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ّ
الحل في �سورية»
ي�سرع
«الح�سم �ضدّ الإرهاب
ِّ

لقاء الأحزاب :الحترام قانون االنتخابات وعدم تعطيلها
أ ّك�����د ل���ق���اء األح������زاب وال���ق���وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
«رفض أيّ محاولة تستهدف تعطيل
إج����راء االن��ت��خ��اب��ات ف��ي موعدها
المحدّد» ،وطالب بـ»ضرورة احترام
قانون االنتخابات على رغم الثغرات
التي اعترته».
وأ ّكد اللقاء في بيان إثر اجتماعه
أم��س في مق ّر ح��زب البعث العربي
االشتراكي ،في حضور األمين القطري
ل��ل��ح��زب ن��ع��م��ان ش��ل��ق« ،ض���رورة
أن ت� ّ
�وض��ح اللجنة المشرفة على
االنتخابات طريقة احتساب النتائج
من دون أيّ التباسات ،للمحافظة على
شفافية ونزاهة العملية االنتخابية».
وأ ّك����د «ال��رف��ض المطلق لكا ّفة
الطروحات من بعض المرجعيات
السياسية والتربوية التي تستدرج
الدولة لتغطية رواتب المعلمين من
الخزينة ،وتسهّل ته ّرب المؤسسات
التعليميّة ال��خ��اص��ة م��ن ال��ت��زام
تنفيذ القانون  ،46لما في ذلك من
مخاطر جدّية على التعليم الرسمي
والمدرسة الرسمية».
وح������ ّذر م���ن «م���ح���اول���ة إع����ادة

إح��ي��اء م��ش��روع الضمان التربوي
وخصخصة التعليم ألهداف سياسية
وتربوية بما يضرب المفهوم الوطني
للتربية التي يجب أن تكفل االنصهار
الوطني بين جميع اللبنانيين ،والذي
ال تؤ ّمنه سوى المدرسة الرسميّة»،
مشدّدا ً على «ضرورة التزام المدارس
ال��خ��اص��ة ت��ن��ف��ي��ذ س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
والرواتب ،ودفع الراوتب للمعلمين
من دون تردّد».
كما ش��دّد على «أهمية استمرار
ال��ت��ح � ّرك��ات واألن��ش��ط��ة المختلفة
ل��دع��م ان��ت��ف��اض��ة ال��ش��ع��ب العربي
الفلسطيني» ،ودعا إلى «رفض زيارة
ن��ائ��ب الرئيس األم��ي��رك��ي للمنطقة
وعدم استقباله» ،مؤ ّكدا ً أنّ الواليات
ال��م��ت��ح��دة «ل���م ول���ن ت��ك��ون ط��رف �ا ً
محايدا ً في الصراع ،إ ّنما هي طرف
منحاز إلى جانب العدو الصهيوني،
وتعمل ليالً ن��ه��ارا ً من أج��ل تمكينه
م��ن تحقيق أه��داف��ه ف��ي تهديد ك ّل
األرض الفلسطينية ،واس��ت��ط��رادا ً
تصفية الحقوق الوطنية العربية في
فلسطين».
ودع��ا إل��ى «أوس��ع حملة تضامن

م��ع الطفلة الفلسطينية المقاومة
عهد التميمي وعائلتها» ،وطالب
المؤسسات الدولية بـ»الضغط على
كيان االحتالل الصهيوني إلطالقها».
وت��و ّق��ف ال��ل��ق��اء عند اإلن��ج��ازات
الميدانية المه ّمة التي ح ّققها ويح ّققها
الجيش السوري والحلفاء في محور
المقاومة في غوطة دمشق ومحافظة
إدل��ب ،بعد خ��رق المسلّحين اتفاق
خفض التصعيد وتل ّكؤ النظام التركي
ف��ي تنفيذ ب��ن��وده لناحية محاربة
تنظيم «جبهة «النصرة» اإلرهابية.
ون���دّد ب��ـ»االع��ت��داء ال���ذي ن ّفذته
الجماعات المسلّحة بواسطة طائرات
مسيّرة زودتها إيّاها تركيا على مطار
حميميم العسكري في الالذقية»،
مؤ ّكدا ً أنّ «السنوات الماضية من عمر
الحرب اإلرهابية ،أثبتت أنّ السبيل
الوحيد إلنهاء وجود اإلرهابيين على
األرض السورية وتعافي سورية
إ ّنما هو الحسم في الميدان ،فالحسم
هو الذي يس ّرع الح ّل السياسي الذي
ي��ق��وم على ق��اع��دة اح��ت��رام سيادة
سورية واستقاللها وحرية قرارها».

