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ال�سعودية تدعم الحوار وتعلن ملف الرئا�سة «معركتها الكبرى»
 روزانا ر ّمال

يوسف الصايغ
تتجه األنظار الى السادس عشر من أيلول موعد الجلسة
الحوارية بنسختها الثانية بعد جلسة اولى تمهيدية لم تسفر
إال عن االتفاق على موعد الجلسة الجديدة ،لكن األجواء التي
رشحت عن الجلسة األولى ال تحمل على التفاؤل ،خصوصا ً
بعد االشتباك الكالمي على جبهة الجنرال – السنيورة.
في كواليس هذا الخالف ال يبدو انه يأتي من فراغ وليس
من باب الصدفة البحتة ،بل يعكس أجواء ت ّم التحضير لها
بهدف اإلطاحة بالحوار الذي عمد الرئيس بري الى بلورته،
في محاولة منه لجمع األفرقاء السياسيين على وقع الحراك
القائم في الشارع والذي يهدّد مختلف هذه القوى.
المعلومات تشير الى انّ ما حصل من سجال داخل أولى
جلسات الحوار كان يعكس رغبة حقيقية لإلطاحة بها من
قبل السنيورة في ترجمة التفاق بينه وبين ورئيس تيار
المستقبل سعد ال�ح��ري��ري بإيعاز م��ن ال��ري��اض ،للخروج
م��ن ال �ح��وار ت�ح��ت ذري �ع��ة «ع ��دم االت �ف��اق ع�ل��ى ب�ن��د رئاسة
الجمهورية» ،وهذا ما استتبع بالبيان الذي صدر عن تيار
المستقبل بعد االجتماع األخير للكتلة وال��ذي ُوصف بأنه
اس�ت�ه��داف ل�ط��اول��ة ال �ح��وار م��ن قبل ال�س�ن�ي��ورة ،م��ن خالل
الهجوم الذي تض ّمنه البيان إزاء حزب الله والتيار الوطني
الحر.
ف��ي المقابل ل��م ي��أت ال��ر ّد المنتظر على ك�لام السنيورة
م��ن قبل ح��زب ال�ل��ه وال�ع�م��اد ع��ون ،م��ا ش� ّك��ل ض��رب��ة لخطة
السنيورة ومشروعه في إيجاد مب ّرر يتذ ّرع به لالنسحاب
من ال�ح��وار ال��ذي يشكل المنفذ الوحيد في الوقت الراهن
للقوى السياسية للتالقي وال�خ��روج برؤية مشتركة إزاء
األزم� ��ات ال �ت��ي تعصف ب��ال �ب�لاد ،وال���ذي ت��رج��م بالجلسة
الحكومية التي شكلت أول��ى نتائج الحوار والسير بخطة
الح ّل لمعضلة النفايات.
كما انّ الثابت من خالل الحوار أنّ حزب الله أكد مجدّدا ً
ما كان سبق وأكده عبر أمينه العام السيد حسن نصرالله
وعلى لسان عدد من مسؤوليه انه لن يتخلى عن دعم العماد
عون في معركة الرئاسة مهما كانت الظروف ،وهو ما عبّر
عنه بوضوح
رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب محمد رع��د بقوله:
هناك مرشح واحد اتفقنا عليه جميعا ً وهو العماد ميشال
عون ،لكن عندما أتت كلمة الس ّر من الخارج بدّلتم موقفكم
فيما نحن لم نغيّر موقفنا».
واس�ت�ت�ب��ع ال �ح��زب م��وق�ف��ه ال��داع��م ل�ل�ج�ن��رال ب�ع��د جلسة
الحوار األول��ى بالزيارة التي قام بها وفد منه الى بكركي
واض �ع �ا ً البطريرك ال�م��ارون��ي ب�ش��ارة ب�ط��رس ال��راع��ي في
أج ��واء ه��ذا ال��دع��م ،م��ع التأكيد ب��أن��ه ال يتدخل ف��ي شؤون
«البيت الماروني» الداخلية.
كذلك لم تتوقف مواقف تيار المستقبل التصعيدية في
وجه حزب الله والمقاومة عند البيان الصادر عقب اجتماع
كتلته النيابية ،ب��ل استتبعه ببيان أش��اد فيه بـ«تضحيات
ال�س�ع��ودي�ي��ن واإلم��ارات �ي �ي��ن والبحرينيين ال��ذي��ن سقطوا
دفاعا ً عن وحدة اليمن وعروبتها» ،معتبرا «أنّ بيان حزب
الله األخير يعبّر عن مدى االنزعاج اإليراني من النجاحات
الميدانية التي تحققها قوات التحالف في اليمن».
لع ّل البيان األخ�ي��ر يأتي بمثابة تأكيد جديد على قرار
التصعيد من قبل «التيار األزرق» ال��ذي يقابله ح��زب الله
بهدوء يعكس الحرص على عدم دفع األوضاع إلى المزيد
م��ن التشنّج ف��ي ظ � ّل ال��وض��ع ال �م��أزوم ال��ذي يم ّر ب��ه البلد،
ف�ض�لاً ع��ن أنّ م��ا ورد ف��ي ب�ي��ان كتلة المستقبل ال يعكس
على اإلط�لاق حقيقة الوضع في اليمن ،حيث ت��زداد ورطة
السعودية وحلفائها ،والتي فشل العاهل السعودي سلمان
ب��ن عبد العزيز خ�لال لقائه األخ�ي��ر م��ع الرئيس األميركي
باراك أوباما في إيجاد مخرج منها يحفظ ماء وجه مملكته
أي ه��دف م��ن األه� ��داف المعلنة
ال�ت��ي ع�ج��زت ع��ن تحقيق ّ
لعدوانها ،إال إذا كان قتل المدنيين العزل هو ما تعتبره كتلة
المستقبل إنجازات!...

