خطوط التماس السابقة في
بيروت ،تأكيدا ً منهم لرفض الحرب
األهلية .كذلك شارك عدد من الشباب
الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
كموقف منهم يعبر عن عدم االنزالق
إلى أي صراع داخلي .وسار الموكب
الشبابي المكون من أكثر من 500
م��ش��ارك خلف دراج����ي ق���وى األم��ن
والجيش اللبناني بمواكبة متطوعي
االتحاد اللبناني للدراجات الذين تولوا
تأمين سالمة وأمان المشاركين.
ب��دأ النشاط ب��وض��ع إكليل على
ضريح الجندي المجهول ،حيث أكد
أبي رميا إيمانه بالشباب اللبناني
وب��ق��درت��ه على التأثير إي��ج��اب�ا ً في
المجتمع ،معتبرا ً «أن التعاون بين
ال��ش��ب��اب وممثليهم ف��ي البرلمان
باستطاعته أن يكون عنصر تغيير».
أما عبس فأكد أن «نقاط التالقي
بين اللبنانيين أكثر من نقاط الخالف.
وعلينا العمل معا ً لتعزيز النقاط
المشتركة .ونحن نتذكر اليوم ذكرى
الحرب األليمة ،علينا أال ننسى أن
هناك أمهات وزوجات ما زلن يعشنها
ك��ل ي��وم ،وعلينا أن نعمل م��ن أجل
معرفة مصير المفقودين في الحرب،
وإعطاء هذا الملف األولوية المطلقة.
وت��وق��ف��ت ال��م��س��ي��رة ع��ن��د تجمع
أهالي المخطوفين والمفقودين خالل
الحرب  - SOLID -حيث استقبلها
غ��ازي ع��اد وع��دد من األه��ال��ي ،وقدم
المشاركون وروداً ،تعاطفا ً ودعما ً لهم.
وعبر عاد عن «أل��م األهالي لتقصير
ال��دول��ة اللبنانية تجاه ه��ذا الملف،
وعلى رغم وجودنا في هذه الخيم منذ
عشر سنين ،ال يزال ملف المفقودين
فارغاً ،وهذه فضيحة كبرى».
واختتم النشاط بوضع إكليل في
ساحة الشهداء في وس��ط بيروت،
حيث ك��ان للمنظمين ع��رض فني.
ومن هناك أسدل الستار على التحرك
الذي وعد المنظمون بإعادته السنة
المقبلة».

مواقف تدعو ألخذ العبر

وفي المواقف ،تمنى األمين العام
لـ«حركة النضال اللبناني العربي»
النائب السابق فيصل ال��داود «على
اللبنانيينعموما ًوقياداتهمالسياسية
والحزبية والدينية خصوصاً ،أن
يأخذوا العبر ليس من حربنا األهلية

التي دم��رت البشر وقتلت وهجرت
البشر ،بل أن نتطلع إل��ى ما يجري
حولنا من حروب في أكثر من دولة،
ونتعلم منها ،ونتعظ أكثر ،ونعمل
على إبعادها عنا».
ورأى رئيس «لقاء علماء صور»
الشيخ علي ياسين في بيان «أن على
اللبنانيين أخذ العبر مما جرى سابقاً،
حتى ال يقعوا في الخطأ مرتين».
وأضاف« :أن أولى المالحظات التي
يجب االنتباه لها هي أن أحد أسباب
تفاقم الحرب اللبنانية كان بسبب منع
الجيش اللبناني من القيام بواجبه،
األمر الذي يتطلب منا الوقوف في هذه
األيام وراء الجيش حتى يقوم بواجبه
ويحصن الوضع اللبناني».

بشور

ودعا المنسق العام لتجمع اللجان
والروابط الشعبية معن بشور «إلى
ت��أس��ي��س م��رك��ز م��ت��خ��ص��ص ح��ول
الحرب اللبنانية والحروب األهلية في
المنطقة لدراسة أسباب هذه الحروب
وال��ظ��واه��ر المتصلة بها ،ولتحديد
نتائجها ولوضع الحلول المناسبة».
كما دع��ا بشور خ�لال مداخلة له
ف��ي ن���دوة دع��ت إليها ح��رك��ة األم��ة
ولقاء الجمعيات والهيئات اللبنانية
في مقر الحركة في المصيطبة ،في
ذكرى مرور أربعين عاما ً على اندالع
الحرب في لبنان بحضور حشد من
الشخصيات الثقافية والسياسية
والدينية والحزبية ،إلى تعزيز ثقافة
الحوار والوفاق والوحدة في المجتمع
اللبناني والمجتمعات العربية
بمواجهة ثقافة اإلق��ص��اء واإلل��غ��اء
واالجتثاث التي لم تسلم منها جهة أو
نظام فأدت إلى ما أدت إليه من احتقان
وتفجرات نجدها في أنحاء متعددة من
مجتمعنا العربي.
ودع�����ا إل����ى ت��ع��زي��ز ك���ل األط���ر
والمؤسسات والبرامج الوحدوية
الجامعة ،لبنانيا ً وعربيا ً وإقليمياً.

