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حمليات �سيا�سية

التعيينات والخيارات ال�صعبة
االعتكاف �أم اال�ستقالة؟
} محمد حمية
عاد ملف التعيينات األمنية ليفرض نفسه على الساحة السياسية،
وس��ط انقسا ٍم ح��ا ّد بين األط��راف الداخلية وغموض يكتنف مصير
المواقع األمنية ،ال سيما مركزي قيادة الجيش ومدير عام قوى األمن
الداخلي ،مع تزايد المخاوف من أن يؤثر هذا الخاللف على االستقرار
الحكومي في ظ ّل األوضاع الراهنة التي يم ّر بها لبنان والمنطقة.
«بلغ السيل الزبى وطفح الكيل والتمديد للقيادات األمنية ممنوع وإال
فإنّ ك ّل االحتماالت ممكنة» ،بهذه الكلمات حسم رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون موقفه من هذا الملف ،فيما أعلن اللقاء
الوزاري التشاوري الذي عقد في دارة الرئيس أمين الجميّل منذ أيام أنّ
ملف التعيينات لن يم ّر كما يريد العماد عون ،في المقابل يتمسك تيار
المستقبل وفريق  14آذار بالتمديد للقادة األمنيين إذا تع ّذر التعيين
داخل مجلس الوزراء.
يبدو أنّ هذا الملف مفتوح على ك ّل االحتماالت بانتظار الخامس
من حزيران موعد بلوغ المدير العام لألمن الداخلي اللواء ايراهيم
بصبوص س ّن التقاعد لتبيان الخيط األبيض من األسود ،فهل سيت ّم
التمديد للواء بصبوص وكيف سيكون ر ّد فعل وزراء التيار الوطني
الحر؟ االعتكاف أم االستقالة من الحكومة؟ وما هو موقف الحلفاء؟
يبدو أنّ العماد عون لن يتراجع عن شروطه في هذا الملف ،وما يدلّ
على ذلك رفضه لك ّل الوساطات والتسويات والصفقات التي عرضت
عليه ،أبرزها رفض عون اقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق خالل
لقائهما منذ أسبوعين الفصل بين قيادتي الجيش واألم��ن الداخلي،
بل تمسك بالح ّل ضمن صفقة كاملة متكاملة مع رفضه التام لخيار
التمديد.
هذا الملف الذي يقلق الحكومة التي عملت م��رارا ً على تأجيله حط
أمس على طاولة الحوار ضيفا ً ثقيالً ،وبحسب المعلومات فإنّ رئيس
الحكومة تمام سالم قال إنّ هذا الملف يبحث عندما يطرح وزيري
الداخلية والدفاع االسماء على مجلس الوزراء.
مصدر ف��ي تكتل التغيير واالص�ل�اح رج��ح ف��ي حديث لـ«البناء»
اعتكاف وزيري التيار الوطني الح ّر جبران باسيل والياس بو صعب
عن حضور جلسات الحكومة في حال التمديد لبصبوص ،وحينها
متسع من الوقت حتى أيلول المقبل موعد استحقاق قائد
سيكون هناك ّ
الجيش وبالتالي يمكن أن تنفرج االمور حتى ذلك الحين.
وأكد المصدر أنّ حزب الطاشناق لم يأخذ قرارا ًحتى اآلن باالعتكاف
إذا ت ّم التمديد لبصبوص ،كما وزراء تيار المرده وحركة أمل وحزب
الله.
مصدر في قوى الثامن من آذار توقع في حديث لـ«البناء» التمديد
للواء بصبوص في األمن الداخلي عبر إرجاء تسريحه باالستعانة
بقانون الدفاع ،ما سيدفع وزراء التيار الوطني الح ّر الى االعتكاف
ويم ّرر الوقت حتى موعد استحقاق قيادة الجيش في أيلول المقبل،
وحينها يت ّم تعيين قائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني العميد
شامل روك��ز ق��ائ��دا ً للجيش ورئ�ي��س ف��رع المعلومات العميد عماد
عثمان مديرا ً عاما ً لقوى األمن الداخلي ،وجزم المصدر بأنّ وزراء
التيار الوطني الحر لن ينسحبوا من الحكومة بل أقصى المواقف
سيكون االعتكاف.
رغم إعالن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد لقائه
األخير مع عون دعم الحزب لألخير في هذا الملف ،إال أن حزب الله
بحسب المصدر لم يحسم خياراته حتى اآلن ،ولم يق ّرر ما اذا كان
سيقف مع العماد عون ويعتكف أم سيبقى في الحكومة ،بل ينتظر
ر ّد فعل عون ليبني على الشيء مقتضاه ،فهو يعتبر الحكومة الحالية
مصلحة استراتيجية للبلد في ظ ّل العواصف المحيطة بلبنان ،فضالً عن
األوضاع االمنية على الحدود والحرب التي يخوضها مع اإلرهاب.
أي طرف ال يتح ّمل مسؤولية فرط عقد الحكومة
وأكد المصدر أنّ ّ
ألنها المؤسسة األخيرة التي تعمل في البلد رغم الشلل الذي يعتريها،
لكنها تبقى الضمانة الدستورية والسياسية في ظ ّل الشغور في سدة
الرئاسة االولى والتعطيل للمجلس النيابي والظروف األمنية.