لقاء بين «القومي» و«الديمقراطي» في حا�صبيا
وت�أكيد �ضرورة التعاون لمعالجة م�شاكل المنطقة

القومي والديمقراطي في حاصبيا
زار من ّفذ ع��ام حاصبيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي لبيب سليقا على رأس وفد من هيئة المن ّفذية،
دائ��رة حاصبيا في الحزب الديمقراطي اللبناني ،وكان
في استقباله رئيس الدائرة سعيد أبو إبراهيم وعدد من
مسؤولي «الديمقراطي اللبناني» في منطقة حاصبيا.

جرى خالل الزيارة بحث مختلف األمور والشؤون التي
تتعلّق بمنطقة حاصبيا ،ال سيّما على الصعيدين اإلنمائي
والخدماتي ،وأ ّكد المجتمعون على ضرورة تنسيق الجهود
من أجل معالجة المشاكل التي يعاني منها أبناء منطقة
قضاء حاصبيا.

كرامي :واقع طرابل�س االقت�صادي �أليم وخطير
استقبل رئيس «ت � ّي��ار الكرامة»
الوزير السابق فيصل كرامي ،وفدا ً
م��ن ات��ح��اد العمال والمستخدمين
ف��ي ط��راب��ل��س وال��ش��م��ال ،ت��ق�دّم��ه
رئيسه شعبان بدرا ورئيس مجلس
المندوبين في االتحاد فاضل عكاري
ورؤساء النقابات العمالية المنضوية
تحت لواء االتحاد .عرض بدرا للواقع
االقتصادي في المدينة ،ونسب ركود
النمو وال��ت��ردّي االق��ت��ص��ادي ،ودور
النقابات العمالية ف��ي تغير هذا
الواقع ،بما يخدم هذا أهل طرابلس
ومرافقها الحيويّة».
ث ّم التقى كرامي وف��دا ً من نقابات
أرب��اب العمل في طرابلس ،تقدّمه
النقيب طارق المير ورؤساء ومم ّثلي
العديد من النقابات المنضوية تحت
لواء اتحاد أرباب العمل.
وط��ال��ب ال��م��ي��ر ب��ض��رورة إج���راء
انتخابات مجلس إدارة اتحاد ارباب
العمل بعد ع��ش��رات ال��س��ن��وات من
التو ّقف القسري.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أوض���ح ك��رام��ي أ ّن��ه
استمع م��ن ال��وف �دَي��ن «إل��ى الواقع
االقتصادي األليم ال��ذي تعاني منه
مدينتنا الحبيبة ،وهذا الواقع نعرفه
جميعاً ،لكن لم يكن يخطر ببالنا
أ ّننا وصلنا إلى هذا الدرك والفقر في
طرابلس ،فاألرقام التي بين أيدينا
والتي عرضوها علينا أرقام خطيرة
جدا ً سنعرضها في مؤتمر صحافي

كرامي في مقهى فهيم التراثي
في القريب العاجل ،ويجب علينا
المطالبة بتغيير هذا الواقع األليم،
وأول خطوة في تغيير ه��ذا الواقع
االق��ت��ص��ادي الصعب ال��ذي تعاني
منه مدينة طرابلس من اإلنماء غير
المتوازن ،هي االنتخابات النيابية،
التي ُوع��دن��ا بإجرائها بعد أربعة
اش���ه���ر ،ون��ح��ن ال���ي���وم ن��س��م��ع في
الصالونات والهمسات والتصريحات
ب����أنّ ال��ب��ع��ض ي��ش � ِّك��ك ف���ي إج���راء
االنتخابات النيابيّة ألسباب تقنيّة،
أجلوا االنتخابات أساسا ً
ونقول إ ّنهم ّ
من أجل اإلصالحات ،واليوم نسفوا
اإلصالحات الموجودة أصالً».
وأ ّكد كرامي اإلصرار «على إجراء
االنتخابات النيابيّة ،ألنّ واقع الفساد

