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خفايا
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لبنان �آخر العنقود

بيروت مقبرة الأ�سرار

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

إنجاز نوعي كبير ومه ّم أمنيا ً وسياسيا ً حققته المديرية العامة
لألمن العام في نهاية األسبوع المنصرم ،وهو اعتقال اإلرهابي
(الفا ّر سابقاً) أحمد األسير .لكن ما هو أه ّم من ذلك هو كشف من
هو خلف ظاهرة األسير التي كادت أن تدخل البالد في أتون فتنة
مذهبية لوال ّ
تدخل الجيش في الوقت المناسب والقضاء على بؤرة
التوتر في عبرا شرق صيدا ،والتي اتخذها األسير منطلقا ً لتحركاته
الميدانية وإط�لاق خطبه التحريضية ض� ّد المقاومة وجمهورها.
ه��ذا من جهة ،وم��ن جهة أخ��رى تع ّقل وحكمة قيادة المقاومة كما
جمهورها ،في ع��دم ال��ر ّد على استفزازات األسير وجماعته ،وال
سيما قطع مناصريه طرق الجنوب ،عبر بوابة صيدا مرات عديدة
وحرمانه أهل الجنوب العابرين من الوصول إلى قراهم.
ه��ذان ال�ع��ام�لان ،ت� ّ
�دخ��ل الجيش وحكمة المقاومة ،نزعا فتيل
التفجير ال��ذي كان يسعى إليه األسير ليس نتيجة ق��رار اتخذه في
«ليلة ط��رب وم��زاح» ،إذ أن��ه يعرف حجم ظاهرته وتواضع قدرته
على اتخاذ قرار بهذا الحجم وتنفيذه بمفرده ،بل كان األسير ين ّفذ
أجندة قوى أكبر منه وضعتها الجهات التي خلقته فجأة من العدم،
ّ
وسخرت له إعالمها لتلميع صورته وفرضه العبا ً أساسيا ً على
الساحتين السياسية واألمنية.
من هنا فإنّ اإلنجاز األه ّم بحسب ما ترى مصادر متابعة لهذا
الملف ،هو كشف الجهات التي أوج��دت ظاهرة األسير وم ّولتها
ورع �ت �ه��ا وسلحتها ووف� ��رت ل�ه��ا ال �غ �ط��اء وال �ح��اض �ن��ة السياسية
وال�ش�ع�ب�ي��ة .وإالّ س �ي �ج � ّوف ه ��ذا اإلن��ج��از م��ن م�ض�م��ون��ه األمني
والسياسي ،ليصبح محصورا ً باألسير كشخص ،على محدوديته،
وبعض مناصريه واتهامهم وحدهم بإنشاء عصابة مسلحة لزعزعة
االستقرار في البالد ،فينال االسير عقوبته على هذا الجرم ويقفل
الملف عند هذا الحدّ ،وهو أقصى ما يريده مشغلوه .علما ً أنّ األسير
ساءت أوضاعه بعد إنهاء حالته إلى درجة أنه «جاع ومنع عنه الدواء
ونام في البساتين» بحسب آخر تغريدة له ،ما يعني انه كان معدماً،
قبل أن يعود ويتواصل مع جهات فلسطينية في عين الحلوة حمته
ورعته إلى حين اتخاذه قرار الهرب إلى نيجيريا يوم السبت الفائت.
ول�ف�ت��ت األوس� ��اط إل ��ى س��واب��ق ف��ي إق �ف��ال ال�م�ل�ف��ات اإلرهابية
وحصرها بمن ألقي القبض عليهم ال��ذي��ن ن��ال��وا عقوبات مخففة
وأط �ل��ق س��راح�ه��م ،كما ف��ي ح��ال��ة عناصر «ف�ت��ح اإلس�ل�ام» و«جند
الشام» وقبلهما مجموعة الـ 13التي اعترفت باغتيال الرئيس رفيق
الحريري في شباط  ،2005من دون كشف الجهات المحلية أو
اإلقليمية أو الدولية التي كانت تقف وراء هذه التنظيمات اإلرهابية
وتم ّولها وتز ّودها بالسالح الذي استخدم في جرائم اإلعتداءات على
الجيش اللبناني والمدنيين.
لذا أب��دت األوس��اط خشيتها من أن يتك ّرر هذا األم��ر مع األسير
الذي سيُحال إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة اعتبارا ً من منتصف
شهر أيلول المقبل .ومر ّد هذه الخشية إلى مالحظتين :األولى أنّ ك ّل
التسريبات عن التحقيقات تر ّكز على تنقالت األسير الشخصية منذ
تواريه عن العدالة ،إثر معارك عبرا ،من سيروب إلى عين الحلوة إلى
جدرا ...وكأنّ في ذلك الكنز الثمين ،علما ً أنّ ما س ّرب عن التحقيق
أيضا ً هو سالسة اعترافات األسير وهي إجماالً عن بعض مناصريه
وهم قلّة وقد ت ّم القبض عليهم سريعاً .وهذا التسريب ال يعني األمن
العام الذي يتولى التحقيق وال القائمين به ،بل قد تكون هناك جهات
تتع ّمد هذا النوع من التسريب لحصر االهتمام في هذه النقطة فقط،
من دون التوسع إلى المم ّولين والراعين لـ«الشيخ» اإلرهابي.
ومن هنا تأتي المالحظة الثانية ،وهي التسريب أيضا ً بأنّ األسير
ك��ان ق��اس��ي اللهجة على ت�ي��ار المستقبل عند س��ؤال��ه ع��ن عالقته
باألحزاب اللبنانية .وفي هذا السياق ذكرت إحدى الصحف الخليجية
أنّ األسير قال عند سؤاله عن عالقته بتيار «المستقبل» (من س ّرب
للصحيفة؟)« :هم كانوا رأس الحربة في محاربتي سياسيا ً وشعبياً،
ولوالهم لكنت أنا الزعيم السني األول في لبنان .حتى انهم ط ّوقوني
ماليا ً عبر قطع عالقاتهم التجارية مع ك ّل من دعمني بقرش وك ّل من
كان يحضر إلى مسجد بالل بن رباح»!
لك ّل ذل��ك ،تمنّت األوس��اط أالّ تقزّم ظاهرة األسير لتصبح في
ح��دود مسجد ب�لال بن رب��اح في عبرا على ضفة نهر دم الضباط
والجنود الذين استشهدوا في  23و 24حزيران  2013في عبرا،
قبل أن يلتهم حريق الفتنة لبنان بر ّمته ،وحتى ال ينطبق ،مرة أخرى
المثل القائل« :بيروت مقبرة األسرار».

