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الع�سكريون المخطوفون بعد �إعالن الحرب على الإرهاب� :إلى تركيا در

التمديد ل�سلمان...
ما بعده قد ال ي�شبهه

 روزانا ر ّمال
} حسين حمود

يعود مجلس ال��وزراء إلى االنعقاد اليوم ب��دالً من يوم
الخميس نظرا ً إلى سفر رئيس الحكومة تمام سالم إلى
مصر للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة
غدا ً في السادس من شهر آب الجاري ،هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى لعدم إمكان تأجيل الجلسة الحكومية إلى ما
بعد ال�ت��اري��خ ال�م��ذك��ور بسبب حلول موعد إح��ال��ة رئيس
األركان اللواء وليد سلمان إلى التقاعد في السابع من آب.
وب��ال��رغ��م م��ن إش��اع��ة أج ��واء ب��أنّ وزي��ر ال��دف��اع سمير
مقبل سيعتمد اآلل�ي��ة المعتمدة ف��ي التعيين ،وه��ي طرح
ثالثة اسماء لتولي منصب رئاسة األرك��ان ،وهم العمداء
أمين أبو مجاهد ،دريد زهر الدين ومروان حالوي ،فإنّ
عدم تأجيل الجلسة الحكومية هو مؤشر على أنّ التمديد
لسلمان عبر ق��رار لوزير الدفاع حاصل ،وذل��ك استنادا
ال��ى ال �م��ادة  55م��ن ق��ان��ون ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ال �ت��ي تجيز
لوزير الدفاع أن يتخذ قرارا ً بنا ًء على اقتراح قائد الجيش
يؤجل بموجبه تسريح العسكريين المتط ّوعين بمن فيهم
الضباط ،حتى لو بلغوا السن القانونية ،وذلك في بعض
الحاالت المحدّدة حصرا ً في النص ،وهي الحرب أو عندما
ت�ك��ون ح��ال��ة ال �ط��وارئ معلنة ف��ي ال�ب�لاد أو عندما يكون
الجيش مكلفا ً بحفظ األم��ن .وما يس ّهل هذا األم��ر هو أنّ
هكذا تعيينات هي سياسية في الدرجة األول��ى ،وطالما
أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط والذي
يعتبر المعني األول واألخير بحصة الطائفة الدرزية لم
يبد أي اعتراض فال مشكلة في ذلك.
وه��ذا المبدأ ك��ان اعتمد س��اب�ق�اً ،وت�ح��دي��دا ً ف��ي نيسان
الماضي عندما ت ّم تعيين محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل
أمينا ً عاما ً لمجلس ال��وزراء خلفا ً للقاضي سهيل بوجي
ال��ذي أح�ي��ل إل��ى التقاعد .وق��د سلك ه��ذا التعيين طريقه
بسالسة في مجلس الوزراء ألنّ المنصب المذكور يتعلق
بالطائفة السنية ولرئيس الحكومة اليد الطولى في تقرير
من يتواله طبعا ً بالتوافق مع تيار المستقبل غير البعيد عن
الرئيس ت ّمام سالم.
لكن الوضع في الحالة المارونية أصعب إذ أنّ التيار
الوطني الحر في واد وأركان الطائفة األخرى في واد آخر،
وهذا ما يتكل عليه تيار المستقبل صاحب الكلمة الفصل
داخ��ل الحكومة وخارجها بك ّل ما يتعلق ب�ق��رارات فريق
أي مطلب لرئيس تكتل
 14آذار ،من أجل إحباط وإفشال ّ
التغيير واإلصالح النائب ميشال النائب ميشال عون ،إنْ
في التعيينات األمنية والعسكرية أو في غيرها ،ويرى
نفسه وحيدا ً في معاركه باستثناء وقوف حزب الله إلى
جانبه في مطالبه التي يؤيدها الحزب ،وهذا ما يؤكده على
لسان قيادييه بدءا ً من أمينه العام السيد حسن نصرالله.
م��ن هنا ال يبدو مصير معركة التعيينات واض�ح�اً ،إذ
أب��دت أوس��اط ف��ي  8آذار ،تحفظها على «اح�ت�ك��ار» وزير
�ص ال �م��راك��ز ال �ق �ي��ادي��ة في
ال��دف��اع ال� �ق ��رارات ف��ي م��ا ي �خ� ّ
المؤسسة العسكرية م�ص��ادرا ً بذلك صالحيات مجلس
ال � ��وزراء وال س�ي�م��ا ف��ي ظ� � ّل ال �ش �غ��ور ال��رئ��اس��ي وال ��ذي
م��ن المفترض بحسب ال��دس�ت��ور ،أن يتولى صالحياته
وصالحيات رئيس الجمهورية ،فكيف لوزير أن يمسك،
لوحده ،باألمرين؟
ويعكس موقف األوس��اط المشار إليها ،أنّ التمديد قد
يحصل لرئيس األرك��ان ،لكن المناصب األخرى ستشهد
أخ��ذا ً وردا ً قبل حسمها ،وأنّ «األج��واء التسووية» قد ال
يخص العماد عون
تنسحب على ك ّل شيء ،إذ انّ بعضها ال
ّ
وحده بل قوى  8آذار معنية بها أيضاً.
الجلسة الحكومية اليوم والتي ستفتح الباب لتمديد
وزي��ر ال��دف��اع ل�ل��واء سلمان ،ستكون  ،م��ن خ�لال أجواء
المناقشات التي ستحصل ،اختبارا ً لما سيعقب ذلك من
استحقاقات في المناصب األمنية األخرى ،والتي حتما ً لن
تكون بسهولة ما سبقها ،ال سيما أنّ أوساط  8آذار ال تجد
ما يمنع إجراء تعيينات في المجلس العسكري كله.

