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الحريري زار ال�سراي وتر�أ�س اجتماع ًا لكتلة الم�ستقبل:
دورنا حماية االعتدال وخيارنا دعم الدولة وم�ساعدة الجي�ش
بعد غياب دام ثالث سنوات ،فاجأ الرئيس
سعد الحريري اللبنانيين والوسط السياسي
بعودته فجر أم��س ،إل��ى بيروت ،تلك العودة
التي تحمل الكثير من الدالالت ال سيما في ضوء
المستجدات األمنية والوضع المتأزم في عرسال،
والجمود السياسي بعد مرور حوالى ثالثة أشهر
على الشغور الرئاسي .ونقل زوار الحريري عنه
أنّ «ع��ودت��ه هي بسبب استشعاره لخطورة
الوضع في لبنان وللتعبير عن دعمه للجيش
ماديا ً ومعنويا ً من خالل تواجده في لبنان»،
مؤكدين «أن ليس هناك من تسوية مسبقة أدت
إلى عودته ،لكن إذا كان هناك من نية إيجابية
بإعادة تكوين السلطة لدى الفريق اآلخر بدءا ً من
االنتخابات الرئاسية فهو منفتح على أي من هذه
النوايا».
وك��ان الحريري استهل لقاءاته فور عودته
ف��ي ال��س��راي الحكومية حيث التقى رئيس
الحكومة تمام س�لام وبحث معه ف��ي الهبة
السعودية األخيرة وآلية تنفيذها .وقال الحريري
لإلعالميين لدى مغادرته السراي« :إنّ الوضع
يستدعي وجودي في لبنان ،وعودتي إلى لبنان
جاءت بعد الهبة السعودية للجيش اللبناني
التي سنعالج كيفية تنفيذها».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ال��ض��م��ان��ات ألمنه
الشخصي ،قال« :إن شاء الله خير والله يحفظ
الجميع» ،من دون أن يشير إلى مدة بقائه في
لبنان.
وبدأت الشخصيات السياسية بالتوافد إلى
بيت الوسط لتهنئة الحريري بعودته ،واستقبل
الحريري كالً من الرئيس فؤاد السنيورة ووزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،كما التقى
كالً من وزراء :السياحة ميشال فرعون ،اإلعالم
رمزي جريج ،التنمية اإلداري��ة نبيل دو فريج،
والعدل أشرف ريفي ،والنواب :بهية الحريري،
عاطف مجدالني ،محمد قباني ،عمار حوري،
جان أوغاسبيان ،أمين وهبي ،غازي يوسف،
سيرج طورسركيسيان ومحمد الحجار .ث ّم
استقبل السفير السعودي علي عواض عسيري
وعرض معه األوضاع العامة.
وأعلن المكتب اإلعالمي للرئيس الحريري أنه
«تلقى اتصاال ً هاتفيا ً من رئيس مجلس النواب
نبيه بري هنأه فيه بسالمة العودة ،كما تلقى
اتصاالت تهنئة من ك ّل من الرئيس أمين الجميل،
الرئيس حسين الحسيني ،وزي��ر الخارجية
جبران باسيل ،وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درباس ،البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي ،بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام،
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
والسفير جورج خوري.

مواقف مرحبة بالعودة

وتوالت ردود الفعل المرحبة بعودة الرئيس
الحريري إلى لبنان ،وفي هذا السياق ،رحب
رئيس الحكومة تمام س�لام ب��ع��ودة الرئيس
الحريري إل��ى لبنان ،ووصفها بأنها «خطوة
حس وطني عا ٍل في هذه الظروف
كبيرة تنم عن ّ
الدقيقة التي تمر بها البالد»ً ،
آم�لا بأن تؤدي
هذه البادرة إلى «خلق أجواء إيجابية مؤاتية
للتقارب بين اللبنانيين بما يؤدي إلى تحصين
البالد سياسيا ً وأمنيا ً إزاء األوضاع التي تعيشها
المنطقة» .واعتبر رئيس حزب الكتائب أمين
الجميّل «أنّ من شأن عودة الرئيس الحريري
تسريع معالجة رواسب حوادث عرسال وتزخيم
النشاط من أجل إنجاز االستحقاق الرئاسي»،
واصفا ً عودة الحريري بـ«الحدث المهم» .وأمل

األمام بالمساعي اآليلة إلى الخروج من األزمة
السياسية واالجتماعية الداخلية في لبنان» .كما
أمل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن «أن تكون عودته مقدمة لمزيد من
اإليجابيات على الساحة الوطنية» .ورحب
األمين العام لـ «التيار االسعدي» معن االسعد
بـ«عودة الرئيس الحريري الى لبنان واستعادة
موقعه الطبيعي كركن أس��اس��ي ف��ي الحياة
السياسية اللبنانية».

