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مقبل وقهوجي تفقدا الوحدات الع�سكرية في الناقورة:
قرار حازم بالت�صدي لأي اعتداء على لبنان

ردّ على �شهادة جنبالط �أمام المحكمة الدولية

لحود� :ساعات من الت�س ّول ال�سيا�سي والمالي وال�سلطوي الب�شع
ّ
وح�سن ًا تفعل باعتزالك العمل ال�سيا�سي فترتاح وتريح
ر ّد المكتب اإلعالمي للرئيس إميل لحود على ما أدلى به رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب ولبد جنبالط أمام المحكمة الدولية،
واصفا ً االتهامات السياسية التي كالها بأنها» متجنية إلى أقصى
الحدود على أشرف القوم» معتبرا ً أنها «ساعات من التس ّول
السياسي والمالي والسلطوي البشع والمقيت».
وأشار إلى أنّ جنبالط «كان ينام على يد الطغمة السياسية
 األمنية لسورية ف��ي لبنان ف��ي حينه ،وه��ي طغمة مثلثةاألض�لاع ،هو ربيبها وشريكها الفاعل في السياسة والمناورة
واالستيالء على المال العام وعلى القرار الوطني» ،وتوجه
إليه قائالً»:عرف اللبنانيون أنك رجل خطير ال يؤتمن ال في أيام
الصفو وال في الملمات» ،الفتا ً إلى أنّ جنبالط أساء إلى لبنان
والمقاومة وسورية وفلسطين ،وإلى بني معروف حيث وجدوا،
وقال»:حسنا ً تفعل بأن تعتزل العمل السياسي .حقا ً حان الوقت
أن ترتاح وتريح».
وجاء في بيان المكتب اإلعالمي للحود»:أنهى وليد جنبالط
رباعية شهادته الحاقدة لدى المحكمة الخاصة بلبنان ،التي
أنشئت بأساليب ملتوية لم تراع دستورنا ،بفضله ومشاركته
وأعوانه ،وأخرج من صدره سموما ً اعتادها اللبنانيون من رجل
ساعات التخلي والتقلب في المواقف ،إلى درجة أنه أخرج نفسه
من دائرة الشهود الموثوق بهم بمجرد أنه كال اتهامات سياسية،
من باب تصفية الحسابات الفئوية وفقا ً لمصالحه ،ما دعا رئيس
المحكمة راي إلى شطب أقواله من المحضر ألنها مجرد مزاعم ال
تستقيم قانونا ً وتفتقر إلى أدنى درجات اإلثبات ،وهي متجنية
إلى أقصى الحدود على أشرف القوم ،وهو ما دعا فريق الدفاع
الذي قاد االستجواب المضاد في المرحلة األخيرة من مثوله أمام
المحكمة إلى حشره في زاوي��ة أضاليله التي ساقها وناقضها
وفضح زيفها في آن واح��د ،ذلك أنّ الحقيقة تنتصر دائما ً على
المزيف».
وأضاف« :إال أنّ األدهى أنّ ما نالنا من شهادته الحاقدة يعرف
هو بالذات أنّ سهامه تلك المسمومة ترت ّد عليه ،على ما يعرفه
اللبنانيون عنه وعن زغله وأياديه الملطخة بالدم البريء والمال
الحرام ،على ما أق ّر هو بالذات علنا ً وجهراً .هذا الرجل ،يوما ً كنا
في بواكر أيامنا في قيادة الجيش ،أهدانا سيارة مصفحة حرصا ً
علينا على ما قال ،فأعدناها إليه ،فغضب بفقدانه هذا النوع من
الرهانات واإلغ��راءات التي يهوى ،باالتجاهين ،وعندما رفضنا
تأجيل انتشار الجيش في معاقله وأعدناه إلى كنف الدولة ،كما
أعدنا ممتلكات الدولة التي كان يسطو عليها كقصر بيت الدين،
المقر الصيفي لرؤساء الجمهورية ،وأزلنا تمثال والده الكبير من
باحته الخارجية كمعلم من معالم السطو على ملك عام هو رمز

