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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

خفايا
خفايا

المملكة عاجزة في لبنان؟

عر�سال ما زالت مخطوفة
فهل «تذبح»؟

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

عادت عرسال عقب التفجير الذي استهدف اجتماعا ً لـ«هيئة
علماء القلمون» في البلدة أول من أمس وأوقع قتلى وجرحى من
المسؤولين البارزين في الهيئة ،إلى الواجهة اإلعالمية بفعل
ضخامة الحدث ومدلوالته السياسية والعسكرية واألمنية.
لكن عرسال لم تغب أبدا ً عن اهتمام التنظيمات اإلرهابية ،إذ
لم يكن ينقضي يوم من دون حصول إشكال أو اعتداء مسلح
أو عمليات خطف ض ّد مواطنين عرساليين أو سوريين نازحين
إل��ى البلدة ،من دون تركيز إعالمي عليها باعتبارها «حوادث
متف ّرقة» ،وإنْ كانت صادرة عن عناصر في تنظيمات إرهابية
تواصل القوى األمنية مالحقتها وتوقيفها في ك ّل المناطق بناء
على عمليات استقصاء كثيفة ودقيقة.
وبالرغم من ضخامة عملية التفجير أول من أمس من جهة
التوقيت ونوع الهدف وطريقة التنفيذ ،حصل أمس حادث أخطر
تمثّل بتع ّرض دورية تابعة للجيش أثناء مواكبتها دورية لقوى
حي السبيل  -عرسال ،النفجار عبوة ناسفة
األمن الداخلي في ّ
كانت مزروعة إلى جانب الطريق ،ما أدّى إلى تض ّرر ناقلة جند
وإصابة خمسة عسكريين كانوا في داخلها بجروح غير خطرة.
أما مهمة دورية قوى األمن فقد كانت الكشف على موقع التفجير
األول يوم الخميس الماضي والتحقيق في مالبساته.
وق��د أعقب العملية حسب المعلومات ،إط�لاق ن��ار من داخل
مخيمات النازحين في البلدة ،ثم اشتباك محدود بين الجيش
والمسلحين ،ما طرح تساؤالت عما ُي ّ
حضر لعرسال التي كانت
وال تزال تش ّكل عامل استزاف للجيش في ظ ّل الخطوط الحمر
اإلقليمية ومن بعض الجهات المحلية التي تمنع حسم المعركة،
علما ً أنّ المعلومات المتداولة تشير إلى قرب تفجير الجبهة على
نطاق واسع كما حصل في آب العام  2014ارتباطا ً بالتطورات
العسكرية في سورية ،والتي يتكبّد خاللها اإلرهابيون خسائر
بشرية كبيرة ف��ي األرواح وال��م��واق��ع ال��ت��ي ينسحبون منها،
إضافة إل��ى ق��رب ب��دء معركة حلب التي يص ّر محور المقاومة
على االنتصار فيها مهما كلّف ذلك من شهداء.
وفي هذا السياق جاء استهداف دورية الجيش أمس ،وقبله
تفجير مكتب «هيئة علماء القلمون» م��ن دون أن يحجب ذلك
ف��رض��ي��ة ام��ت��داد ال��م��واج��ه��ات العسكرية ب��ي��ن تنظيم «داع���ش»
و«جبهة النصرة» من سورية إلى لبنان ،والتي أيضا ً ستؤدّي
إلى النتيجة نفسها وهي تفجير عرسال مجدّدا ً وإدخ��ال لبنان
إلى أتون حرب جديدة.
ع���رس���ال ،إذن ،وف���ق م���ا ش��ه��دت��ه ل��ي��س ف��ق��ط ف���ي اليومين
الماضيين ،بل على مدى فترة طويلة سابقة ،تقترب من فوهة
ال��ب��رك��ان م��ا ي��س��ت��دع��ي ،بحسب م��ص��ادر س��ي��اس��ي��ة ،استنفارا ً
س��ي��اس��ي��ا ً وع��س��ك��ري��ا ً وأم��ن��ي��ا ً وت��ح��ض��ي��رات لوجستية وتعبئة
شعبية ،لحسم ال��وض��ع على األرض سريعاً ،إلع��ادة ترسيخ
األم��ن في عرسال والبقاع عموما ً وضبط مخيمات النازحين
أي في
التي تكاثر فيها السالح وبات استعماله أمرا ً «طبيعياً»ّ .
الخالصة تحرير عرسال المخطوفة من قبل اإلرهابيين ،على
حد تعبير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،والذي القى
اعتراضا ً من بعض قيادات تيار المستقبل وعدد من رجال الدين،
لكن ما حصل في عرسال التي تع ّرضت لعمليتين إرهابيتين في
أق�� ّل من  24ساعة يؤكد صوابية رأي وزي��ر الداخلية ،علما ً أنّ
الخاطفين اعتادوا ذبح المخطوفين إنْ كانوا بشرا ً أو مدنا ً أو
بالدا ً كما يجري في المحيط ،وكما حصل لعدد من العسكريين
المخطوفين.

