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«حول الع�سكريين �إلى مادة للم�ساومة واالبتزاز
حوار ال�سلطة غير المبا�شر مع «داع�ش
ّ

�أميركا ت�صنع الإرهابيين
من الكونترا �إلى داع�ش!

الت�سوية مع الم�سلحين �أبقت خطر تهدد الإرهاب وت�شجع على تكرار عمليات الخطف
 حسن سالمة

د.نسيب حطيط
تعتمد اإلستراتيجية األم�ي��رك�ي��ة على ثقافة «ال�ه�ل��ع ال�ش��ام��ل» وفق
سلوكيات قمع وحشي لفرض السيطرة واتهام أي تحرك مقاوم ضد
االحتالل أو االستعمار بأنه عمل إرهابي ،فيما تؤكد الحقائق أن أميركا
تمثل الراعي الذهبي لمنظومة اإلرهاب المنتشرة في العالم والتي انبثقت
من خطة المحافظين المتشددين في عام  1960بالتعاون مع مجموعة من
رجال األعمال حيث نشأت المؤسسة السياسية األميركية ( )AFPوالتي
تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة األميركية في العالم ضمن خطة متعددة
المحاور:
(الخصخصة الشاملة وإلغاء القطاع العام)
إلغاء الدولة الراعية واستبدالها بدولة الشركات.
محاربة القوى الوطنية اليسارية والقومية والدينية (المقاومة).
اعتماد مبدأ اقتصاد السوق الحر.
وقد ألحقت هذه المؤسسة بمؤسسة ثانية باسم الوكالة األميركية
للتنمية الدولية ( )USAIDعام  1961تحت عنوان تقديم المساعدات
اإلنسانية والخدمات االجتماعية بعيدا ً عن العمل العسكري أو السياسي
المباشر وفق إستراتيجية فتح النوافذ الناعمة والهدايا «المسمومة» لتلقيح
المجتمعات المعادية بلقاحات أميركية الستخدامها عند الضرورة تحت
عنوان منظمات المجتمع المدني والهيئات األهلية لنشر الديمقراطية
وحماية حقوق اإلنسان وحرية الرأي حتى حقوق المثليين!
وق��د نجحت ه��ذه المنظومة الناعمة لالستخبارات األم�ي��رك�ي��ة في
نيكاراغوا ،السلفادور ،تشيلي ،هايتي وغيرها حيث شكلت اإلدارة
األميركية في عهد الرئيس ريغان منظمة الكونترا (فصائل الموت) إلسقاط
النظام اليساري في نيكاراغوا وتم صرف أكثر من تسعة مليارات دوالر
في دعم أعمالها اإلرهابية والمنظمات المدنية الرديفة وذلك عبر نوافذ
منظمتي ( USAIDو  )AFPوتعتمد هذه المنظمات أسلوب استقبال
البعثات الطالبية وبرامج التدريب لإلعالميّين أو دع��م منظمة مراقبة
ديمقراطية االنتخابات وغيرها من الوسائل الناعمة.
واستخدمت أميركا ثقافة الهلع الشامل في السلفادور فاعتمدت أساليب
القتل الوحشي واألجساد الممزقة والرؤوس المهشمة واغتصاب النساء
وتقطيعهن أو تعليقهن على أوت��اد ،وكذلك استعملت العصابات اليمينية
لمهاجمة قوى األمن بالعنف بهدف اتهام القوى النظامية بانتهاك حقوق
اإلنسان الستدراجها في المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية.
لقد ترجمت اإلدارة األميركية منظومة «الهلع الشامل» إلى منظومة
«فقه التوحش» عند الجماعات التكفيرية ابتدا ًء من القاعدة في أفغانستان
ض ّد االتحاد السوفياتي ثم داعش والنصرة وأخواتها لخلخلة وإسقاط
أنظمة الحكم وتفتيت الشرق األوس��ط وقد اعترفت وزي��رة الخارجية
كلينتون بكتابها «الخيارات الصعبة» بأن أميركا قد صنعت «داعش»
وقامت بحملة دولية لالعتراف «بدولة الخالفة» في سيناريو مك ّرر
لصناعة «ال�ك��ون�ت��را» وغيرها م��ن منظمات القتل م��ع وح��دة األسلوب
اإلره��اب��ي والمتوحش من اغتصاب للنساء وقطع ل�ل��رؤوس وتدمير
للمشاهد الحضارية والدينية.
اإلره��اب األميركي يتسلل من منظمات المساعدات  USAIDالتي
تخترق ساحتنا وساحات الدول المجاورة حيث تجاوز عدد المشاريع
المدعومة المئات ومشروع «بلديات» يعمل في  130بلدية في لبنان
باإلضافة لدعم المشاريع التنموية الصغيرة ودع��م بعض الدوريات
اإلعالمية والثقافية والجمعيات المدنية مع التوضيح بأنّ كل مستفيد
ملزم بالتوقيع على بند «مكافحة اإلرهاب» والذي يلزمه فيه أيضا ً بعدم
تمويل منظمات أو جهات أو أشخاص مصنفين على لوائح اإلرهاب
األميركية أو تعتبرهم أميركا من اإلرهابيين بما فيهم حركات المقاومة
واألنظمة الممانعة.
«داعش» ذراع أميركية تنض ّم إلى بقية األذرع المخابراتية المنتشرة
في العالم تحت عناوين الثورات البرتقالية والملونة وتحركها لتحقيق
السيطرة على العالم من دون غ��زو مباشر والتي تعمل لتحقيق نبوءة
كيسنجر باشتعال حرب «المائة عام» بين السنة والشيعة.
داعش تتقدم وحلفائها وخالياها النائمة تساعدها في خطتها بالهجوم
على المقاومة باعتبار داعش كذبة كبيرة غير موجودة ال تستطيع فعل
شيء فكل ما تقوم به من قتل وإب��ادة جماعية للمسيحيين واليزيديين
وك� ّل المذاهب وسبي النساء وبيعهن في األس��واق لم يره حليفها في
لبنان الذي تعامل مع العدو في الثمانينات والذي يالقي داعش بفتواها
«إن الله لم يأمر بقتال إسرائيل».
اإلره��اب األميركي يتسلل إل��ى بيوتنا ومساجدنا وكنائسنا ،نراه
في صفحات كتبنا وبعض الجرائد نراه على ألسنة بعض السياسيين
الداعشيين ...داع��ش ليس تنظيما ً إرهابيا ً فقط إن��ه فكرة وسلوك في
السياسة واإلع�ل�ام ف��ي االق�ت�ص��اد (خصخصة القطاع ال�ع��ام – دولة
الشركات)« ...داع��ش» فساد في السلوك واألخ�لاق« ...داع��ش» إرهاب
أميركي سمي الكونترا في نيكاراغوا والنصرة في سورية والهاغانا
في «إسرائيل» ...ومجاهدين خلق في إيران وبوكو حرام في نيجيريا
والقاعدة في المغرب العربي وتويت كوبا (زانزانيو) الختراق المجتمع
الكوبي.
وتبقى المقاومة الطريق الصحيح لحفظ األمة وسيادتها وحمايتها من
اإلرهاب األميركي متعدد األسماء والصفات والوسائل.

