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خفايا
خفايا

خدمات متبادلة بين «جبهة الن�صرة» و«�إ�سرائيل» ...و�سورية مت�أهّ بة

الوزير الم�شنوق:
ّ
م�سكنات
خطتي الأمنية كانت
*

 د .سمير صباغ

منذ اليوم األول لتشكيل حكومة الرئيس تمام سالم تصرف
الوزير نهاد المشنوق كرجل دولة ذي طموح ،مدركا ً أهمية دور
وزارته (الداخلية) في الظرف الدقيق الذي تمر به البالد ،ودورها
في مراعاة حساسية أط��راف األزم��ة ،وتذليل الصعوبات التي
تواجهه بتفهم وحسم .اعتمد الوزير المشنوق سياسة واقعية
تجلت باالنفتاح على الجميع وهو اآلتي من والمستمر في «14
آذار» .اطمأن اللبنانيون لهذا االنفتاح ووج��دوا فيه أم�لاً في
وأد البؤر األمنية المتفجرة ،خصوصا ً عندما أطلق خطة أمنية
طرابلسية في مرحلتها األولى وقال إنها ليست كسابقاتها من
الخطط بل هي ستواجه كل المسلحين المخلين باألمن كائنا ً من
كانوا وكل من يقف وراءهم .فعالً أوقف إطالق النار في المدينة
واعتقل ق��ادة ال�م�ح��اور وأرس�ل�ه��م إل��ى «أوت �ي��ل»  5ن�ج��وم ،كما
يحلو للرئيس نبيه بري تسمية سجن رومية ،حيث أودع قادة
المحاور .وفعل كل ذلك تمهيدا ً لالنتقال إلى المرحلة الثانية من
الخطة األمنية أي البقاع.
ص� ّدق��ه اللبنانيون وك��ذب��وا م��ا ق ��رأوه ع��ن خ�لاي��ا نائمة في
طرابلس وعكار وعن نوايا مبيتة لدى اإلرهابيين حول الوصول
إلى البحر عن طريق عكار إلى أن فوجئوا به يقول عن االنفجار
الكبير في األس��واق الطرابلسية األخير إن المسكنات لم تعد
تنفع ،أي أن الخطة األمنية التي قدمها لهم كانت من المسكنات.
ج��اءت أح��داث أم��س لتقضي على الخطة األمنية وك��ل خطة
الحقة إذا اعتمدت المنطلقات واألساليب نفسها ،كما قضت
معها على طموحات وآم��ال أي وزير ال يأخذ في االعتبار ُبعد
األزمة اللبنانية وعمقها.
في مناسبتين ألقى الوزير المشنوق خطابين متناقضين .في
األول خاطب اإلرهابيين التكفيريين الملتحين قائالً لهم :إنكم ال
تخيفوننا وال تخيفنا ل َِحا ُكم ،وفي الثاني بدا وكأنه يعبر عن
معسكره حين انتقد أحد األجهزة األمنية لكونها تحابي فريقا ً
من الفريقين ثم بدا وكأنه يستبق استهداف الجيش ألنه يعلم
أن أي سابقة من سوابق ضرب الجيش يبدأ بانتقاد المخابرات
التي قامت في األحداث الماضية بوأد ما يخطط للشمال وغمز
م��ن قناة ح��زب الله واتهمه بعدم التعاون م��ع الخطة األمنية
وبحماية ع�ص��اب��ات ال�س��رق��ة وال�خ�ط��ف واستتباب األم��ن في
مناطق دون غيرها فتنعم باالستقرار والراحة .في هذا الخطاب
استحضر مثال الصحوات العراقية من دون مبرر قائالً :ال نريد
استعادة تجربة العراق وال نريد أن نكون على رأس الصحوات.
لماذا توتير األجواء في الوقت الذي يسعى الجميع إلى توطيد
االستقرار الذي تؤمنه المظلة الدولية؟ ولماذا أيضا ً استحضار
مثال الصحوات في العراق؟ علما ً بأن الجيش في لبنان موجود
ويقوم بواجبه في كل بؤرة أمنية بكل بسالة وضمن إمكانياته
المتاحة بينما ف��ي ال �ع��راق لجأ حكام العملية السياسية إلى
الصحوات بسبب قرار بريمر ح ْل الجيش العراقي .اللهم إال إذا
كان ذلك الرفض هو رفض بمفرض التأكيد.
ل �م��اذا ه ��ذان ال�خ�ط��اب��ان ال �م��زدوج��ا ال �ه��دف؟ ه��ل ه��و ارت ��داد
الستمرار الوضع اإلقليمي بين الرياض وطهران ،وامتداده
إلى لبنان وتحديدا ً إلى توتير األجواء األمنية فيه؟ أم أن األزمة
اللبنانية وتداعيات أزمة المنطقة من اليمن إلى مصر والعراق
وس��وري��ة وتشعباتها اإلقليمية وال��دول �ي��ة ه��ي السبب وهي
أكبر من خطط أمنية داخل قطر بعينه بحيث لم تعد تنفع فيها
المسكنات المخدرة أم هي رد فعل على عملية الجيش االستباقية
في عاصون؟
أغلب الظن أن األزمة كبيرة وأكبر من أن تحلها خطة أمنية ،بل
هي تتطلب حالً جذريا ً ليس متاحا ً في ظل الجوار الملتهب وهي
بالتأكيد أكبر من وزير مهما حسنت نواياه وانتفخ حجمه غير
المتفلت من بيئة « 14آذار» .يطالب البعض اليوم بخطة أمنية
جديدة ،فماذا لو وضعت وفقا ً للمعطيات الحالية وتبين في ما
بعد أنها عبارة عن مسكنات؟
كيف السبيل إل��ى استقرار ث��اب��ت .إن االس�ت�ق��رار الثابت ال
يكون إال بالوفاق السياسي وأولى خطواته هو الكف عن ترداد
االسطوانة القديمة  -الجديدة :من سحب سالح المقاومة إلى
رفض تدخله في األزمة السورية ودعوته لالنسحاب منها ،ثم
التعهد بعدم اللجوء إلى العنف لحل الخالفات السياسية التي ال
تؤدي إلى المساس في الثوابت الوطنية.
والسؤال هو هل إن طرابلس اليوم هي أمام تسوية جديدة
ألحداث استهدفت الجيش منذ أيام .توقفت المعارك فيها وفي
الشمال .قسم من المسلحين اختفوا من دون أن يتم القضاء
عليهم أو اعتقالهم .الجيش ينفي موافقته على تسوية فيما القوى
السياسية ال تجاهر علنا ً في المطالبة بها .هي حتى اآلن ال غطاء
سياسيا ً أو عسكريا ً لها ،فهي أي التسوية ابنة غير شرعية وهي
تبقى ابنة األمر الواقع .فهل تحمل األيام المقبلة هذا األمر الواقع
أم أن طرابلس ستكون موعودة بجولة عنف جديدة؟