اجتماع كتلة المستقبل

الحريري محاطا ً بأعضاء كتلة المستقبل
السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي
أن تكون عودة الحريري في إطار التوافق على
ضرورة مكافحة اإلرهاب ،وقال« :نرجو أن تكون
عودته في هذا اإلطار وأن يكون توافق على جمع
كلمة اللبنانيين على محاربة التطرف واإلرهاب
الذي يهدد لبنان وسورية».
ورأى وزير اإلع�لام رمزي جريج أنّ عودته
«تشكل بارقة أمل بانفراج األزم��ات السياسية
واألمنية التي يعاني منها لبنان» .أم��ا وزير
الصحة وائل أبو فاعور فقد رأى أنها «تمثل خطوة
إيجابية وكبيرة» .وقال« :هي أوال ً تكرس وتحمي
أكثر منطق االعتدال في البلد ،ومنطق الشراكة،
وه��ي تفتح آفاقا ً جديدة أم��ام ه��ذه الحوارات
التي يمكن أن ت��ؤدي ليس فقط إل��ى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،بل هي تعطي دافعا ً
وحافزا ً أكبر لالتصاالت السياسية التي يمكن أن
تقود إلى تسوية وطنية شاملة في االستحقاق
الرئاسي وفي غيره من االستحقاقات» .وأضاف:
«حسنا ً فعل الرئيس سعد الحريري بأن عاد

إلى وطنه وإل��ى أهله وإل��ى جمهوره ،ليمارس
دوره كزعيم سياسي وشريك أساسي مع كل
القيادات والشخصيات السياسية التي يجب أن
تعمل في شكل مشترك ألجل إنقاذ البالد» .وأمل
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن «أن يكون المناخ قد أصبح مؤاتيا ً للحوار
المباشر بين القوى السياسية» ،مؤكدا ً «أنّ
الرئيس الحريري قاد ٌر على إضفاء مناخ إيجابي
على الحياة السياسية اللبنانية من خالل رفضه
لإلرهاب ووقوفه إلى جانب الجيش واستعداده
لمالقاة االستحقاقات الدستورية التي تعتبر
فرضا ً على ك ّل مسؤول سياسي» .واعتبر رئيس
حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
أنّ عودة الحريري «يمكن أن تساعد في تشكيل
مظلة سياسية للجيش اللبناني والتي كان فقدها
خالل األيام السابقة» .وأمل البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي «أن تشكل
عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان حافزا ً
لتضافر ك ّل الجهود الخيرة من أجل الدفع إلى

اجتماع � 14آذار في بيت الو�سط:
الن�سحاب حزب اهلل من �سورية
عقدت قوى  14آذار اجتماعا ً استثنائيا ً موسعا ً لها مساء أمس ،في بيت الوسط بمناسبة
عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت حضره الرؤساء أمين الجميل ،فؤاد السنيورة
وسعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعدد من الوزراء والنواب
وشخصيات وجميع مكونات  14آذار.
واعتبرت القوى في بيان «أنّ عودة الرئيس الحريري شهادة إضافية على التزام هذا
البيت بوحدة لبنان واستقالل كيانه ،وهذه العودة تمثل لدى كل اللبنانيين المخلصين
فسحة أم��ل في مستقبل لنا وألوالدن���ا» .كما أك��دت «تمسكها الكامل بالدولة ،وبكافة
مؤسساتها السياسية والعسكرية واألمنية» ،معتبرة« :أنها الضمانة الوحيدة ألمن
اللبنانيين واستقرارهم وعيشهم المشترك اإلسالمي المسيحي».
وشكرت قوى  14آذار الملك عبدالله بن عبدالعزيز «على التفاتته الكريمة دعما ً للجيش
اللبناني والقوى األمنية في معركتهم الشرسة ضد اإلرهاب ،والذي أوكل دولة الرئيس سعد
الحريري تنفيذ هذه المساعدة مع الحكومة اللبنانية».
وأكدت القوى «التزامها أمام الرأي العام اللبناني مواصلة نضالها من أجل استقالل لبنان
وسيادة دولته المحررة من ك ّل أنواع وصايات السالح غير الشرعي» ،مطالبة «بضبط
الحدود اللبنانية السورية من خالل نشر الجيش ،مدعوما ً بقوات األمم المتحدة ،كما يتيح
القرار  .»1701ورأت« :أنّ ضبط الحدود بك ّل االتجاهات ال يكتمل إال بانسحاب حزب الله
الفوري من القتال الدائر في سورية ،منعا ً من تكرار ويالت تهدد لبنان وأمنه ،كما حصل في
بلدة عرسال الصامدة ومحيطها».