ما حصل من تسوية غير مباشرة بين بعض الحكومة
تحت مظلة تيار المستقبل والمجموعات اإلرهابية المسلحة
التي كانت شنت عدوانا ً على الجيش وأهالي عرسال عبر
هيئة العلماء المسلمين ط��رح وم��ا زال ي�ط��رح الكثير من
ال�ت�س��اؤالت ح��ول ت��داع�ي��ات ه��ذه التسوية وه��ل أنها كانت
لمصلحة الدولة بدءا ً بأجهزتها األمنية؟
إذا كانت هذه التسوية وفق مصادر سياسية عليمة أدت
إل��ى توفير الخسائر البشرية وال�م��ادي��ة ع��ن بلدة عرسال
وعن الجيش ،إال أنها طرحت تساؤالت كثيرة في غير اتجاه
وفي أكثر من مسألة تتعلق بحيثيات وأبعاد هذه التسوية
وبالمخطط الذي كان يعده «داعش» للمنطقة ولبنان.
في المعطيات التي حصلت عليها المصادر فإن ما حصل
يطرح أسئلة كثيرة ،على المعنيين في الدولة وتيار المستقبل
تقديم إجابات واضحة حولها وأبرز هذه األسئلة اآلتي:
هل أن هذه التسوية التي أدت إلى انسحاب المسلحين
بهدوء تخدم الدولة ومعنويات أجهزتها األمنية ،خصوصا ً
أن الجيش دفع ثمنا ً غاليا ً في مواجهة العدوان اإلرهابي من
شهداء ومخطوفين؟
كيف يبرر بعض الحكومة لنفسه فتح ح��وار ول��و غير
مباشر مع مجموعات إرهابية ،بينما يصم ه��ؤالء آذانهم
على التعاون والتنسيق مع سورية الذي هو لمصلحة لبنان
قبل أن يكون لمصلحة سورية سواء في ما يتعلق بمواجهة
التمدد اإلرهابي أو ما له عالقة بمعالجة مسألة النازحين