األسعد

وش���دد األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ«ال��ت��ي��ار
األس����ع����دي» م��ع��ن األس���ع���د ،على
«ض������رورة ال���خ���روج م���ن األزم����ات
والمشكالت والتحديات التي يتعرض
لها لبنان حتى ال تتكرر المأساة ويزداد
حجم الدمار والضحايا وإلى عدم زج
لبنان في نزاعات وصراعات إقليمية
ودولية لن تجلب للبنان إال الويالت
واالنقسامات واالقتتال المرفوض
جملة وتفصيالً».
واعتبر األسعد «أن الحوار القائم
بين حزب الله وتيار المستقبل يجب
أن يستمر وبوتيرة أسرع وأجدى على
رغم التحديات واالنتكاسات وانعكاس
الصراعات والحروب العربية عليه»،
مؤكدا ً «أهميته ومواصلته لتخفيف
االح��ت��ق��ان ال��س��ي��اس��ي وال��م��ذه��ب��ي،
وإبعاد البالد والعباد عن أتون الفتنة
القاتلة».

التجمع الديمقراطي

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي
«إل��ى وقفة ضمير ومحاكمة ال��ذات

وتعميق ثقافة ال��وح��دة الوطنية
والتالقي ،على أساس انتماء المواطن
إلى الوطن مباشرة ،وليس عبر بوابة
الطائفة أو المذهب ،من دون أن يعني
ذل��ك إل��غ��اء للمعتقدات والشعائر
الدينية ،والسماح بممارستها بكل
حرية ،وذلك انطالقا ً من ثوابت التجمع
الوطني الديموقراطي ،المرتكزة إلى
ضرورة النضال ،من أجل قيام دولة
مدنية ديمقراطية مقاومة ومعاصرة،
عبر إق��رار قانون انتخابي تمثيلي
عادل ،على أساس النسبية والدائرة
الوطنية الواحدة خارج القيد الطائفي
وضمان انتخاب الشباب في سن الـ
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وأك��د التجمع «ترابط المسألتين
الوطنية (بما يعني الحفاظ على
س�لاح ال��م��ق��اوم��ة بمواجهة أخطار
العدو الصهيوني واإلرهاب التكفيري)
والديمقراطية (بما يعني حقنا في
ال��ك��ف��اح ال��م��ت��واص��ل بشتى أشكال
التحرك السلمي لتغيير بنى النظام
الطائفي ،باتجاه إسقاطه تدريجاً،
ع��ب��ر إق����رار سلسلة م��ن ال��ق��وان��ي��ن
الديمقراطية ،وف��ي مقدمها القانون
االنتخابي المعاصر الذي يفتح اآلفاق
أم��ام التغيير الديمقراطي الجذري
الشامل ،المتمثل بإقامة الدولة المدنية
الديمقراطية المقاومة الحديثة).

قدامى «القوات»

استذكرت هيئة قدامى ومؤسسي
القواتاللبنانية،فيبياناثراجتماعها
األس��ب��وع��ي أم���س ،ذك���رى نشوئها
ع��ام  ،2006مشيرة «إل��ى خطابها
التأسيسي المتضمن مواقفها الثابتة
لجهة الدفاع عن الكيان والشرعية
والسيادة ومنع التوطين والتقسيم
ووقف هجرة المسيحيين ،كما مقاومة
ال��ص��راع على السلطة واالستئثار
بالقرار على الساحة المسيحية».
وأعلنت الهيئة انه «وبعد مرور أكثر
من أربعين عاما ً على الحرب اللبنانية،
واللبنانيون لم يتذكروا ولم يتسامحوا
ول��م يتصالحوا ،ن��رى التنازع على
السلطة ه��و إي���اه والتوطين شمل
وافدين ج��دداً ،والهجرة على أشدها،
وال��م��أزق السياسي أك��ب��ر وأخ��ط��ر،
والجيش ممنوع عليه التسلح الجدي،
وال��ت��راش��ق اإلع�لام��ي ع��ل��ى أش���ده،
والمستقبل على كف عفريت».
وأضاف البيان« :ليت هذه الذكرى
تشكل للبنانيين حافزا ً ليكونوا على
مستوى المسؤولية الوطنية .تكون
عبرة للبنانيين ويتحدوا مسلمين
ومسيحيين بعزم وإرادة م��ن أجل
وطنهم وت��ك��ون عبرة للسياسيين
لكي ال يلتهوا بمصالحهم الخاصة
ومصالح ال��دول التي ترعاهم .ليت
ه��ذه ال��ذك��رى األليمة ت��ك��ون ح��اف��زا ً
للشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين
لكي يضغطوا على السياسيين للعمل
من أجل إنقاذ لبنان وإبعاد حروب
اآلخرين عن وطننا لبنان» .واعتبرت
«أن اتفاق الطائف عالج السلم األهلي
في لبنان بطريقة خاطئة» ،مشددة
«على اللبنانيين أن يعملوا لكي يكون
لبنان لكل أبنائه».