وطني ،أغضبه األمر أيضا ً إلى ح ّد أنه أدخل غازي كنعان في
الوساطة الذي شهر في وجهنا ثورة مسلحة في الشوف ،فهدأنا
من روعه المصطنع والمستعار إذ كنا في حينه في معلم سياحي
في قلب الشوف اآلمن».
ورأى أنّ «األدهى من ك ّل ذلك أنّ هذا الرجل كان ينام على يد
الطغمة السياسية  -األمنية لسورية في لبنان في حينه ،وهي
طغمة مثلثة األضالع ،هو ربيبها وشريكها الفاعل في السياسة
والمناورة واالستيالء على المال العام وعلى القرار الوطني ،في
حين أننا كنا نتعامل بندية كاملة وظاهرة للعيان مع رئيس
الدولة الشقيقة ،حيث كانت الصدامات متك ّررة مع هذه الطغمة
التي كانت ووليد جنبالط في وكر واحد تحيك ضدنا وضد حكمنا
الرشيد والقوي المؤامرة تلو المؤامرة لشل قدرتنا على التحرك في
سبيل إنهاض لبنان وإخراجه من براثن مافيا السلطة والمال».
وق��ال« :إن لهذا الرجل ق��درة على تغيير التاريخ الحديث
وبعثرة وقائعه وعبره ،حتى أنه يتناسى مثالً أنه تآمر بواسطة
مروانه المدلل ،على ّ
حق العودة في بيان القمة العربية في
بيروت ،حيث تسلل مروان إلى الوفد الفلسطيني للتوسط لدى
الوفد السوري بموضوع السماح لياسر عرفات بمخاطبة القمة
عبر األقمار االصطناعية لتكريس المبادرة السعودية من دون
إدراج ّ
حق العودة ،ما أدى الى استفسار الوفد السوري ومن
ثم إلى تيقن رئيس الوفد الدكتور بشار األسد أنّ استهداف حقّ
العودة هو أخطر مؤامرة على لبنان وسورية معاً ،فدعم الوفد

السوري موقف رئيس القمة المصر على إدراج بند ّ
حق العودة
في المق ّررات ،وهكذا حصل .أما سالحه ،الذي قتل أبناء من جلدته
في وطنه في الحرب األهلية ،فسلمه إلى الشهابي ،ولم يسلمه إلى
الجيش اللبناني ،وهو يكره عسكرييه على ما أق ّر».
وأضاف المكتب اإلعالمي»:إنها أكثر من ساعة تخل يا وليد،
إنها ساعات من التس ّول السياسي والمالي والسلطوي البشع
والمقيت ،بل إنها فنّ من فنون الركوب على األمواج العالية التي
تؤدي ،في معظم األحيان ،إلى االرتطام بالصخور ،على ما فعلت
طوال معايشتك ومهادنتك ومشاركتك المن والسلوى التي كان
يغدقها عليك مثلث الطغمة السورية الحاكمة في لبنان حينئذ.
أما سمومك ،فأخرجتها يوم خرج السوري من لبنان ،بالشتائم
والنعوت النابية التي تليق بمطلقها ،فأفصحت عن مكنونات
نفسك ونهجك في تعاطي الشأن العام ،وعرف اللبنانيون أنك
رجل خطير ال يؤتمن ال في أي��ام الصفو وال في الملمات .تلين
مالمسك وف��ي أسنانك العطب ،فأسأت إل��ى لبنان والمقاومة
وس��وري��ة وفلسطين ،وإل��ى بني معروف حيث وج���دوا ،وهم
عروبيون أصفياء القلوب ،فاغتربوا عنك».
وختم« :حسنا ً تفعل بأن تعتزل العمل السياسي ،وتعيد
إلى بيت المختارة بريقا ً افتقده فيك وبسببك ،أنت المستزلم،
وكنا ممن استزلمت لهم ،بالرغم من رفضنا استزالمك وسعينا
إلى االرتقاء بك إلى مصاف كبار القوم ،زرتنا معتذرا ً عن ماض
يوم خرجنا من الرئاسة ،فاعتقدنا لوهلة أنّ التوبة قد تكون من
شيمك ،وأخطأنا ،حيث الطبيعة تغلب التطبع .حقا ً حان الوقت
أن ترتاح وتريح».
كما ر ّد النائب السابق إميل إميل لحود ،على جنبالط معتبرا ً
أنّ األيام األربعة التي خصصت لجنبالط لكي يدلي بشهادته
أمام المحكمة الدولية لم تكن كافية «إذ كان يحتاج ألربعين يوما ً
وأكثر لكي يخبر القضاة عن استداراته في السياسة التي بلغت
ح ّد تعامله في يوم من األيام مع إسرائيل وعن سجله الحافل في
إباحة الذبح ونهب األديار والكنائس والتهجير ث ّم استغالل عودة
المهجرين ،ماال ً وانتخابات».
وقال« :مشكلة جنبالط مع سورية ،كما ثبت من خالل شهادته،
لم تكن وجود جيشها في لبنان ،وال تدخل ضباطها في الشؤون
اللبنانية ،بل كانت عالقة الرئيس بشار األسد وقبله الرئيس
الراحل حافظ األسد بالرئيس لحود ،ما دفع جنبالط إلى التآمر
من أجل التمديد للرئيس الياس الهراوي منعا ً لوصول إميل لحود
إلى الرئاسة ،وفي ذلك شهادة لنا وكشفا ً لحقيقة جنبالط .أما
مشكلة األخير معنا فتختصر بأننا ال نشبهه في شيء ،وفي ذلك
فخر لنا».