يازجي يدعو �إلى �صيانة ا�ستقرار لبنان
في وجه ما تتعر�ض له المنطقة

سالم مستقبالً يازجي في السراي
زار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس البطريرك يوحنا
العاشر ،يرافقه رئيس دير مار الياس شويا البطريركي األسقف كوستا كيال،
رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة ،في حضور نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري ،وتطرق اللقاء إلى «ضرورة انتخاب رئيس للبنان
يحافظ على المؤسسات الدستورية» .وأكد الجانبان «أهمية صيانة استقرار
لبنان في وجه ما تتعرض له المنطقة من تغييرات».
كما تناول البحث «الوضع في سورية وض��رورة العمل على تغليب منطق
الحوار والح ّل السياسي السلمي ونبذ اإلرهاب والفكر التكفيري».
كما زار يوحنا العاشر رئيس الحكومة تمام سالم في حضور نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري ونائب رئيس الحكومة ،وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل.
وتناول اللقاء آخر مستجدات الساحتين اللبنانية واإلقليمية ،واستعرض
«ثوابت الكنيسة األنطاكية األرثوذكسية في م ّد جسور التالقي مع الجميع» .كما
جرى «تأكيد ضرورة حلحلة ملف الفراغ الرئاسي الذي يدخل عامه الثاني ويلقي
بظالله على الحضور المسيحي وعلى عمل كافة المؤسسات الدستورية في
لبنان» .كما تطرق االجتماع إلى «قضية مطراني حلب المخطوفين يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي المخطوفين منذ أكثر من سنتين وسط استمرار الصمت الدولي
بخصوصهما واستمرار األزمة في سورية».

ع�سيري في ال�سراي وعين التينة
عرض السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري األوضاع الراهنة
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،ثم التقى رئيس الحكومة
تمام سالم وبحث معه في الزيارة التي يقوم بها األخير إلى المملكة األسبوع
المقبل.
وكان سالم التقى وفدا ً برلمانيا ً إندونيسيا ً برئاسة رئيس لجنة الشؤون
الخارجية والموازنة محفوظ صديق ،في حضور سفير إندونيسيا في لبنان
أحمد خازن حميدي ،وجرى عرض للعالقات الثنائية وتطورات األوضاع في
لبنان والمنطقة.
واستقبل سالم أيضا ً سفير فيجي غير المقيم روبن ناير ،في حضور رئيس
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير
الذي ت ّم تعيينه قنصالً لفيجي في لبنان ،وت ّم البحث في سبل تطوير العالقات
االقتصادية بين البلدين.
ومن زوار السراي :رئيس جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية أمين الداعوق
واألمين العام للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي المسيحي محمد الس ّماك.
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خفايا
خفايا