ن�شاطات
 ع��رض رئيس الحكومة تمام س�لام التطورات في السراي
الحكومية ،مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
 استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في مكتبه
في ال��وزارة ،سفيرة هولندا هاستر سمسون التي قالت بعد اللقاء:
«تطرقنا إلى األوضاع العامة في لبنان وخصوصا ً موضوع رئاسة
الجمهورية وقانون االنتخابات ،وشدّدنا على ض��رورة االستقرار
والتوافق السياسي».
 زارت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري وسفيرة
«أونيسكو» للنيات الحسنة إيفون عبد الباقي ،كالً من رئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم ،وقدمت إليهما دعوة إلى
االحتفال الذي سيقام في  1أيلول في السراي لمناسبة إعالن دولة
لبنان الكبير.
 استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
في دار الطائفة في بيروت ،قائد الدرك في قوى األمن الداخلي العميد
جوزيف الحلو ،في حضور رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ
علي زين الدين ،حيث كانت مناسبة جرى في خاللها عرض لمختلف
التطورات.
ونوه حسن ،خالل اللقاء ،بـ«العمل الجبار الذي تقوم به قوى األمن
الداخلي بمختلف قطعاتها ،إلى جانب جميع األجهزة األمنية وقوى
الجيش اللبناني ،وذلك لحفظ األمن واالستقرار وحماية المواطنين،
ومالحقة الخارجين عن القانون والعابثين بسلم البالد ،وقد كان
واضحا ً في األي��ام األخيرة اإلنجازات المهمة التي تحققت في هذا
المجال».
ودع��ا «القوى السياسية إلى الكف عن إدخ��ال القوى واألجهزة
األمنية في التجاذبات ولعبة المصالح ،وتقديم كل الدعم واالحتضان
لها ،وخصوصا ً في هذا الزمن حيث التحديات تكبر وتزداد أمام لبنان،
والدولة تعاني من شلل في مختلف مؤسساتها السياسية ،فالحري
إذا بالجميع إبقاء المؤسسات األمنية على عهدها في العمل الدؤوب
لحماية لبنان واللبنانيين».

