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�أجواء التوتر تخيم على البقاع وحوادث خطف متبادلة
ا�شتباكات في ال�سل�سلة ال�شرقية و�سقوط �صاروخين في اللبوة

خالل االعتصام في ضهر األحمر

خطف مواطنين من عرسال

وقد شهد يوم أمس ،موجة غضب وتحركات
احتجاجية وقطع طرق ،شارك فيها مسلحون
ملثمون .وف��ي السياق ،تعرض  4من أبناء
ع��رس��ال ،وه��م م���روان الحجيري وعبدالله
سلطان وحسين الفليطي وعبدالله البريدي،
للخطف على يد مسلحين ولم يعرف مصيرهم
إلى اآلن.
وفي هذا اإلط��ار ،استمعت األجهزة األمنية
إل��ى  5أشخاص من آل المصري ع��رف منهم
حسين ومحمد المصري ،من حورتعال ،على
خلفية االشتباه بهم بالضلوع في خطف أبناء
عرسال ،وأفرجت عنهم الحقاً.
بأنّ
مسلحين من
وكانت المعلومات أفادت
آل المصري في حورتعال خطفوا مواطنين من
ع��رس��ال ،رابطين مصيرهم بمصير الجندي
المخطوف لدى «داعش» و«النصرة» علي زيد
َ
المصري ،معلنين أنّ
المخطوفين بأمان في
ضيافتهم ،و«ل��ن يمسهم مكروه ،والهدف من
اختطافهم مقايضتهم مع أوالدنا العسكريين».
م��ن جهتها ،دع��ت وال���دة العسكري علي
ال��م��ص��ري إل��ى اإلف����راج ع��ن المخطوفين من
ع��رس��ال ،مؤكدة أنها تعارض ه��ذا األسلوب
بشدّة ،وال تريد خطف أحد بل تريد عودة ابنها.

} هتاف دهام

السوريين من قريتهم ،وتجري اتصاالت لتهدئة
الألوضاع وضبط األمن.
وضمن إطار التدابير االحترازية ،علقت بلدية
ج��دي��دة مرجعيون ،يافطات تحظر التجول
للسوريين ما بين الثامنة مسا ًء وحتى الساعة
السادسة صباحاً.
وفي منطقة برج حمود في بيروت تم توزيع
مناشير طالبت النازحين السوريين بمغادرة
المنطقة.
وف���ي س��ي��اق االح��ت��ج��اج��ات ،ن��ف��ذ أه��ال��ي
العسكريين المخطوفين ف��ي منطقة راشيا
اعتصاما ً على مثلث ضهر األح��م��ر وقطعوا
الطريق باتجاه المصنع والجنوب ،ومن ثم
أعادوا فتحها بعد انتهاء االعتصام.

الساحلي :عوائل الشهداء
تقدموا على السياسيين

تدخل الجيش والقوى األمنية لحل اإلشكال في سعدنايل
وناشدت المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم التدخل في القضية إلعادة العسكريين
المخطوفين كما فعل حيال قضية مخطوفي
أعزاز.
بدوره ،أكد مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر
الرفاعي أنّ خطف عدد من أبناء عرسال «عمل
غوغائي فردي وال يغطيه أحد ال من العائلة وال
من األحزاب في المنطقة».
وبعد الظهر ،أق��دم  4مسلحين مجهولين
يستقلون سيارة «غ��ران��د شيروكي» س��وداء
زجاجها داكن ،على اعتراض سيارة على الطريق
الدولية في منطقة الطيبة – بعلبك وخطفوا
المواطن أيمن صوان وهو من سعدنايل ،فيما
تركوا شقيقه خالد.
وإثر حادث الخطف ،شهدت منطقة سعدنايل
ت��وت��راً ،وق��ام شبان غاضبون بقطع طريق
سعدنايل – تعلبايا بسواتر ترابية احتجاجاً،
كما تردّدت معلومات عن عمليات خطف مضادة،
حيث ت ّم خطف أربعة فانات على طريق بعلبك
الدولية .وفي هذا السياق ،أعلن صالح صوان
ابن المخطوف أيمن ،أنه يحتجز  10من سائقي
الفانات ،مؤكدا ً أنه لن يفرج عنهم إال بعد إطالق
سراح والده.

