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لتحرير الع�سكريين بعملية ع�سكرية و�إعدام موقوف مقابل كل ع�سكري
مناورة �إيرانية قريبة في المحيط الهندي ت�ستخدم فيها �أحدث الأ�سلحة
شكل ملف العسكريين المخطوفين خصوصا ً بعد إعدام «جبهة النصرة» الشهيد علي
البزال ،محور اهتمام وتركيز وكاالت األنباء واإلذاعات والقنوات الفضائية في برامجها
السياسية.
وفي هذا السياق ،حذر الوزير السابق وئام وهاب من الفتنة التي تريدها المجموعات
المسلحة ،معتبرا ً أن خلية األزمة هي خلية مأزومة إضافة إلى وجود وزراء في الحكومة
ليس لديهم مصلحة لحل الموضوع الستثماره سياسياً» ،داعيا ً إلى تنفيذ عملية عسكرية
لتحرير العسكريين بمساعدة من أجهزة غربية وجيوش حليفة ،وإعدام موقوف مقابل
إعدام كل عسكري.
وأوضح النائب مروان فارس أن األوضاع في لبنان بعد استشهاد البزال أصبحت
متوترة جداً ،معلنا ً الوقوف إلى جانب الجيش الوطني ،مشيرا ً إلى وجود مسؤولية
على الدولة اللبنانية التي يجب أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه من أجل تحرير هؤالء
العسكريين مهما كان الثمن.
ورأى النائب سليم سلهب أن اإلدارة الخاطئة لملف العسكريين المخطوفين أوصلتنا إلى
ما نحن عليه اليوم ،معتبرا ً أن هيبة الدولة سقطت ،وما دامت ال تستطيع حماية رجال األمن
فكيف نثق بقدرتها على حماية المواطنين؟
وأشار المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل إلى أن الدولة قدمت كل التسهيالت
للخاطفين بتأمين االتصاالت واالنترنت لهم ،مشددا ً على ضرورة أن تقوم الدولة ممثلة
بقواها العسكرية بعملية عسكرية تحقق وإن تسبب ذلك باستشهاد الجنود ،معتبرا ً أن
بعض الوزراء يحاولون تجاوز المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم.
تفاعلت أزمة النزوح السوري مع تزايد خطر تداعيات قرار األمم المتحدة وقف
المساعدات للنازحين ،وبالتالي شكل هذا الملف مدار بحث ومتابعة ،فقد طالب وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس األمم المتحدة بمبلغ  2.2بليون دوالر لمساعدة لبنان،
مؤكدا ً أن المنظمات الدولية تراجعت عن قرارها وأعلنت أنها ستعاود التمويل للنازحين
بصورة موقتة ،لكن هذه القضية تجب متابعتها بشكل أكبر لما ستتركه من آثار سلبية.
فشل استراتيجية التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش» والمناورة العسكرية
اإليرانية ومؤتمر وزراء إعالم الدول اإلسالمية المنعقد في طهران ،ملفات كانت األبرز
على شاشات القنواة الفضائية ووكاالت األنباء.
فقد رأى السيناتور الجمهوري البارز راند بول أن عجرفة الرئيس األميركي باراك
أوباما دفعته للحرب على «داعش» بال أخذ رأي الكونغرس في االعتبار.
وأعلن قائد القوة البحرية للجيش اإليراني األدميرال حبيب الله سياري أنه سيتم في
المناورة البحرية الكبرى التي ستقام قريبا ً استخدام أحدث أنواع الصواريخ والخطط
والوحدات الصاروخية والسطحية وتحت السطحية وصواريخ ساحل-بحر ،وأن هذه
المناورة ستقام في منطقة شمال المحيط الهندي.
وأكد الناطق الرسمي للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي حميد معلة الساعدي أهمية
مؤتمر وزراء إعالم الدول اإلسالمية العاشر الذي عقد في طهران ،معتبرا ً أنه جاء في ظل
الظروف والتحديات الحالية التي تواجهها المنطقة والدول اإلسالمية.