السوريين؟ بينما ترتفع أص��وات ه��ؤالء من أج��ل توسيع
عمل القرار .1701
لقد جرى تحويل خطر «داعش» وكأنها ذات بعد سياسي
فقط م��ن دون األخ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ارات األم�ن�ي��ة وم��ا يشكله
احتالل داع��ش وأخواته لمناطق لبنانية واسعة في جرود
عرسال والجبال المحيطة .ولذلك ترى المصادر أن إخراج
اإلرهابيين من داخل بلدة عرسال أزال الخطر المباشر عن
البلدة ،لكنه أبقى خطر ه��ذه المجموعات بحيث يمكن أن
تكرر ما حصل في عرسال وإن بطرق مختلفة في بلدات
ومناطق أخرى.
لقد أصبح العسكريون المخطوفون من خ�لال الحوار
غير المباشر م��ادة للمساومة وابتزاز الحكومة بل إن هذا
ال�ح��وار قد يكون على حساب السيادة والكرامة الوطنية
وعلى حساب كرامة المؤسسة العسكرية .وكل ذلك تحت
مبررات إنقاذ البلدة من اإلرهابيين .ولذلك تبدي المصادر
قلقها من أن تتحول التسويات والحوار غير المباشر إلى
عمليات ابتزاز واسعة بل إل��ى إط��ا ٍر من المفاوضات التي
تطرح من خاللها الشروط وال�ش��روط المضادة ما يؤدي
إل��ى استمرار خطف العسكريين ،خصوصا ً أن م��ا صدر
عن بعض الحكومة ،خصوصا ً وزي��ر العدل أش��رف ريفي
ق��د ي�ب��رر للمسلحين توسيع دائ ��رة ش��روط�ه��م .وتتساءل
المصادر :هل إن الحكومة ق��ادرة على االستجابة لما قد
تطالب به المجموعات اإلرهابية .والحظت أيضا ً أن قواعد
ال �م �ف��اوض��ات ب��ات��ت تختلف ال �ي��وم ع�م��ا ك��ان��ت عليه خالل
محاصرة المسلحين في عرسال ما يعني أن المبادرة لم تعد
بيد الدولة بل في أيدي المسلحين.

اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أنّ على
ال��دول��ة أن تتحرك على ك� ّل الصعد األمنية والعسكرية والديبلوماسية
الستعادة العسكريين المخطوفين.
وأعرب وهاب بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة
أمس ،عن تأييده ما قاله بري عن االستثمار في األمن في هذه المرحلة ،معتبرا ً
أنّ «هذا امر مهم لتأمين الدعم المطلوب للجيش والمؤسسات األمنية األخرى،
خصوصا ً أنّ الدور الملقى على عاتق الجيش وهذه المؤسسات كبير ،وقد
حفظ لبنان من بوابة عرسال».
وأشار إلى أنّ استمرار اعتقال العسكريين من قبل اإلرهابيين «هو اعتقال
لكل مؤسسات الدولة وللبنان ،وهذا األمر يتعلق بكرامة كل اللبنانيين وليس
بكرامة المؤسسة العسكرية ،وعلى الدولة أن تتحرك على ك ّل الصعد األمنية
والعسكرية والديبلوماسية الستعادتهم».
وأعلن وه��اب أن��ه ط��رح على الرئيس ب��ري «فكرة أن يرعى ح��وارا ً ما»،
وقال« :ال أعرف ما هو شكل هذا الحوار ،أهو طاولة أم هو حوارات ثنائية ،أم
حوارات مع كل القوى والشخصيات واألحزاب السياسية لتظهير مخرج ما
من هذا المأزق ،فالك ّل يعاني مأزقاً ،وكل القضايا المطروحة تصل إلى حائط
مسدود».
وكان بري استقبل ظهرا ً رئيس المحاكم الجعفرية العليا في لبنان العالمة
الشيخ حسن عواد ،ثم توفيق سلطان الذي عرض معه الوضع الراهن.

(حسن ابراهيم)

ل��ذل��ك ،فالسؤال اآلخ��ر ،م��ا ه��ي مخاطر تسوية عرسال
ومعها ال �ح��وار غير المباشر إلط�ل�اق س��راح العسكريين
المخطوفين على حصول تداعيات أمنية الحقة؟
ف��ي المعطيات األمنية ال�ت��ي ي�ج��ري ت��داول�ه��ا بين بعض
القيادات األمنية أن هناك أكثر من خطر قد ينتج من هذه
التسوية التي حصلت مع المسلحين إال أن ه��ذه القيادات
تتوقف عند خطرين رئيسيين:
الخطر األول :يتعلق بتمركز ما يزيد على أربعة آالف
مسلح في جرود عرسال ومحيطها داخل األراضي اللبنانية،
بحيث أن ه ��ؤالء المسلحين ل��م ت�ع��د ل��دي�ه��م م �م��رات آمنة
لالنسحاب باتجاه المناطق التي يسيطر عليها المسلحون
في ريف حمص وما بعدها سواء من الزبداني أو القلمون.
ولذلك يتحدث األمنيون عن أن خطر هذا العدد الكبير من
المسلحين ما زال قائما ً وقد يعاود ه��ؤالء اعتداءاتهم على
قرى المنطقة في أي لحظة يجدون فيها الظروف مالئمة،
ل��ذل��ك وب�م��ا يتناسب م��ع مخططهم بالتمدد نحو المناطق
اللبنانية.
الخطر الثاني :إن التهاون مع اإلرهابيين وفتح بازار
الحوار معهم سيشجعهم على القيام بعمليات اعتداء وخطف
عسكريين وحتى لمدنيين في غير منطقة وب��األخ��ص في
طرابلس وعكار وقرى الحدود الشرقية مع سورية عندما
ي��ري��دون اب �ت��زاز ال��دول��ة للحصول على مطالب معينة من
بينها إط�ل�اق موقوفين ينتمون إل��ى ه��ذه المجموعات أو
حتى الحصول على ف��دي��ة مالية ،وه��ذه المخاطر حذرت
منها مراجع سياسية عدة من الرئيس نبيه بري إلى العماد
ميشال عون وآخرين.

علّق أحد فاعليات
بلدة عرسال
على الزيارة
األخيرة لنواب
تيار المستقبل في
البقاع إلى البلدة
تحت شعار تف ّقد
أوضاعها األمنية
واإلنسانية ،بالقول:
الزيارة بال طعمة
ومن دون فائدة،
فهم تركونا قبل
األحداث األخيرة
وأثنائها ،تحت
رحمة المسلّحين
الذين خ ّربوا البلدة
ود ّمروها ولم يفعل
تيار المستقبل شيئا ً
لدرء هذا الخطر عنا.