إجالء نازحين

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،واص���ل ال��ن��ازح��ون
السوريون أمس ،إزالة خيمهم من حوش الغنم
وري��اق بعد أن قام أهالي المنطقة بتحذيرهم
وطالبوهم بإخالء البلدة ،وذلك ر ّدا ً على ذبح

(أحمد موسى)

«داعش» الجندي عباس مدلج.
كما أمهلت بلدية برج الشمالي في قضاء
صور ،السوريين القاطنين في منطقة الشواكير
شرق المدينة 48 ،ساعة إلخالء خيمهم تحت
طائلة المسؤولية .يذكر أنّ مخيم النازحين
يض ّم نحو  200خيمة .وأكد رئيس بلدية برج
الشمالي علي دي��ب« ،أنّ القرار ال��ذي اتخذته
البلدية هو للحفاظ على العمال السوريين،
إضافة إل��ى الحفاظ على أمننا في المنطقة،
خصوصا ً أنّ خيم الالجئين السوريين هي على
أرض تابعة عقاريا ً لبلديتنا ،وعلى كل رب عمل
يعمل لديه هؤالء ،أن يؤمن له مسكنا ً عنده».
وأش��ار ديب إلى أنه «ض ّد التعرض ألي نازح
سوري» ،موضحا ً أنّ «الخطوة المتخذة تأتي
ض ّد أي شخص يحاول االصطياد في المياه
العكرة ،خصوصا ً أننا ال نعلم من يدخل ويخرج
من هذا المج ّمع».
كما شهد عدد من القرى والبلدات الجنوبية
الحدودية ،تحركات احتجاجية على عملية
ذبح الشهيد مدلج ،وسادت حالة من القلق لدى
النازحين السوريين إلى هذه المناطق ،حيث
تم إنذار عدد كبير منهم بالمغادرة ،ال سيما في
بلدة عين قنيا  -قضاء حاصبيا ،حيث ظهرت
شعارات وكتابات على الجدران في الشوارع
وف��ي األم��اك��ن العامة ت��دع��و السوريين إلى
«المغادرة فورا ً وأعذر من أنذر».
وسبق ذل��ك ،ه��روب عدد من السوريين من
بلدة دير سريان الذين كانوا يقيمون في البلدة،
كما أنّ مجموعات من شباب حوال ق��رروا طرد

حزب اهلل� :إطالق يد الجي�ش
ممر �إلزامي لتحرير الع�سكريين
اع��ت��ب��ر ح��زب ال��ل��ه «أنّ إط�لاق
س���راح ج��ن��ود ال��ج��ي��ش إن��م��ا يم ّر
إلزاما ً بإطالق يد الجيش» ،مطالبا ً
الدولة «بأن تقوم بإنقاذ ما تبقى
من جنودنا من جيش وقوى أمنية
وتحرير عرسال من الذين يعبثون
بأمنها».
وف��ي ه��ذا السياق ،اعتبر نائب
رئيس المجلس التنفيذي في حزب
ال��ل��ه الشيخ نبيل ق���اووق خالل
احتفال تأبيني في بلدة قليا «أنّ
إسرائيل العاجزة عن المواجهة
وجدت فرصتها االستراتيجية في
التحالف مع اإلرهاب التكفيري الذي
يتبنى نفس األهداف «اإلسرائيلية»،
وهي استنزاف محور المقاومة من
العراق إلى سورية ولبنان».
ورأى أنّ «التعامي ع��ن خطر
«داع����ش» ،ه��و ال���ذي يسهل على
«داع�����ش» م��ش��روع��ه اإلج���رام���ي
والعدواني» ،معتبرا ً أنّ «اختطاف
ج���ن���ود ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي هو
اختطاف لكل الكرامة ،وانتقاص
من كل الحريات ومن السيادة ،وهو
عدوان متواصل يوما ً بعد يوم ،وإنّ
إط�لاق س��راح جنود الجيش إنما
يم ّر إلزاما ً بإطالق يد الجيش ،وما
دامت يد الجيش مكبلة بالضغوط
السياسية فكيف يمكن للجيش أن
يضغط على الخاطفين أو أن يتحرك
عسكريا ً إلنقاذ العسكريين».
واعتبر أنّ «موقف  14آذار يجب
أن يرتقي إل��ى مستوى خطورة
ال��م��رح��ل��ة وم��س��ت��وى تضحيات
الجيش اللبناني ومستوى الخطر
المحدق بالجنود المخطوفين»،
الفتا ً إلى أنّ «أي استهانة بالخطر
التكفيري على لبنان إنما هو تسهيل
للعدوان التكفيري».
وأك���د ق����اووق ض����رورة «إق���رار
استراتجية دفاعية ض� ّد اإلره��اب
التكفيري بعيدا ً من كل االنقسامات
وال���ت���وت���رات ال��داخ��ل��ي��ة ،وه���ذه
المواجهة مصيرية لها أولوية على
سائر االهتمامات الداخلية» ،معتبرا ً