بورتوالنو :هدفنا اال�ستراتيجي
دعم القوات الم�سلحة اللبنانية

سالم مستقبالً بورتوالنو في السراي

(داالتي ونهرا)

أعلنت «يونيفيل» في بيان أمس ،أنّ رئيسها وقائدها العام اللواء لوتشيانو
بورتوالنو التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم
في اجتماعين منفصلين في بيروت.
وبعد االجتماعين ،قال بورتوالنو« :أجريت مباحثات مثمرة جدا ً مع ك ّل من
الرئيس بري ورئيس الحكومة سالم ،حيث أطلعتهما على الوضع في منطقة
عمليات يونيفيل وعلى جهودنا جنبا ً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية
للحفاظ على الهدوء واالستقرار على طول الخط األزرق .كما نوهت بجهود
الرئيسين المتواصلة لناحية مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه لبنان
اليوم».
وأضاف« :كذلك استعرضت الدعم القوي الذي أعرب عنه مؤخرا ً مجلس
األمن الدولي لحكومة لبنان ووحدته وسيادته واستقراره واستقالله .وبتمديد
والية يونيفيل حتى  31آب  ،2016يكون المجلس قد أقر بالدور المحوري
الذي يلعبه الجيش اللبناني .كما رحب بالعمل البناء لآللية الثالثية لناحية
تسهيل التنسيق وتخفيف حدة التوتر».
وتابع« :يسود الهدوء الى حد كبير على طول الخط األزرق ،واعتقد جازما ً
أنه من المهم جدا ً البدء باالستفادة مما استطعنا بناءه حتى اآلن في تعاون
وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية ،والسعي إلى اتفاقات بشأن ترتيبات
عملية بهدف الح ّد من االنتهاكات كإجراء آخر لبناء الثقة .كان هناك بعض
األمثلة الجيدة على التنسيق في األي��ام األخيرة ،نذكر منها األعمال التي
ت ّم تنفيذها في نهر الوزاني وغيره من المناطق الحساسة على طول الخط
األزرق .هذا هو الزخم الذي يجب أن نبني عليه».
وأك��د بورتوالنو «دعمنا المتواصل لتعزيز ق��درات ال��ق��وات المسلحة
اللبنانية ،باعتبار ذلك هدفا ً استراتيجيا ً ليونيفيل» ،وشدّد على «أهمية
اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان على مستوى رفيع والمقرر عقده في
 30أيلول على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة».
وختم« :الرئيسان بري وسالم كانا رائدين في دعمهما ليونيفيل على مدى
السنين .وقد شكرتهما على اهتمامهما الشخصي بشجوننا وتقديرهما لدور
يونيفيل من أجل تعزيز هدفنا المشترك لتحقيق األمن واالستقرار في جنوب
لبنان».
وك��ان بورتوالنو زار المدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص وجرى البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون.

