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«فيتو» �سعودي على عون عرقل االتفاق مع «الم�ستقبل» ...و�سيا�سة الن�أي بالنف�س ح ّولت لبنان الى ثكنة للإرهابيين
�أ�صوات في الكونغر�س الأميركي ترتفع مطالبة بتدخل بري ّ
�ضد «داع�ش» ل ّأن الق�صف الجوي لن يجدي نفع ًا
الملفات اللبنانية بشقيها األمني والسياسي كانت مدار بحث وقراءة
ونقاش في اليومين الماضيين على شاشات القنوات التلفزيونية في برامجها
السياسية.
فعلى الصعيد االمني شدد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس على أن
ملف تحرير العسكريين الرهائن لدى «داعش» و«النصرة» هو أولوية الحكومة
اليوم ،محذرا ً من أنّ انهيار سقف الدولة هو السبيل الوحيد لدخول اإلرهابيين
الى لبنان وانتقال حروب المنطقة الى الداخل وعمود هذا السقف هو الجيش
اللبناني وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي وراء االستهداف المتك ّرر للمؤسسة
العسكرية.
لحود ان الهدف من سياسة النأي بالنفس
فيما رأى النائب السابق إميل إميل ّ
هو تحويل لبنان الى ثكنة لإلرهاب ،واصفا ً تلك السياسة بـ«الخيانة».
واعتبر الوزير السابق كريم بقرادوني انّ على لبنان وضع خطة يوافق عليها
جميع الفرقاء السياسيين لمواجهة تنظيم «داعش» ومنعه من التمدّد.
وفي الملف الرئاسي لفت بقرادوني الى انّ السعودية وضعت فيتو على
العماد عون ما عرقل االتفاق مع تيار «المستقبل».
بينما رأى وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية نبيل دوفريج ان الحل يبدأ
بانتخاب رئيس للجمهورية.
أي خرق في
واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر أنّ ّ
موضوع االنتخابات الرئاسية يحتاج إلى تفاهم بين أكبر كتلتين في المجلس
النيابي وهما كتلة «المستقبل» وتكتل «التغيير واإلصالح».
ودعا إلى فتح باب التعاون مع سورية إليجاد السبل إلعادة ما يمكن من
النازحين السوريين الى بلدهم.
دوليا ً ال تزال عمليات التحالف الدولي العسكرية تشكل الملف األبرز على
شاشات القنوات الفضائية ،حيث اعتبر عضو مجلس الشيوخ األميركي جون
ماكين أنّ تنظيم «داعش» قادر على فرض سيطرته على مطار بغداد .واعتبر أنّ
القصف الجوي ال يجدي نفعا ً وال ب ّد من وجود المزيد من القوات البرية على
األرض على شكل قوات خاصة ،وتسليح البيشمركة الذين يستخدمون أسلحة
روسية قديمة ض ّد «داعش» الذي يستخدم اسلحة اميركية.
الملف النووي اإليراني اخذ حيزا ً هاما ً من النقاشات حيث اعلن مساعد وزير
الخارجية كبير مفاوضي الوفد االيراني عباس عراقجي ان اجتماع خبراء بين
ايران ومجموعة « »1+5سيُعقد يومي االربعاء والخميس من االسبوع الجاري
في العاصمة النمسوية فيينا.

دربا�س لـ«�صوت لبنان»:
�أولوية الحكومة تحرير الع�سكريين
شدّد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس على «أنّ ملف
تحرير العسكريين الرهائن ل��دى داع��ش والنصرة هو أولوية
الحكومة اليوم» ،معتبرا ً «أن تصوير الطائفة السنية على أنها ض ّد
الجيش اللبناني أمر معيب باعتبار أنّ معظم شهداء الجيش هم من أهل السنة».
وراى درباس «أنّ انهيار سقف الدولة هو السبيل الوحيد لدخول االرهابيين الى لبنان وانتقال حروب
المنطقة الى الداخل» ،مشيرا ً الى «ان عمود هذا السقف هو الجيش اللبناني ،وبالتالي هذا هو السبب
الرئيسي وراء االستهداف المتك ّرر للمؤسسة العسكرية».
وأكد «أنّ مدينة طرابلس ال تزال كما كانت رمز التعايش الوطني ،وهي مص ّممة على الوقوف ض ّد االرهاب
زجها في صراع المحاور».
على الرغم من محاوالت البعض ّ
وفي ملف الالجئين السوريين ،شدّد درباس على «أن لبنان لم يقفل حدوده أمام الالجئين بشكل كامل»،
الفتا ً الى «أنّ استقبال الحاالت االنسانية ال يزال ساريا ً غير أنّ أسباب اللجوء األخرى انتفت».