�أي �سيناريو ينتظر لبنان؟

...وقطع طريق شتورا

م��ا زال ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي منطقة البقاع
م��ت��وت��راً ،وم��ا زال��ت جريمة ذب��ح اإلرهابيين
الجندي في الجيش اللبناني الشهيد عباس
مدلج تتفاعل .فقد سجلت أمس ،حوادث خطف
متبادلة ،فيما اندلعت اشتباكات بين الجيش
السوري والتكفيريين على السلسلة الشرقية
في جرود عرسال وفي منطقة وادي الرعيان،
وسمعت أصوات قذائف مدفيعة وصاروخية
في قرى البقاع الشمالي.
سجل سقوط ص��اروخ��ي��ن مصدرهما
كما
ّ
السلسلة الشرقية قرب ثانوية اللبوة الرسمية
ولم يتسببا بأضرار ،فيما سقطت قذيفة هاون
في بلدة األمهزية في البقاع الشمالي من دون
وقوع أضرار أيضاً.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش -
مديرية التوجيه« :بتاريخه الساعة 19.15
والساعة  ،19.45سقط ص��اروخ بين بلدتي
اللبوة والنبي عثمان ،وصاروخ آخر في بلدة
ح��ور تعال ف��ي البقاع الشمالي ،مصدرهما
السلسلة الشرقية م��ن دون وق��وع إصابات
في األرواح .وعلى األث��ر سيرت قوى الجيش
دوريات في المنطقتين المستهدفتين ،كما باشر
الخبير العسكري الكشف على موقعي سقوط
الصاروخين».

وقد واصلت عائلة الشهيد عباس مدلج تقبل
التعازي باستشهاد ابنها في منزلها في بلدة
أنصار البقاعية ،وقدم النائب نوار الساحلي
التعازي إلى العائلة ،وقال« :عوائل الشهداء
تقدموا بمواقفهم على السياسيين واألح��زاب
برفضهم للفتنة عندما قالوا إنّ الشهيدين السيد
ومدلج هما شهيدا الوطن .وهذه رسالة للجميع
ومن يريد قتل أبنائنا بهدف الفتنة نقول له
ه��ذا األم���ر ليس للصرف ،والفتنة أصبحت
وراءنا» .وأضاف« :نقول للدواعش وإخوانهم،
إنكم أعداء كل اإلسالم واإلنسانية ويجب على
الجميع أن يفهم أن ال التفاوض وال الكالم معهم
يفيد ،وال شيء ينفع مع هؤالء التكفيريين ،ألنهم
في النتيجة يريدون إدخال البلد في الفتنة وهم
قالوا ذلك ،ويجب أن نكون جميعا ً س ّدا ً منيعا ً
في وجه هؤالء ونقول للبعض في الفريق اآلخر:
كفوا عن إعطاء هؤالء التبريرات بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة».

وفد «أمل»

كما قدم وفد من قيادة إقليم البقاع في حركة
أمل بالتعازي للعائلة ،وأكد المسؤول التنظيمي
لإلقليم مصطفى الفوعاني ،أنّ «الشهيد عباس
مدلج هو شهيد كل لبنان ،فدمائه امتزجت
بدماء أخيه علي السيد لتؤكد أنّ هذا اإلرهاب
التكفيري ال يميز بيننا كلبنانيين ،إنما هدفه
زرع الفتنة في ما بيننا» ،منوها ً بـ«مواقف
عوائل الشهداء التي تعبر عن أعلى درجات
المسؤولية والمواطنية ،واستطاعت بمواقفها
أن تخ ّفف من درج��ات االحتقان التي اعتلت
نفوس بعض المواطنين».