خفايا
خفايا

تتزايد مالمح الخالف السعودي القطري في لبنان يوما ً
بعد اآلخر ،وها هي الدولة الصغيرة التي تحدّث عنها وزير
الداخلية ن�ه��اد المشنوق ،وال�ت��ي تشجع وتتدخل وتسيّر
بعض التحركات الشبابية اللبنانية تستقبل قائد «القوات
اللبنانية» سمير جعجع في محاولة إلع��ادة تزخيم وتفعيل
الملف اللبناني بورقة قطرية جديدة تكون بوابتها االنتخابات
الرئاسية اللبنانية لكن من منظار مغاير للنظرة السعودية
بشكل أفقي.
تعترض قطر على ال�ح��وار ال��ذي دع��ا إليه رئيس مجلس
النواب نبيه بري منذ أول أيام التداول به ،وقد أكد ذلك رفض
جعجع المشاركة فيه عشية ذهابه الى قطر ،كرسالة واضحة
الى وجهته األكثر أهمية في هذا التوقيت الحرج في لبنان،
والذي يريد جعجع ان يكون رسالة واضحة لمن يه ّمه األمر.
المعارضة القطرية للحوار في لبنان يقابلها دعم للحراك
بديالً عنه ،بحيث يصبح على اللبنانيين االنقياد لرغبة قوى
األمر الواقع الجديد الذي تطمح قطر إلى خلقه عبر ما تدعمه
من وسائل إعالم محلية رئيسية من قنوات وصحف ومواقع
الكترونية وشركات إعالنات.
االن �ق �س��ام ال��واض��ح ف��ي ص�ف��وف ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن اذار
بين تابع للسعودية وتابع لقطر يقسم ظهر الحركة بشكل
جدّي ،ويعلن انتهاء مفاعيل وجودها ،وهي غير قابلة على
التفاهم حتى على أكثر الملفات حساسية ودق��ة ،وإذا كان
للقطريين صيغة إليصال رئيس للجمهورية مناسب يلتقي
والمتغيّرات المقبلة على خ��ط األزم��ة ف��ي س��وري��ة ،والتي
تحاول فيها تركيا بتنفيذ قطري قطع الطريق على استثمار

نصر ح��زب الله داخ��ل لبنان برئيس م��وال للمقاومة كأق ّل
تقدير ،فإنّ للسعودية أيضا ً صيغة من منطلق مغاير ،لكنها
أي�ض�ا ً تابعة للحسابات المقبلة المتعلقة بسورية ،والتي
تؤثر على وضع حزب الله وخياراته الرئاسية حتماً ،وهي
تنطلق من فكرة عدم استفزازه لئال يحسم األمور لصالحه
حتى قبل ان تجهز التسوية المتعلقة بلبنان في المنطقة،
فيكون الضغط أخذ حزب الله نحو التصرف السريع الذي
سيكون مؤلما ً لحلفاء السعودية ولها بشكل أساس كورقة
قوة تحتفظ بها بدل انتظار التسويات التي تحفظ بشكل أكيد
مكانة اكبر لها مما قد يحرزه الضغط على حزب الله الذي
تعتمده قطر ،والذي على ما يبدو ت ّم تلقفه من األخير بعدما
تكشفت خيوطه ويبقى الحفاظ على خط الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل دليالً واض�ح�ا ً على ح��رص سعودي
أي حال
لعدم فك االرتباط مع حزب الله ليوم «قريب» ،وعلى ّ
من األح��وال يبقى الثابت الوحيد هو أن كال من السعودية
وقطر تضغطان في الملف الرئاسي ،وانّ هذا الملف يدخل
قريبا ً الربع الساعة األخير ،او إلى مطبخ التسويات ليخرج
طبقا ً ساخنا ً يقدم للبنانيين.
داخ�ل�ي�اً ،وف��ي ه��ذا االط ��ار يتفاءل الرئيس ب��ري بفعالية
الحوار واهميته ،وهو الذي تقول أوساط متابعة إنه لم يكن
ليدعو اليه لوال معطيات اقليمية تدعم في هذا االتجاه ،وقد أكد
أمس أمام زواره أنّ الحوار سيكون «منتجاً».
ال�س�ف�ي��ر ال �س �ع��ودي ف��ي ل�ب�ن��ان ع�ل��ي ع���واض العسيري
وبشكل الفت زار رئيس الحكومة تمام سالم وأكد ضرورة
نجاح الحوار في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ويعلن
اهتماما ً سعوديا ً واضحا ً في هذا اإلطار.
انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ب��ات أكثر الملفات
إلحاحا ً على األجندات اإلقليمية والصراع السعودي القطري