�سليمان :قوة الرئي�س
من قوة الد�ستور
اعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان «أنّ قوة رئيس الجمهورية من قوة
الدستور والقانون الجيد» ،الفتا ً إلى «ثغرات يجب تصحيحها في الطائف
ليستعيد الرئيس تلك القوة».
وأكد سليمان في حديث تلفزيوني «أنّ الجمهورية اللبنانية بخير رغم
ك ّل الصعوبات والتحديات التي تعصف في المنطقة» ،مؤكدا ً «أنّ الجيش
اللبناني هو من أقوى جيوش المنطقة ألنه برهن عن قدرة محترفة أنه األقدر
على مواجهة اإلرهاب».
وقال :انا متفائل في مستقبل لبنان والجمهورية ،السبب األول هو الناس
والمؤسسات الكبرى هي األساس ،والكالم عن دولة فاشلة غير صحيح ألنّ
الدولة الفاشلة ال يكون لديها جيش قوي».
وأض��اف« :هناك أزم��ة حقيقية في موضوع االستحقاقات السياسية
والدستورية ،وهذه األزم��ة وضعت الشعب في خطر ،واألزم��ة ناتجة عن
ممارسة خاطئة للدستور».
ورأى سليمان «أنّ تغيير المشهد السياسي يكون بقانون انتخابي جديد،
وأنا مع القانون النسبي».
وعن تشريع الضرورة وفتح دورة استثنائية ،ق��ال« :أن��ا أقترح على
الرئيس بري الحريص على الميثاق ،أن يطعن في أي قانون يصدر عن دورة
استثنائية أو عادية في ظ ّل غياب رئيس جمهورية».