«�أمل» :النتخاب رئي�س يدافع
عن الجي�ش ويحمي م�ؤ�س�سات الدولة
دعت حركة أمل إلى انتخاب رئيس يحمل نهج وثقافة الجيش الوطني
اللبناني ،يدافع عن الجيش ويحمي مؤسسات الدولة .كما دعت «الدولة إلى
القيام بواجبها حيال جنودها المختطفين واستخدام سبل الضغط».

قبيسي

مقدم الحضور في قليا
أن��ه «بمعادلة المقاومة والجيش
والشعب ،لبنان أقوى وأسمى وأعز
من أن يكون رهينة بيد الدواعش».
م��ن جهته ،رأى رئ��ي��س الهيئة
الشرعية ل��ـ «ح��زب ال��ل��ه» الشيخ
محمد يزبك أن من يقطع الطرقات
ي��ق��ط��ع��ه��ا ع��ل��ى أه��ل��ه وإخ���وان���ه،
وسأل« :هل قطع الطريق يرجع لنا
الجنود»؟
وخالل رعايته مصالحة في بلدة
مقنة قضاء بعلبك بين عشيرتي
آل المقداد وآل جعفر ،تمنى الشيخ
ي��زب��ك على ك��ل البقاعيين بكافة
مواقفهم ومذاهبهم «أن يكون هناك
لقاء وميثاق ش��رف في ما بينهم،
وليذهب كل من يملك ال��ق��درة إلى
ه��ذه الجبال لنقاتل أو نموت مع
العسكريين المخطوفين أو نعود
معهم ،ال أن نقطع الطرقات على
أه��ل��ن��ا» .وأض���اف« :على الجميع
تحمل المسؤوليات وال يجوز ألحد
أن ي��ق��ول إنّ ه��ذا األم���ر ال يعنيه
وعلينا معالجة األم����ور بحكمة
ونطالب الدولة وخلية األزم��ة بأن
تأخذ دورها والشعب اللبناني من
ورائها في كل ما من شأنه تحقيق
عزة هذا الوطن».