وفد من «حما�س» يبحث التطورات
والو�ضع الفل�سطيني مع بري و�سالم

على أوج��ه ،وعلى انّ المرشح المفترض سيلبّي تطلعات
او يحصل على رض��ا االميركيين ،ف��إنّ التعاطي االميركي
البراغماتي بنفس المستوى مع ال�ح��راك وال�ح��وار ال��ذي ال
يمكن التصويب باتجاهه ،يبقى مؤشرا ً على انه ومهما مالت
اي مسار تؤخذ
دفة األح��داث ،فإنها بالتأكيد مستفيدة من ّ
اليه ال�ب�لاد ،ألنّ السعودية وقطر ف��ي الحالتين حليفتيها،
وب��ال�ت��ال��ي ف��إنّ ال��دع��م االم�ي��رك��ي ب��داي��ة ال �ح��راك على لسان
السفير دايفيد ِه� ْل ،وطلب جيفري فيلتمان من منابر األمم
المتحدة تخصيص مؤتمر حصري ل�لأح��وال ف��ي لبنان ال
يزعج االميركيين إذا سلك.
يبقى السؤال الرئيسي عن المرشح األمثل بالنسبة إلى
االميركيين والسعوديين والقطريين ،والذي يمكن له ان يمثل
بنفس الوقت نقطة التقاء جميع األفرقاء على طاولة الحوار
التي تحدث بري بإيجابية عنها ،وإذا كان االتفاق على انتخاب
رئيس بات ممكنا ً إذا ما نجح الحوار بأكثر من تمرير الوقت،
هل يمكن اعتبار انّ الرئيس المقبل هو مرشح تسوية حكماً؟
هل اخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري البالد من خالل
اي
الحوار نحو تسوية آتية ال محالة من دون الرهان على ّ
رابح او خاسر وفق معادلة ال غالب وال مغلوب؟
السعودية التي تدخل بزخم على خ��ط دع��م ال�ح��وار في
لبنان تعرف تماما ً أهمية مرشح التسوية القادر على حفظ
ورقتها الداخلية بعد الخضة التي تع ّرضت لها مجمل أوراقها
في المنطقة ،ويبدو انها تأخذ على عاتقها اليوم من خالل
الحوار إنجاح محاوالت التوصل إل��ى مرشح ينهي الجدل
أي محاولة
القائم على الطريقة المصرية قاطعة الطريق على ّ
جديدة للتوصل إلى اتفاق إطار او «دوحة» جديدة.
السعودية تتوجه نحو حسم معركتها الكبرى في لبنان:
انتخاب رئيس للجمهورية.