وأشار الى «أنّ لبنان هو البلد الذي يستضيف اكبر عدد من الالجئين في التاريخ مقارنة بعدد سكانه»،
محذرا ً من «أنّ أكثر من مئة ألف الجئ سوري تد ّربوا عسكريا ً في بالدهم قبل أن يصلوا الى لبنان ما يشكل
خطرا ً حقيقيا ً على األمن الداخلي».
وشدّد على «أنّ الملف السوري ليس ساحة للتجاذب السياسي» ،مشيرا ً الى «أنّ األزمة السورية نكبة
عربية تتح ّمل معظم أعبائها الدولتان األصغر وهما لبنان واألردن».
من جهة ثانية ،أكد درباس «أنّ التمديد للمجلس النيابي حاصل ال محالة» ،معتبرا ً «أنّ حصول االنتخابات
اليوم يعني الفراغ الدستوري ألنه وفي حال جرت االنتخابات ،فمن سيتولى االستشارات لتشكيل حكومة
جديدة في ظ ّل غياب رئيس الجمهورية».
وردا ً على سؤال ،قال درباس« :إنّ انتخاب رئيس للجمهورية مرتبط بملفات داخلية وخارجية ،ال سيما
الملف اليمني» ،مشيرا ً الى «أن ّرئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير واالصالح العماد
ميشال عون استنزفا ك ّل فرصهما في الترشح ،وبالتالي يجب ان يت ّم البحث اليوم عن رئيس توافقي من
خارج االصطفافات الحالية».

دوفريج لـ«اذاعة ال�شرق»:
الح ّل يبد�أ بانتخاب رئي�س للجمهورية
رأى وزي��ر الدولة لشؤون التنمية االداري��ة نبيل دو فريج ان
«الح ّل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية» ،معربا ً عن اسفه ألن
«الفريق اآلخر يلعب اليوم على وتر الغاء المؤسسات وهذا يعني
الذهاب الى مؤتمر تأسيسي».
وقال« :لست خائفا ً على الحكومة الحالية وأرى انها باقية كما هي ،تعالج ملفا ً من هنا وملفا ً من هناك
الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية ،إضافة الى أنّ الفرق بيننا وبين الفريق اآلخر في هذه الحكومة هو
انّ الح ّل بالنسبة لنا يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ،بينما هم يعتبرون انّ نهاية الح ّل تكمن في انتخاب
رئيس للبالد ،وهذا ما نعتبره خطأ كبيراً».
وتطرق الى اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في
روما ،وهل ان التمديد للمجلس النيابي كان من ضمن المواضيع التي بحثت بين الرجلين ،قال« :ال اعرف
حقيقة ،ولكن اذا حصل التمديد فمن المنطقي ان يكون معظم الفرقاء الموجودين على الساحة السياسية
اللبنانية موافقين على المبدأ ،خصوصا ً ان قانون التمديد هو قانون».
اضاف« :الموضوع ال يقتصر على اسم المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية ،ولكن السؤال الذي يطرح
هو هل فعالً يريد الطرف اآلخر انتخاب رئيس جمهورية ام ال؟»

�إميل لحود لـ«�أن بي �أن»:
�سيا�سة الن�أي بالنف�س خيانة
راى النائب السابق اميل اميل لحود ان «هناك امورا ً جوهرية
ووطنية تمر مرور الكرام في لبنان» ،معتبرأ ً ان «المواقف هي
باالفعال وليس بالكالم» ،وق��ال« :اللقب الجديد للرئيس سعد
الحريري هو رئيس االعتدال في لبنان ،ونحن نتمنى ان يكون ذلك بالفعل وليس بالكالم» ،مشيرا ُ الى ان
«االسالم المعتدل موجود وهو االقوى على االرض لكن ليس ممثالً بسعد الحريري».
وعن سياسة النأي بالنفس اشار لحود الى ان «هدف سياسة النأي بالنفس هو تحويل لبنان إلى ثكنة
لإلرهاب وهي خيانة» ،مضيفاً« :البعض كان يحسب حسابات طائفية والبعض اآلخر دخل بالمؤامرة،
وحتى اآلن هناك اكثرية تريد االستمرار بسياسة النأي بالنفس».
ولفت الى ان «هناك فرصة جدية لتسليح الجيش عبر الهبة االيرانية» ،قائالً« :هبة الـ 3مليارات لم نر
منها شيء».