الذي تعيشه الدولة اللبنانيّة على ك ّل
الصعد مستمر ،والرشوة المستجدّة
التي يمارسها أهل السلطة ،بحيث
يدفعون رش��ى م��ن ج��ي��وب الناس
للناس ،وهذا أمر خطير».
وك��ان ك��رام��ي التقى شخصيات
وهيئات تربوية ،اجتماعية ،رياضية
وشعبية.
من جه ٍة أخرى ،زار كرامي مقهى
«فهيم التراثي» ،في ساحة جمال
عبدالناصر ف��ي ال��ت� ّل  -طرابلس،
بدعوة من خضر الشعراني الذي أعاد
ترميمه وتأهيله.
وع��ق��د ك��رام��ي ل��ق��ا ًء م��ع ع��دد من
المواطنين ،ت� ّم خالله التط ّرق إلى
أوضاع المدينة وأحوال أهلها.

لحّ ود ا�ستقبل وفد ًا من جبيل
لحود ،في دارته في اليرزة وفدا ً من بلدة طورزيا-
استقبل الرئيس إميل ّ
لحود وبيار الحايك وعددا ً من أبناء البلدة.
جبيل ،ض ّم المختار رفيق ّ
لحود ،بالعام الجديد .وقال المختار:
وقدّم المختار والحايك التهاني للرئيس ّ
لحود ،هي دارة ك ّل المحبين والداعمين للجيش» ،وشدّد على
«إنّ دارة الرئيس ّ
«ضرورة التفاف الشباب اللبناني حول المؤسسة العسكرية ،خشبة الخالص
الوحيدة للبنان».
لحود في تصريح« ،أنّ المناكفات
من جهته ،اعتبر النائب السابق إميل إميل ّ
في الحياة السياسية باتت أمرا ً عادياً ،تماما ً كمثل اعتيادنا على أن يتح ّول
جزء من العمل الحكومي إلى تسيير مصالح خاصة أو لها صلة بالمحسوبيات
قبل أي استحقاق انتخابي ،إلاّ أنّ هذه األمور كانت تبقى ،على الرغم من عدم
صوابيّتها ،بعيدة عن أن تالمس ما يرتبط بصحة المواطن بشك ٍل مباشر،
ولك ّننا دخلنا اليوم في مرحلة جديدة مع قرار الحكومة السماح بإنشاء محارق،
ّ
مكتظة بالسكان».
وهو ما ال يحصل في أيّ بلد في العالم في قلب مدينة
وشدّد «على أنّ أزمة النفايات التي نشهدها منذ سنوات ليست بالسهلة،
ولكنّ ذلك ال يعني استمرار اعتماد حلول على حساب صحة الناس والبيئة،
وهو ما حصل مع الحكومة السابقة ويستم ّر مع الحالية ،ما يستوجب العودة
فورا ً عن القرارات الصادرة في هذا الشأن».
ولفتَ إلى أنّ «ث ّمة أمورا ً يجب أن تؤخذ في االعتبار في بل ٍد مثل لبنان ،انطالقا ً
من تجارب كثيرة سابقة ،كمثل حصول اعتداء «إسرائيلي» محتمل في أيّ
لحظة قد يشمل استهداف هذه المحارق التي ستتح ّول حينها إلى بقعة سا ّمة،
أو حصول كباش سياسي أو تح ّرك مطلبي ،شبيه بما يحصل اليوم ،يصل إلى
ح ّد إضراب العاملين في هذه المحارق التي ستنتج حينها مادة قاتلة قد يستمر
تأثيرها لسنوات».
وختم« :نفهم ،وال نتفهّم ،أنّ البعض م ّمن يشكون من اإلف�لاس المالي
يحتاجون الى مشاريع دسمة لتغذية جيوبهم الفارغة ،وهو ما يحصل في أكثر
من مجال في الفترة األخيرة ،ولكن حبّذا لو يتم ّتع هؤالء بح ّد أدنى من الخجل
ويتشبّهون ببعض أسالفهم فيستفيدوا مالياً ،ولكن أقلّه بعيدا ً ع ّما يالمس
صحة الناس وبيئة الوطن».