يتأرجح لبنان على رياح األحداث والمتغيّرات التي تعصف
ب��ال�ش��رق األوس���ط ال �ي��وم ،ف�ه��و ج��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن المنطقة
ومصيرها ،ويلعب الفرقاء فيه دورا ً محوريا ً في كون بعضهم
ممثلين لحصص دول إقليمية كبرى داخل هذه الحالة اللبنانية
الفريدة .يكتسب لبنان منذ االحتالل «االسرائيلي» أهمية كبرى
لدى الغرب سببها نشوء حركات المقاومة المتعدّدة التوجهات
تصب كلها في خانة قتال العدو ال��واح��د «إسرائيل»،
والتي
ّ
حتى أدخل حزب الله بمقاومته التي استطاعت إحداث تغيير
جذري ،لبنان من الباب العريض الى مصاف صناعة الحدث،
ال��ى ان تضاعفت إن�ج��ازات��ه بتراكم ال�س�ن��وات ،معلنا ً مرحلة
قلب المعادالت وصناعة التسويات في الشرق االوسط ،بعد
تجربته في سورية ودوره في مكافحة اإلرهاب.
ف��ي ال�م�ق��اب��ل ،وب�ع��د اغ�ت�ي��ال رئ�ي��س وزراء لبنان األسبق
رفيق الحريري ،برز في لبنان اهتمام سعودي بالغ األهمية
في ال��دخ��ول على االصطفافات وإظ�ه��ار دور متطرف لتيار
المستقبل لناحية ال��والء لها ليؤكد نفوذها عليه وعلى لبنان
بطبيعة الحال ،خصوصا ً أنها تدخل لعبة صناعة الحكومة
ورؤسائها والجمهورية ايضا ً منذ إق��رار اتفاق الطائف على
أرضها.
التجاذبات اللبنانية والكباش الداخلي على أش�دّه ،جوالت
حقيقية ونقاط تحتسب تارة لفريق  8آذار وتارة أخرى لفريق
 14آذار ،في محاولة لعدم االستسالم الذي سيظهر على أحد
الفريقين بفعل عامل الزمن االتي ال محالة ،والكفيل باإلعالن
عن التسوية المقبلة في المنطقة ،وهي التسوية التي تقبل بها
الدول اإلقليمية وتجيّرها لحساب وكالئها فيه.