ن�شاطات

السنيورة وكاغ
 التقى رئيس الحكومة تمام س�لام سفير اإلم���ارات العربية
المتحدة حمد سعيد الشامسي وبحث معه األوضاع والتطورات في
المنطقة.
كما التقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وبحث معه
شؤونا ً قضائية.
وكان سالم استقبل رئيسة جمعية «بيروت ماراتون» مي الخليل
مترئسة وفدا ً من الجمعية ،ترافقها العداءة البريطانية بوال رادكليف
التي تحمل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراتون للسيدات.
ووجهت الخليل دعوة لسالم وعقيلته للمشاركة في الماراتون
الذي سيقام غدا ً األحد تحت عنوان «نركض من أجل لبنان ومن أجل
السالم».
وأثنى سالم على «أهمية هذا السباق وعلى الجهود التي تبذلها
الجمعية من أجل إظهار الصورة الحقيقية للبنان».
واستقبل رئيس الحكومة وفدا ً من بلديات جبل أكروم في عكار ،الذي
تداول معه في األزمة الداخلية التي تمر بها البالد وانعكاساتها على
لبنان بشكل عام ومنطقة عكار بشكل خاص .وتناول البحث موضوع
اإلسراع في اآللية اإلدارية إلنشاء اتحاد بلديات جبل أكروم.
 عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة،
صباح أمس في مكتبه في بلس ،مع ممثلة األمين العام لألمم المتحدة
في بيروت سيغريد كاغ ،أوضاع لبنان والمنطقة.
 استقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر السفير
األلماني الجديد في لبنان مارتن هوت في زيارة بروتوكولية للتعارف،
في دار مطرانية بيروت المارونية في األشرفية ،وأجرى معه جولة أفق
حول األوضاع في لبنان.

مطر وسفير ألمانيا
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قريباً ،سيكون على المملكة العربية السعودية الوقوف
مليا ً عند المشهد اللبناني لمعرفة واقعها الجديد في
المنطقة .فهذا البلد الصغير ليس سوى صندوق بريد
يتلقى رسائل الدول الكبرى ،والقوى اإلقليمية والدولية
وهو الذي يطلقها أيضاً؛ وهي ،بدورها ،لطالما استخدمته
لهذا الغرض .من هنا فإنّ بعض التدقيق في أولوياتها
سابقا ً وأولوياتها حالياً ،قد يفيد ويؤدّي إلى الكثير من
االستنتاجات ،مقارنة ببعض من واقعها.
تحدّد المملكة ،التي تعتبر العبا ً إقليميا ً أساسياً ،من
خالل سياساتها مصير المنطقة العربية.
وعليه ،باتت المملكة التي كانت تسهم في صناعة
الحدث أم��ام انتظار مقلق وطويل اليوم ،لمعرفة مدى
قدرتها على االحتفاظ بما أمكن من م��ؤث��رات ،وفحص
ما إذا كانت تلك المؤثرات ال ت��زال موجودة؛ فك ّل شيء
يتغير بسرعة من حولها ،داخليا ً وخارجياً ،وهي ليست
قادرة على التحكم بتدحرجها الدراماتيكي وها هي غارقة
في حربها في اليمن والتي تخطت الستة أشهر لتدخل
النصف الثاني من السنة األولى ،خصوصا ً أنّ خصومها
لم يستسلموا بعد أمامها وال أمام التحالف العربي الذي
تقوده ،وهذا يُعتبر أول المؤشرات على متغيرات تتعلق
بأمنها القومي ،ألنّ اليمن ال��ذي كان ج��زءا ً ال يتج ّزأ من
األمن السعودي وأحد مراكز النفوذ السعودي لعقود ،لم
يعد اليوم كذلك ،وهو في الوقت عينه ،خاصرة السعودية
التي ال يمكن لها التهاون في المحافظة على بقائها واقعة
ضمن سلطتها أو نفوذها وه��ذا ما لن يحصل ،بحسب
ديبلوماسي عربي ،ال بل يُتوقع أن تزداد الضغوط على
السعودية ألنّ الحوثيين سيتقدّمون بحرب برية متوقعة،
وبالتالي فإنّ هذا الكالم ،إذا حصل ،يُعتبر مؤشرا ً خطيرا ً