(أحمد موسى)
وق���ال ي��زب��ك« :ع��رس��ال ال��ي��وم
يعبث بأمنها وشعبها ،وقد خطفت
كما خطفت الموصل ،والحبل على
الجرار ،جيشنا لم يقصر وكان في
حماية أهله في عرسال ،لكن اعتدي
عليه .ومن هنا نطالب الدولة بأن
تقوم بإنقاذ ما تبقى من جنودنا من
جيش وقوى أمنية وتحرير عرسال
من الذين يعبثون بأمنها».
وطالب بالعمل الجاد لمعالجة
ك��ل األوض���اع «إلح��ي��اء مؤسسات
الدولة ليكون الجيش جيشا ً قويا ً
كما هو جيشا ً وطنيا ً وباسالً».
وتابع يزبك« :ألننا من دون جيش
وق��وى أمنية ال نستطيع العيش،
ال بد من دول��ة ومؤسسات ،وعلى
الجميع إذا أرادوا مصلحة الوطن
دع��م ال��دول��ة والتسريع بانتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة وإال ي��ك��ون
هناك تعطيل ،ونحن على أب��واب
انتخابات نيابية يجب أن تتم وأن
نتحمل مسؤوليتنا ،ونحن مع هذه
االنتخابات ومع المؤسسات».
واعتبر يزبك أنّ «ما يجري في
هذه المنطقة من حركات ي��راد من
خاللها تشويه منطقتنا وتشويه
اإلسالم بصورة غير منطقية».
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وقال عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي خالل احتفال تأبيني
في بلدة القصيبة« :إنّ الصبر هو المطلوب اليوم على ما يحدث في منطقتنا
وفي وطننا من مصائب ومكائد بشرنا بها منذ زمن طويل ،ال ينفع الصبر وحده
بل يجب أن نكون متيقظين واعين لما بشرونا به من فوضى خالقة لمنطقتنا
ولوطننا» .وأضاف« :جاء من يبشرنا بالفوضى الخالقة التي جسدوها في
منطقتنا قتالً وتشريدا ً وسيارات مفخخة وتدميرا ً للدول وللجيوش» .وقال:
«مع األسف الشعارات التي رفعتموها سقطت وعليكم أن تتحملوا مسؤولية
ما يجري فكيف يمكن لمن يرفع شعار «ال إله إال الله» أن يسبي النساء ويذبح
الجنود ويقتل األسرى ويمارس نهجا ً ال عالقة له ال بالدين وال باإلسالم».
وتابع قبيسي« :لن نقبل االعتداء على الجيش اللبناني ،وهل من عاقل في
لبنان يرضى أن يذبح جندي من الجيش؟ ومن يرضى بهذا العمل اإلجرامي
يكون شريكا ً فيه .نحن لن نرضى بذبح جنود بلدنا وسنواجه هذا الخطر
اإلرهابي ليس من خالل اللغة الطائفية أو المذهبية ،ولن ننجر إلى هذا الطريق،
ونقول إنّ أفضل وسائل الدفاع عن الجيش أن نساهم جميعا ً في بناء الدولة
اللبنانية ،ونحن إلى جانب الدولة والجيش للدفاع عن األرض والمقدسات».
ولفت إلى «أنّ الدولة هي المسؤولة وعلينا أن نساندها وأن ننطلق من جديد
لملء الشواغر في هذه الدولة ،وعلينا انتخاب رئيس للجمهورية وعلينا أن
نتفق ليصل إلى س�دّة الرئاسة رئيس يحمل نهج وثقافة الجيش الوطني
اللبناني ،يدافع عن الجيش ويحمي مؤسسات الدولة».

حمدان

واعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان خالل احتفال تأبيني
في بلدة الخرايب« ،أنّ الوقوف في وجه اإلرهاب الداعشي مسؤولية الجميع،
وال مبرر للتغاضي عن األعمال اإلجرامية التي يمارسها هؤالء باسم الدين».
واعتبر أنّ «جريمة ذبح بطلين من الجيش اللبناني دليل واضح على
المستوى اإلجرامي لهؤالء المتسترين باسم الدين من جهة وعلى مستوى
التضحيات التي يقوم بها الجيش من جهة ثانية» ،مؤكدا ً أهمية «الدور الذي
يضطلع به الجيش اللبناني لحماية لبنان».
وشدّد على «ضرورة تسليح الجيش ودعم المقاومة ووحدة الشعب ،ألنّ
رص الصفوف وأخذ االتجاه الصحيح
المرحلة الدقيقة تتطلب المزيد من ّ
على المستوى الوطني والقومي» ،داعيا ً إلى «االرتقاء الى مستوى عائلتي
الشهيدين علي السيد وعباس مدلج الذين يرفضون الفتنة ،ألنّ االنتقام ال
يكون من األبرياء ،بل من الذين يمارسون اإلرهاب والذين يوزعون رعبهم
على مساحة العالم العربي ،خصوصا ً أنّ الذي يريد الفتنة هو الذي يمارس
الذبح والقتل بالمجان ،فهل يريد البعض أن نكون أداة طبيعية لتنفيذ رغبة
هؤالء».
ودعا« :الدولة إلى القيام بواجبها حيال جنودها المختطفين واستخدام
سبل الضغط واالستفادة من عالقات لبنان الواسعة بعيدا ً من الرضوخ
ألساليب االبتزاز التي لن تتوقف ،فاألسرى لهم ّ
حق على الجميع بالوقوف في
شكل عملي بجانبهم ألنهم كانوا في أقدس مه ّمة وطنية وهم يؤدون واجبهم
الوطني».