وم��س��اء ،ت��رأس الحريري في بيت الوسط
اجتماعا ً موسعا ً حضره الرئيس فؤاد السنيورة
وأع��ض��اء كتلة المستقبل النيابية والمكتب
السياسي لتيار المستقبل والمجلس التنفيذي
في التيار ،استهله بتوجيه للعاهل السعودي
عبدالله بن عبدالعزيز «على الهبة السخية التي
قدمها للبنان ،وكلفني اإلشراف عليها وهي هبة
فتحت طريق العودة إلى بلدي الحبيب ،وأعطت
األمل لكل اللبنانيين بأن بلدهم ليس متروكا ً من
قبل أشقائه وهو محط أنظارهم وقرارهم بحمايته
من ك ّل تهديد» .وأكد أنّ «الوظيفة األساسية لهذه
الهبة ،هي دعم الجيش والقوى األمنية والدولة،
وبكلمة أشمل هي للمساهمة في استقرار لبنان
ومواجهة كل محاوالت تخريب العيش المشترك
بين اللبنانيين» .وقال« :ليس هناك شيء اليوم
أهم من دعم الدولة ومساعدة الجيش والقوى
األمنية كي تقوم بالواجبات الملقاة على عاتقها
في حفظ األمن واالستقرار في ك ّل لبنان» .وأضاف
الحريري« :يقول كثيرون إنّ عودتي لها عالقة
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،والحقيقة
أنني كنت أتمنى أن يحصل ذلك ،وأن يكون أول
تحرك لي فور العودة هو زيارة القصر الجمهوري
لالجتماع برئيس الجمهورية أو النزول إلى
مجلس النواب النتخاب رئيس جديد» ،مؤكدا ً
«أنّ انتخاب رئيس جديد هو مسؤولية الجميع».
واش��ار إلى أنّ «دور تيار المستقبل هو حماية
االعتدال ومنع التطرف من التمدّد واالنتشار»،
وق��ال« :م��ا يهمني التركيز عليه هو دور تيار
المستقبل ومنع ك ّل محاولة إلشعال الفتنة ال سيما
أنّ تأجيج التعصب ال يؤدي إلى أي نتيجة».
وتابع« :ليس لدينا خيار لتشكيل ميليشيا ،أو
حمل السالح بوجه سالح أحد .خيارنا هو دعم
الدولة ومساعدة الجيش والقوى األمنية بمعزل
عن بعض االخطاء التي ار ُتكبت من هنا أو من
ّ
بحق
هناك ،فإذا كان حزب الله يرتكب أخطاء
لبنان فهذا ال يعني أن نر ّد عليه بأخطاء مماثلة،
أو أن نلجأ إلى كسر شوكة الدولة وهيبتها».
ورأى الحريري «أنّ تدخل حزب الله في سورية
لم يجلب للبنان إال األذى ،وأكبر األذى وقع على
الطائفة الشيعية من خالل موجة التفجيرات
التي ضربت الضاحية والجنوب والبقاع ،وكانت
بمثابة رد فعل على تدخل الحزب في سورية».
وق��ال« :إنّ حزب الله ألحق األذى الشديد في
ال��ع�لاق��ات بين المسلمين م��ن خ�لال تدخله
في سورية ،وع � ّرض الجيش والقوى األمنية
العتداءات من قبل المجموعات اإلرهابية ،وقد
رأينا كيف يدفع الجيش ضريبة غالية من دماء
شبابه بسبب إصرار حزب الله على فرض أمر
واقع لم يوافق عليه أحد من اللبنانيين».
وأك��د ال��ح��ري��ري أنّ «خطر اإلره���اب جدي
ومصيري وأي تهاون في مواجهة هذا الخطر
يعني فتح الباب أمام الفتنة وأمام نهاية لبنان»،
مشيرا ً إلى أنّ ما يحصل في العراق أخطر من
خطير ،وعملية تهجير المسيحيين العراقيين
رسالة لنا في لبنان وتهديد مباشر لصيغة
العيش المشترك في بلدنا».