النواب ال�سابقون :لإجراء انتخابات
ت�أتي بممثلين حقيقيين عن ال�شعب
دعت رابطة النواب السابقين إلى «إجراء انتخابات نيابية تأتي بممثلين
حقيقيين عن الشعب».
وقال رئيس الرابطة النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي
في بيان بعد اجتماع هيئتها اإلدارية أمس« :بعد مراجعة األوضاع التي تم ّر
بها البالد إن على الصعيد السياسي وشغور سدة الرئاسة وتعطيل مجلس
النواب وتهميش عمل الحكومة ،أم على الصعيد األمني ومأساة عرسال
والجرائم المتنقلة ،أم على الصعيد االقتصادي وتراجع الموسم السياحي
أو انقطاع المياه والتيار الكهربائي ،أم تراكم النفايات في األماكن العامة.
بعد مراجعة هذه األوضاع المأساوية في منطقة تشهد الحروب والنزاعات
الداخلية والطائفية والمذهبية ،فإنّ الهيئة تهيب بمجلس ال��وزراء اتخاذ
اإلجراءات التي تؤدي إلى إعادة الحياة الديمقراطية التي هي المالذ الوحيد
لإلنقاذ».
وأضاف« :هذه اإلجراءات تبدأ بالعمل على إجراء انتخابات نيابية تأتي
بممثلين حقيقيين عن الشعب يكون عملهم األول انتخاب رئيس للجمهورية
ثم تشكيل حكومة وفاق وطني».
ورأى «أنّ التلهي بأمور ثانوية سيؤدي بالبالد إلى الهاوية ساعة لن
ينفع الندم ،فعلى مجلس الوزراء المنعقد غداً(اليوم) إقرار خطة اإلنقاذ هذه
ووضع جدول زمني لتنفيذها حتى تصل البالد إلى بر األمان».

ي��ؤك��د م�ل��ف العسكريين المخطوفين اللبنانيين ،حسب
ال�م�ص��ادر ال�ت��ي اجتمعت ح��ول القضية وال �ت �ج��ارب السابقة
بمهمات تبادل ناجحة ،على مسؤولية الدولة التركية عن مصير
ه��ؤالء وخ�ص��وص�ا ً أن�ه��ا ال��دول��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي َس�لِ��م رهائنها
الديبلوماسيون في العراق وغيرها في مرحلة سابقة من الذبح،
كما َسل ِم مواطنوها من الخطف ،بل إنّ تركيا لعبت دورا ً كبيرا ً
في تأمين م�لاذ للتنظيمات اإلرهابية المسلحة مثل «داعش»
و«النصرة» وقياداتها داخل تركيا وفي تسهيل مرور عناصرها
إلى سورية وتحفيزهم على التوغل فيها لحصد أكبر قدر ممكن
من ال�خ��راب والخسائر في بناها التحتية ومرافقها الحيوية
وسرقة ما يمكن أن يجعل تلك التنظيمات ق��ادرة على الحياة
من دون أن تكلف تركيا شيئاً ،فأمنت باستخباراتها المعلومات
واألرضية الكافية لإلرهابيين الستهداف آبار النفط والمصانع
والمعامل والمصارف ،وخصوصا في الشمال السوري وحلب
تحديداً ،ما يثبت أنّ العالقة المصلحية بين المجموعات اإلرهابية
والنظام التركي عمرها من عمر األزمة.
إنّ محاوالت رفع صفة اإلرهاب عن «جبهة النصرة» والعمل
على زجها ضمن جدول التنظيمات المعتدلة وشرعنتها ،بدأت
من الكونغرس األميركي وبعض السيناتورات ،وخصوصا ً أنّ
هناك تقاطعا ً هاما ً بين مشروع هؤالء اإلرهابيين و«إسرائيل»
ال�ت��ي استقبلت ج��رح��ى «ال�ج�ب�ه��ة» ت�ح��دي��دا ً ف��ي مستشفياتها
وعملت على تسليحهم وتوفير ال��دع��م لهم ،وخصوصا ً في
جبهة ال �ج��والن ،كما كانت ك � ّل م�ح��اوالت إن�ش��اء شريط أمني
هناك برعاية تل أبيب واهتمامها البالغ ،كما أنّ الهدف التركي ـ
«اإلسرائيلي» كان استخدام «النصرة» لترث حكم الرئيس بشار