حزب اهلل :تحركنا كمقاومة لمواجهة الإرهاب التكفيري
من موقع الدفاع ولن نتراجع مهما غلت الت�ضحيات
أوض���ح ح��زب ال��ل��ه أنّ تحركه كمقاومة
لمواجهة اإلره��اب التكفيري «ه��و من موقع
الدفاع» ،ولفت إلى أنه «لوال المقاومة لما ت ّم
تحرير لبنان ،ول��وال المواجهة في سورية
النكشف ظهر المقاومة وقطع طريق إمدادها
ووصلوا إلى بيوتنا وبيوت ك ّل اللبنانيين
وأصبحوا يتحكمون بنا» ،مؤكدا ً أنه «مهما
غلت التضحيات ومهما كانت المؤامرات فإننا
لن نتراجع ولن ننتظر تكليفا ً من أحد».

قاسم

وأش��ار نائب األمين العام لـ«حزب الله»
الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في أسبوع
شهداء منطقة بيروت في حسينية البرجاوي ـ
األوزاعي إلى»أنّ اإلرهاب التكفيري يتنقل من
منطقة إلى أخرى ،حامالً اسم اإلسالم واإلسالم
منه براء ،ونرى أنّ هذا اإلره��اب التكفيري ال
يعرف أخالقا ً وال إنسانية وال إيمانا ً وال ذمة.
يد ّمر المساجد ،ويبقر البطون ويقتل النساء
واألطفال ،ويرتكب ك ّل اآلثام التي وردت عبر
التاريخ ويزيد عليها ما هو خاص في سجله
اإلجرامي».
وأض����اف« :تحركنا كمقاومة لمواجهة
اإلرهاب التكفيري من موقع الدفاع ،كما تحركنا
لمقاومة المشروع الصهيوني وكنا في حالة
دفاع ،كما تحركنا في سورية وكنا في حالة
دفاع ،ألننا ندفع عن أوالدنا ونسائنا وبلدنا
ما هو أخطر بكثير فيما لو تهاونا ولم نواجه
هذه التحديات بقوة السالح والموقف» ،مؤكدا ً
أنه «لوال المقاومة لما ت ّم تحرير لبنان ،ولوال
المواجهة في سورية النكشف ظهر المقاومة
وقطع طريق إم��داده��ا ووص��ل��وا إل��ى بيوتنا
وبيوت ك ّل اللبنانيين ،وأصبحوا يتحكمون
بنا كما يتحكمون اآلن بالموصل وأماكن
أخرى ،لذلك كان ال ب ّد من مواجهتهم».
وتابع« :ليست مشكلتنا أن يكون جماعة
 14آذار مأزومين ،م��اذا نفعل إذا كانت ك ّل
خياراتهم فاشلة؟ وم��ا عالقتنا إذا ك��ان ك ّل
اقتراح يقدمونه وأي عمل سياسي وكل موقف
يتخذونه يتبين بعد ذلك أنه خاسر .عليهم أن
يعيدوا النظر في خياراتهم ،عليهم أن يقي ّموا

مساراتهم الخاطئة ،لسنا مسؤولين عن خطأ
الحسابات التي يختارونها ،هي مشكلتهم
ألنهم ملحقون ب��اإلدارة الدولية واإلقليمية،
هي مشكلتهم أنهم يعتقدون أنّ النظام الدولي
يمكن أن ي��ف��رض على ال��ش��ع��وب م��ا يريد.
ال ،النظام ال��دول��ي ال يمكن أن يفرض على
األح��رار ما يريد ،األح��رار هم الذين يختارون
ما يريدونه لشعبهم وأمتهم وكرامتهم ،لذا
نجد االنتصارات للمقاومة ألنها تنطلق من
إرادة الشعب وال تنطلق من إرادة المتحيزين
لمصالحهم وإلسرائيل ولالستكبار العالمي».
ورأى أنّ «جماعة  14آذار يمارسون التعطيل
الداخلي ف��ي البلد ،ألنهم ال يملكون القرار
المستقل واإلرادة الحقيقية لمالقاة المشروع
الوطني» ،مؤكدا ً أنّ «حزب الله وحلفاءه هم
الذين يملكون المشروع الوطني».
وأضاف« :هناك مجموعة أسئلة ع ّل األفرقاء
في  14آذار يجيبون عليها :ما هو جوابهم عن
فشل مشروع إسقاط سورية المقاومة الذي
استطاع أن يصمد  4سنوات وثالثة أشهر