«ال تهاون مع �أي مخالفة �إعالمية»

عر�ض مع �سالم التطورات

مجل�س الوزراء يوافق على الهبة ال�سعودية
ويف ّو�ض بو �صعب �إعطاء �إفادات

ِه ْل :م�ساعدات �أميركية عاجلة للجي�ش

وافق مجلس الوزراء على قبول الهبة العينية المقدمة
من المملكة العربية السعودية بما يعادل مبلغ مليار دوالر
أميركي لتسليح وتجهيز الجيش اللبناني وقوى األمن
الداخلي واألمن العام وأمن الدولة.
وأكد مجلس ال��وزراء في الجلسة التي ترأسها رئيس
الحكومة تمام سالم في السراي الكبير ،ق��راره السابق
بتفويض وزير التربية الياس بوصعب إصدار اإلفادات من
أجل إنقاذ مستقبل الطالب.
ووافق المجلس إثر الجلسة التي استمرت قرابة السبع
ساعات على إعطاء سلفة خزينة بقيمة  30مليار ليرة
لمؤسسة اإلسكان لتسديد فوائد القروض ال ُمستحقة عليها
والموافقة على مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بقيمة
 450مليار ليرة لتغطية العجز الحاصل في معاشات
التقاعد ،وإعطاء منح موقتة عن العام الدراسي -2013
.2014
ووافق على طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد تكليف
مجلس اإلنماء واإلعمار االستمرار بتلزيم مشروع تشغيل
وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك  -النبي
شيت لمدة سنة إضافية ،وعلى عدة مشاريع ترمي إلى
نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات
بعض ال��وزارات لعام  2014على أساس القاعدة اإلثني
عشرية ،وعلى مذكرة تفاهم حول المحافظة على األنواع
المهاجرة من الطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا،
وتفويض وزير البيئة التوقيع عليها.
وبناء على طلب وزير العمل سجعان قزي ،وافق مجلس
الوزراء على مشروع مرسوم باستحداث دائرتين لوزارة
العمل في محافظة جبل لبنان ،واحدة لجبل لبنان الشمالي
مركزها مدينة جونيه ،وواح��دة لجبل لبنان الجنوبي
مركزها في مبنى وزارة العمل في الشياح ألقضية بعبدا،
عاليه والشوف.
كما قرر المجلس عقد جلسة خاصة لدراسة موضوع
النفايات الصلبة والتراخيص لبعض الجامعات ،يوم
الثالثاء المقبل.
ودع��ا المجلس وسائل اإلع�لام اللبنانية إلى االلتزام
بالمبادئ التي تحفظ وحدة لبنان وسالمة شعبه وأرضه
وتجنب كل ما يسيء إلى صورة لبنان في الظروف الدقيقة