ر ّد «�إ�سرائيلي» مده�ش على الأمم المتحدة
 روزانا ر ّمال
بينما تدور نقاشات في األوساط العسكرية «اإلسرائيلية»
ف��ي ورش عمل يرأسها نائب رئيس األرك ��ان ال�ل��واء يائير
غ��والن ،وب��إش��راف رئيس األرك ��ان غ��ادي إي��زن�ك��وت حول
احتمال ان��دالع مواجهة واسعة مع حزب الله في الشمال،
فوجئت «إس��رائ�ي��ل» بتوصية أمميّة بوضع ت��ل أبيب على
القائمة السوداء إلى جانب «داع��ش» ،بسبب قتلها األطفال
وإلحاق الضرر بهم.
ل��م ت�ف��ارق ه��ذه النقاشات المتتالية دول��ة ال�ع��دو ق��ط منذ
تحرير عام  ،2000وهي في ك ّل مناسبة تعمد إلى بثّ تقارير
تتحدث تارة عن حرب ستشنها قريبا ً على حزب الله ،وطورا ً
عن حرب تعيد لبنان عشر سنوات إلى الوراء.
ال تغيب «إس��رائ �ي��ل» حتى ع��ن ال�م�ع��ارك ال�ت��ي ت��دور في
جوارها وتلك التي ال تنفذها مباشرة ،وال يحرجها الظهور
مباغت على خط األزم��ات علناً ،بل على العكس هي تسعى
إلى التواجد عند الضرورات التي ترتأيها قيادتها العسكرية
واالستخباراتية ،وقد ظهرت في األزم��ة السورية مشرفا ً
وداعما ً لوجيستيا ً ال سيما في معارك القصير ض ّد حزب
الله والجيش السوري ،كما ظهرت سندا ً وإمدادا ً لـ«النصرة»
و«داعش» ،فاستقبلت اإلرهابيين الجرحى في مستشفياتها
الحدودية ،إضافة إلى ش ّن هجمات على أهداف لحزب الله
والجيش السوري تثبت من خاللها أ ّنها حاضرة وفاعلة في
ك ّل ما يجري.
هذا الواقع الذي يسعى البعض إلى تبرئة «إسرائيل» هو
الواقع نفسه الذي تسعى األخيرة إلى أن يكون حقيقة واحدة
بشتى الطرق .فالنقاش بين إرهاب وآخر في المنطقة يفوقها

بالنسبة إليها ولو كان «داعش» و«النصرة» أصالً يتعارض
مع مبدأ نشأتها ،لهذا السبب سعت إلى إثبات الحضور في
غير م��رة ألنها تعرف أنها بمجرد فقدانها عنصر التفوق
في مشروعية التعدي فإنها تكون قد دخلت الع ّد العكسي
لوجودها.
الملفت اليوم والموجب للنقاش ليس امتعاض «إسرائيل»
من التوصية األممية التي صنفتها إرهابية واعتبارها إياها
نفاقاً ،إنما الر ّد المدهش عليها من قبل الخارجية التي قالت
«إنّ هناك ح��االت عديدة مماثلة ،حيث يقتلون األطفال في
النزاعات ،لكن ال أحد يجرؤ على إدخال األطراف المسؤولة
إلى القائمة ،الجميع يعلم كيف تقتل السعودية األطفال في
اليمن ،نريد أن نرى كيف سيتم إدخ��ال السعودية إلى هذه
القائمة».
تدعيم الحجة «اإلسرائيلية» بالمثال السعودي مدهش في
ح� ّد ذات��ه ومعطى جديد يشير إل��ى أبعاد تسعى «إسرائيل»
إلى توضيحها عن السعودية ،وإذا كانت «إسرائيل» قد أدانت
السعودية قبل العرب بالوحشية ،فإنه اعتراف بطريقة أو
بأخرى بوحدة الحال بينهما ،وبالتالي فإنّ الكالم «اإلسرائيلي»
الذي يتعدى التذمر وصل إلى حدود المطالبة برفع الصوت
ض� ّد السعودية كمعتدي مع علمها أنّ األم��م المتحدة باتت
خاضعة ألوام��ر وضغوط ال��دول الكبرى الممولة فيها وهذا
ما تقصده الخارجية «اإلسرائيلية» بالقول« :ال أحد يجرؤ على
إدخال األطراف المسؤولة إلى القائمة».
«إس ��رائ� �ي ��ل» ال �ت��ي ت�ب�ح��ث ف��ي ش� � ّن ح� ��روب ع �ل��ى لبنان
والتخلص من حزب الله مباشرة أو عبر «داعش» و«النصرة»
واقعة منذ فترة بين كابوس االعتراف بفلسطين حيث جاء
اعتراف الفاتيكان األخير ضربة قاسية على الكيان الذي
يصعب عليه التعايش م��ع تقلب ال �م��زاج األوروب� ��ي ،وقد

مجل�س الوزراء ع ّين �أربعة �أع�ضاء
في مجل�س الق�ضاء الأعلى

جانب من جلسة مجلس الوزراء

بري عر�ض التطورات مع وهاب والمنتدى العربي
ّ

المجذوب :المقاومة هي التي تحمي لبنان

(ت ّموز)