با�سيل :على الدول العربية
الم�شاركة في تح ّمل عبء النازحين
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ضرورة
أن «تشارك الدول العربية في تحمل عبء دعم واستضافة
النازحين السوريين» .وسلط الضوء على «الضغوط التي
تسببها األزمة المتفاقمة على دول الجوار السوري».
وقال في حديث لوكالة «رويترز»« :يمكن لدول المنطقة
المساعدة في قضية النازحين من خالل استقبالهم»،
مشيرا ً إلى أنّ «وجود نازح سوري في دولة عربية مجاورة
في المنطقة يسهل على هذه الدولة وعلى النازح العودة
إلى سورية».
وأوضح أنّ «مسؤولية تقاسم األعباء المادية وغيرها
الناتجة عن األزم��ة السورية تقع على عاتق ك ّل من له
عالقة بها إن كان أوروبيا ً أو غربيا ً أو عربياً» ،مؤكدا ً أنّ على
«جميع الدول العربية مسؤولية تقاسم هذه األعباء».
وشدّد باسيل على أنّ «لبنان يجب أن يشجع السوريين

على العودة إلى المناطق اآلمنة في البالد التي مزقتها
الحرب» ،مبديا ً قلقه من «انعكاسات هذة األزمة على أصغر
الدول المجاورة لسورية» .وقال« :علينا كخطوة أولى عدم
تشجيع السوريين على مغادرة سورية ،إن إلى لبنان
ّ
نحث الحكومة السورية على
أو أوروبا .من هنا يجب أن
تحمل المسؤولية ،لماذا علينا أن نتحملها بأنفسنا؟».
وأش��ار إل��ى أنّ «الخطوة األول��ى تقوم على تشجيع
النازحين السوريين للعودة إلى سورية ،وليس إرغامهم
على ذلك ،والهدف من ذلك هو الح ّد من تشجيعهم على
االنتقال إلى لبنان».
وأب��دى وزي��ر الخارجية قلقه من أن «ي��ؤدي النقص
في ال��م��وارد إل��ى التسبب في حصول أي احتكاك بين
النازحين السوريين في ما بينهم من جهة ،وبين النازحين
والمجتمعات المضيفة من جهة أخرى».

ميقاتي وال�صفدي :الأولوية النتخاب رئي�س

بري مجتمعا ً إلى وفد حماس في عين التينة
في إطار جولته على المسؤولين ،زار وفد من حركة
حماس برئاسة مسؤول الشؤون السياسية في حركة
حماس موسى أبو مرزوق رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة ،حيث جرى عرض التطورات في المنطقة
عموما ً وعلى الساحة الفلسطينية خصوصاً ،ووضع
المخيمات في لبنان ،في حضور عضو المكتب السياسي
لحركة «أمل» محمد جباوي.
وقال أبو مرزوق بعد اللقاء« :تشرفنا بلقاء دولة الرئيس
بري في جو مفعم بالحيوية كالعادة كون الرئيس دائما
همه العربي والفلسطيني واللبناني على رأس أولوياته
ال سيما الوضع في المخيمات والجهد الكبير الذي بذله
دولته من أجل استقرارها ،وخصوصا ً مخيم عين الحلوة،
والمشكالت األخيرة التي جرى تجاوزها .وتحدثنا أيضا ً
بروح من المسؤولية عن مستقبل وتغليب الح ّل السياسي
دائما ً على الح ّل األمني واستقرار المخيم الذي هو دائما ً في
عين العاصفة».
وأض���اف« :نحن ال��ي��وم نتحدث ع��ن مخيم إن شاء
الله يستقر بصورة مستمرة سواء من خالل التوافقات
الفلسطينية التي حاولنا أن نصنعها في األيام الماضية مع
مختلف ألوان الطيف الفلسطيني أو مع اإلخوة المسؤولين
األمنيين ف��ي ه��ذا البلد الكريم حتى يستقر المخيم.
ولدولة الرئيس بري جهد كبير ومميز في هذا المجال،
باإلضافة إلى الجهد اآلخر الذي يبذله أيضا ً في الموضوع
الفلسطيني سواء كان في المصالحة الفلسطينية بمبادرته
الكريمة التي كانت في أي��ار الماضي أو في اقتراحاته
الجديدة بالنسبة إلى الوضع الفلسطيني من أجل جمع
الكلمة ووض��وح الرؤية حتى نتجاوز المشاكل التي ت ّم
استعراضها والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني في
ك ّل مكان ،في القدس واألقصى ومخططات إسرائيل في ما
يتعلق بالتقسيم الزماني والمكاني لألقصى أو التهويد