وتساءل لحود« :لماذا توقفت خدمة العلم االجبارية؟» مضيفاً« :على مستوى الطبقة السياسية هناك
شخص وحيد يريد خدمة العلم هو الرئيس اميل لحود ،ولو بقيت الخدمة االجبارية لما وصلنا الى هنا».
وعن االستحقاق الرئاسي اضاف لحود قائال« :لبنان نظام برلماني وال يجوز ان يكون موقع رئاسة
الجمهورية شاغراً» ،داعيا ً الى «إصالح قانون االنتخاب وانتخاب مجلس نيابي صحيح ثم انتخاب رئيس
للجمهورية».

جابر لـ«الن�شرة»:
التمديد �أهون ال�ش ّرين
اعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر أنّ
أيّ خرق في موضوع االنتخابات الرئاسية يحتاج إلى تفاهم بين
أكبر كتلتين في المجلس النيابي وهما كتلة «المستقبل» وتكتل
«التغيير واإلصالح».
وأشار جابر إلى وجود ثالثة خيارات في ما يتعلق بمجلس النواب ،وهي إجراء االنتخابات أو التمديد أو
الفراغ ،الفتا ً إلى أنّ «الحكومة لم تعيّن لغاية اآلن هيئة اإلشراف على االنتخابات ،كما أنّ وزير الداخلية نهاد
المشنوق ص ّرح مرا ًرا بأنّ الظروف األمنية ال تسمح بإجراء انتخابات» ،وقال« :تفاءلنا خي ًرا في االجتماع
االول الذي عقده الوزير نهاد المشنوق بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي وأعلن فيه االستعداد إلجراء
االنتخابات ،لكن بعده تفاقمت األمور بشكل معقد مما يؤكد أن موضوع اجراء االنتخابات عمليًا وفعليًا قد ال
يكون ممك ًنا في الوقت المحدد في  16تشرين الثاني».
وفيما لفت جابر إلى أنّ مك ّو ًنا أساسيًا أعلن نيته االنسحاب من االنتخابات ،أعرب عن اعتقاده بأنّ األمور
ً
واصفا إياه بأنه «أهون الش ّرين» ،مش ّددًا على أنه يبقى بالتأكيد أفضل من
لألسف تتجه نحو التمديد،
الفراغ.
وتطرق جابر إلى قضية العسكريين المخطوفين لدى الجماعات اإلرهابية ،فأكد أنه يقدّر مشاعر أهاليهم
القلقين على مصير أوالدهم المهدَّدين بالذبح على أيدي تلك الجماعات التي تدّعي اإلسالم لكنها تقوم
خصوصا
بجرائم إرهابية عكس التعاليم اإلسالمية» ،وتمنى «أن يكون الفرج قريبًا على خط هذه القضية
ً
أ ّنها ُو ِ
ضعت بأيدي أصحاب االختصاص من القيادات األمنية التي كان لها الباع الطويل في التعاطي مع
هكذا موضوع ،وعلى رأس هؤالء المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم».
ولفت النائب جابر إلى أنّ «الجيش اللبناني اتخذ تدابير وإجراءات ساعدت على تقوية الموقف اللبناني
التفاوضي ،ومنها عزل عرسال عن جرودها ومحاصرة اإلرهابيين» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذا التدبير بح ّد ذاته
شكل ورقة تفاوض قوية ،حيث بات اإلرهابيون يطالبون بالمم ّر اآلمن» ،كما لفت ً
أيضا إلى المداهمات
واالعتقاالت التي قام بها الجيش ،معتب ًرا أ ّنها شكلت نقاط قوة له ،وقال« :نحن مع مبدأ التفاوض وإمكانية
المقايضة ولكن هذا األمر يجب أن يبقى منوطا ً بالمعطيات التي تملكها األجهزة األمنية ،ولكن علينا أن نعلم
أنّ المخطوفين ليسوا بأيدي دولة أو جهة يُعتمَد على مصداقيتها ،إنما لدى مجموعاتٍ إرهابية ،ولذلك فإنّ
إنهاء قضيتهم قد يستغرق وقتاً ،وقد تابعنا كيف انتهت قضية مخطوفي أعزاز وراهبات معلوال وكم تطلبت
من الوقت».