ساد الهدوء الحذر بلدة عرسال امس بعد
انسحاب المجموعات اإلرهابية المسلحة
ال��ى ال��ج��رود المحيطة فيما ع��زز الجيش
انتشاره في البلدة ومحيطها واعتقال بعض
المطلوبين ،بالتوازي مع استمرار خروج
النازحين السوريين من عرسال إلى األراضي
السورية.
ميدانياً ،أوضحت قيادة الجيش في بيان
أن وحداتها واصلت تعزيز انتشارها في
منطقة عرسال ومحيطها ،حيث قامت قبل
ظهر أمس بالتمركز على التالل والمرتفعات
المحيطة ب��ال��ب��ل��دة م��ن ال��ج��ه��ة الغربية،
وأقامت حاجزا ً على المدخل الغربي لها عند
تقاطع المهنية  -المستوصف فيما تتابع
ق��وى الجيش اتخاذ المزيد من اإلج��راءات
الميدانية.
وأفيد عن عمليات قنص من قبل اإلرهابيين
على منطقة رأس السرج في عرسال فيما
أكدت مصادر أمنية لقناة الـ «« »Otvعدم
حصول عمليات قنص في البلد أمس بل كان
الوضع طبيعي جدا ً في البلدة».
وفي هذا السياق أوقف الجيش اللبناني
القناص المطلوب م .الحجيري ال��ذي كان
يعمل على تغطية ان��س��ح��اب المسلحين
واس��ت��ه��داف األه��ال��ي ف��ي ح��ي المستوصف
والمهنية بعملية نوعية ق��ي مسجد أبو
اسماعيل ف��ي ع��رس��ا م��ع اإلش����ارة إل��ى أن

 ...وأبطال الجيش في محيطها
الحجيري مطلوب بـ 12م��ذك��رة توقيف
وإطالق نار على أمر فصيلة عرسال وضابط
آخر.
ونفذت قوة من الجيش اللبناني فجر أمس
مداهمات لتجمعات الالجئين السوريين في
بلدة خربة داوود في منطقة دريب عكار حيث
تم توقيف عدد من المشتبه بهم.
وعلى خط المفاوضات مع الخاطفين أكدت
وكالة األنباء الدولية «رويترز» أن المسلحين
الذين خطفوا العسكريين في عرسال طالبوا
الحكومة اللبنانية باإلفراج عن  20موقوفا ً
في سجن رومية لتعود الوكالة نفسها وتنقل
عن مصدر حكومي أن الحكومة لم تتلق أي
طلب من خاطفي الجنود اللبنانيين ،ونقلت
الوكالة أيضا ً عن قائدين عسكريين قريبين
من الخاطفين قولهما عبر اتصال هاتفي إن
المطالب أرسلت للحكومة اللبنانية ،وقال
أحدهم إن قائمة السجناء اإلسالميين الذين
ي��ري��دون إط�لاق سراحهم ضمت الموقوف
عماد جمعة ،وأضاف أحدهما بحسب الوكالة
«األم���ر بسيط :ج��ن��وده��م مقابل الرهائن
اإلسالميين» ،وقال اآلخر «هذا األمر استغرق
وقتا ً طويالً والحكومة غير مستعدة على
ما يبدو لإلنصات والفهم ،ربما يستمعون
ويفهمون هذه المرة وليس لدينا ما نخسره
اآلن فقدنا أناسا ً وشعبنا الجئ ومرة أخرى
لم يعد لدينا ما نخسره».