وكانوا يتوقعون وي��روج��ون بأنه سيسقط
خالل ثالثة أشهر؟ ما هي إجابتهم للناس عن
فشل هذا الخيار لديهم؟ لماذا يورطون أنفسهم
مع التورط السعودي في اليمن ،الذي يعتدي
على القرار اليمني المستقل ،ويقصف المدنيين
واألضرحة والمساجد ويدمر البنى التحتية
ويقتل األطفال؟ لماذا يحشرون أنفسهم مع
الظلمة الذين ال يعطونهم شيئا ً وال ينفعونهم
ال في الدنيا وال في اآلخرة؟ ما هي مساهماتهم
في مواجهة «إسرائيل» ،فليعددوها لنا؟ أين
قاتلوا؟ وأي��ن قدموا وضحوا؟ وأي��ن ح � ّرروا
حتى نطمئن ويطمئنون بأنهم على الخط
الصحيح؟».
وأض���اف« :ل��م��اذا ي��داف��ع��ون ع��ن اإلره��اب
التكفيري في القلمون؟ ما هي صلة الوصل
بينهم وبين هؤالء؟ ما هي العالقات التمويلية
التي ال نعرفها؟ ما هي اإلمدادات خلف الستار
التي ال نراها؟ لماذا يتحركون على خسارة
هؤالء واندحارهم وفشلهم في عملية المواجهة
في القلمون؟ لماذا يعطلون المجلس النيابي؟

(أحمد موسى)

يزبك في احتفال مشغرة

ل��م��اذا ال يقبلون بالرئيس ال��ق��وي الممثل
للشعب والذي يستطيع أن يقود الشعب نحو
خالصهم؟ ف��غ��دا ً ستسمعون الشتائم ولن
تسمعوا إجابات على هذه األسئلة ،فعندما
تواجههم بالمنطق يفشلون».
وأكد أنّ «اليمن سينتصر ،والشعب اليمني
يستطيع أن يصمد أكثر بكثير مما يتصورون،
ّ
ال����ذل مع
وه����ؤالء ي��ف��ض��ل��ون ال��م��وت ع��ل��ى
السعودية أو أميركا أو غيرهما».

يزبك

وأك���د رئ��ي��س الهيئة الشرعية ف��ي حزب
الله الشيخ محمد ي��زب��ك ،م��ن جهته ،خالل
رعايته حفل التكليف السنوي للمؤسسة
اإلسالمية للتربية والتعليم في قاعة مجمع
الشهيد محمد بجيجي في مشغرة ،أنه «مهما
غلت التضحيات ومهما ك��ان��ت ال��م��ؤام��رات
ومهما صنعوا فإننا لن نتراجع وعلى العهد
مستمرون».
وأض���اف« :قلنا وم��ا زلنا ن��ق��ول ،نحتاج
إل��ى دول��ة قوية ق��ادرة عادلة تحمي شعبها
وترفع الحيف والحرمان عن شعبها وتحمي
هذا الشعب من مؤامرات اإلرهاب اإلسرائيلي
والتكفيريين ،ون��ح��ن على يقين ب��أنّ هذه
المؤسسة العسكرية ال��ت��ي نحب ونشكر
مواقفها ولكن ليس بمقدورها وإنما نحن نكمل
معها الدرب لحماية أهلنا وشعبنا ولن ننتظر
تكليفا ً من أحد .ومهما هرج المهرجون وقالوا،
فإننا ال ننتظرهم ولو انتظرناهم لما كنا في
هذه المؤسسة وكان العدو اإلسرائيلي ما زال
باقيا».
وف��ي الملف ال��رئ��اس��ي ق��ال يزبك »:نحن
أحرص من ك ّل الذين يتحدثون عن انتخاب
رئيس للجمهورية ولكننا قلنا وما زلنا نقول
إنّ الرئيس يجب أن يعيش واقعية شعبه
وأن يكون الحامي لهذا الشعب الذي ال يتأثر
بتغيير الرياح والعواصف من هنا وهناك،
ويجب أن يعيش الوطنية ليجمع الوطن على
وح��دة وطنية أح��رص ،ونحن لم نكن يوما ً
معطلين ،نحن ال نرضى أن يساق البلد إلى
حيثما يشتهي أعداء البلد والمتآمرون عليه».