ي�ع�ي��ش ل�ب�ن��ان ف��ي م�ه��ب ري���اح تنظيم «داع���ش»
و«جبهة النصرة» مع توغل عناصرهما االرهابية
عبر الحدود اللبنانية السورية الى عرسال والشمال.
ص�م��د ل�ب�ن��ان ف��ي وج��ه ت��داع �ي��ات االزم���ة السورية
على رغ��م التفجيرات المتنقلة التي طاولت منطقة
الضاحية الجنوبية عام  2013بذريعة تدخل حزب
الله في سورية اال ان معركة عرسال األخيرة أكدت
أن هذا البلد بات م�لاذا ً آمنا ً للمجموعات التكفيرية
وال�م�ت�ط��رف��ة ،م��ع اع�ت�م��اد ل�ب�ن��ان س�ي��اس��ة النعامة،
فعناصر تنظيم «داع ��ش» و«ال �ن �ص��رة» ،أخ ��ذوا من
مخيمات النازحين السوريين ومن جرود عرسال
وم��ن مخيمات الالجئين الفلسطينيين م�ق��را ً لهم.
وبات لبنان حاضنا ً لهذه المجموعات.
أح��داث عرسال كانت سبقتها سيطرة مسلحي
تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية على الموصل والمناطق
العراقية الغنية بالنفط ،وم��ا ان وصلت «موسى»
تهديد «داعش» ألربيل حتى تحركت الواليات المتحدة
االم�ي��رك�ي��ة ودع ��ت ال��ى وض��ع خطة لمواجهة هذا
التنظيم وتشكيل تحالف دولي للقضاء عليه.
تزامن ذل��ك مع المحادثات البناءة التي أجراها
مساعد وزي��ر الخارجية االيراني حسين أمير عبد
اللهيان مع وزير الخارجية األمير سعود الفيصل
في الرياض وإبداء وزير الخارجية االيراني محمد
ج��واد ظريف استعداده لزيارة المملكة والترحيب
بزيارة الفيصل في طهران.
إال أن األوض ��اع األمنية ف��ي لبنان ال ت��زال على
فوهة ب��رك��ان م��ع مسارعة المجموعات االرهابية
الى تنفيذ تهديداتها بقتل العسكريين اذا لم يطلق
س��راح الموقوفين اإلرهابيين ف��ي سجن رومية،
فهي أقدمت على ذب��ح الشهيدين عباس مدلج من
بعلبك ،وعلي السيد من فنيدق .فأي سيناريو ينتظر
لبنان في ظل الهجمة االرهابية التي تطاول سورية،
العراق ،ولبنان.
ث �م��ة س �ي �ن��اري��وان ي �ج��ري ال �ح��دي��ث ع�ن�ه�م��ا في
ال��وق��ت ال��راه��ن .السيناريو األول المتمثل بإعطاء
األول� ��وي� ��ة ف ��ي ال� �ح ��وار االي� ��ران� ��ي  -ال �س �ع��ودي،
والغربي  -االيراني للوضع العراقي ،وإغفال الملف
السوري ،األمر الذي سيعقد الوضع أكثر في لبنان
مع تواصل المعارك في جرود القلمون بين حزب
الله والمجموعات المسلحة االرهابية وم��ا يرافق
ذل��ك م��ن تحريك جبهة ع��رس��ال م�ج��ددا ً وطرابلس
وعكار ،وتحريك للخاليا النائمة التي يقدر عددها
بنحو ثالثة آالف بين لبنانيّين وسور ّيين وصوالً
الى استمرار الشغور في الموقع الرئاسي ،ودخول
مجلس النواب في الفراغ ،ما يعني استمرار الخالف
الذي سيترجم ميدانيا ً من خالل ما يقوم به «داعش»
في الوقت الراهن لزرع الفتنة في لبنان.
أم��ا السيناريو الثاني فيكون من خ�لال ترجمة
ال�ت�ف��اه��م ال �س �ع��ودي ـ االي��ران��ي ع�ل��ى ح��ل الملفات
المتداخلة من ال�ع��راق ال��ى لبنان ،وال��ذي من شأنه
أن ينعكس ايجابا ً على االستحقاق الرئاسي وعلى
التوافق السلس على التمديد ،وعلى تحصين الوضع