األسد بعد العمل على شرعنتها ،وما يثير الدهشة أنّ في لبنان
من أي��د ه��ذا الطرح معبرا ً عن قناعته باعتدال «النصرة» وهو
النائب وليد جنالط.
إنّ بناء إم��ارة متطرفة في الشمال ال�س��وري يشكل خطرا ً
واضحا ً على األتراك ،اال أنهم وعلى الرغم من تيقنهم من ذلك،
لم يتخذوا ق��رار الحرب على اإلره��اب أو على «داع��ش» بشكل
صريح وواضح إال بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني ،حتى أنّ
اإلرهابيين في إدلب وجسر الشغور القوا حتى آخر لحظة دعما ً
غير مسبوق من األتراك ،في محاولة لقلب المشهد.
بعد التوقيع على االتفاق اإليراني النووي مع الغرب وتحرك
األميركيينالسريع ّ
لفضبعضالنزاعات بالتواصلبشكلكثيف
مع روسيا ،استشرفت تركيا أنّ الواليات المتحدة تعتزم طرح
ح ّل جدي للملف السوري فورا ً بعد ح ّل الملف النووي اإليراني،
وأنّ عليها االنخراط ضمن هذه المعادلة ،طالما أنها أخذت الملف
منذ بداية األزمة السورية على عاتقها أمام األميركيين ،ومعها
قطر كمساند عربي و«مم ّول» يوفر أيضا ً التغطية التي تحتاجها
تركيا لخلق رأي عام عربي مستعد ومقتنع بضرورة الحشد
إلسقاط الرئيس األسد إعالميا ً وعسكرياً.
كانت تركيا أول معلني الحرب على «داع ��ش» في اإلقليم،
بعد توقيع االتفاق النووي ،أما خليجيا ً فإنّ أكثر التصريحات
المقبولة والمنطقية ،إلى ح ّد ما ،كانت من قطر على لسان وزير
خارجيتها ال��ذي اع�ت��رف ف��ي حضور نظيره األميركي جون
كيري ،أنّ االتفاق مع إيران كان أنسب الحلول.
انطلقت صفارة بداية النهاية ،نهاية الحرب على سورية،
فلملمت الملفات أساسية وجوجلتها أيضاً .أما في لبنان فهناك
ملف خطير عالق أخ��ذ ج��والت ع��دي��دة م��ن األخ��ذ وال ��ردّ ،وهو
يتعلق بمصير العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة»
وال��ذي��ن لم ُيعرف مصيرهم حتى ال�ي��وم ،بعدما أعلنت تركيا

�أكدت االلتزام الم�شترك بمكافحة الإرهاب والتطرف

بينوتي :ندعم بقوة انتخاب رئي�س
ون�أمل في ّ
حل الخالفات الداخلية
أكدت وزيرة الدفاع اإليطالية روبرتا بينوتي دعم بالدها
«بقوة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية» ،داعية إلى
«ح ّل الخالفات الداخلية».
وش���دّدت بينوتي خ�لال جولتها على المسؤولين
اللبنانيين ،على االلتزام المشترك بين لبنان وإيطاليا
«لمجابهة اإلرهاب والتطرف ،كون هذا األمر ال يشكل تهديدا ً
ألمن لبنان فحسب ،بل أيضا ً ألمن العالم بأسره ،لذا يجب
العمل سويا ً من أجل محاربة هذه الظاهرة».
وكانت الوزير اإليطالية التقت يرافقها وفد ض ّم قائد
األرك��ان الجنرال كالوديو غراتسيانو والسفير اإليطالي
ماسيمو ماروتي ،رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين
التينة ،وجرى عرض األوضاع في لبنان والمنطقة ودور
قوات «يونيفيل» في الجنوب.
وبحثت مع رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الحكومية العالقات بين البلدين.
وف��ي مكتبه في وزارة ال��دف��اع ،التقت بينوتي نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل وتركز البحث
حول موضوع «التعاون العسكري بين لبنان وإيطاليا
والمساعدات التي تقدمها للجيش وال��دور ال��ذي تؤديه
الكتيبة اإليطالية العاملة في إطار قوات الطوارىء الدولية
في الجنوب».
وقد رحب مقبل بزيارة الوزيرة االيطالية ،مشددا ً على
ضرورة «توطيد العالقات الودية بين البلدين».
وقالت بينوتي ،من جهتها« :أنا مسرورة جدا ً بالعمل
الممتاز ال��ذي يقوم به الجيش اللبناني ولتعاونه مع
الجيش اإليطالي في إطار حملة يونيفل التي يرأسها قائد
إيطالي».
ون ّوهت «بالمساهمة الثنائية بين بلدينا من خالل
إنشاء مركز لتدريب الجيش اللبناني في جنوب لبنان،
وإننا على يقين بأنّ هناك التزاما ً مشتركا ً بيننا لمجابهة
اإلره��اب والتطرف ،كون هذا األمر ال يشكل تهديدا ً ألمن
لبنان فحسب ،بل أيضا ً ألمن العالم بأسره ،لذا يجب العمل
سويا ً من أجل محاربة هذه الظاهرة».