دربا�س لـ«المركزية» :المنظمات الدولية
تراجعت عن وقف التمويل موقتا ً
أوض��ح وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس أن «مؤتمر
برلين للنازحين السوريين هو إلطالق الخطة التي ت ّمت مناقشتها
في المؤتمر الفائت» ،قائالً« :لن أتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر
بسبب ارتباطاتي المسبقة ،وحتى اآلن ال نعلم من سيم ّثل الحكومة وقد يكون السفير اللبناني في ألمانيا».
ولفت درباس إلى «أن مؤتمر برلين الفائت كان من أجل مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين ومن
ث ّم ت ّم توسيع إطاره ليشمل ك ّل الدول المضيفة ،وهو يهدف إلى شرح مدى تأثير هذا الملف في الدول المضيفة،
وهناك تضامن دولي وقائي من أجل حماية المجتمع الدولي من انتشار الفوضى نتيجة الجوع والتش ّرد»،
معتبرا ً أن «الفوضى إذا عمت منطقة الشرق األوسط خصوصا ً دول حوض البحر األبيض المتوسط فهي
ستؤثر في العالم كلّه ،لذلك الجميع مضطر لمساعدتنا لدوافع إنسانية وسياسية ولتحقيق مصلحته».
وقال درباس« :نعمل على المطالبة بما يناهز  2.2بليون دوالر لمساعدة لبنان ،ونحن مستمرون بالسعي
للحصول على مزيد من المساعدات في مسألة النازحين».
وعن وقف المنظمات الدولية تمويل النازحين ،أكد درباس «أننا رفعنا الصوت عاليا ً ومن ث ّم تراجعت
هذه المنظمات عن قرارها وأعلنت أنها ستعاود التمويل للنازحين بصورة موقتة ،لكن هذه القضية تجب
متابعتها بشكل أكبر لما ستتركه من آثار سلبية ،خصوصا ً أن اآلالف سيعانون من الجوع وقلة الغذاء،
وهذه مسؤولية العالم كلّه وليتصرف بما يملي عليه ضميره» ،مشيرا ً إلى «أن الحكومة اتخذت اإلجراءات
الالزمة ،ورئيس الحكومة تمام سالم وأنا نتواصل مع الجهات المانحة في هذا الشأن ،وسنطرح هذه
المسألة في مؤتمر برلين ونأمل معالجتها».
وعن انعكاس استشهاد علي البزال على قضية العسكريين المخطوفين ولبنان ،اعتبر درباس «أن
الر ّد على استشهاد البزال هو بأن تقول الدولة اللبنانية لهؤالء الخاطفين المجرمين نحن هنا ،وأن تعلن
أن الشعب والقوى السياسية معها وتستكمل ك ّل مؤسساتها الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ،ألن
هؤالء يستهينون بهيبتنا ألننا دولة غير مكتملة المعالم» ،الفتا ً إلى «أن علينا أن نستوعب تهديد آل البزال
للسوريين في منطقة البقاع وأن نمتص غضب هذه العائلة ألنها على درجة عالية من األخالق وهي لن
تتصرف بمنطق العصابات ،القتلة لهم لغة القتل أما الدولة فلغتها الدولة والشعب هو شعب».
وعن طرح المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم إعدام اإلرهابيين الموقوفين في السجون
اللبنانية ردا ً على استشهاد البزال ،أجاب درب��اس« :لم أكن موجودا ً في اجتماع خلية األزم��ة ،وال أريد
التعقيب على هذا الموضوع».

�سلهب لـ «�صوت لبنان» :التكتل هو الممر
الإجباري للتوافق على الرئي�س
رأى عضو كتلة التغيير واإلص�لاح النائب سليم سلهب أن
«االدارة الخاطئة لملف العسكريين المخطوفين أوصلتنا إلى ما
نحن عليه اليوم» ،مشددا ً على «حاجة هذا الملف الصعب والشائك
إلى آلية واضحة وشخصية واحدة يقف خلفها الجميع ،وكذلك إلى قرار سياسي ناتج من تنسيق بين جميع
اإلدارات المسؤولة».