عودة الحريري...
لملمة �شارع «الم�ستقبل»
} هتاف دهام
 ...وعاد الرئيس سعد الحريري بصورة مفاجئة
من منفاه االختياري عبر مطار بيروت الدولي بعد
ث�لاث سنوات من مغادرته لبنان بصورة مفاجئة
أيضاً ،كانت سبقتها مشاركته في الذكرى السادسة
لما أطلقوا عليه اسم «انتفاضة االستقالل» التي تلت
اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام
 .2005الذكرى التي خلع فيها سترته وربطة عنقه،
وأك��د أنّ مطالب ال��س��ي��ادة واالس��ت��ق�لال والمحكمة
تمض
الدولية تحققت وبقي علينا إنجاز الحرية .لم
ِ
خمسة أش��ه��ر حتى غ���ادر ال��ح��ري��ري ال��ى المملكة
ال��س��ع��ودي��ة ،ي���وم���ذاك ك��ش��ف األم���ي���ن ال���ع���ام لتيار
المستقبل أحمد الحريري عن إشارات أمنية وصلت
إلى رئيس التيار سعد الحريري دفعته إلى مغادرة
البالد لحماية نفسه.
وأكد أنّ الحريري سيعود إلى بيروت في اللحظة
التي ت���زول فيها المحاذير األمنية لكن موعد هذه
ال��ع��ودة م��ن��وط فقط بالحريري ال���ذي ي��ح��دّد الوقت
المناسب ،خصوصا ً أنه على اتصال دائم مع تياره
الذي يطلعه في شكل يومي على الوضع في البالد من
أصغر تفصيل إلى األمور االستراتيجية الكبرى.
فهل زال الخطر األمني؟ أم أنّ األح��داث األمنية
والحركات اإلرهابية التي تنامت على مدى السنوات
ال��ث�لاث الماضية بفعل سياسات ت��ي��ار المستقبل
كانت وراء عودة الحريري الى لبنان؟
ل��م يعد ال��ح��ري��ري إل��ى لبنان عبر م��ط��ار دمشق
ال���دول���ي ك��م��ا وع���د م��ن��اص��ري��ه ،ال��ذي��ن ت��أق��ل��م��وا مع
م��راه��ن��ات تيارهم الفاشلة .ح��ط ف��ي م���درج مطار
بيروت الدولي في لحظة سياسية خطيرة ودقيقة
تبدأ بالمعركة في عرسال التي يخوضها الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي م��ح��ارب��ت��ه اإلره��اب��ي��ي��ن وتداعياتها
وإم��ك��ان��ي��ة ت��ك��راره��ا م��ع انسحابهم إل���ى الجرود،
ودخ���ول تنظيم م��ا ُيس ّمى «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة في
ال��ع��راق وال��ش��ام ـ داع���ش» على الساحة اللبنانية،
إل��ى ال��م��راوح��ة ف��ي الملف الرئاسي وتعطيل عمل
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ي��ت��ح�� ّم��ل م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا بصورة
أساسية الرئيس فؤاد السنيورة.
ع��اد الحريري ال��ى بيروت مع انهيار المنظومة
ال��ف��ك��ري��ة لـ 14آذار ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ي��ن المسيحي
واالس�لام��ي ،ال سيما داخ��ل الطائفة السنّية التي
تعاني تخبّطاً ،فلو لم ي��أتِ الحريري لما ع��ادت 14
آذار وليس صحيحا ً م��ا قاله رئيس ح��زب القوات
سمير جعجع إنّ  14آذار اك��ت��م��ل ع��ق��ده��ا بعودة
الحريري ،فالمنظومة الفكرية لهذا الحراك سقطت
ف��ي األح����داث ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى م��س��ت��وى المنطقة
ول��ب��ن��ان .ع��اد ال��ح��ري��ري وال��ص��راع على أش���دّه بين
التطرف واالع��ت��دال في المنطقة وال��ذي أخ��ذ أبعادا ً
خطيرة.
تكتسب عودة الحريري الى بيروت أهمية كبيرة
في الوقت الراهن ،ال سيما بعد أحداث عرسال وما
أثبتته من خرق تكفيري في صفوف تيار المستقبل،
ب��ع��دم��ا ك���ان م��ط��ل��وب��ا ً م��ن ال��ت��ي��ار األزرق أميركيا ً
وأوروبيا ً منع تمدّد «داع��ش» ،إال أنّ ما حصل كان
النقيض .عشعشت ه��ذه المجموعات ف��ي مناطق
تواجد تيار المستقبل ،ودخلت الى أعماق هذا التيار
االعتدالي.
استشعرت السعودية أنّ ال��ش��ارع السني في
خطر ،فالملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز دعا
األسبوع الفائت الى محاربة اإلره��اب الذي م ّولته