با�سيل :تو�صيات البعثة الدولية قد ت�ؤدي �إلى توطين النازحين ال�سوريين في لبنان
أكد وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل أنّ «ال��س�لام هو
بالنسبة لنا خيار ال جدل فيه ،وهو
م��آل ال مهرب منه» ،لكنه لفت إلى
أنّ »السالم في نظرنا يبقى ناقصا ً
وتنتابه الشوائب في حال لم ينجز
في صيغة كاملة ،شاملة ،متكاملة،
تعيد إل��ى ك � ّل صاحب ح� ّ
�ق حقه،
وتحفظ كرامة اإلنسان ،وتقوم على
احترام خصوصيات الفرد وحريته،
س�لام يقوم على اإلق���رار بجذورنا
وخصوصيتنا وهويتنا».
وأوضح باسيل في كلمة له خالل
اختتام ورشة عمل بعنوان «مؤتمر
السالم عبر الطفولة المبكرة» في
«بيت الطبيب» أمس ،أنّ «مسيرتنا
لبلوغ ال��س�لام المرتجى تواجه
عثرات جمة ،حيث يتفشى العنف
الذي يتغذى من النعرات الطائفية
والمذهبية والتي تساهم في تباعد
ال��ش��ع��وب وت��ص��ارع��ه��ا» ،م��ش �دّدا ً
ع��ل��ى «أن��ن��ا ش��ع��ب ي��ري��د ال��س�لام،
ل��ك��نّ إس��رائ��ي��ل ترفضه م��ن خالل
انتهاكها سيادتنا يومياً ،ويحكمها
عقل عنصري وعسكري يقوم على
أبارتايد ممنهج في ّ
حق إخوتنا في

فلسطين ،لكننا سنستمر بتمسكنا
بالسالم».
ولفت إلى أنّ لبنان يواجه هذه
التحديات ب��ال��رغ��م م��ن إمكاناته
ال��م��ح��دودة وب��ال��رغ��م م��ن ال��وع��ود
المالية الدولية والتي تبقى حبرا ً
جافا ً على أوراق غير نقدية ،مشيرا ً
إل���ى أنّ «أب����رز ال��ت��ح��دي��ات ،تلك
المتعلقة بالتربية وبتعميم التعليم
على جميع األطفال على األراض��ي
اللبنانية ،ان��ط�لاق �ا ً م��ن قناعتنا
ب��أنّ المدرسة ه��ي الحلقة األول��ى
ال��ت��ي يدخلها ال��ف��رد ف��ي مسيرته
االجتماعية ،فأقصى ما ت ّم التوصل
إليه ه��و تعليم  25ف��ي المئة من
األط���ف���ال ال��س��وري��ي��ن» ،موضحا ً
أنّ اإلح��ص��اءات تبين أنّ  73في
المئة من األطفال في الشوارع هم
سوريون ،و 40في المئة من األطفال
في الشوارع هم غير متعلمين».
وأض�����اف ب��اس��ي��ل« :م���ن جهة
يبدو أنّ الجهات المانحة تعاني
من تعب ي��ؤدي إلى تقليص حجم
ال��م��س��اع��دات ال��م��ال��ي��ة ،وم��ن جهة
أخ��رى تستمر المفوضية السامية
لشؤون الالجئين بتسجيل نازحين

إضافيين ،وهو ما يزيد ثقل العبء
الواقع على الدولة اللبنانية ،بينما
تهدف سياسة الحكومة اللبنانية
إل���ى تقليص ع���دد ال��ن��ازح��ي��ن في
لبنان».
وأعلن «أنّ البعثة الدولية األخيرة
إل��ى لبنان كانت من دول االتحاد
األوروب���ي وخلصت إل��ى المطالبة
بمنح النازحين حقوقهم في إقامات
طويلة األمد وبتسهيل دخولهم إلى
سوق العمل وحتى بالطلب إليهم
دف��ع الضرائب» ،معتبرا ً «أنّ هذه
التوجهات والتوصيات تتضمن
تناقضا ً كبيرا ً بين ما تقوم به أوروبا
ح��ال��ي �ا ً ع��ل��ى ش��واط��ئ المتوسط
وم��ا يتم ت��داول��ه م��ؤخ��را ً في أروق��ة
األمم المتحدة حول الحصول على
قرارات دولية تتيح حتى بالضربات
العسكرية منعا ً لدخول الالجئين
إلى أوروبا».
ورأى «أنّ في ه��ذه التوصيات
إيحاءات مبطنة قد تؤدي في نهاية
ال��م��ط��اف إل���ى ت��وط��ي��ن النازحين
السوريين وه��و ما نرفضه رفضا ً
ك���ام� ً
ل�ا ،ح��م��اي��ة ل��ن��س��ي��ج لبنان
االجتماعي وصونا ً لهويتنا ودفاعا ً