وافق مجلس الوزراء على تعيين أربعة قضاة في مجلس
القضاء األعلى ،إضافة الى األعضاء الحكميين والعضوين
المنتخبين ،وعلى منح سلفة خزينة بعشرة مليارات ليرة
لبنانية لمستشفى بيروت الحكومي وسلفة خزينة أخرى
بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا ،خالل جلسة عقدها
صباح أمس في السراي الحكومية ،برئاسة رئيس الحكومة
تمام سالم ،وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير االقتصاد
والتجارة آالن حكيم.
بعد الجلسة تال وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج المق ّررات
الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ سالم ك ّرر «كما في ك ّل جلسة المطالبة
بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد بعد أن مضى
على شغور هذا المركز سنة كاملة ،متمنيا ً أن تتحمل القوى
السياسية مسؤولياتها في هذا الصدد وأن يتم هذا االنتخاب
في أقرب وقت».
وأض��اف« :بعد ذل��ك ،باشر مجلس ال��وزراء بمناقشة
بعض المواضيع ال��واردة على جدول أعمال الجلسة أو
من خارجه ،فتداول فيها واتخذ بصددها القرارات الالزمة
وأهمها:
أوالً :الموافقة على نقل بعض االعتمادات من احتياطي
الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2015
على أساس القاعدة االثنتي عشرية.
ثانياً :الموافقة على قبول هبات مقدمة من بعض
المؤسسات أو األش��خ��اص لصالح بعض ال����وزارات أو
اإلدارات.
ثالثاً :الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في
بعض المؤتمرات واالجتماعات خارج لبنان.
رابعاً :الموافقة على منح سلفة خزينة بعشرة مليارات
ليرة لبنانية لمستشفى بيروت الحكومي وسلفة خزينة
أخرى بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا.
خامساً :تمديد العمل لمدة سنة بمشروع تشغيل مشروع
مياه الشفة والصرف الصحي في شرقي بعلبك وتأمين
السلفة الالزمة لتشغيل المشروع.
سادساً :الموافقة على تعيين القضاة السادة :ميشال
ط��رزي ،طنوس مشلب ،محمد المرتضى وم��روان كركبي
أعضاء في مجلس القضاء األعلى ،إضافة الى األعضاء
الحكميين والعضوين المنتخبين.
سابعاً :الموافقة على طلب وزارة المالية تفويض الوزير

التفاوض لتأمين التمويل الالزم لتنفيذ األشغال العائدة
لمعمل إنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار.
وبعد ان إتخذ مجلس الوزراء القرارات التي سبق ذكرها
انتقل إلى بحث الوضع الراهن في بلدة عرسال وفي جرودها
وكذلك موضوع تعيين القيادات األمنية.
وق��د أب��دى ع��دد من ال���وزراء وجهات نظرهم ح��ول هذا
ال��م��وض��وع ،كما ع��رض ك � ّل م��ن وزي���ري ال��دف��اع الوطني
والداخلية الوضع األمني في عرسال وقضية التعيينات
في القيادات األمنية .واستيفاء ألهمية هذا الموضوع تقرر
تخصيص جلسة لمجلس ال��وزراء الستكمال بحثه وذلك
عند الساعة الرابعة من يوم االثنين الواقع منه األول من
حزيران .»2015
وأك��د جريج ردا ً على س��ؤال «أنّ النقاش ك��ان هادئا ً
ورصينا ً وقد أبدى ك ّل من الوزراء جبران باسيل وحسين
الحاج حسن رأيه في هذا الموضوع كما عرض وزير الدفاع
الوطني للوضع األمني في عرسال وعرض وزير الداخلية
نهاد المشنوق نظرته إلى الوضع في عرسال وانعكاساته
وكذلك نظرته إلى قضية التعيينات األمنية .الجو كان هادئا ً
وكذلك النقاش كان رصينا ً وك ّل وزير أبدى وجهة نظره
بثبات ،وأعتقد أنّ األم��ور ذاهبة إلى االتفاق على موقف
موحد من قضية عرسال وكذلك من موضوع التعيينات».
ّ
وعن عدم طرح قضية ميشال سماحة في الجلسة ،رغم
أنها كانت واردة ضمن جدول األعمال ،أجاب« :لم تطرح ك ّل
البنود الواردة على جدول األعمال كان لدينا الخيار بمناقشة
موضوع عرسال وتعيينات القيادات األمنية من دون البحث
بأي من البنود الواردة على جدول األعمال ،إال أننا عالجنا ما
هو مستعجل على جدول األعمال واتخذنا القرارات الالزمة
حفاظا ً على مصالح الناس .ومن ثم انتقلنا إلى البحث في
المواضيع السياسية».
كما سئل جريج ع ّما إذا كان وزي��ر الداخلية سيطرح
موضوع التعيينات األمنية في جلسة يوم االثنين المقبل،
فأشار إلى
«أنّ هناك استحقاقا ً لتعيين مدير عام قوى األمن الداخلي
ويفترض أن يقوم وزير الداخلية بعرض هذا الموضوع
قبل موعد االستحقاق ،وقيادة الجيش غير مرتبطة بهذا
الموضوع وال أعرف إذا كان وزير الدفاع سيقوم بعرضه في
الوقت المناسب».