حلفاء �أميركا �أنهوا التح�ضيرات لإقامة منطقة عازلة في الجوالن
 محمد عبد الرحمن شعبان
بعد ثالثة أيام من بدء ضربات التحالف األميركي
في سورية ،قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم
من نيويورك« :تركيا تتحدث عن منطقة عازلة شمال
س��وري��ة و»إس��رائ �ي��ل» تتحدث ع��ن منطقة ع��ازل��ة في
الجنوب ،إذا ً الحدثان مترابطان» ،بال شك الحدثان
م �ت��راب �ط��ان ،ل �ك��ن ل �ك � ّل م�ن�ط�ق��ة ظ��روف �ه��ا وحيثياتها
الخاصة التي تجعل منها منطقة صالحة للعزل أو غير
يخص
صالحة ،مع وج��ود بعض المشتركات في ما
ّ
م��واق��ف ال ��دول ك � ّل بحسب اصطفافاته ،ون�ف��رد هذا
المقال لتحليل الوقائع جنوب سورية.
في أواسط العام الماضي وبينما كانت سيناريوات
الخبراء العسكريين للتدخل في سورية تغطي طاولة
ال�ك��ون�غ��رس ،ومنها خطة ال�ج�ن��رال م��ارت��ن ديمبسي
بتدريب المسلحين وإقامة منطقة عازلة في الشمال
أو الجنوب ،قال ديبلوماسي أميركي« :الشيء الوحيد
أي شخص أن ي��راه ه��و أن يجد تنظيم
ال��ذي ال يريد ّ
«ال�ق��اع��دة» موطئ ق��دم بالقرب من «إس��رائ�ي��ل» ...هذا
سيناريو يوم القيامة».
لع ّل التوجس األميركي من الذهاب إلى منطقة عازلة
في الجنوب السوري على التخوم مع «إسرائيل» ،ناجم
عن حالة مشابهة حدثت في أفغانستان عندما انشقّ
المئات ع��ن الجيش النظامي التابع لحميد ك��رزاي،
وان�ض� ّم��وا م��ع أسلحتهم إل��ى حركة طالبان ،ونف ّذوا