في هذا اإلط��ار يبدو أنّ أصدقاء اي��ران في لبنان هم األكثر
حظا ً في حصد المكاسب لسبب مفهوم ،وهو االتفاق االيراني
األكبر مع الغرب ،وانطالقا ً من هنا فإنّ اول الحلول بعد الملف
االيراني في المنطقة ستبدأ عند آخر جرح فتح فيها ،وهو اليمن،
ثم تنتقل إلى سورية ،ليكون لبنان آخر العنقود.
وفي االنتظار ...هل نحن أمام محاولة إلمساك زمام المبادرة
من قبل الفريق السعودي في لبنان الستنزاف فريق المقاومة،
بشكل يسمح عند االنخراط في التسويات تحقيق مكاسب في
رئاسة الجمهورية؟ يبدو أنّ قائد الجيش جان قهوجي كما بات
واضحا ً هو مرشح  14آذار إلخراج العماد ميشال عون؟
هل نحن أم��ام خطة بين ح��زب الله والتيار الوطني الحر
للوصول إلى نتيجة معاكسة؟
فرصة انتخاب رئيس جمهورية في لبنان ال يمكن ان تتحقق
بدون تسوية ،أي ال يمكن ذلك بدون تيار المستقبل ،ألنّ األمر
يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب .كذلك االمر بالنسبة
إلى قهوجي ،فهو يحتاج موافقة حزب الله وبري وعون طالما
انه جيّر موضوع االنتخابات الرئاسية إلى التيار الوطني الحر،
فال رأي له فيها بدون رضاه.
واقعا ً لبنان أمام كباش ليس مطروحا ً فيه حتى اآلن كسب
األم��ر لصالح احد الفريقين ،وبالتالي الحديث عن مواجهة
تحسم هو وهم ،فما يعمل عليه اليوم هو فقط الحفاظ على
نقاط التوازن في مراكز القوى ليحافظ ك ّل من الطرفين على
مكانته.
مكانة  8آذار تحفظ بإبقاء عون مرشحا ً مدعوما ً من حزب
الله وإثبات انه ليس عرضة للمساومة والذهاب إلى السقف
العام تزامنا ً مع كالم السيد نصرالله وانتظارا ً لتثبيت النصر
السوري ومجيء السعودية وتركيا لالعتراف فيه ،وقبلهما
تسوية اليمن ،وبعدها سورية ،الى ان يصبح حزب الله على

ال�سفير الفرن�سي الجديد في عين التينة:
دعم الم�ؤ�س�سات والجي�ش من �أولوياتنا
ب��م��ن��اس��ب��ة ت��س��ل��م��ه م��ه � ّم��ات��ه
الديبلوماسية في لبنان ،زار السفير
الفرنسي الجديد في لبنان إيمانويل
بون رئيس مجلس النواب نبيه بري
وع���رض معه األوض����اع ف��ي لبنان
والمنطقة والعالقات الثنائية ،في
حضور الدكتور محمود بري.
وقال بون بعد اللقاء« :أود أن أشكر
الحكومة اللبنانية لموافقتها على
تعييني سفيرا ً لفرنسا في لبنان.
وأري���د أي��ض�ا ً أن أشكر دول��ة رئيس
مجلس النواب نبيه بري الستقباله
لي اليوم في عين التينة».
وأض��اف« :تحترم فرنسا بشكل
كبير موقع دولته وتعرف أهمية الدور
الذي يقوم به في الظروف السياسية
الحالية في لبنان .قلت للرئيس بري
بأنني مستعد كليا ً للتحاور والتعاون
معه .وأقول الكالم نفسه أمام ك ّل من
أحاوره بشكل عام وأيضا ً في لقاءاتي
الخاصة».
وت��اب��ع« :ل��ف��رن��س��ا ال��ي��وم ث�لاث
أول����وي����ات :أوالً :ت��ق��دي��م ال��دع��م
للمؤسسات اللبنانية والنتخاب
رئيس للجمهورية في أس��رع وقت

رئي�سا وزراء فنلندا و�أ�ستونيا يزوران بري و�سالم
ويتفقدان قوات بلديهما العاملة في «يونيفيل»