كما جالت وزيرة الدفاع اإليطالية على وحدة بالدها
العاملة في «يونيفيل» في الجنوب وعلى أسواق مدينة
صور القديمة وآثارها التاريخية ،وقد رافقها قائد الجيش
اإليطالي كالوديو غراتسيانو ،وقائد يونيفيل لوتشيانو
بورتوالنو ،وقنصل إيطاليا أحمد سقالوي ،حيث كان في
استقبالها رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صالح
صبراوي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
الحسيني وقائمقام صور محمد جفال وأعضاء المجلس
البلدي وفاعليات.
وأكدت بينوتي خالل جولتها «دعم إيطاليا بقوة انتخاب
رئيس للجمهورية اللبنانية وإلى ح ّل الخالفات الداخلية»،
مؤكدة أنّ هذه الزيارة «مه ّمة جدا ً للبنان في ظ ّل األحداث
التي تجري في الشرق األوسط».
وأضافت « :لقد أتيت إلى لبنان منذ أكثر من سنة ،واآلن
أنا هنا ولألسف هذه المشكلة موجودة ،حيث أنّ المنطقة
تشهد حالفات كبيرة ،وقد ازدات هذه الخالفات ،لكنّ مه ّمة
يونيفيل ستستمر هي كانت حيث ولدت مهمة يونيفيل
المع ّززة ورغم ما تشهده المنطقة من خالفات كبيرة»،
مشيرة إلى أنّ «أرض الجنوب اللبناني أرض سالم كما
أننا نعرف أنّ العالقة مع السكان ممتازة جداً ،والمهم جدا ً
عدم إنشاء خالف مع إسرائيل ،فـ»يونيفيل» تعمل بشكل
جيد وستستمر في المستقبل لكن هناك أخطارا ً كبيرة ومع
ذلك ال يمكن إيقاف هذه األخطار».
ولفتت إلى أنّ «العمل التي تقوم به ق��وات يونيفيل
المعززة في لبنان هو عمل يستدعي أن يكون هناك استقرار
سياسي» ،وأكدت أنّ قوة بالدها ستستمر في يونيفيل.
وكانت الوزيرة بينوتي جالت في آثار صور وأسواقها
القديمة التي لها طابع تاريخي وأثري وتوقفت في خان
األشقر األث��ري في س��وق ص��ور الشعبي واستمعت من
رئيس البلدية دبوق عن الحقبات التاريخية الرومانية
والفينيقية التي مرت فيها المدينة .ثم قدم لها مجسما ً
ل�لأرزة من خشب األرز ،كما ق��دم لها الحسيني سفينة
فينيقية وكتابا ً عن تاريخ صور.