عمليات انتحارية ض ّد قوات «الناتو» هناك.
الخوف من «الجهاديين» دفع بواشنطن إلى وضع
خطة كشفت عنها في ذلك الوقت صحيفة «الغارديان»
البريطانية ،بتدريب قوة من المعارضة المسلحة في
األردن تعمل على نشرها في منطقة وقف إطالق النار
كقوة تفصل بين اإلرهابيين المنتشرين في الجوالن،
أي تكون نواة
وبين الجزء ال��ذي تحتله «إس��رائ�ي��ل»ّ ،
لـ»جيش حر» يحمي أمن «إسرائيل» ،وفيها يكون مق ّر
الحكومة الموقتة.
إضافة إلى ذلك وردت معلومات عن قيام حكومات
ع��رب�ي��ة ب��إق�ن��اع «إس��رائ �ي��ل» وأم �ي��رك��ا ب ��أنّ الجماعات
اإلرهابية ،وبخاصة «جبهة النصرة» الموجودة في
الريف الغربي لدرعا ،أكثر ب�لا ًء في مواجهة الجيش
ال��س��وري ،وم��ن ال�خ�ط��أ م��واج�ه�ت�ه��ا ،وي �ف� ّ
�ض��ل إقامة
منطقة عازلة من دون االشتباك معها ،بل باإلمكان
أن ت�ق��دم ال�م�س��اع��دة ف��ي ب�ع��ض ال �م �ج��االت بطلب من
ه��ذه الحكومات التي تدعمها ،وبخاصة قطر ،ولع ّل
استثناء «النصرة» من ضربات التحالف بعد اليوم
األول ،يشير إل��ى رغ�ب��ة أميركية ب�ع��دم استفزازها،
وربما التصريحات المتتالية من حلفاء واشنطن عن
«اع �ت��دال» «النصرة» تهدف إل��ى وض��ع األخ�ي��رة تحت
جناح التحالف.
بدأ العمل بشكل ج�دّي لتوفير المناخ على األرض
لقيام منطقة ع��ازل��ة ،م��ع اخ�ت�ط��اف «جبهة النصرة»
عناصر ق��وات حفظ ال �س�لام ف��ي ال �ج��والن ،م��ن أجل
دفع تلك القوات إلى إخالء المنطقة ،وقد قدّمت دمشق

وزير بارز ونائب
سابق ،التقيا عند صديق
مشترك ،ودار بينهما
حديث عن األوضاع
الراهنة ،ال سيما
المعركة التي يخوضها
الجيش ض ّد اإلرهاب،
وضرورة دعم
المؤسسة العسكرية،
سواء في القرار
السياسي أو في السالح
والعتاد ،ولما قال
الوزير إنّ هبة المليار
دوالر السعودية أخذت
طريقها إلى التنفيذ،
سأله النائب السابق :هل
ال يزال المليار مليارا ً أم
أضيفت إليه الفائدة ،ألنّ
المبلغ دخل في حساب
الرئيس سعد الحريري
منذ مطلع آب الماضي؟