استغرب وزير سابق
طريقة تص ّرف أحد
مق ّدمي برامج الـ»توك
شو» التلفزيونية حين
كان يدير قبل يومين
ندوة حوارية جمعت
ضيوفا ً من مختلف
القطاعات والتوجهات
والحراكات ،حيث
َن َه َر المذيع أحد
الضيوف عندما كان
ينتقد السياسات
االقتصادية والمالية
والنقدية التي أوصلت
لبنان إلى ما هو عليه
من تأزم متفاقم
ومن استعصاء
في الحلول .وسأل
الوزير السابق :إذا
كان االنتقاد ممنوعا ً
فما هو إذن دور هذه
البرامج الحوارية؟

الذي يجري في القدس أو في الضفة الغربية واالستيطان
واستشرائه ،أو في قطاع غزة والحصار وتوقف مشاريع
األعمال إلى ح ّد كبير باستثناء ما تقوم به بعض الدول
مثل قطر».
وتابع« :استعرضنا ك ّل هذه القضايا باإلضافة إلى
قضايا الالجئين الفلسطينيين وما يتعرضون له .وتعلمون
أنّ لبنان تحمل أيضا ً عبئا ً آخر متعلقا ً بهجرات متتالية من
دول الجوار ،وقد زاد عدد الالجئين الفلسطينيين ،خصوصا ً
في مخيم عين الحلوة الذين نزحوا من مخيمات سورية».
ولفت إل��ى «أنّ الحديث ج��رى أيضا ً عن التحركات
السياسية على الساحة الفلسطينية ال سيما تحركات
طوني بلير ووزراء خارجية دول االت��ح��اد االوروب���ي
وزياراتهم المتكررة لقطاع غزة لتثبيت وقف إطالق النار
ولح ّل المشكالت .ومن الواضح جدا ً بعد أن استعرضنا ك ّل
هذه القضايا وهذه الجهود التي لم ينتج عنها أية خطوات
عملية ،بل إنّ هناك توقفا ً لهذه الجهود عند نقطة معينة
وهي رفض إسرائيل ألي مساع في هذا السياق».
وفي السراي الحكومية ،التقى الوفد رئيس الحكومة
تمام س�لام ،وق��ال أب��و م��رزوق بعد اللقاء« :بحثنا مع
دولة الرئيس سالم في األوض��اع العامة ،وخصوصا ً في
المخيمات الفلسطينية في لبنان والعمل المشترك لنتمكن
من تجاوز ك ّل المشكالت ألننا حريصون ج��دا ً على أمن
واستقرار لبنان ،وكذلك على أمن واستقرار المخيمات في
لبنان».
وأضاف« :الرئيس سالم كان متفهما ً جدا ً لهذه القضايا،
ولبنان يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ك ّل أماكن
تواجده في الشتات وفي مخيمات اللجوء ونحن نشكر وقفة
لبنان مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني».
كما زار الوفد األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان
إبراهيم المصري في مركز الجماعة في بيروت.

أك���د ال��رئ��ي��س ن��ج��ي��ب ميقاتي
والنائب محمد الصفدي أنّ «األولوية
حاليا ً هي النتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،ومن ثم إق��رار قانون
جديد لالنتخابات النيابية يعتمد
النسبية».
وكان ميقاتي لبّى ،والنائب أحمد
كرامي ،دعوة النائب محمد الصفدي
إلى الغداء ظهر أمس في دارته في
طرابلس ،وأطلعه خالل اللقاء ،على
مجريات جلسة ال��ح��وار الوطني
التي عقدت في المجلس النيابي،
وك���ان تأكيد على أنّ «األول��وي��ة
حاليا ً هي النتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،ومن ثم إق��رار قانون
جديد لالنتخابات النيابية يعتمد
النسبية».
كما ج��رى خ�لال اللقاء البحث