التي يمر بها الوطن والمنطقة .وكلف المجلس وزير اإلعالم
رصد أي مخالفة للقانون وإجراء المالحقات القضائية،
مؤكدا ً أن الحكومة لن تتهاون مع هذه المخالفات.
وأعلن وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج ال��ذي تال مقررات
الجلسة أن الحكومة تطرقت إلى الوضع في الموصل،
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف مسلسل
القتل والتهجير في الموصل لحماية جميع مكونات
المجتمع العراقي ،وناشدت كل الدول «اتخاذ القرارات
الضرورية بغية حماية الشعوب والجماعات من الجرائم
ضد اإلنسانية».
وك��ان سالم استهل الجلسة بتأكيد أولوية انتخاب
رئيس جديد .ثم تطرق إلى موضوع عرسال ،وأك��د أن
موقف الحكومة الصارم أدى إلى السيطرة على الوضع
الميداني ،مع أن خطف العسكريين أمر مقلق ،مشددا ً على
ضرورة إيجاد موقف موحد من تلك األحداث ،وأن التحقيق
في أي مسبب لتلك الظروف واألح��داث يمكن أن يتم بعد
انتهاء العمليات العسكرية.
وتطرق سالم إلى الدعم العربي والدولي للحكومة في
مواجهة اإلرهاب ،وتحدث عن الصدى اإليجابي الذي تركه
انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية ،وما له من تداعيات وتوحد
في الطائفة السنية.
رح��ب وزي��ر الدولة لشؤون
وفي المواقف ال��وزاري��ةّ ،
مجلس النواب محمد فنيش بأي مساعدة لتعزيز قدرات
الجيش اللبناني.
ولفت وزي��ر التربية الياس بو صعب إلى أن يوم غد
السبت هو آخر مهلة لهيئة التنسيق النقابية إلعطاء جواب
حول التصحيح أو سنعطي إفادات» ،مضيفاً« :حاولت أن
أقف إلى جانبهم ،ونصرهم أنا صنعته من أجل النتيجة
وإذا استمرت األحوال على ما هي عليه سنعطي إفادات».
ونفى وزير العدل أشرف ريفي منع عرض الصلبان في
محالت الصاغة ،وأكد أن أصحاب هذه المحالت بصدد عقد
مؤتمر صحافي لنفي ذلك.
واعتبر ريفي أنه إذا كانت خلفية منع إعالنات البيرة
في طرابلس دينية فالجميع ضده ،مشيرا ً إلى أن رئيس
البلدية قال إن الخلفية قانونية لغياب ترخيص ووزير
الداخلية نهاد المشنوق يتابع الموضوع.

وهاب من عين التينة :على الدولة
التحرك ال�ستعادة الع�سكريين

ب ّري ووهاب في عين التينة

خفايا
خفايا

رئيس الحكومة أ ّكد أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية

(ت ّموز)

�سليمان تمنى �أن يلحظ قانون االنتخابات
�إلزام النواب ح�ضور جل�سة انتخاب الرئي�س
تمنى الرئيس ميشال سليمان «لحظ
القانون الجديد لالنتخابات بندا ً يلزم
النواب حضور جلسة انتخاب رئيس
الجمهورية ،إضافة إلى توضيح اللبس
في شأن نصاب الجلسة».
وأك���د بعد زي��ارت��ه الرئيس أمين
الجميل أنّ «االنتخابات النيابية يجب
أن تحصل في موعدها ،وه��ذا عنوان
كبير للديمقراطية» .وقال« :إذا ُوضع
قانون جديد لالنتخابات أو ت ّم تعديل
القانون الحالي ،فأتمنى أن يلحظ
القانون الجديد بندا ً ملزما ً للنواب
بحضور جلسة االنتخابات الرئاسية
مع توضيح ما ال ُتبس بشأن نصاب
الجلسة».

وفي الموضوع األمني ،أكد سليمان
«أهمية ال��دع��م السياسي وال��م��ادي
للجيش اللبناني والتوقف ع��ن أي
حملة تشكيك تطاوله» ،مشيرا ً إلى
«أنّ الدعم المادي السريع تو ّفر من
السعودية من خالل هبة المليار ،ومن
الواليات المتحدة األميركية من خالل
المساعدات الفورية التي وصلت إلى
الجيش» .وأوضح أنّ هبة المليار «هي
لتأمين الحاجات الضرورية والملحة
لألسلحة المتوافرة أصالً عند الجيش
وهي متنوعة المصادر من الواليات
المتحدة وروسيا وبريطانيا وطمأن
إل��ى «أنّ وظيفة ه��ذه الهبات ليست
تصفية المقاومة بل تقوية الجيش».

واق��ت��رح على الحكومة «متابعة
اإلش��اع��ات التي تصدر وتبديد هذا
الحديث الباطل عن وج��ود صفقات
وه��و أم��ر ي��س��يء إل��ى ال��واه��ب وإل��ى
الحكومات الثالث المعنية في لبنان
وفرنسا والسعودية» .ودعا الحكومة
إلى تشكيل لجنة تتابع الموضوع مع
السعودية وفرنسا وترفع تقريرها
إلى رئاسة الحكومة بما يس ّرع الهبة
السعودية.
وردا ً على سؤال اعتبر سليمان «أنّ
االنتخابات الرئاسية مسألة داخلية
يجب أال يكون للخارج دور فيها»،
مؤكدا ً أنّ ال دولة من دون رأس ،وقال:
«حتى داعش لديها أمير».