ينسق
لألمم المتحدة رقم الضابط القطري ،الذي كان ّ
لخطف الجنود الفيجيّين ،لكن األمم المتحدة تجاهلت
ذل��ك ،وه��ي ال�غ��ارق��ة ف��ي ف�س��اد م��ال��ي بعد أن اشترت
ذ ّمتها القابلة للشراء منذ نشأتها ،أموال الخليجيين،
كما وي ��رأس أه�� ّم ف��روع�ه��ا والمتعلق منها بمكافحة
اإلرهاب أشخاص خليجيون وأتراك.
المتخصصة بعمليات
«إسرائيل» أعادت الفرقة 21
ّ
التجسس وال��رص��د إل��ى ال �ج��والن ال�م�ح�ت� ّل ،ونزعت
ّ
األلغام من جهتها لدعم المسلحين ،وتصريح أحمد
ط�ع�م��ة رئ �ي��س «ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة ال �م��وق �ت��ة» منذ
أسبوعين عن إمكانية كبيرة إلقامة منطقة عازلة خالل
أربعة أشهر ،يعني أنّ الع ّد التنازلي بدأ.
الجيش ال�س��وري ر ّد ف��ي شباط م��ن ال�ع��ام الحالي
ب �ن��زع األل� �غ ��ام ف��ي ال�ق�ن�ي�ط��رة ع �ل��ى ت �خ��وم فلسطين
المحتلة ،وحشد في خان أرنبة ،وع��زز معبر نصيب
مع األردن ،ومعلومات عن االستعداد لعملية عسكرية
واسعة في الريف الغربي لدرعا الذي يشكل امتدادا ً
ج �غ��راف �ي �ا ً ل��ري��ف ال �ق �ن �ي �ط��رة ،ب �م �ش��ارك��ة ح ��زب الله،
فيما ي��واص��ل تنظيف ري��ف دم�ش��ق ،بحيث ال يكون
للمسلحين وجود عندما يجهز القادمون من القنيطرة
لدعمهم ،ولع ّل الضربة المفاجئة والقوية بصواريخ
استهدفت مواقع «النصرة» في منطقة أضالعها تصل
بين الجنوب اللبناني وال �س��وري وش�م��ال فلسطين
المحتلة ،له داللة قوية من حيث الجغرافية المستهدفة
ومن حيث التوقيت ،فهل اقتربت المواجهة؟

االنتخابات الرئا�سية بعد التمديد...

ال فيتو �أميركي ًا على فرنجية

تعادل فريقا  8و 14آذار أمس في ساحة
النجمة .لم يُنتخب رئيس الجمهورية في
الجلسة الثامنة وال في الجلسة الرابعة عشرة.
السيناريو نفسه تكرر في ساحة النجمة أمس،
ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مرة
جديدة إلى إرجاء الجلسة إلى ما قبل اليوم
األخير من والية البرلمان في  19من تشرين
الثاني .هل سيكتمل النصاب ال��ذي اقتصر
أم��س على  52نائبا ً في الجلسة الخامسة
عشرة؟ وهل سينتخب رئيس الجمهورية قبل
عيد االستقالل؟
مصدر نيابي في تيار المستقبل عاد في
األيام القليلة الماضية من الواليات المتحدة
األميركية أك��د لـ»البناء»« :أن االنتخابات
الرئاسية ستوضع على نار حامية بعد جلسة
التمديد» ،وينقل عن المسؤولين األميركيين
الذين التقاهم «أن التفاهم األميركي – اإليراني
ح��ول الملف ال��ن��ووي االي��ران��ي إل��ى حائط
مسدود ،إال أن واشنطن وطهران تبديان مرونة
في الملف الرئاسي اللبناني ،وتعتبران أن
الفراغ في لبنان لم يعد مقبوالً».
ت��درك ال��دوائ��ر األميركية ،بحسب النائب

المستقبلي« ،ان من المستحيل أن توصل قوى
 14آذار إلى قصر بعبدا رئيسا ً ينتمي إليها أو
يؤيدها أو يميل إلى توجهاتها ،ولذلك فهي
تتحدث عن ض��رورة انتخاب رئيس توافقي
وفي الوقت عينه يكون ق��ادرا ً على مكافحة
اإلرهاب».
لمس النائب عن كتلة لبنان أوالً ،من الدوائر
المحيطة بالبيت األبيض« ،أن رئيس تكتل
التغيير واالصالح العماد ميشال عون ،لم يعد
يحظى بقبول أميركي كرئيس للجمهورية،
ولم يعد محبذاً ،كما كان في األشهر الماضية،
ألسباب تتعلق أوال ً بملف النفط والغاز ،وثانيا ً
بزيارة وزي��ر الخارجية جبران باسيل إلى
روسيا في نيسان الفائت وما رافقها من جولة
استطالعية على مصانع األسلحة في موسكو،
التي اعتبرها األميركيون من اختصاص وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل أو قائد الجيش
ج��ان ق��ه��وج��ي» .وي���روي أح��د المسؤولين
االميركيين «أن باسيل ح��اول تصحيح ما
اقترفه برأيهم من زيارته موسكو ،بالتأكيد
على التحالف الدولي في مؤتمر جدة ،اال أنه لم
ينجح ،وأن العالقة مع رئيس التيار البرتقالي