الداخلي عبر توفير الغطاء للجيش اللبناني لضرب
المجموعات المسلحة بيد من حديد ،وحماية الحدود
اللبنانية  -السورية من تسلل الجماعات التكفيرية
بتنسيق ميداني بين حزب الله والجيش اللبناني.
وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى ان التفاهم
االي��ران��ي  -السعودي م��ع لجم المحور التركي -
القطري وكسب تأييد مصر سيؤدي إل��ى انتخاب
رئيس ت�س��ووي ،وتأجيل قصير لالنتخابات يقر
خالله ق��ان��ون انتخابي جديد تجري على اساسه
االنتخابات ،ال سيما ان الجمهورية االسالمية مدت
اليد الى المملكة ،وأب��دت مصر دعمها هذا الموقف
ضمن امكاناتها ال �م �ح��دودة ،ال سيما ان الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي استمع مطوالً الى
ط��رح رئ�ي��س جبهة ال�ن�ص��ال ال��وط�ن��ي ال�ن��ائ��ب وليد
ج�ن�ب�لاط ال�م�س��اع��دة ف��ي ت�س��وي��ق م��رش��ح وسطي
موضع تفاهم سعودي  -ايراني.
وت��رى المصادر أن احتماالت نضوج التسوية
الكاملة ليست على ال�ب��اب .السعودية لن تستدير
اس �ت��دارة كاملة بين ليلة وضحاها وي�ت��راف��ق ذلك
مع خشيتها من ع��ودة المحور القطري  -التركي
لمنافستها على االرض.
وأم ��ام ه��ذي��ن السيناريوين ت��رى ال�م�ص��ادر أن
ال�ح�ل��ول ليست ق��ري�ب��ة ،وأن االم��ن ل��ن يستتب في
لبنان بشكل نهائي ،ال بل سيبقى عرضة للخضات.
ال اس�ت�ح�ق��اق��ات دس �ت��وري��ة ،وال ت�ش��ري�ع��ات ،فكل
التطورات لن تتعدى التفاهمات الجزئية على لملمة
الوضع وضبط الخالفات ورفع مستوى االجراءات
االح �ت��رازي��ة واالس�ت�ب��اق�ي��ة للحفاظ على استقرار
الضرورة.
وت ��رد ال�م�ص��ادر ذل��ك إل��ى أن ال��وض��ع السوري
مرجح للبقاء خارج إمكانية التفاهم بين االيرانيين
والسعوديين .الرياض وطهران تدركان أن سورية
التي يختلفان في النظرة السياسية والوطنية اليها،
تشكل بوابة الحل في لبنان .الجمهورية االسالمية
تعتبر سورية الحليف االستراتيجي تؤكد ضرورة
أن تنفتح السعودية عليها ،فيما تطالب المملكة
بانسحاب حزب الله من سورية ،هذا فضالً عن أن
التحالف الغربي لمكافحة االرهاب يستثني سورية
من الحلف حتى الساعة .األمر الذي يجعل منها نقطة
التباس في العالقات االيرانية  -الغربية والعالقات
السعودية  -االيرانية.
وت��ؤك��د م �ص��ادر ديبلوماسية غربية لـ«البناء»
ان هناك اجماعا ً دول�ي�ا ً على استقرار لبنان ،وأنه
س �ي �ك��ون ف��ي ال �ص��ف االول ل�م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب،
على رغ��م أن الوضع ليس بهذه السهولة ،في ظل
السياسة األميركية من سورية التي ال تساعد على
تصحيح هذا الواقع.
ورح �ب��ت ال �م �ص��ادر ب��رف��ض ال �ق �ي��ادات اللبنانية
لمحاوالت اش�ع��ال الفتنة وتالحمها ف��ي التصدي
لالرهاب ،اال انها رأت أن مقاربة القوى السياسية
ل�م��واج�ه��ة االره� ��اب تختلف ع��ن مقاربتها للملف
الرئاسي ،مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها لدى
كل االفرقاء النتخاب رئيس للجمهورية في أقرب
وقت.