أعلن السفير األميركي في لبنان
دايفيد هِ �� ْل تقديم ذخ��ي��رة إضافية
وع��ت��اد لعمليات الجيش اللبناني
القتالية الهجومية منها والدفاعية
لتعزيز قدراته على تأمين الحدود،
وحماية الناس في البلد ،ومحاربة
الجماعات المتطرفة العنيفة على أن
تبدأ بالوصول خالل األسابيع القليلة
المقبلة.
وأكد هِ ْل بعد لقائه رئيس الحكومة
تمام سالم في السراي الحكومية على
رأسوفدضمعضولجنةاالستخبارات
في مجلس النواب االميركي لين وست
موريالند بحضور السفير هِ � ْل ووفد
من السفارة ،بحضور نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل «أنّ تهديد عرسال وك ّل
لبنان المتمثل بالمتطرفين العتاة
ال ي��زال قائماً» .وأض��اف« :إنّ موقف
ال��والي��ات المتحدة ك��ان دائما ً داعما ً
لألمن واالستقرار في لبنان .ونحن
نتفق مع قادة لبنان على أنّ البلد ،من
خالل الجيش اللبناني ،يجب أن يكون
ق��ادرا ً على حماية لبنان من عمليات
إره��اب��ي��ة وعنفية محتملة تشنها
تلك المجموعات» .وت��اب��ع« :لذلك،
واستجابة لطلب الجيش اللبناني
لمساعدة طارئة لحماية لبنان وجميع
اللبنانيين من هذه التهديدات ،يسرني
أن أعلن أنّ الواليات المتحدة ستقدم
قريبا ً ذخيرة إضافية وعتادا ً لعمليات
الجيش اللبناني القتالية الهجومية

سالم ومقبل و ِه ْل

(ت ّموز)

منها والدفاعية .وه��ذا سيعزز قدرة
الجيش اللبناني على تأمين حدود
لبنان ،وحماية ال��ن��اس ف��ي لبنان،
ومحاربة هذه الجماعات المتطرفة
العنيفة» .وأكد هِ ْل أنّ هذه المساعدات
«ستبدأ بالوصول خ�لال األسابيع
القليلة المقبلة ،وتستمر خالل األشهر
المقبلة» .وأوضح أنّ «هذه الشحنات
هي جزء من شراكة عسكرية أميركية
 لبنانية طويلة األمد» .وأضاف« :لقدتجاوزت قيمة المساعدات األميركية
منذ العام  2006أكثر من مليار دوالر،
والواليات المتحدة قدمت منذ تشرين
األول الماضي ،تدريبا ً وع��ت��ادا ً إلى
الجيش اللبناني بقيمة تجاوزت 120
مليون دوالر ،وذلك من أجل تعزيز دوره

بوصفه المدافع الشرعي والوحيد عن
سيادة لبنان .وستكون هناك إضافات
إلى هذا الرقم في األشهر المقبلة من
خ�لال توفير المساعدات الطارئة،
وكذلك قدرات على المدى الطويل ،من
شأنها تمكين الحكومة اللبنانية من
تنفيذ ق��رارات مجلس األمن  1559و
.»1701
وع��رض الوفد األميركي األوض��اع
في لبنان والمنطقة مع وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق الذي شدّد
على «التنسيق بين كل األجهزة األمنية
التي تطورت على نحو سريع وإيجابي
بعد تشكيل الحكومة الحالية».
كما زار الوفد قائد الجيش العماد
جان قهوجي.