يا فرعون مين فرعنك
دخل النائب خالد الضاهر الى المجلس النيابي متحصنا ً بحصانته النيابية ما دفع
أحد النواب الذين يدورون في فلك  14آذار الى القول« :يا فرعون مين فرعنك قال ما لقيت
حدا يردني» .في حين سأل نائب شمالي لماذا «ال يلجأ فريق  8آذار الى تقديم اقتراح
موقع من  10نواب لرفع الحصانة عن النائب الضاهر»؟

أصبحت باردة».
لم ولن ير ّوج أصحاب القرار في الواليات
المتحدة لجنرال الرابية عند السعودية.
العالقة بينهما متوترة الى حد ما ،لكن ،وعلى
رغ��م أن واشنطن ال تدخل مع السياسيين
اللبنانيين في لعبة األسماء ،وجل ما تؤكد
عليه «ال��م��واص��ف��ات ال��م��ارون��ي��ة» ،إال أن
مسؤولين في دوائر القرار ،ال يضعون ،بحسب
السياسي اللبناني« ،أي فيتو على رئيس
تيار المرده سليمان فرنجية ،وعند السؤال
ع��ن رأي واشنطن ع��ن تربعه على كرسي
الرئاسة يلتزمون الصمت ،وفي السكوت كما
يقول النائب المستقبلي «عالمة الرضا» ،وأن
الجواب نفسه يتكررعند السؤال عن الوزير
السابق جان عبيد».
وعليه يغمز النائب المستقبلي من مواقف
رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده م��ن التمديد للمجلس
النيابي الذي يحظى بموافقة أميركية لتعذر
حصول االنتخابات ،وم��ن تأييده لغارات
التحالف الدولي ضد االره��اب وإشارته في
حديث لوكالة «روي��ت��رز» إلى «أنها حصلت
بالتنسيق مع النظام في سورية ،والكالم عن
أن التنسيق حصل بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة ،ال يهم ،إنما األهم أن التنسيق حصل
مع النظام السوري».
وعليه يؤكد النائب المستقبلي «أن العماد
عون بدأ يحس بـ»السخن» .التمديد بات أمرا ً
واقعا ً ألن الظروف األمنية ال تسمح بإجراء
االنتخابات النيابية ،وان االنتخابات الرئاسية
أصبحت قريبة جداً ،وأن حزب الله لن يكون
أم��ام��ه إال خيار تسهيل إج���راء االنتخابات
الرئاسية ،وهذا يتطلب التراجع عن التمسك به
كمرشح فريق  8آذار .وفي حين يشير النائب

محادثة بين فتوش ورحال ...والقاعة فارغة
عن تيار المستقبل إلى «اقتراب موعد تخلي
فريق  8آذار عن جنرال الرابية» ،تؤكد مصادر
نيابية ش��ارك��ت ف��ي لقاء االرب��ع��اء النيابي
لـ»البناء»« :ان الرئيس بري أكد للجنرال عون
تمسك فريق  8آذار مجتمعا ً بترشحه».
ووسط انعدام الرؤية الرئاسية ،سيدعو
رئيس المجلس النيابي في الساعات المقبلة
إلى جلسة التمديد األسبوع المقبل ،مع تشديده
على «أن االنتخابات الرئاسية تبقى أولوية»،
مؤكدا ً في لقاء االربعاء « على الميثاقية في
التمديد وعلى الميثاقية في إجراء االنتخابات
النيابية» .وإذ ذكر «بحكومة الرئيس فؤاد
السنيورة البتراء التي افقتدت إلى الميثاقية
في عام  ،»2007أكد بري «أن��ه لن يقبل في
عهده بتجاوز الميثاقية» ،والف��ت �ا ً بحسب
ما نقل عنه زواره لـ»البناء» إلى «أن اجراء

(تموز)
االنتخابات النيابية من دون تيار المستقبل
الذي هدد بسحب ترشيحاته في حال عدم
السير بالتمديد ،سيوصل «ال��دواع��ش» الى
المجلس النيابي» .وبعث رئيس المجلس
بحسب زواره «إش��ارات أك��دت أن الميثاقية
ستتأمن في جلسة التمديد ،غامزا ً من قناة
حضور نواب التيار الوطني الحر الجلسة من
دون التصويت لمصلحة التمديد ،وحضور
نواب الكتائب الذين سيمتنعون بدورهم عن
التصويت أيضاً ،في حين أن ن��واب «حزب
القوات» سيحضرون ويصوتون للتمديد».
والسؤال هل سيدلي نواب القوات بـ»نعم»،
وهل سيتراجع رئيس «القوات» سمير جعجع
ع ّما قاله أمس في معراب عقب جلسة انتخاب
الرئيس مباشرة «أن التمديد أكبر عملية
غش»؟