مخزومي وا�صل جولته الأوروبية
والتقى م�س�ؤولين فرن�سيين
واصل رئيس حزب الحوار الوطني
جولته األوروب��ي��ة وأج��رى سلسلة
لقاءات مع مسؤولين كبار في باريس،
أبرزهم رئيس الكتلة االشتراكية في

مخزومي ووزير الدفاع الفرنسي

البرلمان النائب برونو لورو والنائب
الفرنسي من أصل لبناني إيلي عبود،
ووزي��ر الدفاع السابق رئيس حزب
الوسط الجديد هيرفي موران ،ووزير

سبقت الفاتيكان دول أخرى في االعتراف بفلسطين بينها
السويد و إيرلندا التي أق� ّر مجلس شيوخها اقتراحا ً يدعو
حكومة دبلن إل��ى االع�ت��راف بدولة فلسطينية ،إضافة إلى
تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار مشابه يطالب
الحكومة الفرنسية باالعتراف بدولة فلسطينية واستئناف
المفاوضات «اإلسرائيلية» ـ الفلسطينية على الفور.
ال�م��أزق «اإلسرائيلي» ال��وج��ودي ال��ذي ب��ات على المحك
ف��ي أروق���ة دي�م�ق��راط�ي��ات أوروب� ��ا وم�ج��ال��س شيوخها هو
المزاج الذي سلك طريقا ً قادرا ً على التأثير على الرأي العام
الدولي في شكل أوسع من النطاق األوروبي ،وبالتالي فإنّ
«إسرائيل» مستعدة في هذا اإلطار لفضح الكثير من الملفات
وال�ت�ص��وي��ب على الكثير م��ن ال �ت �ج��اوزات ال�ت��ي تسهم في
التخفيف من تصنيفها اإلرهابي األول في العالم لتقول ال...
هناك من يتصرف مثلي وه��و أمامكم ،وبالتالي بقي أمام
ك ّل من تعامل مع «إسرائيل» ونفذ وخطط واشترى سالحا ً
وطلب ضباطا ً واستشاريين من أجل تنفيذ مخططات في
ال�س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة ه �ج��رت وق�ت�ل��ت وس�ح�ق��ت ب �ي��وت الناس
وذكرياتها و براءة أطفالها أن يتوقع من «إسرائيل» المأزومة
«علي
فضائح من العيار الثقيل ومواقف مدهشة من مبدأ
ّ
وعلى أعدائي أيها العرب».
«إسرائيل» اليوم عبرة لمن يعتبر...
لماذا السعودية؟
ألنّ السعودية شريك سري في ك ّل ارتكابات «إسرائيل»
منذ نشأتها وهي الممول الثاني لألمم المتحدة بعد أميركا
ويجب تذكيرها بمثل ما ذكرت «إسرائيل» المرشح الجمهوري
للرئاسة األميركية السناتور لينذري غراهام أثناء زيارته
لتل أبيب كشرط لدعمه وأعلن االستجابة« ،أنّ تمادي األمم
المتحدة في إدانة إسرائيل سيواجه بحرمانها من التمويل».