بري مستقبالً بون في عين التينة
ممكن .ثانياً :دعم أمن ك ّل اللبنانيين.
وفرنسا ملتزمة داخ��ل «يونيفيل»،
وت��رغ��ب بتطبيق ب��رن��ام��ج تجهيز
الجيش اللبناني بشكل كامل .ثالثاً:
دع���م م��ع��ال��ج��ة م��س��أل��ة الالجئين
السوريين في لبنان».
وكان بري التقى وزير الصحة وائل
أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء« :هناك

اتفاق بالرأي وبالموقف بين الرئيس
ب��ري ورئ��ي��س ال��ل��ق��اء الديمقراطي
وليد جنبالط أنّ االت��ج��اه يجب أن
يكون إلعادة الروح إلى المؤسسات
الدستورية بدءا ً برئاسة الجمهورية
التي آن األوان لملء الشغور فيها
والوصول إلى توافق لبناني حول
الرئيس الجديد للجمهورية».

تفقد الوحدات الع�سكرية في عر�سال وبريتال

قهوجي :التجاذبات ال�سيا�سية لن ت� ّؤثر
على �أداء الجي�ش وقراره الحازم

بورتوالنو متوسطا ً سيبال ورويفاس في مق ّر «يونيفيل»
عرض رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيال ورئيس وزراء
أستونيا تافي رويفاس التطورات ودور «يونيفيل» في
الجنوب مع المسؤولين اللبنانيين ،فالتقيا أمس رئيس
مجلس النواب نبيه بري في مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،في حضور مستشاره اإلعالمي علي حمدان .وفي
السراي الحكومية التقيا رئيس الحكومة تمام سالم الذي
استبقاهما إلى مائدة الغداء.
من جهة أخ��رى ،زار سيبيال وروي��ف��اس المقر العام
لـ«يونيفيل» في الناقورة ،وتفقدا قوات بلديهما .وكان في
استقبالهما قائد «اليونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتوالنو
وكبار الضباط الدوليين.
كما تفقدا الكتيبة الفنلندية ـ اإليرلندية في مركز
األمم المتحدة رقم  ،2-45وكذلك موقع األمم المتحدة
على الخط األزرق ،والتقيا حفظة السالم الفنلنديين
واألستونيين ،ورافقهما السفير الفنلندي ماتي السيال
والسفير األستوني ميكو هالياس ،وقائد قوات الدفاع
األستوني الجنرال ريهو تيراس والسكريتير الدائم

لوزارة الدفاع الفنلندية الجنرال آرتو راتي.
وقال سيبيال« :في ما يتعلق بالمشاركة في عمليات
حفظ السالم ،لدى فنلندا تقاليد عريقة وخبرة طويلة ،ومع
الوضع الحالي في الشرق األوسط ،فإنّ «يونيفيل» تلعب
دورا ً أساسيا ً في الحفاظ على االستقرار اإلقليمي».
وقال رويفاس ،بدوره« :لقد سمح لنا البرلمان بالمشاركة
حتى أي��ار  2016ولكن نتمنى تمديد المدة» .وأض��اف:
«يوفر اليونيفيل فرصة الستونيا للمساهمة في تحقيق
السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط واكتساب
خبرات من بعثات حفظ السالم لألمم المتحدة».
وتابع« :في الوقت الحالي ،إنّ قيادة الكتيبة الفنلندية ـ
االيرلندية العاملة في القطاع الغربي لـ«يونيفيل» هي مع
فنلندا ،ومن ضمن  500عنصر فإنّ فنلندا تساهم بحوالي
 300عنصر ،وإيرلندا بحوالي  200عنصر .واعتبارا ً من
نهاية أيار من هذا العام ،هناك  40عنصرا ً من الفصيلة
األستونية يخدمون ويمثلون جزءا ً من الوحدة الفنلندية
في الكتيبة الفنلندية ـ اإليرلندية في جنوب لبنان».