مقبل مجتمعا ً إلى نظيرته اإليطالية والوفد المرافق في اليرزة

لحود يلتقي وفداً من «المرابطون»

حمدانِّ :
نب�شر االنتظاريين في لبنان بهزيمة كبرى

استقبل الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة،
أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
«المرابطون» العميد مصطفى حمدان على رأس وفد ،وت ّم
البحث في التطورات المحلية واإلقليمية.
وقال حمدان بعد اللقاء  »:تشرفنا اليوم مع اإلخوة في
الهيئة القيادية بتقديم التهنئة والمباركة لفخامة الرئيس
العماد إميل لحود بعيد الجيش .وطبعا ً هذا العيد يشكل
العماد إميل لحود فيه ومضات مضيئة على صعيد الوطن
ون��درك تماما ً أنّ ما بثه فخامة الرئيس في ه��ذا الجيش
الوطني من عزة وكرامة ووح��دة وطنية أصبحت منيعة
على صعيد الجيش ،هي التي تقوم اليوم بالدفاع عن لبنان،
مواطنا ً ووطنا ً ونحن نطلب ونتوجه إلى أهلنا اللبنانيين في
عيد الجيش أن يكونوا دائما ًالسند والداعم ألبنائهم وإخوانهم
وآبائهم في الجيش».
وأضاف :وفي هذه المناسبة ،نحن نؤكد أنّ العماد جان
قهوجي اليوم بقيادته الحكيمة ورؤيته االستراتيجية في
إدارة شؤون الجيش وإدارة المعركة ض ّد اإلرهاب يبرز كقيمة
وطنية كبيرة يتكل عليها ،كي نبقى ونستمر في هذا البلد».
وتطرق حمدان إلى األزم��ات الداخلية ،مشيرا ً إلى «أنّ
النفايات أصبحت أكبر م��ن ك�� ّل المواضيع السياسية

وغير السياسية» ،الفتا ً إلى «أنّ الجميع من المسؤولين
السياسيين ينافقون على أهلنا وال ح ّل ألزمة النفايات في
لبنان ألنّ الحلول جميعها تنبع من مصالح شخصية للذين
يمثلون مذاهبهم وطوائفهم».
وعلى مستوى التطورات في المنطقة ،توجه إلى من
أسماهم «االنتظاريون في لبنان» ،وق��ال« :ه��ؤالء الذين
انتظروا سينتظرون أكثر كي يخسروا معركتهم في البصم،
هؤالء االنتظاريون الذين ينتظرون ذهاب الرئيس بشار
األس��د من سورية وإس��ق��اط الحكم القومي العربي في
سورية سيطول انتظارهم طويالً ،وكما باعكم األميركيون
في الماضي سيبيعونكم اليوم ،وسيتأكد لكم أيضا ً أنّ
األميركي بالنسبة له مصالحكم تساوي صفراً ،وال يمكن
بتاتا ً أن تكونوا حالة ألنكم اعتمدتم على الخارج وقلنا لكم
تعالوا إلى الداخل لنصنع وطناً ،إال أنكم بقيتم تتبعون أوامر
السفارة األميركية وغرفة عملياتها .نحن نبشركم بهزيمة
كبرى ونبشر أهلنا في لبنان وسورية واألمة بنصر كبير
قادم في األيام المقبلة».
ومن زوار الرئيس لحود :رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة
والصحة فؤاد خوري يرافقه أحمد الدغيمي ،والنقيب عصام
كرم ووفد من موقع «حوال» اإللكتروني.

رأى نائب بارز أنّ
تأجيل تعيين رئيس
جديد لألركان في
الجيش اللبناني
والتمديد لرئيس
األركان الحالي اللواء
وليد سلمان ،ال يضير
النائب وليد جنبالط،
ألنه يعرف تماما ً أنه
حين تنضج ظروف
التعيين ستكون له
الكلمة الفصل في
تحديد اسم رئيس
األركان الجديد ،بينما
األمر ليس كذلك
بالنسبة إلى العماد
ميشال عون ألنه
يعرف أنّ خصومه
يريدون التمديد
بانتظار ظروف أخرى
قد تسمح لهم بتعيين
َمن يشاؤون...