بالمبلي زار با�سيل وقهوجي:
النتخابات رئا�سية ت�ؤ ّمن الثقة بلبنان
ش����دّد ال��م��ن��س��ق ال��خ��اص لألمم
المتحدة ديريك بالمبلي على ضرورة
إج����راء ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة تؤمن
االس��ت��ق��رار والثقة بلبنان ،م��ؤك��دا ًُ
التضامن معه للتصدي لألعمال
الوحشية.
وزار بالمبلي صباح أم��س ،قائد
الجيش العماد جان قهوجي وعرض
معه التطورات الراهنة .ثم التقى
ظهرا ً وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل في قصر بسترس وقال
بعد اللقاء« :عقدت اجتماعا ً جيدا ً مع
وزير الخارجية ،ونقلت إليه كما نقلت
إلى قائد الجيش اللبناني صباحاً،
تضامننا وتعاطفنا في وجه األعمال
الوحشية التي يقوم بها المتطرفون
خصوصا ً بقتلهم جنديا ً آخر من قوات
الجيش اللبناني .كما ش �دّدت على
أهمية الرسالة التي وجهها رئيس
الحكومة أم��س وبأهميتها من أجل
الوقوف والتصدي لهذه المحاوالت
التي من شأنها ضرب وح��دة لبنان
وال��س��ل��م األه��ل��ي ف��ي��ه» .وأض���اف:
«كما تحدثنا عن مواضيع تتعلق
بالعالقات وال��ت��ع��اون بين لبنان
واألم���م المتحدة وع��ن ق��رار مجلس
األم���ن ال��دول��ي ال��رق��م  1701وعمل
مجموعة الدعم الدولية ،واهتمام
األم��ي��ن ال��ع��ام بتقديم ال��م��زي��د من

باسيل وبالمبلي
المساعدات إلى لبنان على الصعيد
االقتصادي واإلنساني والعسكري».
وردا ً على سؤال عن هدف الزيارة
التي ق��ام بها إل��ى المملكة العربية
السعودية ،أج��اب بالمبلي« :زرت
عددا ً من العواصم أخيراً ،وأصدرت
بيانا ً بعد ال��زي��ارة قلت فيه إنني
ناقشت مع رئيس الحكومة كيفية دعم
لبنان ،ونقلت إلى الجانب السعودي
شكر األمين العام لألمم المتحدة على
المساعدات التي قدمتها المملكة إلى

(داالتي ونهرا)
اللبنانيين وخصوصا ً إلى الجيش
اللبناني في هذا الوقت العصيب».
وعن االنتخابات الرئاسية قال« :إنّ
توقيت االنتخابات الرئاسية مهم جدا ً
ونريد حصولها في أقرب وقت ممكن،
وع��دا ذلك هذا شأن لبناني لناحية
اختيار االسم والشخصية .ما يهمنا
هو العمل على تشجيع أصدقائنا
اللبنانيين إلجراء انتخابات ناجحة
في أسرع وقت ممكن ،تؤمن االستقرار
والثقة بلبنان».

الإدارة والعدل عدلت بع�ض مواد
م�شروع �إن�شاء التفتي�ش المركزي
تابعت لجنة اإلدارة وال��ع��دل،
خ�لال جلسة عقدتها ف��ي المجلس
النيابي أمس برئاسة النائب روبير
غ��ان��م ،مناقشة م��ش��روع القانون
ال���وارد ف��ي المرسوم ال��رق��م 9830
تاريخ  2013/1/2المتعلق بإنشاء
التفتيش المركزي ،وباشرت بدراسة
مواد المشروع بعد إعادة صياغته،
وق��د أق��رت بعضها معدلة ،ورفعت
الجلسة على أن تتابع دارستها في
جلسة الحقة.
وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب
نعمة الله أبي نصر والنواب :الوليد
سكرية ،هاني قبيسي ،عماد الحوت،
غسان مخيبر وسمير الجسر.
كما ش��ارك ف��ي االج��ت��م��اع رئيس
الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان
عبود ،المفتش المالي العام صالح
الدنف ،رئيس دائ��رة الموظفين في
مجلس ال��خ��دم��ة المدنية أن��ط��وان

غانم مترئسا ً لجنة اإلدارة
ج��ب��ران ،رئيس التفتيش المركزي
القاضي ج��ورج ع��واد ،ممثل نقابة

(ت ّموز)
المحامين رزق زغ��ي��ب ،المفتش
التربوي العام فاتن جمعة.