ر ّد من زاكي
جاءنا من رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ العميد
المتقاعد م����روان زاك���ي م��ا ي��ل��ي« :ورد ف��ي جريدتكم
الغراء بتاريخ  2015-5-11مقاال ً بعنوان «بلدية راشيا
نحو االنهيار» لمراسلكم في راشيا أحمد موسى .يه ّمنا أن
نؤكد انّ ما ورد من معلومات على لسان المراسل غير صحيح
على اإلطالق .ويه ّمنا التأكيد أنّ وزير الصحة العامة وائل أبو
راع وداعم لبلدية راشيا والتحاد بلديات
فاعور يمثل خير ٍ
جبل الشيخ ،وهو الغيور على مصلحة راشيا ،كما هو غيور
على ك ّل المناطق اللبنانية ،من خالل موقعه كنائب ووزير
وبما يمثل من مرجعية سياسية نعتز بها وبدورها الوطني
الجامع ،وأنّ العالقة مع الوزير أبو فاعور ممتازة ،وكذلك مع
نواب المنطقة ومرجعياتها ،وال يعتريها هذا التحريف الذي
ورد في المقال ،ال سيما أنّ االستقاالت التي ت ّم ذكرها كانت
ألسباب لها عالقة بطبيعة أداء البلدية ،وحرصا ً منا على
تصويب العمل ت ّم تقديمها ،وقد سحبت قبل انقضاء المهلة
القانونية ،وبناء لطلب الوزير أبو فاعور من منطلق حرصه
على مصلحة راشيا وبلديتها واتحاد بلدياتها .ولم تصل إلى
سعادة المحافظ وال إلى معالي وزير الداخلية».

 ...ور ّد على الر ّد

المح ّرر :مع الترحيب بر ّد العميد زاكي ،والحرص على
نشر ردّه كامالً ،يه ّمنا توضيح بعض النقاط والمغالطات
التي أوردها:
 1ـ نشر الخبر في «البناء» بعنوان «بلدية راشيا نحو
االنهيار» في  ،2015/4/11وليس في ،2015/5/11
وهو تاريخ لم نصل إليه بعد!

 2ـ استقالة العميد زاك��ي من عضوية بلدية راشيا
د ّون��ت في محاضر قائمقامية راشيا الرسمية بتاريخ
 ،2015/3/9وأكد على االستقالة بتاريخ ،2015/3/18
ثم تراجع عنها (االستقالة) بتاريخ  ،2015/4/11أيّ
تاريخ نشر الخبر.
 3ـ ترافقت استقالة زاكي مع استقالة ستة أعضاء آخرين
وهم :رشراش ناجي ،نبيل طاليع ،نبيل أبو معروف ،إبراهيم
علي ،جوزف أبو عسلي والمحامي أنطوان المعلولي الذين
قدّموا استقاالت وأكدوا عليها ثم تراجعوا عنها في الشهر
نفسه ،أيّ نيسان الجاري ،كما تظهر الوثائق الرسمية التي
حصلنا عليها.
 4ـ علّلت االستقاالت بعدم االنسجام بين األعضاء وبين
الرئيس.
 5ـ العودة عن االستقاالت ت ّمت بضغط سياسي كبير،
بهدف تقطيع الوقت ريثما تت ّم معالجة الخالفات العميقة
بين األعضاء .وكان العميد زاكي قال لـ«البناء» إنه يحضر
جلسات المجلس البلدي «فقط لتأمين النصاب القانوني».
 6ـ الخبر يتحدّث عن بلدية راشيا ،والعميد زاكي
استقال من رئاسة البلدية ،بينما يتحدّث في ردّه وكأنه ال
يزال هو رئيس البلدية! فأين ر ّد الرئيس الحالي للبلدية؟
وهل هو مع ما ورد في ر ّد زاكي أم أنّ له رأيا ً مغايرا ً ومخالفاً؟
أم أنّ سفره يحول دون ذلك؟
 7ـ االستقالة وصلت إل��ى المحافظ وج� ّم��دت بفعل
التدخالت السياسية ،ولم يُبت بها في المهلة القانونية،
وهي شهر من تاريخ االستقالة ،إلى أن نجحت الضغوط
وعاد المستقيلون عن استقاالتهم.