واعتبر سلهب أن «هيبة الدولة سقطت ،وما دامت ال تستطيع حماية رجال األمن فكيف نثق بقدرتها على
حماية المواطنين؟» ،داعيا ً إلى «استرجاع هيبة الدولة سريعا ً وبأي ثمن وإعالن حالة طوارئ حوارية على
الصعد كافة يتعاطى فيها المسؤولون بشمولية أكبر» ،معتبرا ً أن «الحوار المحصور برئاسة الجمهورية
وقانون االنتخاب ال يحل المشكلة ،والحوار المنتج يكون حول سلة متكاملة».
وأكد سلهب« :استعداد التيار الوطني الحر للحوار مع القوات من دون شروط على رغم كشفه عن رفض
القوات إعطاء موعد لوفد تكتل التغيير حين جال على الكتل النيابية منذ أشهر» .وأشار إلى أن «وتيرة
التواصل بين حزب الله والمستقبل تراجعت في الفترة األخيرة» ،آمالً في الوقت نفسه أن «يعطي جدول
أعمال الحوار أمالً وال يكون محدودا ً برئاسة الجمهورية».
وأعلن سلهب أن «التوافق الدولي على رئيس توافقي ال يكفي» ،مشددا ً على أن «الممر اإلجباري للتوافق
هو عبر تكتل التغيير واإلصالح».
وعن زيارة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إلى لبنان ،رأى أن «الزيارة تهدف إلى
المساعدة بحل المشكلة في لبنان ضمن المشكلة العامة الموجودة في المنطقة والتي تحتاج إلى وقت».

وهاب لـ «الجديد» :لإعدام موقوف
مقابل �إعدام كل ع�سكري
رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ،أن
«خاطفي العسكريين ال يريدون حل الموضوع ولهذا رفعوا سقف
مطالبهم» ،مشيرا ً إلى أن «المطلوب دخول الجيش بقرار سياسي
إلى عرسال ،بعد أن أثبتت أحداث الشمال أن ال أحد فوق الجيش والدولة ،ويمكن للجيش الدخول إلى
عرسال بعدما أنهى موضوع طرابلس بساعات».

وحذر وهاب من «الفتنة التي تريدها المجموعات المسلحة ألنها تحاول وضع جمهور مقابل
جمهور في لبنان ولم تنجح حتى اآلن ولن تنجح ،ألن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
موجود ولديه نفوذ ومكانة معنوية عند الناس ،ما يعطي اطمئنانا ً بأنه قادر على معاقبة هؤالء
اإلرهابيين ،والشارع السني ليس معهم والسنة لم يكونوا أهل حرب أو فوضى» ،مؤكدا ً أن «الشارع
السني ليس بيئة حاضنة لهؤالء اإلرهابيين».
واعتبر وهاب أن «خلية األزمة هي خلية مأزومة ،وهناك أشخاص في مجلس الوزراء ليس لديهم
مصلحة لحل موضوع العسكريين من أجل العمل عليه سياسياً ،لكن الجميع يعرف أن التركي
هرب من الموضوع ألنه يعتبر أن هذه الحكومة سعودية وكذلك األمر بالنسبة لقطر» ،الفتا ً إلى أن
«الرئيس تمام سالم يقوم بجهد ممتاز في ملف العسكريين» ،داعيا ً إلى «عدم التساهل بهذا الملف».
ولفت إلى أنه «تجب معالجة موضوع سجن رومية» ،مذكرا ً بقرار وزير الداخلية نهاد المشنوق
بمعالجة السجن ،ويجب أن ينفذ» ،مؤكدا ً جدية المشنوق بهذا الموضوع ،داعيا ً إلى «معالجة ملف
السجناء لكي يصبح الموقوفون اإلسالميون سجناء وليس نزالء» ،داعيا ً إلى «تنفيذ عملية عسكرية
لتحرير العسكريين بمساعدة من أجهزة غربية وجيوش حليفة ،وإعدام موقوف مقابل إعدام كل
عسكري».