الداعوق :لح�صر التجاذبات
في �إطارها ال�سيا�سي
اعتبر أمين عام «منبر الوحدة الوطنية» خالد الداعوق ،أنّ «ما يشهده
لبنان هذه األيام من تجاذبات على الصعيد السياسي ليس أمرا ً مستغربا ً
على أبواب االنتخابات النيابيّة المرتقبة في مطلع شهر أيار المقبل» ،الفتا ً إلى
أنّ «الحماوة المب ّكرة سببها المهل التي يفرضها القانون لالنتهاء من تقديم
الترشيحات وتشكيل اللوائح في أواخر شهر آذار المقبل».
ورأى أنّ «اللبنانيّين معتادون منذ زمن بعيد على مثل هذه التجاذبات
السياسيّة ُقبيل االنتخابات ،لكنّ التصعيد هذه المرة قد يكون وصل إلى
وتيرة أعلى من الالزم ،خصوصا ً مع انسداد أفق الحلول للمل ّفات المع ّقدة التي
تسبّب التجاذبات والمشاكل بين المسؤولين واألفرقاء السياسيين».
وإذ أ ّكد الداعوق أنّ الديمقراطية مسألة مه ّمة جدا ً وال غنى عنها في لبنان،
شدّد «على ضرورة أن تبقى الخالفات في إطارها السياسي العام ،وأن ال
ّ
لخضات
تنعكس سلبا ً على مصالح الناس وحياتهم اليوميّة المع ّرضة
وه ّزات كثيرة ج ّراء انقطاع التيار الكهربائي ،وعدم معالجة مشكلة النفايات
بالطريقة العلمية الالزمة ،فضالً عن أهمية إيجاد الحلول المناسبة ألزمة
السير ،وغير ذلك من قضايا ومسائل قد يعتقدها البعض بسيطة لك ّنها في
صلب أولويات المواطن العادي الذي ال يهت ّم على اإلطالق بصعود أو هبوط
أسهم هذا أو ذاك في البورصة السياسية».
وجدّد المطالبة بإنجاز المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية
الصادر في شباط « ،2005أل ّنه يش ّكل الطريق األمثل لتقريب المسافات بين
الدولة والمواطن ،وأل ّنه يجعل اإلدارة العا ّمة في خدمة المواطنين فعالً ال
قوال ً”.

 النابل�سيّ � :أي خلل في الح�سابات
فر�صة للأعداء ل�ضرب منعتنا

لجنة الأ�سير �سكاف:
لت�صعيد العمليات الفدائيّة ّ
�ضد االحتالل
باركت لجنة أصدقاء عميد األسرى في السجون «اإلسرائيلية» يحيى سكاف
«العمليّة البطولية التي ن ّفذها مقاومون فلسطينيون ،والتي ُقتل فيها الحاخام
المتط ّرف رزيئيل شيبح قرب مدينة نابلس ،هذا الحاخام المتط ّرف المعروف
بعدائه المطلق للشعب الفلسطيني».
واعتبرت اللجنة أنّ «ه��ذه العملية هي ر ّد فعل طبيعي ومشروع على
الجرائم البربرية التي يقوم بها جنود االحتالل وقطعان المستوطنين اليومية
ض ّد الشعب الفلسطيني األعزل الذي يدافع عن أرضه وعرضه والمقدّسات
اإلسالمية والمسيحية ،كما أنّ هذه العملية هي نوع من أنواع الر ّد على القرار
األميركي اإلسرائيلي القاضي باعتماد مدينة القدس «عاصمة إلسرائيل» ،ألنّ
كا ّفة األحرار والشرفاء لم ولن يقبلوا بهذا القرار وستبقى القدس عاصم ًة أبديّة
لفلسطين».
التمسك بخيار
وأ ّكدت اللجنة «أنّ الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو
ّ
المقاومة والكفاح وتصعيد العمليات الفدائية ض ّد االحتالل الصهيوني ،ألنّ هذا
الخيار أثبت أ ّنه الطريق الصحيح الذي يمكن التعامل به مع العدو وأدواته».