ف��ي المشاريع اإلنمائية لمدينة
طرابلس وت ّم االتفاق «على الطلب
م��ن ال��ح��ك��وم��ة اس��ت��رج��اع امتياز
شركة كهرباء قاديشا أو إعطاء
الترخيص لشركة جديدة تتولى
إنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة
طرابلس وتأمين التيار الكهربائي
للمدينة بمعدل أرب���ع وعشرين
ساعة على أرب��ع وعشرين ،على
أن تكون ملكية الشركة بأكثريتها
مفتوحة للجمهور ب��ع��د افتتاح
االكتتاب العام».
على صعيد آخر ،رحب الرئيس
ميقاتي باعتماد االم���م المتحدة
بأغلبية األع��ض��اء ق��رار رف��ع علم
فلسطين على مقرات األمم المتحدة،
بصفتها دولة مراقبة.
ولفت ال��ى» أهمية هذه الخطوة

التي أتت بعد انضمام فلسطين الى
المحكمة الجنائية الدولية» ،منوها
بـ«صمود الشعب الفلسطيني في
أرضه رغم المعاناة اليومية التي
يعيشها الفلسطينيون م��ن ج��راء
االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية،
إضافة إلى اعتداءات المستوطنين
بحق المواطنين الفلسطينيين»،
وأك��د أن��ه «على المجتمع الدولي
تحمل مسؤولياته وبذل جهود أكبر
لحل القضية الفلسطينية».
وج �دّد التأكيد أنّ «المدخل الى
الحل النهائي في الشرق األوسط
يبقى في الضغط العربي والدولي
على اإلسرائيليين للتوصل إلى
ات��ف��اق س�ل�ام م��ع الفلسطينيين
استنادا ً إلى مبادرة قمة بيروت عام
.»2002

رئي�س �أركان الجيو�ش الفرن�سية
يبحث التعاون الع�سكري مع مقبل وقهوجي

ابراهيم :الأمن مم�سوك
وال م�ؤ�شرات �إيجابية النتخاب رئي�س
أكد المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ
«الوضع األمني مقبول وال صحة للشائعات المتداولة حول
اهتزازات كبيرة».
وأوضح ابراهيم في حديث تلفزيوني أنّ «هناك إمساكا ً
بالوضع األمني ،نتيجة التنسيق الكامل بين األجهزة
األمنية».
ونفى «األنباء التي تحدثت عن إج��راءات في مواجهة
مخططات تستهدف السفارات الخليجية ال سيما السفارة
السعودية» ،وقال« :إنّ األجهزة والقوى األمنية اللبنانية
تواجه اإلرهاب واإلرهابيين الذين تمكنوا من القيام باعتداء
ما ،فإنّ هذا االعتداء سيوجه إلى مؤسسة أو مركز أمني أو
رسمي لبناني في محاولة لمواجهة الحرب اللبنانية على
اإلرهاب».
وأضاف« :إذا حصل أي اعتداء على مركز أمني في لبنان
فلن يكون مستغرباً ،وهو ما يحصل أو قد يحصل في أي بلد
يواجه اإلرهاب».
وعن الوضع في المخيمات الفلسطينية ،شدّد ابراهيم
على أنّ «القوى األمنية اللبنانية موجودة حول المخيمات
وتمسك باألوضاع جيداً ،كما أنّ األجهزة األمنية اللبنانية
تتابع ما يحصل داخل ك ّل مخيم» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك قوة
أمنية فلسطينية مشتركة داخل مخيم عين الحلوة وينبغي
أن تفرض هذه القوة األمن وتحافظ على االستقرار».
وعن الجرائم التي ترتكب في ك ّل المناطق اللبنانية،
قال« :نسبة هذه الجرائم قد ارتفعت في الفترة االخيرة
وهي جرائم فردية ،والقوى األمنية تسعى إلى الح ّد منها.
إنّ عنصر النازحين السوريين المرتفعة أعدادهم هو أحد