وحول ما يُحكى عن وجود خاليا نائمة ،تحدّث جابر عن خطر وجودي يواجهه لبنان إزاء ما ترتكبه
العصابات اإلرهابية ،مشيرا ً إلى أنّ «هذه العصابات تشكل خطرا ً محدقا ً وداهما ً على كل المناطق اللبنانية،
فإذا كان االره��اب يستهدف عرسال والعسكريين في الشمال فإنه يطال كل لبنان تطبيقا ً للمثل القائل
لبنان كالجسم الواحد إن اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر والحمى» ،كما ن ّوه بالحديث
األخير لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي ش ّكل صدمة للمواطنين من أجل االستعداد واليقظة والتنبّه
للمخاطر».
واعتبر جابر أنّ موضوع النزوح السوري يحتاج إلى عالج وتنظيم ،الفتا ً إلى أنّ «على اللبنانيين وضع
شبك األيدي من أجل إيجاد الحلول إلعادة النازحين للمناطق التي يستطيعون العودة إليها في سورية،
ودعا لفتح باب التعاون مع سورية إليجاد السبل إلعادة ما يمكن من النازحين».
وفي موضوع الهبات المقدّمة للجيش اللبناني ،أكد جابر أنّ «الجيش بحاجة لك ّل المساعدات من الداخل
والخارج ومن أيّ جهة أتت» ،مشدّدا ً على أنّ «المطلوب اليوم أن نع ّزز قوانا األمنية وأن ندعو االحتياط
لاللتحاق بالجيش» ،مشيرا ً إلى أنّ «ما أقدمت عليه الحكومة بشأن التطويع أمر جيد وبحاجة الى
متابعة».

بقرادوني لـ«الجديد»« :فيتو» �سعودي
عرقل اتفاق عون و«الم�ستقبل»
رأى الرئيس السابق لحزب الكتائب ال��وزي��ر السابق كريم
بقرادوني ان على «لبنان ان يضع خطة يوافق عليها جميع الفرقاء
السياسيين لمواجهة تنظيم داعش ومنعه من التمدد» ،مؤكدا ً على
ً
ً
«ضرورة التخفيف من طرح المشاكل والتركيز على مشكلة واحدة هي داعش الذي يشكل خطرا امنيا على
لبنان» ،مشيرا ً الى انه يدافع عن حزب الله «النه حزب مقاوم وليس ارهابيا ،وهو الذي واجه اسرائيل،
اضافة الى مساندته للجيش اللبناني ،ومن غير الممكن وضع داعش مقابل حزب الله» ،داعيا ً إلى «تسليح
الجيش اللبناني من اي مصدر كان».
وفي موضوع رئاسة الجمهورية رأى بقرادوني ان «رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون قال
منذ البداية انه اذا لم يحصل على تأييد الفريق السني وخاصة تيار المستقبل لن يستطيع ان يحكم لبنان»،
الفتا ً الى ان «االجتماعات بين الفريقين كانت توحي انها جيدة والتواصل بينهما لم ينقطع على الرغم من
عدم االتفاق» .واضاف بقرادوني« :السعودية وضعت فيتو على العماد عون ،وذلك ادى الى عرقلة االتفاق
مع المستقبل ،جوهره أن يتسلّم عون رئاسة الجمهورية والرئيس نبيه بري رئاسة مجلس النواب والرئيس
سعد الحريري رئاسة الحكومة» ،مشيرا ً الى انه «اذا أردنا الذهاب الى دولة متوازنة يجب ان يصل إلى سدة
الرئاسة رئيس له طابع تمثيلي» ،مؤكدا ً ان «رئاسة الجمهورية معلقة على تفاهم ايراني -سعودي».
وفي ما يخص جوالت النائب وليد جنبالط قال بقرادوني« :لدي العديد من االنتقادات على النائب
جنبالط ولكن ما يقوم به حاليا ً هو جزء من السلم االهلي الذي يحتاج إليه لبنان» ،مطالبا ً وزير الداخلية
«بأن يقوم بمثل هذه الجوالت».

ماكين لـ«�سي �أن �أن» :ال ب ّد
من قوات برية لالنت�صار على «داع�ش»
اعتبر عضو مجلس الشيوخ األميركي جون ماكين ،أن «داعش
قادر على فرض سيطرته على مطار بغداد».
وق��ال ماكين عضو لجنة ال��ق��وات المسلحة في الكونغرس
األميركي« :هم ينتصرون ونحن ال ننتصر ،العراقيون ال ينتصرون قوات البيشمركة واألكراد ال ينتصرون،
وال بد من مراجعة لما نقوم به فنحن ال نضعف التنظيم بهدف هزيمته حالياً».