نور الدين للفل�سطين ّيين :نحن معكم و�سوف تح ّررون الأر�ض
كفركال -رانيا العشي
ت��ح��ت ع���ن���وان «ال���ق���دس ع��ن��وان
كرامة األ ّم���ة» ،أق��ام ح��زب الله وقفة
تضامنية ح��اش��دة لنصرة القدس
ورفضا ً للقرار األميركي الجائر بجعلها
عاصمة للكيان «اإلسرائيلي» وإلعالء
الصوت بأنّ القدس العاصمة األبدية
لفلسطين ،وذلك في كفركال عند جدار
فاطمة الفاصل بين لبنان واألراضي
الفلسطينية المحتلّة.
وان��ط��ل��ق��ت م��س��ي��رة ج��م��اه��ي��ري��ة
حاشدة إلى ساحة الجدار ،يتقدّمها
حَ مَلة األعالم اللبنانية والفلسطينيّة
ورايات حزب الله وعلم كبير لفلسطين

ُكتب عليه «عالقدس رايحين شهداء
ّ
لكشافة المهدي وطالب
بالماليين»،
المدارس ،وبمشاركة عضو المجلس
المركزي في حزب الله الشيخ خضر
نور الدين ومسؤولي الحزب في قطاعي
الخيام واألوسط والفاعليات الحزبية
وحشد من األهالي ،وسط الصيحات
والهتافات المؤيّدة لفلسطين والمندّدة
بأميركا و»إسرائيل» ،في ظ ّل إجراءات
أمنيّة م��ش �دّدة م��ن الجيش والقوى
األمنيّة ومراقبة م��ن ق��وات ارتباط
«يونيفيل» .ف��ي وق��ت راق���ب العدو
بواسطة الكاميرات المنتشرة على
الجدار ،ما يجري في الجانب اللبناني،
كما شوهدت آليّات عسكرية انتشرت

الم�شنوق� :أبو م�صطفى زعالن �شوي
لكن قلبه كبير وبي�ساع

المشنوق متحدثا ً في حفل تكريم مخاتير بيروت
اعتبر وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،أنّ «التعاون المثمر
ب��ي��ن ال���رؤس���اء ال��ث�لاث��ة ه��و ال��ذي
ثبّت االستقرار ،وأنجز تشكيالت
دبلوماسية وقضائية ،وإن كنت ال
أواف��ق على بعضها ،وأنجز إصدار
مراسيم النفط وأنجز الشراكة مع
القطاع الخاص التي ستفتح آفاقا ً
لتنفيذ مشاريع من خ��ارج مالية
الدولة التي ال تتح ّمل».
وشدّد خالل رعايته تكريم مخاتير
بيروت من «نقابة تجار الذهب»
و»جمعية تجار ال��م��زرع��ة» ،على
«أ ّننا مؤمنون بالتسوية وملتزمون
االستقرار ،والرئيس سعد الحريري
ال يو ّفر جهدا ً في عمله الحكومي
بتقديم أفكار ومشاريع وملفات».
وقال« :التعاون مثمر بين الرؤساء
ميشال عون ونبيه ب ّري والحريري،
و»أب��و مصطفى زع�لان ش��وي لكن
بسيطة ،قلبه كبير وبيساع» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «لبنان وس��ط ال��ح��رائ��ق التي
تحيط ب��ه تبقى مشاكله م��ق��دورا ً