أثار ا ّدعاء الرئيس
فؤاد السنيورة أمام
المحكمة الدولية بأنّ
الواليات المتحدة لم
تكن حليفة لفريق 14
آذار في الفترة التي
أعقبت اغتيال الرئيس
رفيق الحريري سخرية
سياسي مخضرم،
فأشار أمام بعض زواره
إلى أنّ السنيورة على
حق في ما قاله أل ّنه لم
يصل ولن يصل يوما ً إلى
مرتبة الحليف ،باعتبار أنّ
دوره يقتصر فقط على
تنفيذ التعليمات ،مذ ّكرا ً
بشكره لوزيرة الخارجية
األميركية السابقة
كوندوليسا رايس على
صبرها خالل العدوان
«اإلسرائيلي» على لبنان
عام .2006

االق��ت��ص��اد وال��م��ال السابق هيرفي
غيمار.
وأث���ار مخزومي «خ�لال لقاءاته
ال���وض���ع ف���ي ل��ب��ن��ان وت��داع��ي��ات
التطورات اإلقليمية عليه ،وخصوصا ً
في سورية التي تشهد مجازر دموية
وض��رورة التوصل إلى ح ّل سياسي
ينعكس إيجابا ً على لبنان أمنيا ً
واق��ت��ص��ادي�ا ً واج��ت��م��اع��ي�اً» ،منوها ً
«ب��االه��ت��م��ام ال��خ��اص ال���ذي توليه
فرنسا الصديقة للبنان».
وأك���د «أه��م��ي��ة ال��دع��م الفرنسي
واألوروب���ي عموما ً الستقرار لبنان،
وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمامه
عبر االتحاد األوروبي ودوله» ،مشدّدا ً
على أنّ «الثقة األوروب��ي��ة بلبنان
بقطاعيه ال��ع��ام وال��خ��اص مهمة
وأساسية الستقطاب االستثمارات
وتوظيفها في عملية احتواء الشباب
وتأمين فرص العمل».

بري مجتمعا ً إلى وفد المنتدى العربي
عرض رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ال��ت��ط��ورات م��ع زواره ف��ي عين
التينة ،حيث التقى رئ��ي��س حزب
التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وهاب الذي قال بعد اللقاء« :لقد أقدم
مجلس الوزراء اليوم على خطوة جيدة
بتعيين أعضاء مجلس القضاء األعلى،
ونتمنى أن ينسحب هذا التوافق على
التعيينات األخ���رى حتى ال ندخل
دوام��ة االعتكاف أو المقاطعة أو أي
شيء آخر».
وأض����اف« :دول����ة ال��رئ��ي��س ب��ري
يعتبر أنّ الفراغ أسوأ الخيارات ،لذلك
ف��إنّ ال��ف��راغ في ه��ذه الفترة ممنوع،
وخصوصا ً في المؤسسات العسكرية
واألمنية ،ألنّ هذا الفراغ في هذا الوقت
انتحار».
وت���اب���ع« :ال���ي���وم ن��ح��ن ن��واج��ه
معركة على األب���واب ،ومطلوب من
مجلس ال����وزراء أن يناقش جديا ً
كيف سيتعامل مع المرحلة المقبلة،
وخصوصا ً في جرود عرسال ،وكيف
سيوجه الجيش في ه��ذه المعركة،
وخصوصا ً أنّ ه��ذه ال��ج��رود تشكل

القلق لك ّل اللبنانيين ،ويجب معالجة
األم��ر ،وك�لام المقاومة واض��ح بأنها
لن تتدخل في هذه المنطقة ،بل تترك
ال���دور للجيش .ل��ذل��ك على مجلس
ال��وزراء أن يغطي سياسيا ً أي تحرك
للجيش في هذه المنطقة ،وما دامت
هذه المنطقة محتلة فعلى الجيش أن
يقوم بواجبه حيال اللبنانيين وحيال
المنطقة».
وزار عين التينة وف��د «المنتدى
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي» وال��ت��ق��ى رئيس
المجلس ف��ي حضور عضو المكتب
السياسي لحركة أمل محمد خواجة،
وكانت جولة أفق حول التطورات في
المنطقة العربية.
وق����ال رئ��ي��س ال��م��ن��ت��دى محمد
المجذوب بعد اللقاء« :تحدثنا عن
االوضاع في بالدنا العربية ،والتركيز
دائما ً على الناحية الثقافية التي تجمع
بين الشباب وال��ش��ع��وب العربية.
ونحن في المنتدى نركز على الناحية
القومية أكثر من غيرها ،وأبدى دولته
ك��� ّل اس��ت��ع��داد للمساعدة ورع��اي��ة
الملتقى ال���ذي سيعقد .كما تناول