بستاني

مقبل وقهوجي مع عدد من الضباط
تفقد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،يرافقه قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي،
الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة الناقورة ،حيث
جاال في مراكزها واطلعا على إجراءاتها الميدانية.
وشدّد مقبل خالل لقائه الضباط والعسكريين ،على أنّ
«مه ّمة وح��دات الجيش المنتشرة على الحدود الجنوبية
للدفاع عنها في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» ،ال تق ّل أهمية
عن مه ّمة الوحدات األخرى المنتشرة على الحدود الشرقية
في مواجهة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة» ،م��ؤك��دا ً أنّ «العدو
«اإلسرائيلي» كما اإلره��اب يلتقيان على هدف واحد ،وهو
السعي إلى إثارة الفتنة الداخلية تمهيدا ً لضرب وحدة الوطن
وصيغة العيش المشترك بين أبنائه» .وأوضح أنّ «قوة
الجيش مستمدة من ّ
حق لبنان في التمسك بأرضه وسيادته
الوطنية برا ً وبحرا ً وجواً ،كذلك من واجبه في الدفاع عن هذه
السيادة ،والتفاف اللبنانيين حوله ووقوف المجتمع الدولي
إلى جانبه».
وأك��د قهوجي ،ب���دوره ،أنّ «ق���رار الجيش ال��ح��ازم هو
التصدي ألي اع��ت��داء على لبنان من أي جهة أت��ى ،وأنّ
األعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش في هذه المرحلة
الصعبة التي تجتازها البالد ،لن تثنيه عن القيام بواجبه
الدفاعي واألمني ،مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات»،
داعيا ً «العسكريين إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع القوات
الدولية للحفاظ على استقرار الجنوب ،وإلى التحلي بأقصى
درجات الجهوزية واالستعداد ،لمواجهة مختلف التحديات
واألخطار المرتقبة».

اعتداءات «إسرائيلية»

عن صيغة لبنان الفريدة القائمة
على توازن دقيق» ،مشدّدا ً على «أننا
ال نقبل بهذا المسار ال��ذي تسلكه
أزمة النزوح السوري ،مسار متزايد
في االنحدار مع الوقت ،وقد دعونا
منذ بداية األزمة إلى اتخاذ إجراءات
حازمة».
ودعا «إلى التشدّد في تطبيق بنود
ورقة النزوح السوري التي اعتمدها
مجلس الوزراء في  24تشرين األول
 2014من قبل ال��وزارات المعنية
ح��رص�ا ً على لبنان وعلى أطفاله
وعلى س��وري��ة وأطفالها وحرصا ً
على السالم المستدام وليس العنف
المتجدد من جراء التخاذل الحاصل
حيال أزمة النزوح السوري».
وش��دّد على أنّ «أرضنا خصبة
وتنمو فيها روح االنفتاح وقبول
اآلخر ،وتاريخنا حافل باالنتصارات
على اإلج��رام والمجرمين» ،مؤكدا ً
«أننا لن نقبل أن تلوث أرضنا بأفكار
تكفيرية إلغائية».
ورأى نقيب األط���ب���اء أن��ط��وان
بستاني ،من جهته ،أنّ «هذا النشاط
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يحمل أب��ع��ادا ً علمية واجتماعية
توصل إلى طريق البعد اإلنساني
خ��دم��ة ل��ل��س�لام داخ����ل ال��ش��ع��وب
وب��ي��ن بعضها ال��ب��ع��ض» ،الف��ت �ا ً
إل��ى «ت��ع��اون بين النقابة ووزارة
الشؤون االجتماعية التي تعتني
بالطفولة والمنظمات والجمعيات
األهلية لتنظيم العمل وإيجاد رؤية
موحدة من أجل الوصول إلى الهدف
المرغوب».
وأعلن توصيات «مؤتمر السالم
عبر الطفولة المبكرة» التي أتت
«نتيجة جهد دؤوب ألن��اس على
ب��ي��ئ��ة ج��ي��دة ل��م��دى ت��ق��ي��ي��م دور
تنمية الطفولة المبكرة والعالقات
األس��ري��ة ف��ي عملية ب��ن��اء السالم
ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات» ،م���ش���دّدا ً على
«ض��رورة العمل على متابعتها مع
سائر المنظمات الدولية التي تعنى
بشؤون األم والطفل».
وأشار إلى أنّ «نقابة األطباء هي
المعنية ف��ي شكل رئيسي برسم
سياسة صحية حاضرة وهي على
استعداد لتسليم ما ينتج عن هذه
السياسة من ارت���دادات سلبية أو
إيجابية».