المملكة نفسها في سورية .عاد الحريري مستلحقا ً
ترميم م��ا ت��ه��دّم على ي��د ال��رئ��ي��س ف���ؤاد السنيورة
والنائب أحمد فتفت إلع��ادة بوصلة الخط المعتدل
ال��ذي يمثله وتيار المستقبل في مواجهة النزعات
المتطرفة.
يستشعر الحريري خطر تمدّد التيارات السلفية
وما تقترفه جماعاتها بحق تياره بعدما جرى من
رف��ض المساعدات ف��ي ع��رس��ال .ي��س��ارع الرئيس
األس��ب��ق للحكومة إل���ى ضبضبة الوضع السنّي
ولملمة ما فعله من تقوية للمتطرفين في السنوات
الماضية م��ع ب��دء األزم���ة ال��س��وري��ة وب��ث النعرات
الطائفية ،ودعمه تحرك الشيخ الفار أحمد األسير
ف��ي أح��داث ع��ب��را ،وتغطية وتمويل ق��ادة المحاور
في طرابلس الذين انقلبوا عليه وب��دأوا يستميلون
ش��ارع��ه ال سيما الطرابلسي ال��ذي ن��زع عنه ثوب
الحريرية السياسية ولبس ثوب التيارات السلفية.
وعلى رغم ذلك ،تؤكد أوساط الرئيس الحريري
أنّ االولوية اليوم عند رئيس المستقبل تقديم الدعم
الفوري للجيش عبر هبة المليار دوالر التي قدمها
الملك السعودي للجيش والقوى االمنية اللبنانية،
إال ان مصادر في  8آذار ترى أن إش��راف الرئيس
الحريري على الهبة التي سيقبلها مجلس الوزراء
ف��ي أول جلسة يعقدها ،ه��و تعويم م��ن السعودية
للرئيس الحريري ال��ذي سيستفيد منها ويصرفها
كما يشاء.
لن تنتج عودة الحريري الى لبنان انتخاب رئيس
للجمهورية الثالثاء المقبل ،فالمؤشرات اإلقليمية
والدولية ال توحي بذلك ،القناة االيرانية – السعودية
ال ت��زال مقفلة ،والمفاوضات النووية االيرانية مع
أي خرق جديد يع ّول عليه.
الدول الست لم تحدث ّ
وإذا كان البعض يعتقد أنّ العودة الحريرية الى
لبنان ستأتي بالعماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية
وبالرئيس الحريري رئيسا ً للحكومة ،فإنّ ما يرشح
م��ن معلومات وف��ق م��ص��ادر مطلعة يشير إل��ى أنّ
قدومه الى لبنان لم يحمل أي تسوية كبيرة في شأن
االستحقاق الرئاسي.
تجزم مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ال بوادر حلحلة
توافقية قبل شهر أيلول المقبل ،فالتوافق الرئاسي
ال يحتاج الى عودة الحريري الى بيروت ،لو كان
هناك من ب��وادر ح�� ّل إقليمية ودولية لذلك .النقلة
النوعية في المواقف االقليمية والمحلية ال توحي
بتغيير ج��ذري ،والعماد ميشال ع��ون لن يساوم
على المعادلة التي وضعها والتي تؤكد المناصفة
وق��ان��ون االن��ت��خ��اب ال���ذي يضمنها وي��ح��اف��ظ على
صحة التمثيل.
وتشير ال��م��ص��ادر ال��ى انّ صفقة رئ��ي��س جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط  -الرئيس
ميشال سليمان -الرئيس سعد الحريري ،القائمة
على انتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيسا ً
للجمهورية والعميد شامل روك��ز ق��ائ��دا ً للجيش،
وإجراء انتخابات نيابية وفق القانون االرثوذكسي
باءت بالفشل ،فحزب الله أبلغ جنبالط انّ الجنرال
ع���ون ه��و م��رش��ح ح���زب ال��ل��ه ،ط��ال��م��ا ه��و مستم ّر
بالترشح ،وعندما يسحب ترشيحه فهو من ُيس ّمي
المرشح للرئاسة .وعلى عكس األجواء التي يبثها
النائب جنبالط أو موفده ال��ى عين التينة الوزير
وائل أبو فاعور أنّ هناك تباشير لتسوية رئاسية
مع عودة الحريري في اإلعالم ،فإن جنبالط يؤكد
في الصالونات الضيقة أنّ كرسي الرئاسة األولى
ال تزال عصية على الح ّل.