�سالم يلتقي ِه ْل ويتر�أ�س اجتماع
خلية الأزمة لق�ضية الع�سكريين

ن�شاطات �سيا�سية

*رابطة العروبة والتقدم

ع�سيري في ال�سراي وال�صيفي:
م�ساهمة �سعودية في �إعمار «البارد»!
تسلم رئيس الحكومة تمام سالم من السفير السعودي لدى لبنان علي
عواض عسيري رسالة تفيد بأن حكومة المملكة السعودية ممثلة بصندوق
التنمية السعودي تعتزم تخصيص مبلغ  15مليون دوالر أميركي من المبالغ
التي ُخصصت للفلسطينيين سابقا ً للمساهمة في إعمار مخيم نهر البارد،
نظرا ً الى أنه من المشاريع المهمة التي تخدم الالجئين الفلسطينيين في
لبنان واستمرارا ً لدعم المملكة لجهد وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين «األون����روا» ف��ي إع���ادة إع��م��ار المساكن المدمرة،
على رغم أنه سبق للمملكة أن ساهمت في إعمار المخيم بمبلغ  35مليون
دوالر أميركي ،وذل��ك بناء على الرسالة التي ك��ان وجهها س�لام إل��ى الملك
عبدالله بن عبدالعزيز عن الحاجة لتغطية العجز في تكلفة إعمار المخيم.
ودعا عسيري جميع األطراف «الى تغليب العقل وعدم استجالب المشكالت
من الدول المجاورة الى لبنان ،وتجنب القيام بأدوار أو اتخاذ مواقف ال تخدم
مصلحة لبنان الوطنية .وأثنى السفير السعودي على ما يقوم به الجيش
اللبناني في سبيل الحفاظ على البالد وأمنها» ،كما أثنى «على وقوف القوى
السياسية إلى جانب الجيش ومؤازرتها له بالكلمة والموقف ألن هذا الجيش
منبثق من فئات الشعب اللبناني كافة ويُشكل عامل اطمئنان واستقرار لجميع
المواطنين» ،مؤكدا ً «أن لبنان يستحق من جميع أبنائه التضحية والعمل من
أجل ما يتطلبه الوضع الراهن من جهد لحفظ األمن والوقوف وراء الجيش»،
وداعيا ً إلى «اإلقالع عن المواقف الفئوية واالستعاضة عنها بالتركيز على ما فيه
مصلحة لبنان وما يؤدي إلى وحدة أبنائه وجمع شملهم تحت رايته وحده».
وشدد على «أن السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان» ،موضحا ً أن الملك
عبدالله بن عبدالعزيز «عبر عن مدى اهتمامه وحرصه بأن يجتاز لبنان هذه
المرحلة التي تعيشها المنطقة بأقل األض��رار الممكنة عبر دعواته المتكررة
للمسؤولين اللبنانيين لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وتعزيز الوحدة
الوطنية التي ُتشكل المظلة األقوى لحماية لبنان في هذه المرحلة».
والتقى عسيري أيضا ً رئيس حزب الكتائب أمين الجميل في الصيفي ،وأكد
حرص «المملكة على استقرار لبنان والسالم فيه وعلى تضافر جهود كل
القيادات اللبنانية لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة على صعيد المنطقة
ككل».
وتناول البحث ،بحسب بيان صادر عن المكتب االعالمي للجميل وضع
المؤسسات الدستورية من انتخاب رئيس الى وضع مجلس النواب والجهود
المبذولة لتفادي الفراغ ،وكانت وجهات النظر متطابقة.

(حسن ابراهيم)

بري وعريجي في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ف��ي عين التينة أم��س،
وزير الثقافة روني عريجي .وأبرق
بري إلى رئيس حزب نداء تونس
الباجي قائد السبسي مهنئا ً بفوز
حزبه في االنتخابات التشريعية.
كذلك أب��رق إل��ى رئيس مجلس
النواب البلجيكي سيغفريد بريك
مهنئا ً بانتخابه.
أعلن النائب سامي الجميل،
بعد لقائه رئ��ي��س تكتل التغيير
واالص�لاح النائب ميشال عون في
الرابية« ،أن اللقاء كان ممتازاً»،
وقال« :اذا لم نلتق في هذه الظروف،
فمتى سنلتقي» .وأضاف ممازحاً:
«حاولنا إقناع العماد عون بالنزول
معنا إلى جلسة نيابية النتخاب
رئيس للجمهورية فلم يقتنع ،ربما
في المرة المقبلة».
استقبل وزي���ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل وزير
خ��ارج��ي��ة دول���ة انتيغا وب��رب��ودا