عليها ويمكن حلّها ،إنْ في األمن أو
في السياسة أو في النقد».
وأش��ار إلى أ ّن��ه «بقدرة الجيش
وقائده العماد جوزيف عون وقوى
األمن الداخلي بقيادة اللواء عماد
عثمان واألم��ن العام بقيادة اللواء
عباس إبراهيم ،الذين يعملون ليالً
ونهارا ً لحفظ األمن واالستقرار في
العاصمة ولبنان ،نحن من أكثر
العواصم أمناً».
وكشف «أ ّننا نجونا من عمليات
ّ
تتحضر ،وال أفشي س � ّرا ً إذا
كانت
قلت إنّ اإلرهابيين يعيدون تجديد
خالياهم األمنيّة ك ّ��ل ستة أشهر،
لكنّ شبابنا واع��ون جدا ً بحيث لم
يستطع اإلرهابيون تشكيل نواة
عملهم اإلره���اب���ي ،وي��ت � ّم القبض
عليهم ف����وراً .وه���ذه ش��ه��ادة إلى
القوى األمنيّة التي لها باع وقدرة
على حفظ األمن في لبنان».
من جه ٍة أخرى ،استقبل المشنوق
السفير السعودي في لبنان وليد
اليعقوب ،وتشاور معه في مجمل

العالقات اللبنانية  -السعودية.
كما التقى سفير بريطانيا هيوغو
شورتر ،ال��ذي شكر ِباسم حكومة
ب�ل�اده وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة واألج��ه��زة
التابعة ل��وزارت��ه على «اهتمامها
بقضية اختفاء الموظفة البريطانية
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي س��ف��ارة ب�لاده��ا في
لبنان» ،مشيدا ً بـ»سرعة كشف
جريمة قتلها».
ث � ّم تناول البحث التحضيرات
المخصص
النعقاد مؤتمر «روما »2
ّ
لدعم الجيش وقوى األمن الداخلي.
وق��د نقل السفير البريطاني إلى
المشنوق «استعداد بالده لتقديم
ال��م��زي��د م��ن ال��م��س��اع��دة وال��دع��م
لمختلف األجهزة اللبنانية» ،وقد
شكره الوزير المشنوق.
وتط ّرق البحث إلى استعدادات
وزارة الداخلية إلجراء االنتخابات
النيابيّة ،فأ ّكد المشنوق «إجراءها
ف��ي م��وع��ده��ا ،وج��ه��وز ال����وزارة
م����ن خ��ل��ال ت��ك��ث��ي��ف ج��ه��وده��ا
وتحضيراتها».

مما هو في �أميركا»
«الو�ضع الأمني في لبنان �أف�ضل ّ

�إبراهيم :بين عون وب ّري �أزمة �سيا�سية ال تقن ّية
ولم �أن�سحب من الو�ساطة

السجاالت
أ ّكد العلاّ مة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح« ،أنّ تنامي ِّ
السياسيّة ُقبيل االستحقاق االنتخابي تزيد الواقع الداخلي وهنا ً وهشاشة،
ألنّ الخطابات المعلنة التي تصدر من هذا الفريق وذاك ،ومن هذا الطرف
وذاك ،ال تقوم على أساس المصلحة العا ّمة للناس ،وإ ّنما على أساس المكابرة
والعناد».
وقال« :إذا كان من كلمة نقولها أمام االستحقاق المقبل ،فهي ضرورة أن يكون
استقرار البلد مدخالً بديهيا ً وسقفا ً ال يمكن تجاوزه من أيّ جهة ،خصوصا ً أنّ
مظاهر االنكشاف العام متح ّققة ،وانعدام األمن في الجوار قائمة وهشاشة
النظام اإلقليمي والدولي واضحة ،وهذا يعني أنّ أيّ خلل في الحسابات يش ّكل
فرصة لألعداء لضرب ما لدينا من منعة وأسوار وقائيّة».
نوجه عناية ك ّل المشاركين في االنتخابات المقبلة إلى
وختم« :من هنا،
ّ
لب النقاش األساس
التحلّي بروح المسؤولية األخالقية والوطنية ،وأن يكون ّ
هو الحق ومصلحة المواطنين وتحصين سيادتنا وق ّوتنا».