خوضها الحرب ض ّد اإلره��اب وب��دأت التضييق عليهم تنفيذا ً
لألجندة األميركية في ش ّق يخدم الحساب األميركي الخارجي،
ّ
بغض النظر عن أزمة األتراك مع األكراد واالستغالل المفترض
انتخابياً .وعليه ذكرت معلومات أنّ «جبهة «النصرة» ذراع تنظيم
«القاعدة» في سورية ،اختطفت خمسة مقاتلين جدد على األق ّل،
كانوا قد تلقوا تدريبات في إطار التدريب األميركي للمعارضة
في شمال غرب سورية ،ما يؤكد أنّ المعركة مع أخطر تنظيمين
بدأت من ال��دول الكبرى .فهل تخرج الورقة التركية الضامنة
لملف التبادل بالنسبة إلى لبنان من بين الخيوط التي تستطيع
أجهزة األمن اللبنانية ربطها مع أجهزة األمن التركية وتحديدا ً
قادة االستخبارات التي أكدت مصادر لـ«البناء» أنها على عالقة
مباشرة بالملف من يد لبنان ،أم أنّ السلطات اللبنانية ستنتظر
ال�ح�ل��ول ال�ق��ادم��ة م��ع الملف ال �س��وري لتسترجع عسكرييها
المخطوفين اليوم ،والذين لم يتم ح ّل قضيتهم رغم مرور عام
على خطفهم؟
هذه االحتماالت والمتغيرات تجعل من هذا الملف أحد أبرز
الملفات القادرة على االبتزاز والضغط على الحكومة اللبنانية
من قبل تلك المجموعات إذا ما استشعرت بالضيق أكثر .فهل
تتقي الحكومة اللبنانية شر أي تدهور أمني قد تسعى إليه تلك
الجماعات للفت االنتباه وتمرير رسائلهم لوكالئهم في لبنان؟
إنّ ملف العسكريين اللبنانيين بعد مرور سنة على اختطافهم،
هو أحد الملفات العالقة التي أثبتت الحكومة اللبنانية عجزها فيه
حتى الساعة ،مع علمها المسبق أنّ توجهها نحو تركيا لمعرفة
المصير والسعي الحثيث إلى ذلك هو منطق ألحد الحلول األنجح
بعدما أثبتت تركيا دون غيرها قدرتها على حماية ديبلوماسييها
ومواطنيها يوما ً ما بقدرة قادر ،في وقت كان مدير عام األمن
العام اللبناني ال�ل��واء عباس ابراهيم قد أعلن أنّ المفاوضات
انتهت.

هل يلتقي بري وال�سنيورة والجم ّيل
زار السفير األميركي ف��ي لبنان
دايفيد هل أمس رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة حيث جرى
عرض التطورات العامة.
كما التقى ه��ل ال��رئ��ي��س األسبق
أمين الجميّل في دارت��ه في بكفيا،
ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل
ف��ي مركز ال��ح��زب ف��ي الصيفي ،في
حضور وزي��ر العمل سجعان قزي
ال��ذي ك��ان ق��د التقاه ف��ي مكتبه في
ال��وزارة ،وأوضح قزي بعد اللقاء أنّ
«االجتماع مع السفير األميركي كان
بناء لطلبه ولتأكيد حرص الواليات
المتحدة األميركية على سالمة لبنان
واس��ت��ق��راره ،وخ��ص��وص��ا ً ف��ي هذه
المرحلة بالذات».
ولفت إلى أنّ «الواليات المتحدة
تعتقد أنّ اس��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان يبدأ
باستقرار وضعه األمني وباستقرار
مؤسساته من أج��ل أن يكون لبنان
حاضرا ً النتخاب رئيس للجمهورية
ف��ور حصول تطورات تسمح بذلك،
وخصوصا ً أنّ اإلدارة األميركية تنظر
بشغف إلى حصول هذه االنتخابات
لتواصل مشاريع دعمها المادية
واالقتصادية والمدنية والعسكرية
للبنان».
وعما إذا كان البحث تناول التمديد
للقادة األمنيين قال قزي« :ال أظنّ أنّ
وزيرا ً يبحث هذه المسائل مع سفير