ِه ْل التقى الحريري وعون
ومقبل وقهوجي

هدوء حذر خ ّيم على عر�سال ومحيطها
والجي�ش عزز انت�شاره واعتقل مطلوبين

عرسال ...تلملم جراحها
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وأفادت قناة الـ«« :»NBNأن شيخ سوري
يفاوض اإلرهابيين ويتواصل مع «هيئة العلماء
المسلمين» التي أكدت أنه لم يطرأ أي جديد في
موضوع رهائن الجيش».
على صعيد آخ��ر استمر خ��روج النازحين
السوريين م��ن ع��رس��ال إل��ى االراض���ي حيث
أكدت رئيسة دير مار يعقوب األم أغنيس مريم
الصليب أن دي��ر م��ار يعقوب في ق��ارة كلفها
متابعة م��وض��وع النازحين السوريين في
عرسال بعد اتصاالت استغاثة من النازحين
في عرسال ،الفتة إلى أنها تعمل على األمر منذ
يومين ،وأنها تواصلت مع كل األجهزة األمنية
اللبنانية لتسوية أوضاع هؤالء.
ونقلت عن المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم «ترحيبه بهذا األم��ر طالما أن
ع��ودة األه��ال��ي تجري ب��إرادت��ه��م» .وتابعت:
«أن هناك حوالى  2000نازح آخرين يرغبون
بالعودة وطلبنا منهم االنتظار ريثما ُتس ّوى
أوض��اع��ه��م ،إذ ال ي��وج��د غ��ي��ر ه���ذه الطريقة
لعودتهم ،ألن المناطق التي قدموا منها ال تزال
معابرها تشهد معارك مما يشكل خطرا ً على
حياتهم.

عرسال تتضامن مع الجيش

وف��ي إط��ار التضامن واإلل��ت��ف��اف الشعبي
ال��واس��ع ال���ذي ي��ل��ق��اه ال��ج��ي��ش ف��ي مختلف
المناطق اللبنانية في تصديه لإلرهاب أصدر

(أحمد موسى)
أهالي عرسال بيانا ً أكدوا فيه بأن عرسال هي
بلدة لبنانية بامتياز ولن تتخلى في يوم من
األي��ام عن هويتها ومؤكدة وقوفها إلى جانب
الجيش اللبناني والقوى األمنية ،ووجهوا تحية
للشهداء الذين سقطوا في هذه المعارك المؤلمة،
مشددين على أن عرسال كانت وما زالت تسعى
نحو العيش المشترك ومد يد العون للجميع من
أجل إعادة إحياء تلك العالقات الدافئة مع جميع
المناطق المجاورة وازاح��ة الغيمة السوداء
والفتنة الظلماء التي عصفت بنا».

الجيش يوقف العلي
وزيد الشهال في طرابلس

شماال ً أوقف فوج التدخل األول في الجيش
م��ازن العلي وزي��د داع��ي اإلس�لام الشهال في
ال��زاه��ري��ة ب��ط��راب��ل��س وع��م��ل ع��ل��ى م��ص��ادرة
دراجتهما النارية.
وه�دّد جعفر داعي الشهال األجهزة األمنية
بأنه س��وف يدمر طرابلس في ح��ال لم يفرج
عن شقيقه زيد ،وتوعّ د الشهال قادة األجهزة
بـ «الويل والثبور وأنه سوف يلقنهم درسا ً لن
ينسوه في حال استمروا في توقيف الشباب
«الملتزم في طرابلس» بحسب تعبيره.
وعلى األثر تجمع العشرات أمام منزل الشيخ
داعي اإلسالم الشهال في أبي سمراء احتجاجا ً
على توقيفه إبنه زيد.