مقبل :قمت بما يلزم منع ًا الن�سحاب
الفراغ على الم�ؤ�س�سة الع�سكرية

تف ّقد قائد الجيش العماد جان قهوجي قبل ظهر أمس،
ال��وح��دات العسكرية المنتشرة ف��ي منطقتي عرسال
وبريتال ،حيث جال في مراكزها واطلع على أوضاعها
وإجراءاتها الميدانية لضبط الحدود ومواجهة الجماعات
اإلرهابية ،ومالحقة المطلوبين للعدالة ،ث ّم التقى الضباط
والعسكريين من ّوها ً بجهودهم وتضحياتهم ،ومز ّودا ً إياهم
التوجيهات الالزمة.
وق��د ش �دّد قائد الجيش على «االستمرار في تحقيق
ٍ
نشاط تخريبي،
الجاهزية الدائمة ،للتصدّي بك ّل قوة أليّ
أو تسلّل لإلرهابيين باتجاه المناطق الحدودية الشرقية»،
مؤ ّكدا ً «أنّ زمام المبادرة في حماية الحدود أصبح تماما ً
في يد الجيش ،وهذا ما يش ّكل صمام أمان للوطن بأكمله».

وقال« :إنّ اإلنجازات الدفاعية التي يح ّققها الجيش يوميا ً
على الحدود ،تتكامل مع اإلنجازات األمنية األخرى التي
يح ّققها في الداخل بالتعاون مع األجهزة األمنية ،والتي
أسفرت أخيرا ً عن توقيف أخطر اإلرهابيين المعتدين على
الجيش ،والضالعين بعمليات تفجير إرهابية استهدفت
المراكز العسكرية والمواطنين ،وهذا ما أثبت بما ال يقبل
الشك ،أالّ مف ّر من يد العدالة ألي مجرم أو إرهابي مهما طال
الزمن».
وختم قهوجي ،مؤ ّكدا ً «أنّ التجاذبات السياسية التي
تشهدها البالد ،لن تؤ ّثر إطالقا ً على أداء الجيش وقراره
الحازم في الحفاظ على مسيرة السلم األهلي وحماية
االستقرار الوطني».

قزي يبحث مع الزاريني ملف النازحين

حسن مستقبالً الحلو في دار الطائفة

الطاولة االقليمية فيأتي نصيب حزب الله ...فما هو؟
يصرف رصيد ح��زب الله برئيس جمهورية مريح وهو
العماد ميشال ع��ون ،ربما يكون الرئيس سعد الحريري
فيها رئيسا للحكومة مع الرئيس نبيه بري لمجلس النواب
في صيغة أمثل تريح ظهر حزب الله ،وعليه يستدعي هذا
السيناريو إبقاء العماد عون قوة حيوية تتطلب عدم السماح
مطلقا ً بإضعافها.
ً
اما مكانة  14آذار فتحفظ بإبقاء قهوجي قائدا للجيش إلبقائه
تاليا ً مرشحا ً رئاسياً ،وفي الوقت نفسه إقصاء العميد شامل
روكز من بين المرشحين لقيادة الجيش ،بفعل التقاعد.
أن �ج��زت  14آذار المهمة األول� ��ى ،وه��ي مخطط التمديد
لقهوجي ،واليوم مقابلها العمل على إقصاء روكز جار وتدور
المواجهة اآلن بين الفريقين ألنّ خطة فريق المقاومة اإلبقاء
على التحرك لمواصلة ال�م��ارات��ون فيبقى روك��ز ضابطا ً في
الجيش إما بترقيته لرتبة لواء او رفع سن التقاعد.
في قلب هذا التجاذب ال سقوط للحكومة وال انفراط لعقدها
رغم اعتكاف الوزير بطرس حرب كطلقة صوتية ذهبت ادراج
ال��ري��اح ،فالقرار االميركي اليوم هو بقاء الحكومة اللبنانية
متماسكة وحاضرة ألنّ االستقرار االمني مطلوب في لبنان
مطلوب ،كما أنه في لبنان ال يمكن تج ّذر «القاعدة» ،وحزب الله
الممسك باللعبة األصلية ما يرفع ايضا ً من اسهمه إقليمياً.
المخاوف الواضحة في لبنان من انفجار األوض��اع تؤكد
ج��زءا ً من الوعي الواضح ألزم��ة موجودة من جهة وانتظار
تسويات المنطقة من جهة أخ��رى ،بات األفرقاء يلعبون لعبة
التمديد والتصعيد قبل الحسم تماما ً كما تلعب الدول االقليمية
المشغلة والداعمة لهم قبل االعالن عن االنخراط في التسويات
بعد استنفاذها المراحل من دون ان تبدو أنها قد سلمت إليران
قوالً واحداً.