األسباب واألجهزة األمنية ممسكة بهذه الحالة».
أم��ا عن تحركه في مسألة العسكريين المخطوفين،
فأوضح أبراهيم أنه يتابع هذا الملف ،وقال« :االتصاالت
أث��م��رت ل��دى جبهة النصرة لجهة ت��ب��ادل المخطوفين،
بموقوفين ،وك ّل شيء كان معدا ً لتنفيذ االتفاق ،غير أنّ جبهة
النصرة توقفت عند هذا الح ّد ونأمل أن تستكمل الجهود
للوصول إلى خاتمة سعيدة».
خص االتصاالت مع «داعش» ،قال« :ال اتصاالت
وفي ما ّ
مع هذه الجهة».
وع���ن م���س���ارات ال��ت��ف��اوض م��ع «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة»
واالستيضاح عن مصير المخطوفين لدى «داعش» ،لفت إلى
أنّ «االتصاالت تتم على مسارات كثيرة أهمها عبر المسارين
القطري والتركي».
وح��ول العدد الحقيقي للمخطوفين وسالمتهم ،قال:
«هناك ستة عشر مخطوفا ً وجثة واحدة لدى جبهة النصرة،
كما أنّ هناك تسعة مخطوفين وجثة واحدة لدى داعش».
وعن مبادرته لتحسين الوضع السياسي ،أوضح ابراهيم
أنّ مبادرته «ترتكز على عقد جلسات لمجلس النواب إلنجار
التشريعات الضرورية ومن بينها التمديد لقادة وضباط،
لكنّ البعض يعمد إلى عرقلة انتشال البرلمان من حال
الشلل ،وه��و ما ينعكس أيضا ً على ض��رب عمل مجلس
الوزراء» .وأضاف« :لست خائفا ً على االستقرار في لبنان».
وع ّما إذا كان يتوقع انتخاب رئيس للجمهورية قريباً ،قال:
«نتمنى ذلك لكن ال مؤشرات إيجابية حتى اآلن .ويبقى أنّ
األمل الوحيد لتحسين الوضع ،يكمن في المبادرة الحوارية
لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري».

قهوجي مجتمعا ً إلى الوفد العسكري الفرنسي
في إطار زيارته للبنان ،زار رئيس أركان الجيوش
الفرنسية الجنرال بيار فيليه على رأس وفد عسكري
يرافقه السفير الفرنسي إيمانويل ب��ون والملحق
العسكري في السفارة الكولونيل كريستيان هيرو،
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
في مكتبه في الوزارة.
وجرى خالل اللقاء عرض لألوضاع الراهنة عموماً،
محليا ً وإقليميا ً ودولياً .ثم تركزت بعدها المداوالت
حول التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا ،ال سيما
لجهة تزويد الجيش اللبناني باألسلحة المتطورة
والالزمة من أصل الهبة السعودية والتي يحتاجها
الجيش في مواجهاته وتصديه لالعتداءات اإلرهابية
في المحاور القتاليَّة في جرود عرسال ورأس بعلبك
وسواها من المواقع.
كما تط َّرق البحث إلى التعاون في مجال الدورات
التدريبية لبعض الوحدات العسكرية.
وقال فيليه بعد اللقاء« :تطرقنا إلى التعاون بين

الجيشين اللبناني والفرنسي ،وه��و تعاون فعّ ال
إلى ح ّد كبير .هذا الصباح ،تداولت مع المسؤولين
الفرنسيين بشأن التعاون مع الجيش اللبناني .وفي
هذا الصدد ،أود التأكيد على التزامنا بالحفاظ على
أعلى مستويات التعاون بين الجيشين لكي نتم َّكن قدر
اإلمكان من تعزيز السالم في هذا البلد الذي يستحق
أن يعيش في سالم».
كما زار فيليه وال��وف��د ال��م��راف��ق ،ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،وبحث
معه العالقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل
تطويرها.
ثم انتقل قائد الجيش والوفد الزائر إلى قاعة اإليجاز،
حيث ع��رض ع��دد من كبار ضباط القيادة الوضع
العمالني للجيش ،ومراحل تنفيذ مشروع «دوناس»
الخاص بالمساهمة الفرنسية في تأمين احتياجات
الجيش اللبناني من التسليح والتجهيز والتدريب ،في
إطار الهبة العسكرية السعودية المقدمة له.