لقاء ت�ضامني لحزب اهلل مع القد�س عند جدار فاطمة

خلف الجدار إلى الغرب من بساتين
مستعمرة المطلة الحدودية.
واس ُته ّل االحتفال بإطالق بالونات
بألوان العلم الفلسطيني ،ث ّم قدمت
ف��رق��ة ال���رض���وان أن��اش��ي��د ث��وريّ��ة
خاصة بالمناسبة ،بعد ذل��ك ألقى
توجه فيها
الشيخ نور الدين كلمة،
ّ
إل��ى الفلسطينيين ب��ال��ق��ول« :إ ّن��ك��م
أب��ط��ال ونشهد أن��ك��م أه��ل للتحرير،
وباستطاعتكم ال��ن��ه��وض لتحرير
أرضكم .كما أ ّنكم ثب ّتم في وجه ك ّل ما
أُحيك ضدّكم من أنظمة العالم العربي
الرجعية المتخلّفة ،نحن معكم في
تضحياتكم وس��وف تنالون الحرية
وتح ّررون األرض».

«التعاون بين الر�ؤ�ساء الثالثة ث ّبت اال�ستقرار»
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إبراهيم محاطا ً بمجلس نقابة الصحافة
أ ّك��د المدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم ،أنّ «بالرغم
م ّما نشهد في السياسة من ّ
خضات
وط��ل��ع��ات ون�����زالت ،وم��ه��م��ا ك��ان
وضعنا السياسي والعسكري ،فإنّ
الناس في الخارج يحترموننا أل ّننا
ضبطنا األمن في إطار الحريات التي
نعت ّز بأ ّنها مصونة».
وعن التحذير الجديد الصادر عن
السلطات األميركية إلى مواطنيها
ب��ت��ج� ّن��ب ال���زي���ارة وال��ت��ج��وال في
مناطق لبنانيّة ،قال إبراهيم ،خالل
استقباله مجلس نقابة الصحافة
ب��رئ��اس��ة النقيب ع��ون��ي الكعكي:
«يجب أن نالحظ أنّ التحذير ر ّكز
ع��ل��ى م��ن��اط��ق م��ع � ّي��ن��ة ،ول��ك��ن في
مختلف األحوال أبعاده سياسية»،
مؤ ّكدا ً أنّ «الوضع األمني في لبنان
ه��و أفضل م��ن ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي 
الواليات المتحدة األميركية ،ومن
ك ّل دول المنطقة ومن بلدان كثيرة
في العالم».
وأوضح أنّ «من أسباب استقرار
ه���ذا ال��وض��ع األم��ن��ي ع��ن��دن��ا ،هو
التنسيق بين األج��ه��زة األم��ن� ّي��ة،
والوزير نهاد المشنوق له الفضل
وال���دور في تحقيق ه��ذا التنسيق،
وأيضا ً التعاون في ما بيننا».
وع��ن رأي��ه في اإلح��ص��اءات التي
ُنشرت أخ��ي��را ً عن أع��داد الالجئين
الفلسطينيّين المقيمين في لبنان،
أعلن أنّ «األمن العام لم يشارك في
عملية اإلحصاء تلك وأنا أش ّكك فيها،
وقيل لي إنّ ث ّمة أماكن لم يتم ّكنوا
من الدخول إليها إلحصائها» .أ ّما
بالنسبة ألعداد النازحين السوريّين
 ،فأشار إلى أنّ «ذروة عددهم بلغت
والمسجلين
مليونا ً و 700ألف نازح،
ّ