الحظ مسؤول سابق
أنّ وسائل اإلعالم
التابعة لفريق  14آذار
عموما ًولتيار المستقبل
تتقصد أن
خصوصاً،
ّ
تنسب اإلنجاز الكبير
باعتقال أحمد األسير إلى
القوى األمنية عموماً،
وتتجنّب قدر ما تستطيع
اإلشارة إلى أنّ هذا اإلنجاز
حققه األمن العام .كما
الحظ أنها ال تصف األسير
باإلرهابي .داعيا ًالمشرفين
سياسيا ً وإعالميا ً على تلك
الوسائل إلى الخروج من
هذه الذهنية الضيّقة ،التي
ال يجوز االستمرار بها،
ألنّ هذه اإلنجازات تحفظ
أمن اللبنانيين جميعا ً وألنّ
مخاطر اإلرهاب تستهدفهم
جميعا ً من دون استثناء...

بحث وزي��ر العمل سجعان قزي
ملف النازحين السوريين مع المنسق
المقيم لألمم المتحدة وممثل برنامج
األم��م المتحدة اإلن��م��ائ��ي ف��ي لبنان
فيليب الزاريني.
وأمل قزي «أن تلعب االمم المتحدة
دورا ً إيجابيا ً ف��ي طريقة معالجة
م��وض��وع النازحين السوريين في
لبنان ،وقد لمسنا أنّ األم��م المتحدة
تبذل جهودا ً لتنظيم وجود النازحين

السوريين في لبنان عوض أن تركز
على تنظيم م��ش��روع ع��ودت��ه��م إلى
مناطق آمنة داخل األراضي السورية.
فدور األمم المتحدة ليس إدارة األزمات
على حساب س��ي��ادة ال���دول ب��ل ح ّل
األزم���ات لمصلحة استقالل ال��دول
وأمنها واستقرارها وسالمتها».
وأض������اف« :ن��خ��ش��ى أن ي���ؤدي
دور المفوضية السامية للنازحين
السوريين في لبنان التابعة لألمم

المتحدة إلى تعزيز النزوح السوري
في األراض��ي اللبنانية فيأخذ طابعا ً
مستمرا ًمع الوقت مثلما كان دور أونروا
على صعيد الالجئين الفلسطينيين».
وشدّد قزي على «ضرورة أن تعطي
الجمعيات الدولية العاملة في لبنان
األولوية في التوظيف لليد العاملة
تخصص جزءا ً كبيرا ً من
اللبنانية وأن
ِّ
أعمالهاللمجتمعاتاللبنانيةالمضيفة
للنازحين السوريين».