ورأى الوزير السابق أن «ال إمكان للتبادل بين العسكريين المخطوفين واإلرهابيين المعتقلين في
سورية ألن لبنان لم يحترم اتفاقات التعاون بين البلدين منذ بدء المعركة في سورية» ،متسائالً:
«أال يستدعي الوضع الحالي اجتماعا ً حكومياً؟» ،موضحا ً «أن اللواء عباس ابراهيم يفهم اللعبة
جيدا ً وإذا لم تكن لديه ورقة في يده ال يستطيع الوصول إلى حل» ،مجددا ً ثقته بـ«الجهود اإليجابية
التي يقوم بها بعض األشخاص في الحكومة على رغم عدم وجود إجماع على العملية العسكرية في
الحكومة على عكس قيادة الجيش التي تؤيد القيام بتلك العملية» ،ومعتبرا ً «سجى الدليمي ورقة
مهمة بيد األجهزة األمنية إضافة إلى موقوفين في سجن رومية».
وإذ أكد أن «قطع الطرقات ال ي��ؤدي الى نتيجة» ،طالب وه��اب «الدولة بحسم قرارها بملف
المخطوفين العسكريين» ،داعيا ً «أهالي العسكريين المخطوفين للقيام بتحرك تجاه سجن رومية
والقيام بخطوة نوعية».
وفي ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي أعلن وهاب أننا «سنبقى في الفراغ الرئاسي حتى العام
المقبل ألن هذا االستحقاق مرتبط بالحوارين األميركي  -اإليراني واإليراني  -السعودي» ،الفتا ً إلى
أن «ال شيء لدى الروسي» ،في إشارة لزيارة بوغدانوف للبنان.
وحول الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل أكد رئيس حزب التوحيد العربي أن «كتلة المقاومة
قادرة على المضي بالحوار بقرار من السيد حسن نصر الله» ،موضحا ً أن «هذا الحوار سيتضمن
حديثا ً عن قانون االنتخاب والحكومة ما بعد االنتخابات» .وحول دعم الجيش ،اعتبر أن «الهبة
اإليرانية أكثر فعالية ألن اإليراني يقدم سالحا ً فعاالً ،لكن هناك اعتراض عليها من فريق  14آذار»،
متسائالً« :لماذا لم يقدم الروسي سالحا ً إلى الجيش اللبناني الذي يقاتل اإلرهاب» ،الفتا ً إلى أن
«قائد الجيش قال له بأن الجيش بدأ يشتري سالحا ً من هبة المليار دوالر من السعودية».
وعن عدم تدخله بما يجري في السويداء أكد وهاب أنه «ال يتدخل في السويداء ألن أهلها أدرى بما
يجري فيها ،وهي بحاجة إلى دعم حقيقي تتواله الدولة السورية والجيش السوري ،والنظام يقوم
بكل واجباته تجاه السويداء وجبل الشيخ ونحن مطمئنون لهذا األمر».

�سياري لـ «�أنباء فار�س»� :أحدث ال�صواريخ
�ست�ستخدم في المناورة الكبرى للقوة البحرية
أعلن قائد القوة البحرية للجيش اإليراني األدميرال حبيب الله
سياري أنه سيستخدم في المناورة البحرية الكبرى التي ستقام
قريبا ً أحدث أنواع الصواريخ والخطط والوحدات الصاروخية
والسطحية وتحت السطحية وصواريخ ساحل – بحر.
وعلى هامش تدشين  4منجزات للقوة البحرية اإليرانية السبت الماضي في المنطقة البحرية الثانية في
بوشهر جنوب البالد ،أوضح األدميرال سياري أن هذه المناورة ستقام في منطقة شمال المحيط الهندي
حتى مدار  10درجات ،وأضاف« :نطاق هذه المناورة سيكون أوسع من السابق وحينما نعلن بدءها ينبغي
على الوحدات األجنبية والدولية مغادرة هذه المنطقة».