على صعيد االعتداءات «اإلسرائيلية»على لبنان ،أعلنت
قيادة الجيش أنه عند الساعة  10,45من صباح أمس  ،أقدم
زورق حربي تابع للعدو على خرق المياه اإلقليمية اللبنانية
مقابل رأس الناقورة لمسافة  150متراً ،ثم غادر عند الساعة
 10,49باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة .وتجري متابعة
الخرق بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان.
وحلقت طائرة استطالع «إسرائيلية» من دون طيار فوق
قرى منطقة مرجعيون فيما خرقت طائرة استطالع أخرى
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األجواء اللبنانية من فوق بلدة
رميش ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق ري��اق ،بعلبك
وبشري ،ثم غادرت األجواء من فوق بلدة الناقورة.

دهم تج ّمعات للنازحين

على صعيد آخر ،دهمت وح��دات من الجيش اللبناني،
تجمعات للنازحين السوريين في منطقتي جبل أك��روم

الحدودية والعيرونية ـ قضاء زغرتا ،وأوقفت ع��ددا ً من
السوريينالمخالفين.
كما أوقفت مخابرات الجيش في قضاء الكورة عشرة
أشخاص من التابعية السورية أوراق��ه��م الثبوتية غير
صالحة أو غير قانونية ،وذلك بعد دهم أماكن سكنهم في
بلدات ومناطق بتوراتيج ،السامرية ،بكفتين ،برسا ،ضهر
العين ،النخلة ،حارة الخاصة.
وأعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أ ّنه
«بنتيجة التدابير األمنية التي اتخذتها وحدات من الجيش
في مختلف المناطق اللبنانية خالل شهر نيسان المنصرم،
أوقفت هذه الوحدات  1025شخصا ً من جنسيات مختلفة،
لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإط�لاق نار واعتداء
على مواطنين ،واالتجار بالمخدرات والقيام بأعمال تهريب
وح��ي��ازة أسلحة وممنوعات ،وارت��ك��اب بعضهم اآلخ��ر
مخالفات عديدة تشمل التجول داخل األراضي اللبنانية من
دون إقامات شرعية ،وقيادة سيارات ودراج��ات نارية من
دون أوراق قانونية.
وشملت المضبوطات  92سيارة و 3شاحنات ،و53
دراج��ة نارية ،باإلضافة إلى كميات من األسلحة الفردية
والرمانات اليدوية واأللغام والذخائر الخفيفة والمتوسطة،
باإلضافة إلى كميات من المخدرات والدخان واألجهزة
اإللكترونية الروحية.
وت� ّم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع
المختصة إلجراء الالزم».
ّ

النواب السابقون
يطالبون بأنصار الجيش

إلى ذلك ،أكدت الهيئة اإلدارية لرابطة النواب السابقين
في بيان ت�لاه رئيسها ميشال معلولي بعد اجتماعها
ال���دوري« ،دعمها ما يقوم به الجيش من جهود جبارة
إلرساء األمن واالستقرار على جميع األراض��ي اللبنانية.
ولتعزيز ق��درة وفعالية هذا الجيش» .وج �دّدت الرابطة
مطالبة «المسؤولين بتنفيذ القانون الصادر عام 1969
بإنشاء أنصار الجيش».
وثمنت «ما تقوم به القوى األمنية على جميع األصعدة ،من
فرض النظام وتنفيذ القوانين في جميع القضايا الداخلية»،
مناشدة «القوى السياسية متابعة اللقاءات في سبيل إبعاد
األخطار والمواجهات الداخلية والخارجية على ح ّد سواء».
وأكدت الهيئة أنها «ستتابع ك ّل الجهود اآليلة إلى تجنيب
لبنان مخاطر الصراعات على اختالف أنواعها والحفاظ على
األمن واالستقرار».