استغرب وزي���ر ال��دف��اع سمير
مقبل ك��ي��ف «أنّ أه��ل السياسة
يطلبون م��ن الجيش االض��ط�لاع
ب��ال��م��ه��م��ات األم��ن��ي��ة ك��اف��ة من
حماية الحدود وتأمين االستقرار
ف��ي ال��داخ��ل وال����ذود ع��ن الوطن
وال ي��ف��وت��ون م��ن��اس��ب��ة للتعبير
ع��ن ال��دع��م ،ف��ي حين يتسببون
م��ب��اش��رة ف���ي ت��ق��وي��ض رك��ائ��ز
المؤسسة عبر بعض المواقف
ويحولون بممارساتهم دون تأمين
االعتمادات الالزمة لتأمين الغذاء
للعسكريين  ،كاشفا ً أن��ه يحتاج
راهنا ً إلى  19مليار ليرة لتأمين
المأكل وإل��ى  234مليارا ً لرواتب
الموظفين نهاية الجاري».
وأك�������د م���ق���ب���ل ،ف����ي ح��دي��ث
لـ«المركزية» أن الهبة السعودية
«مستمرة ومقسمة على دفعات».
وقال« :نحن اليوم ما زلنا نتسلم
السالح من ضمن الدفعة األول��ى
البالغة قيمتها  600مليون دوالر
وقد سدّدتها المملكة بموجب العقد
الثالثي إل��ى فرنسا» ،كاشفا ً أنه
تمنى على نظيره الفرنسي جان
إيف لودريان «م ّد الجيش بدفعة
من المروحيات وبعض األسلحة
المتطورة المفترض وصولها من
ضمن الهبة ولو من خارج الدفعة
األول��ى نظرا ً إل��ى حاجة الجيش
ال��م��اس��ة إل��ي��ه��ا ف��ي ح��رب��ه على
اإلرهاب».
وردا ً على سؤال عن االنتقادات
ال��ت��ي ت��ط��اول��ه على خلفية ق��رار
ت��أج��ي��ل ت��س��ري��ح ال��م��س��ؤول��ي��ن
العسكريين ،أج���اب« :قمت بكل
ما يلزم قبل اإلق���دام على خطوة
تأجيل التسريح ف��ت��ش��اورت مع
القيادات السياسية وقدمت أسماء

مقبل مجتمعا ً إلى صقر في اليرزة
للتعيين في جلسة مجلس الوزراء
لكنها لم تحظ بالتوافق ومنعا ً
النسحاب الفراغ على المؤسسة
العسكرية ،ات��خ��ذت ق���راري من
ضمن صالحياتي واستنادا ً الى
القانون».
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى م��وق��ع مدير
المخابرات ،ش �دّد مقبل على أنه
سيستخدم ث��ان��ي��ة صالحياته
كوزير دف��اع وفقا ً للقانون الذي
يسمح باستدعاء مدير المخابرات
من االحتياط لمدة ستة أشهر قابلة
للتجديد ،إذا دعت الحاجة.
وب��ال��ع��ودة إل��ى محادثاته مع
وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد
جواد ظريف خالل زيارته األخيرة
لبيروت ،كشف وزي��ر الدفاع أنه
تمنى «أن تسهم إي��ران في تذليل
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��وق ال��ع��دي��د
م��ن ملفات ال��داخ��ل وف��ي مقدمها
االستحقاق الرئاسي».

(مديرية التوجيه)
وع��ن ال��م��س��اع��دات العسكرية
اإليرانية للبنان ،أك��د مقبل «أنّ
الرغبة ال تزال متوافرة لدى الجانب
اإليراني بيد أنّ األم��ر يحتاج الى
قرار من مجلس الوزراء غير متاح
في ظ� ّل الوضع الراهن وال يمكن
ّ
يشق طريقه إال بعد دخول رفع
أن
العقوبات الدولية عن إيران حيز
التنفيذ العملي وانخراطها في
المجتمع الدولي» ،واع��دا ً بزيارة
إي����ران ف��ي م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د رف��ع
العقوبات إلطالق المساعدات.
وك���ا م��ق��ب��ل اط��ل��ع م��ن مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ،ال��ذي التقاه
ف���ي م��ك��ت��ب��ه ف���ي ال������وزراة ،على
م��ج��ري��ات التحقيقات واألح��ك��ام
الصادرة عن المحكمة العسكرية،
والملفات المحالة إليها وجلسات
المحاكمات ،وسير العمل بشكل
عام في هذه المحكمة.