وأشار سياري إلى تحديث وتصليح منظومات قوة اإلزاحة للسفن وبالتالي ازدياد السرعة والقوة فيها،
وقال« :قدرات القوة البحرية للجيش قد عرضت في تحديث وتجهيز األسطول البحري في المياه الدولية
الحرة ومنها خليج عدن وشمال المحيط الهندي ،والعالم يعلم اليوم أية قدرات عالية تمتلكها الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في مجال البحر».
ولفت سياري إلى الفرقاطة القاذفة للصواريخ «اللواء بحري الشهيد بايندور» معتبرا ً أن «هذه الفرقاطة
أبحرت لفترة  4أشهر في شمال المحيط الهندي ما يؤشر إلى قدراتها العالية».
وأكد األدميرال سياري أن القوة البحرية اإليرانية جاهزة للتصدي ألي تهديد ،مضيفاً« :نقول لدول
المنطقة إن قدرات القوات المسلحة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ال تشكل تهديدا ً ألحد ونحن نسعى إلى
إرساء األمن وحفظ االستقرار في المنطقة ،ونرى أن ذلك يتحقق من دون وجود القوى الدولية».
ولفت سياري إلى وجود المجموعات البحرية اإليرانية في المياه الدولية الحرة ومنها المحيط الهندي
وخليج عدن والمحيط الهادئ وقناة السويس والبحر األحمر ،وقال« :سنتخذ خطوات واسعة في المياه
الحرة ونسعى للدوران حول افريقيا والدخول الى المحيط األطلسي والوصول الى المياه البعيدة» .وأشار
إلى مناورة «الوالية  »93البحرية ،موضحا ً أنه «سيتم في هذه المناورة التي ستقام خالل الثلث األخير
من الشهر الجاري استخدام أحدث األسلحة والخطط والوحدات الصاروخية والسطحية وتحت السطحية
وصواريخ ساحل – بحر».

ال�ساعدي لـ «�إرنا» :لم�ؤتمر طهران �أهمية بالغة
ب�سبب التحديات �أمام الدول الإ�سالمية
�أبو فا�ضل لـ «�أو تي في» :الدولة قدمت كل الت�سهيالت
للخاطفين بت�أمين االت�صاالت واالنترنت
أش���ار المحلل ال��س��ي��اس��ي ج��وزي��ف أب��و ف��اض��ل إل��ى أن
«الجماعات المسلحة كجبهة النصرة أو جماعة أبو مالك التلة
أو جماعة أبو علي الشيشاني كانت تعيش كما يحلو لها ،ثم
شعرت بالخطر يدق بابها مع اقتراب فصل الشتاء فقامت بعملية خطف العسكريين الرهائن في
 8آب الماضي» ،معتبرا ً أن «هذه الجماعات تغذت من االنقسام بين سورية ولبنان وبخاصة عدم
التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري».
ورأى أبو فاضل أن «الدولة قدمت كل التسهيالت للخاطفين بتأمين االتصاالت واالنترنت لهم»،
مشددا ً على «ض��رورة أن تقوم الدولة ممثلة بقواها العسكرية بعملية عسكرية تحقق فيها إما
االنتصار أو الخسارة ،حتى تسبب ذلك باستشهاد الجنود لدى الخاطفين ،ألن العملية العسكرية
تنتج إما االنتصار أو االستشهاد» ،موضحا ً أن «ما منع الجيش من القيام بهذه الضربة هو الظروف،
فلو كان الجيش يمتلك  20في المئة من اإلمكانية الالزمة لكان قام باألمر» ،معتبرا ً أن «الخاطفين
يقومون فقط باالبتزاز» ،مشيرا ً إلى «وجود دعم لإلرهابيين باألسلحة الثقيلة».