الحديث الوضع في لبنان ،وخصوصا ً
أن��ه م��ا زال ف��ي أم���ان وأنّ النواحي
الثقافية موجودة وهي التي تجمع بين
الشباب».
وأض����اف« :ق��دم��ن��ا ل��دول��ت��ه أيضا ً
التهاني بعيد المقاومة والتحرير،
وه��ذا العيد مهم بالنسبة إلى لبنان
وخصوصا ً أنه كان الدولة العربية
الوحيدة منذ سنوات التي استطاعت
أن تقاوم العدو اإلسرائيلي حتى رحل
عنها م��ه��زوم�اً .وتناولنا المقاومة،
فالمقاومة هي التي تحمي لبنان والبالد
العربية في الوقت الحاضر ،وال يمكن
أن يتقدم أو يتح ّرر بلد إال بالمقاومة
التي يجب أن تكون مقاومة شعبية
تجمع ك ّل فئات الشعب العربي».
من جهة أخرى ،وزعت دوائر مجلس
نص الدعوة الـ  23إلى
النواب أمس ّ
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي
وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري
إلى النواب وتضمنت :يعقد مجلس
النواب جلسة في الثانية عشرة ظهر
يوم األربعاء  3حزيران المقبل 2015
النتخاب رئيس الجمهورية.

افرام الثاني بحث مع ملك ال�سويد
�أو�ضاع الم�سيحيين في المنطقة
ف��ي إط��ار زي��ارت��ه الرسولية إلى
ال��س��وي��د ،التقى بطريرك أنطاكية
وس��ائ��ر المشرق وال��رئ��ي��س األعلى
للكنيسة السريانية األرثوذكسية
ف��ي ال��ع��ال��م أج��م��ع ،ال��ب��ط��ري��رك مار
اغناطيوس أفرام الثاني ،ملك السويد
ك���ارل ج��وس��ت��اف وعقيلته الملكة
سيلفيا ورئ��ي��س ال����وزراء ستيفان
لوفين ووزي��رة الخارجية مارغوت
والستروم.
وج����رى ال��ب��ح��ث ،ح��س��ب ب��ي��ان
البطريركية ،في «أوضاع المسيحيين
في المنطقة وخصوصا ً في سورية
وال��ع��راق وم��ا تعرض له أبناء تلك
الديار من قتل وخطف وإرهاب».

الخازن� :ألي�ست عر�سال �أر�ض ًا لبنانية؟
رأى عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب فريد الخازن أنّ
«الحكومة القادرة على االجتماع كي تمدّد أو تؤخر تسريح
الضباط تستطيع التعيين» ،مشيرا ً إلى «أننا لسنا في
حالة حرب ،والحكومة ليست حكومة تصريف أعمال ،ولم
نطلب منهم سوى تطبيق القانون ،ومن الطبيعي أن يكون
لدى التيار الوطني الحر ر ّد فعل كإمكانية اعتكاف الوزراء»،
مستبعدا ً أن «يتصرف عندها رئيس الحكومة تمام سالم
وكأنّ شيئا ً لم يحصل».
وتوجه الخازن في حديث تلفزيوني إلى اللذين يقولون
إنّ عرسال خط أحمر قائالً :ليقدموا لنا البديل ،وإن كان
البديل هو الجيش اللبناني يجب أن نكون قد قمنا بواجباتنا
تجاه تسليحه كي يستطيع القيام بهذه المعركة» ،موضحا ً

«هناك تسجيل مواقف للتماهي مع موقف السعودية
لالستهالك لكن في العمق ك ّل األفرقاء يدركون أنّ المسألة
ليست بسيطة» ،مؤكدا ً «أننا ال نخوض معركة أي دولة
أخ��رى نحن نخوض معركتنا ،وأه��ل عرسال لن يكونوا
مرتاحين إذا اجتاحت الجماعات اإلرهابية بلدتهم»،
متسائالً« :هل عرسال أرض لبنانية أم ال»؟
وتابع الخازن« :على المدى البعيد سيقوم الجيش
اللبناني بك ّل العمليات التي من شأنها تأمين حدود لبنان
لكننا اليوم في وضع استثنائي الجيش غير مسلح بشكل
كاف من جهة واإلرهابيين على حدودنا من جهة أخرى»،
مستبعدا ً رغبة ح��زب الله بالدخول واحتالل عرسال
البلدة.