الم ّر عن اال�ستحقاق الرئا�سي:
«�أيلول طرفه بال�شتي مبلول»
أعلن النائب ميشال المر أن��ه إذا
كان صوته مرجحا ً في مجلس النواب
من ناحية التمديد للمجلس ،فإنه
سيصوت ض ّد التمديد ،وفي ما يتعلق
باالستحقاق الرئاسي لفت المر إلى
«أنّ أيلول طرفه بالشتي مبلول».
ورأى بعد استقباله وفدا ً من حزب
الطاشناق أمس أنّ مجيء «الرئيس
سعد الحريري إل��ى لبنان في هذه
الظروف الصعبة ،يؤكد قوته كزعيم
س ّني يتمتع بإمكانية كبيرة لحلحلة
األم��ور ليس سياسيا ً فقط ،بل أمنيا ً
واقتصادياً ،بعد أن شهدت الساحة
اللبنانية توترا ً في المرحلة األخيرة،
فكان من الضروري عودته إلى لبنان
ح��ام�لاً معه ال��دع��م السعودي على
الصعيدين المعنوي وال��م��ادي».
وقال« :إذا كان الحديث مع الحريري
يدور حول آخر التطورات في عرسال
واألس���رى م��ن الجيش وق��وى األم��ن
الداخلي ،فسيقوم بخطوات تساعد
على ح ّل هذه المشكلة وتساعد على
دعمالجيشوالقوىاألمنية».وأضاف:
«إنّ االنتخابات النيابيةأريدها اليوم
قبل يوم الغد ،وإذا كان صوتي مرجحا ً
في مجلس النواب من ناحية التمديد
للمجلس فسأصوت ض � ّد التمديد.

المر مستقبالً وفد الطاشناق
أما موضوع الرئاسة األولى فال تزال
حديث الناس والسياسيين في كل
مكان ،وال نستطيع أن نقول لم نتطرق
إليها ،ولكنّ المجالس في األمانات،
وهذا الموضوع ليس للنشر اإلعالمي،
أق��ول لكم إنّ أي��ل��ول طرفه بالشتي
مبلول وفهمكم كفاية».
واعتبر الم ّر أنّ «العالقة مع حزب
الطاشناق ليست ظرفية وال تقتصر
على االنتخابات ،بل هي مسار طويل

(أكرم عبد الخالق)
من العمل السياسي الوطني ،وال غبار
عليها وهي مستمرة باعتبارها تشكل
عالقة الطوائف واألقليات في الشرق
األوسط ومنهم األرمن الموجودون في
لبنان والمنطقة العربية».
م��ن جهته ،أك��د ال��ن��ائ��ب هاغوب
بقرادونيان «أنّ التحالف والتعاون مع
النائب المر هو تحالف عميق وأبعد من
االنتخابات» ،مشيرا ً إلى «أنّ العالقات
مع المر لم تنقطع أبداً».

تو�صية للجنة الخارجية حول اللبنانيين في ليبيا
أق��رت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية
توصية سترفع إل��ى رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
والحكومة حول المغتربين المقيمين في ليبيا «الذين يعلم
الله وحده بمصيرهم» ،على ما قال رئيس اللجنة النائب
عبداللطيف الزين بعد اجتماعها أم��س .وأوض���ح« :أنّ
المغتربين في ليبيا كما أفاد مندوب وزارة الخارجية يقدرون
بحوالى  300مغترب ،وهؤالء هم لبنانيون بك ّل معنى الكلمة،
ونحن مهتمون بأمرهم وبوصولهم آمنين إلى هذا البلد».
من جهة أخ��رى ،أق��رت اللجنة مشروع القانون الرامي
إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية التعاون المالي للعام
 2011بين لبنان وألمانيا لتمويل مشروع حماية مصادر

نبع جعيتا ،ومشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة
على إبرام بروتوكول ناغوتا في شأن الحصول على الموارد
الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي ،مشروع
القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض
بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة
وضواحيها ،إضافة إلى مشروع القانون الرامي إلى طلب
الموافقة على انضمام لبنان إلى اتفاقية ميناماتا في شأن
الزئبق ،ومشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على
إبرام اتفاق بين لبنان والكويت للتعاون التجاري.