رسميا ً هم في ح��دود المليون .أ ّما
المجموع الحقيقي اآلن فهو مليون
و 500ألف نازح سوري».
ور ّدا ً على س��ؤال ،نفى أن يكون
انسحب من الوساطة بين رئيس
الجمهورية ميشال ع��ون ورئيس
مجلس الن ّواب نبيه ب ّري ،مشيرا ً إلى
أنّ «أسباب األزمة سياسيّة وليست
تقنيّة».
مرشحا ً
ّ
وأ ّك��د إبراهيم أ ّن��ه ليس
لالنتخابات النيابيّة ،وإلاّ لكان قدّم
استقالته من المديرية العا ّمة لألمن
العام ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك إصرارا ً
على إجراء االنتخابات في موعدها،
وه��ذا ما ي��ؤ ّك��ده ال��رؤس��اء الثالثة،
إضاف ًة إلى الدعوات المتك ّررة من
المجتمع الدولي ،وخصوصا ً أوروبا
وأميركا ،إلجرائها« ،وحتى لو بدنا
نته ّرب مش قادرين» ،فكم بالحريّ
أنّ الجميع حرصاء على إجرائها؟».
وعن مصير المطرا َن ْين المختطفين
غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس
ال��ي��ازج��ي ،ق���ال« :ل��ق��د ق��م��ت ب��دور
أساسي في هذه القضيّة ،خصوصا ً
أنّ المطران إبراهيم كان قد اتصل بي
قبل أسبوع من اختطافه قائالً لي:
أنا على عالقة جيدة مع المعارضة
وأستطيع م��س��اع��دت��ك .ول�لأس��ف،
وق��ع في الخطف بعد أي��ام من هذا
االتصال».
وأض������اف إب���راه���ي���م« :ع��م��ل��ت
كثيراً ،وزرت دوال ً كثيرة في شأن
المخطوفين وال معلومات لديّ عن
مصيرهما .وق��د واجهنا محاوالت
ابتزاز من عصابات عديدة ،بعضها
ع��رض علينا أن يسلّمنا فيلما ً عن
ال��م��ط��را َن��ي��ن م��ق��اب��ل أم����وال ،فقلنا
أع��ط��ون��ا الفيلم وخ����ذوا األم����وال،

فغابوا ول��م ي��ع��ودوا .في أيّ حال،
ألنّ هذه القضية هي قيد المتابعة،
وأن��ا كنت م� ّي��اال ً إل��ى االعتقاد أ ّنهم
قتلوا المطرانين .أخيرا ً بدأت أغيّر
رأي��ي ،إذ تبيّن في بعض المناطق
التي استرجعتها السلطة السوريّة
وج��ود أش��خ��اص أح��ي��اء ك��ان ُيظنّ
أ ّنهم ُقتلوا».
وعن المعابر بين لبنان وسورية،
قال« :ال أستطيع أن أجزم أنّ الحدود
مضبوطة  ،100%والبرهان حدوث 
وفيّات ألطفال ونساء ومتسلّلين من
سورية على المعابر غير الشرعيّة».
ورأى أ ّنه «من دون الكالم والتنسيق
مع النظام السوري ال يمكن عودة
النازحين ،علما ً أنّ هذا الحوار لن
يبقى ث��ن��ائ� ّي�اً ،ب��ل سيكون ثالثيا ً
بمشاركة األمم الم ّتحدة» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«األزم��ة في سورية في طريقها إلى
خواتيمها بعدما انتهى نحو 80%
منها».
واستبعد كلّيا ً حربا ً «إسرائيلية»
على لبنان« ،إلاّ إذا وقع أيّ حادث
فجائي يستدرج هذه الحرب».
ّ
وك��ان الكعكي أوض��ح في بداية
اللقاء« ،أنّ هذه الزيارة هي لتقديم
التقدير للّواء إبراهيم ،وتثمين دوره
ال���ذي أس��ه��م ف��ي ض��ب��ط األوض���اع
األمنيّة في البالد ،خصوصا ً في إطار
التعاون اإليجابي الخلاّ ق بين سائر
األجهزة األمنيّة ،وهذا التنسيق لم
يكن مألوفا ً في السابق».
على صعي ٍد آخر ،التقى إبراهيم
المم ّثلة الخاصة لألمين العام لألمم
المتحدة برنيل داه��ل��ر ك���اردل في
زيارة تعارف ،وبحث معها التعاون
ّ
ومنظمات
القائم بين األم��ن العام
األمم المتحدة.