ّ
لحل الق�ضية
اقترح �إجراءات

ميقاتي :ملف الموقوفين الإ�سالميين
بات خطر ًا على الأمن االجتماعي
رأى الرئيس نجيب ميقاتي «أنّ
ملف الموقوفين اإلسالميين بات يشكل
خ��ط��را ً ج��دي�ا ً على األم��ن االجتماعي
اللبناني» ،معتبرا ً «أنّ اإلرهاب أساسه
الشعور باالضطهاد ،قبل حصول
االضطهاد نفسه».
وقال ميقاتي خالل استقباله وفدا ً
من أهالي الموقوفين اإلسالميين في
دارت���ه ف��ي طرابلس« :ه��ن��اك شعور
لدى أبناء مجتمعنا باالضطهاد ،وتقع
المسؤولية المباشرة في ذل��ك على
عاتق الدولة ومؤسساتها السياسية
واألمنية والقضائية» ،ورأى أنه»يجب
العمل ف��ورا ً على المسائل اآلتية من
دون إبطاء».
أوالً ،تنفيذ مقررات مجلس الوزراء
في وق��ف العمل بوثائق االتصال أو
االعتقاالت التعسفية ،إذ ال يكفي أن
يكون أي كان مناصرا ً ألي كان حتى
يتم إعتقاله بل ينبغي اتباع األصول
القضائية في التوقيف.
ثانياً ،تسريع المحاكمات ووقف
تأجيل الجلسات وف��ص��ل الملفات
المتداخلة بين متهمين موقوفين
ومطلوبين ف��اري��ن ح��ت��ى ال يذهب
المظلوم بجريرة الظالم ،وخصوصا ً

ميقاتي مستقبالً النادي االجتماعي (القبة)

أنّ البعض قد يكون قد أت ّم فترة حكمه
سجنا ً قبل إتمام محاكمته وفي ذلك
ظلم موصوف.
ث��ال��ث �اً ،ال��ت��زام م��واع��ي��د م��ح �دّدة
وواض��ح��ة إلن��ج��از الجلسات وع��دم
اختالق تبريرات لعدم سوق متهمين
من ه��ذا السجن أو ذاك ألسباب غير
مقنعة (تارة نسيان سوق متهم وتارة
عدم توافر آليات لنقل المتهمين) وعلى
القضاء أن يحاسب ويسائل ك ّل مقصر
في القيام بواجبه.
راب���ع���اً ،االم��ت��ن��اع ع��ن التعرض
لمواطنين لم يقترفوا أي فعل جرمي،
بل ناصروا أو أيدوا هذه الشخصية ،أو
ذاك التوجه فكرياً.
خ��ام��س �اً ،تخفيف االك��ت��ظ��اظ في
ال��س��ج��ون وف���ق اآلل��ي��ة القانونية
المناسبة ،وفتح ك� ّل السجون أمام
ال��ه��ي��ئ��ات اإلن��س��ان��ي��ة والجمعيات
المعنية بحقوق اإلن��س��ان ،وال��ت��زام
المعايير العالمية في التعامل مع
البشر في السجون».
وكان ميقاتي استقبل وفودا ًشعبية،
وأج��رى سلسلة لقاءات تابع خاللها
قضايا محلية طرابلسية وشمالية.
ورأى خ�لال ه��ذه ال��ل��ق��اءات «أنّ

األوضاع التي يم ّر بها لبنان ،تتطلب
أكثر من أي وقت مضى أعلى درجات
الحيطة والحذر والوعي ،والتعاطي
مع مختلف القضايا والمسائل بالكثير
م��ن االن��ف��ت��اح وال��ع��ق�لان��ي��ة ،ف��ي ظ ّل
المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر
بها المنطقة بأسرها».
وتمنى «أن ينعكس الحوار القائم
مرونة في الخطاب السياسي اليومي،
وأن ي��ب��ت��ع��د ج��م��ي��ع األط�����راف عن
استخدام لغة تصعيدية ،منعا ً ألي
انعكاسات سلبية ،ولتحصين الساحة
اللبنانية».
وردا ً على سؤال يتعلق بانتخابات
المجلس اإلسالمي الشرعي األعلى،
قال ميقاتي« :منذ بداية االتصاالت
في شأن هذا الموضوع أبديت حرصا ً
على التوافق والوحدة ،وخصوصا ً أنّ
هذا هو خطابنا على الصعيد الوطني،
فكيف على صعيد الطائفة ،وخصوصا ً
أن ال خالف بيننا على الرؤية المتعلقة
ب���دور المجلس ال��ش��رع��ي ومجلس
األوق��اف .أما وأنّ البعض عمد الحقا ً
إلى نقض االتفاق في ما يتعلق بتركيبة
المجلس الشرعي ،فإنني أعلن التزامي
الشق المتعلق باألوقاف من االتفاق».