سالم مترئسا ً االجتماع في السراي

باسيل مستقبالً وزير خارجية انتيغا وبربودا
شارل فرننديز ،يرافقه قنصل انتيغا
الفخري ف��ي لبنان ميشال عفلق
ال��ذي أبلغ باسيل ق��رار حكومته
تعيين عفلق سفيرا ً في لبنان.
بحث وزي�����ر االت���ص���االت
بطرس حرب في مكتبه في الوزارة

(داالتي ونهرا)

مع النائب سمير الجسر األوضاع
السياسية واالم��ن��ي��ة ال سيما في
طرابلس .وتداول حرب مع النائب
أيوب حميّد في الشؤون السياسية
واألوض����اع ال��ع��ام��ة .ث��م استقبل
النائبين ع�لاء الدين ت��رو ودوري
شمعون.

ت���رأس رئ��ي��س مجلس ال����وزراء
ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��راي الكبيرة،
أم��س ،اجتماعا ً لخلية األزم��ة حول
قضية المحتجزين العسكريين ،في
حضور نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل،
وزير المالية علي حسن خليل ،وزير
الصحة العامة وائل ابو فاعور ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
وزي���ر ال��ع��دل ال��ل��واء اش���رف ريفي،
المدير ال��ع��ام ل�لام��ن ال��ع��ام ال��ل��واء
عباس ابراهيم واالمين العام للهيئة
العليا لالغاثة ال��ل��واء محمد خير.
وج��رى التداول في آخر ما توصلت
اليه االتصاالت الهادفة الى تحرير
العسكريين المحتجزين.
وعرض رئيس الحكومة مع سفير
ال��والي��ات المتحدة األميركية لدى
لبنان دايفيد هِ � ْل األوض��اع الراهنة
والتطورات في المنطقة.

(داالتي ونهرا)
وبحث س�لام مع وزي��ر الشؤون
الخارجية والتجارة الدولية في دولة
انتيغوا وبربودا تشارلز فرنانديز،
في آلية تفعيل العالقات الثنائية بين
البلدين.
وتناول مع سفير سويسرا لدى
لبنان ف��ران��س��وا ب���اراس ف��ي آف��اق
التعاون الثنائي بين البلدين.
كذلك استقبل سالم النائبين محمد
كبارة وسمير الجسر الذي طلب من
رئيس الحكومة أن يعرض اليوم
ف��ي مجلس ال����وزراء إع�ل�ان منطقة
باب التبانة منطقة منكوبة ،وأن تتم
إغاثة المنطقة والناس ليس بطريقة
روتينية ،ألنه حتى األضرار السابقة
التي حدثت منذ ثالث سنوات حتى
ال��ي��وم ،ل��م ي��ت��م ال��ت��ع��وي��ض عنها،
والمطلوب ال��ي��وم الكشف السريع
وإعطاء سلف للمواطنين ليتمكنوا
م��ن ال��ع��ودة إل��ى منازلهم ،وتأمين

إيواء لهم وقال« :المؤسف أن بيانات
صدرت أنه تم إلقاء القبض على 180
إرهابياً ،لكن معظم الموقوفين ليست
لهم عالقة ب��األح��داث على اإلط�لاق
وهم يعرفون ذلك ،والقسم الكبير من
هؤالء من سائقي الدراجات النارية،
فمن أُن��ج��ز التحقيق معه ف�لا مبرر
لبقائه موقوفاً».
وال��ت��ق��ى رئ��ي��س الحكومة أيضا ً
األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس الشرعي
االس�لام��ي االع��ل��ى الشيخ خلدون
عريمط .واستقبل وف��دا ً من الهيئة
االداري���ة لمجلس كتاب ال��ع��دل في
لبنان برئاسة ريموند بشور صقر
الذي أشار إلى «أن الزيارة تأتي في
إطار التعارف والطالع الرئيس سالم
على مهمات المجلس بهيئته االدارية
الجديدة وعلى البرامج واالنشطة
التي سيقوم بها المجلس في المدى
القريب».