تابع السفير األميركي ديفيد هِ ْل
جولته على المسؤولين اللبنانيين،
ف����زار ب��ي��ت ال��وس��ط ح��ي��ث التقى
الرئيس سعد الحريري في حضور
نادر الحريري .كما التقى هِ ْل نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل في مكتبه في اليرزة وت ّم
البحث في األوضاع الراهنة ال سيما
موضوع تسليح الجيش.
وش��ك��ر ال��وزي��ر مقبل ال��والي��ات
المتحدة األميركية لما قدمته وتقدمه
في هذا المجال ،آمالً بأن تقوم بدورها
خالل هذا الصيف مع تصاعد موجة
الحرائق .كما زار السفير األميركي،
يرافقه عدد من أعضاء مكتب التعاون
الدفاعي األميركي في لبنان ،قائد
الجيش العماد جان قهوجي.
وف��ي الرابية ،التقى هِ � ْل رئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح النائب

قهوجي مجتمعا ً إلى السفير األميركي في اليرزة
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون ف��ي حضور
م��س��ؤول العالقات الديبلوماسية

(مديرية التوجيه)

ف��ي ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ميشال
دوشادارفيان.

تامر :لاللتفاف حول الجي�ش الوطني
بعيد ًا من الح�سابات ال�سيا�سية ال�ض ّيقة
أكد رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر دعم
الجيش الوطني والقوى األمنية اللبنانية في المعركة ض ّد
اإلرهاب ،معتبرا ً أنّ الجيش هو عماد الوطن وضمانة أمنه
واستقراره وسلمه األهلي.
كالم تامر جاء خالل ترؤسه االجتماع الدوري للمكتب
السياسي للحركة ،والذي استه ّل بالوقوف دقيقة صمت
إجالال ً للشهداء األبرار الذين بذلوا األرواح والدماء الزكية
في المواجهة ض ّد مجموعات اإلرهابيين الذين أرادوا جعل
عرسال نقطة انطالق لتنفيذ مشاريعهم الظالمية ،لكن
الجيش وأبطاله وقفوا بالمرصاد واستبسلوا ذودا ً عن
الوطن والمواطنين.
كذلك دان تامر التع ّرض للجيش في طرابلس ،رافضا ً
العبث مجدّدا ً بأمن المدينة وغيرها من المناطق اللبنانية،
كأنّ هناك مَن يريد تشتيت األنظار وإشغال الجيش عن
استكمال تنفيذ مه ّمته في عرسال.
واستغرب تامر أن يصدر عن نواب ومسؤولين كالم
بحق الجيش وقائده في هذا التوقيت بالذات ،معتبرا ً أنّ
هذا األمر سواء قاموا به عن قصد أو من دون قصد يجعل
أصحاب هذه المواقف شركاء للذين يعتدون على الجيش

ويستهدفون لبنان ووحدته ونسيجه االجتماعي.
وإذ أثنى على الموقف األخير الذي أعلنه النائب وليد
جنبالط ،ال سيما تأكيده عدم صحة مقولة إنّ وجود حزب
الله في سورية هو ال��ذي استجلب إرهابيّي «داع��ش»
و«النصرة» إلى لبنان ،دعا تامر سائر القوى واألحزاب
والفاعليات اللبنانية إلى أن تكون لها مواقف متقدمة في
دعم الجيش ومؤازرته ،بعيدا ً من الحسابات السياسية
الضيّقة وعن زواريب الطوائف والمذاهب.
كما أك��د ض��رورة توحيد الجهود لتفعيل مؤسسات
الدولة على ك ّل المستويات وأولها المسارعة إلى انتخاب
رئيس جديد للجمهورية قادر على القيام بالدور القيادي
وجمع اللبنانيين حول الخيارات الوطنية األساسية ،ال
سيما لجهة دعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني،
واستعادة آليات التنسيق والتعاون مع الدولة السورية
ومع جيشها وأجهزتها األمنية ،ألنّ المعركة ض ّد اإلرهاب
معركة مشتركة ،ليس فقط بالنسبة للبنان وسورية بل
أيضا ً للعراق ولفلسطين ،حيث اإلرهاب الصهيوني يالقي
اإلره��اب التكفيري في استهداف مشرقنا العربي بدوله
وناسه وحضارته وقيَمه اإلنسانية.