وتابع قائال« :ال اعتقد أن داعش قادر على السيطرة على العاصمة العراقية بغداد ،ولكنه قادر على فرض
سيطرته على مطارها ،واعتقد أنهم قادرون على اختراق بغداد بالمتفجرات والهجمات االنتحارية».
وأضاف« :أول شيء يجب القيام به هو معرفة أن القصف الجوي ال يجدي نفعا ً وثانيا ً ال بد من وجود
المزيد من القوات البرية على األرض على شكل قوات خاصة أو ما شابه ذلك ،وعلينا تسليح البيشمركة
الذين يستخدمون أسلحة روسية قديمة ضد داعش الذي يستخدم اسلحتنا».
ولفت الى ان «داعش تمكنت من التأقلم مع الغارات التي يشنها التحالف» ،مشيرا ً الى «أنه كلما أصبح
داعش أقوى كلما زاد الخطر على الواليات المتحدة األميركية».
واضاف السيناتور األمريكي قائال« :ال بد أن يكون واضحا ً للعالم أنه اذا تمكن داعش من إقامة الخالفة
فإن ذلك تهديد حقيقي ألميركا ،والجنرال آلن قال إن استعادة الموصل التي تعتبر ثاني أكبر المدن العراقية
سيستغرق عاماً ،وال يمكننا التح ّمل طيلة هذا الوقت».

عراقجي لـ«انباء فار�س»:
المفاو�ضات النووية ُت�ستكمل هذا الأ�سبوع
اعلن مساعد وزي��ر الخارجية كبير مفاوضي الوفد االيراني
عباس عراقجي «ان اجتماع خبراء بين ايران ومجموعة «»1+5
سيعقد يومي االربعاء والخميس من االسبوع الجاري في العاصمة
النمسوية فيينا».
واشار عراقجي الى ان «االجتماع يهدف لدراسة السبل الكفيلة لحل الخالفات بين الطرفين حول البرنامج
النووي االيراني» ،وقال« :إن مساعد وزير الخارجية االيرانية للشؤون السياسية والدولية حميد بعيدي
نجاد وكبير مستشاري مسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي ستيفان كليمنت ،سيترأسان هذه
المحادثات التي تجري على مدى يومي االربعاء والخميس».
واوضح انه «من المحتمل ان يعقد في غضون االسبوعين القادمين اجتماع ثالثي بين وزير الخارجية
االيراني محمد جواد ظريف ونظيره االميركي جون كيري ومسؤولة السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي
كاثرين آشتون ،لكنه لم يشر الى مكان انعقاد االجتماع».

عبد الكريم لـ«انباء فار�س» :يعالون
ك�شف الموقف الحقيقي لحكومة نتنياهو
اعتبر النائب الفلسطيني قيس عبد الكريم ،أن «تصريحات وزير
الحرب اإلسرائيلي موشي يعالون التي جدد فيها رفضه قيام دولة
فلسطينية ،وحديثه عن إقامة حكم ذاتي منزوع السالح ،تكشف
الموقف الحقيقي لالحتالل ورؤيته للعملية السياسية بكاملها».
وأضاف عبد الكريم نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير« :هذه التصريحات تأتي استكماال ً للموقف الرسمي الذي أعلنه رئيس وزراء االحتالل
بنيامين نتنياهو في خطابه أمام األمم المتحدة والذي ص ّرح فيه بتقديم مقترح إلقامة دولة فلسطينية
منزوعة السيادة ،وترسيخ فكرة الدولة ذات الحكم الذاتي».
وأوض��ح أن «التصريحات ال��ص��ادرة عن أرك��ان كيان االحتالل تعكس حقيقة النوايا اإلسرائيلية
االستعمارية ،وتكشف الوجه الحقيقي لحكومة االحتالل اليمينية المتطرفة ،وتثبت بالدليل القاطع أن
حكومة االحتالل تسابق الزمن لفرض أمر واقع على األرض ،وتسعى ألن تكون الدولة الفلسطينية القادمة
منقوصة السيادة ،من خالل الحلول التي تحاول فرضها».
وشدد عبد الكريم على «ضرورة اإلسراع في التوجه لتقديم مشروع فلسطيني لمجلس األمن الدولي،
وكذلك اإلسراع في االنضمام لكافة المؤسسات والمواثيق الدولية ،بما في ذلك ميثاق جنيف ومحكمة
الجنايات الدولية من أجل جلب قادة االحتالل إلى العدالة الدولية في هذه المحكمة ،وعدم الرضوخ ألي
ضغوطات خارجية تهدف إلى تأخير التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي».