بري وهل خالل لقائهما في عين التينة
دول��ة أجنبية ،ولكن على العموم
اإلدارة األميركية تحرص على استقرار
المؤسسات».
وعن رأيه بما سيكون عليه مجلس
ال��وزراء اليوم ،قال« :إذا كانت هناك
إرادة حسنة ،ال ب ّد أن تكون الجلسة
طبيعية ألنّ ه��ن��اك ح�لاً لموضوع
ال��ن��ف��اي��ات ،ه��ن��اك ح��� ّل ل��م��وض��وع
التعيينات ،وهناك ح ّل لموضوع آلية
العمل ،المهم أن تكون هناك إرادة
سياسية تريد إيجاد الحلول» ،معتبرا ً
أنّ «تصدير النفايات ،حتى ولو ت ّم،

هو ح ّل موقت إلزالة تخمة النفايات
وليس ح�لاً دائ��م��اً ،وأعتقد أنّ لدينا
أشياء أخرى في لبنان نصدرها إلى
الخارج».
وأك��د قزي أن «ال حلول لموضوع
آلية عمل الحكومة خ��ارج إط��ار إما
االجماع أو التوافق ،أما التصويت فهذا
أمر ال يتم بغياب رئيس الجمهورية».
وكان هل التقى أيضاً ،رئيس كتلة
المستقبل النيابية الرئيس ف��ؤاد
السنيورة في مكتبه في بلس ،ووزير
االتصاالت بطرس حرب.

ن�شاطات
عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري التطورات مع زواره في عين التينة،
حيث التقى سفير لبنان في واشنطن
أنطوان شديد.
ثم التقى المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء ع��ب��اس اب��راه��ي��م وع���رض معه
للوضع األم��ن��ي وقضية العسكريين
المخطوفين.
من جهة أخرى ،تلقى بري برقية تهنئة
جوابية بعيد الفطر من رئيس الحكومة
الباكستانية محمد نواز شريف.
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية ،وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،وبحث معه
التطورات العامة في لبنان .كما استقبل
وزير االتصاالت بطرس حرب.
استقبل رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب العماد ميشال عون،
في دارت��ه في الرابية ،السفير الروسي
في لبنان ألكسندر زاسيبكين وعرض
معه التطورات العامة.
بحث رئ��ي��س ك��ت��ل��ة المستقبل
النيابية الرئيس ف��ؤاد السنيورة مع
وكيلة األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة
واألمينة التنفيذية لـ«إسكوا» الدكتورة
ريما خلف األوضاع العامة من مختلف
جوانبها والمشاريع التي تعمل عليها
«إسكوا».
التقى رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن ،في دارته
في خلدة ،راعي أبرشية بيروت للموارنة
المطران بولس مطر وع��رض معه آخر
ال��ت��ط��ورات على الصعيدين اإلقليمي
والمحلي.
استقبل المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء ع��ب��اس اب��راه��ي��م األم��ي��ن العام
المساعد للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة الدكتور طالل
ن��اج��ي وب��ح��ث معه األوض����اع األمنية
والسياسية في المنطقة ،إضافة إلى
أوض���اع الالجئين الفلسطينيين في
سورية النازحين إلى لبنان.
بمناسبة ق��رب مغادرته لبنان،
واصل السفير البريطاني في لبنان طوم
فليتشر جولته الوداعية على المسؤولين،
فزار أمس رئيس كتلة المستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة ،في مكتبه في
بلس ،ومفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان في دار الفتوى.

سالم مستقبالً المشنوق في السراي

عون وزاسيبكين في الرابية

ابراهيم مجتمعا ً إلى وفد «الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة»

(داالتي ونهرا)