واعتبر أبو فاضل أن «رئيس الحكومة تمام سالم ال يستطيع هو أو غيره إعدام أي مطلوب للصبغة
المذهبية التي يتمتع بها أغلب المجرمين» ،معتبرا ً أن «بعض ال��وزراء يحاولون تجاوز المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم» ،مشددا ً على «ضرورة قطع االتصال ووقفه بين األهالي
والخاطفين وترك األمور إلى اللواء ابراهيم ألنه يحتاج وقت وللثقة بالدولة».
وأشار أبو فاضل إلى أن «رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبالط يتصرف سياسياً ،إذ يقول بأن
جبهة النصرة ليست خلية إرهابية لحماية الدروز الموجودين بين العسكريين المخطوفيين»،
الفتا ً إلى أنه «عندما تكثر األيدي المتدخلة في هذا الملف يصعب حله ،وكان من الخطأ استخدام
اإلعالم» ،مؤكدا ً أن «المسؤوليين السياسيين والعسكريين ال يمكن أن يتصرفوا بنا ًء على عاطفتهم
مثل األهالي».
وعن حوار حزب الله وتيار المستقبل ،أشار أبو فاضل إلى «وجود غبن لحقوق المسيحيين ،ويجب
أال يبقوا خارج القرار السياسي منذ إعالن الطائف حتى اآلن» ،مؤكدا ً أنه «تمت سرقة واستباحة
مؤسسات الدولة من قبل الطوائف األخرى منذ إعالن الطائف».

اكد الناطق الرسمي للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي حميد
معلة الساعدي أهمية مؤتمر وزراء إعالم الدول اإلسالمية العاشر
الذي عقد في طهران ،معتبرا ً أن «المؤتمر جاء في ظل الظروف
والتحديات الحالية التي تواجهها المنطقة والدول اإلسالمية».
وقال الساعدي« :في هذا الوقت بالذات شكل انعقاد مؤتمر إعالمي للدول اإلسالمية ،وبهذا الحجم أهمية
بالغة بسبب طبيعة التحديات التي تواجهها الدول اإلسالمية والمنطقة ،وأهمها اإلرهاب وتشويه اإلسالم
وانحطاط القيم األخالقية في التعاطي إزاء القضايا المهمة والمصيرية» .وأشار إلى أن «اإلعالم يلعب دورا ً
مهما ً في مكافحة اإلرهاب ومحاصرته ويكشف الوجه اآلخر لإلسالم الذي تحاول دول الظالم تشويهه».
وشدد الساعدي على أن «المنطقة بحاجة ماسة إلى توسيع الفكر الهادف بسبب التحديات الكبيرة التي
تواجهها ،ولإلعالم أهمية قصوى في تأمين ذلك» .وأكد أن «مؤتمر طهران مهم جدا ً إال أن األهم هو أن نذهب
لتطبيق ما خرج به المؤتمر» ،معتبرا ً أن «الدول المشاركة تتحمل المسؤولية في توحيد الجهود اإلعالمية
والعمل بالتوصيات والبيان الختامي للمؤتمر من أجل مواجهة التحديات».

بول لـ «�سي �أن �أن» :عجرفة �أوباما دفعته
للحرب على «داع�ش» بال ر�أي الكونغر�س
رأى السيناتور الجمهوري البارز راند بول أن «الطلب الذي أثاره
أمام لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس الخميس والمتعلق
بضرورة التصويت على إعالن الحرب ضد تنظيم داعش ،يأتي ردا ً
على ما وصفه بعجرفة الرئيس األميركي باراك أوباما الذي سار بقرار الحرب منفرداً».
وقال بول وهو أحد المرشحين المحتملين لالنتخابات الرئاسية« :الواجب األهم على المشرعين هو
التصويت لصالح أو ضد إرسال شباننا وشاباتنا إلى الحرب ،وأظن أننا أرغمنا على إهمال واجبنا هذا ،لقد
ترك الكونغرس واجباته وافترض الرئيس بسبب عجرفته أنه غير مضطر لسؤالنا حتى».