على أنّ هناك من يدعم حركة أنصار الله ويريد للحرب أن
تفرض شروطها ،أي أنّ مَن يصمد ال يتنازل عن حقوقه.
عند ربط األمن السعودي واالستراتيجيات بالمتغيرات،
يبقى األهم هو الحديث عن حرب اليمن ،ألنّ باقي الملفات
تعتبر أق ّل أهمية بعد هذا الحضور اليمني الصارخ ،حتى
الملف السوري الذي كان يُعتبر أولوية لدى السعودية،
ُوضع اليوم على طاولة المفاوضات التي لن تستطيع
السعودية االنسحاب منها لكي ال تفاقم أزمات حضورها
في المنطقة ونفوذها المثير للشبهات.
التفاوض حول سورية مع الدول الكبرى يعني ،بطريقة
أو بأخرى التفاوض على بقاء الرئيس بشار األسد لمرحلة
تسميها تلك الدول «انتقالية» ،لكنّ عنوانها ال يه ّم مقابل
حضور الرئيس األسد بعد خمس سنوات ،كقوة أمر واقع.
أما الملف النووي اإليراني ،فقد أح��دث ما أح��دث في
الجسم السياسي واألم��ن��ي السعودي ،باإلضافة إلى
انعكاساته على معنويات العائلة الحاكمة .فقبول إيران
نووية غربياً ،يعني تزعُّ مَها الخليج ،بطريقة أو بأخرى،
ما يعني ،أوتوماتيكياً ،دخ��ول إي��ران على خط الملف
التفاوضي اليمني وهنا تبلغ دقة المشهد في اقتسام
الملف مع اإليرانيين ،وهذا ما لم تكن تحسبه السعودية
على اإلطالق.
ثالثة ملفات كبرى إذاً ،تتعلق مباشرة بالسعودية التي
كانت تنعم باستقرار واضح في سنوات ما قبل «الربيع
العربي» الذي لم يكن دعمه ضربة موفقة ،وهو حساب ال
يزال مفتوحا ً بانتظار لحاقها بالواقع الجديد.
بالعودة إل��ى لبنان ،فهو يعتبر أب��رز مواطن النفوذ
السعودي ،لكن ،على ما يبدو ،ف��إنّ هذا النفوذ لم يعد
موجودا ً بقوة كما كان سابقاً ،ففي لبنان أيضا ً ك ّل شيء
يتغير وه��ا هي المملكة ،تواجه على أرض��ه مشكلتين
حساستين تعكسان قلقها الذي ينعكس على عالقاتها
ّ
بأصدقائها توترا ً ملحوظاً.

كاميرون يدعم جهود بري في قيادة الحوار

بري وشورتر خالل لقائهما في عين التينة
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري ،في عين التينة ،السفير
البريطاني الجديد في لبنان هيوغو
شورتر الذي نقل له رسالة من رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
يؤكد فيها دعمه «لجهوده في قيادة
ال��ح��وار الوطني ال��دائ��ر ف��ي لبنان
والذي يعزز االستقرار في البالد».

وأك��د كاميرون في رسالته على
«تفعيل المؤسسات الدستورية
وال��ع��م��ل م��ن أج��ل ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية».
وأش������ار ال����ى «أنّ ال��ح��ك��وم��ة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ق����ررت رف���ع نسبة
مشاركتها في تقديم المساعدات
وال��دع��م خ�ل�ال ال��س��ن��وات ال��ث�لاث

المقبلة للبنان من أجل النازحين
ال��س��وري��ي��ن وأي��ض �ا ً دع��م وتعزيز
الجيش اللبناني».
من جهة أخرى ،تلقى بري برقية
م��ن رئيس مجلس األم��ة الكويتي
م��رزوق الغانم يعرب فيها مجدّدا ً
عن تهنئته بانتخابه رئيسا ً لالتحاد
البرلماني العربي.

مراد يلتقي وفد الجامعة اللبنانية الثقافية:
نحتاج �إلى عودة المغتربين واال�ستفادة من قدراتهم
استقبل رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم
مراد أمس ،وفدا ً من الجامعة الثقافية في العالم برئاسة
رئيس الجامعة المحامي بيتر األشقر ،في حضور مدير عام
وزارة المغتربين هيثم جمعة ،اإلعالمي واصف عواضة،
نائب رئيس الحزب أحمد مرعي وعضو اللجنة المركزية
ومكتب العالقات الخارجية في الحزب فريد ياسين.
وق��ال م��راد بعد اللقاء« :رحبنا بزيارة وفد الجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم وشكرناهم على هذه الزيارة،
وبالمبدأ هناك غنى في بالد االغتراب ،ولألسف نحن ال
نستفيد منه استفادة كاملة ،واالنتشار اللبناني موجود في
ك ّل العالم وهناك مواجهة بينهم وبين اللوبي الصهيوني
الموحد ،في الوقت الذي ال يتوحد فيه المغتربين العرب».
وأض��اف« :نحن اليوم نحتاج إلى ع��ودة المغتربين

واالستفادة من قدراتهم ،والمطلوب من ال��دول العربية
عندما تحتاج إلى صفقات اقتصادية مع دول االغتراب ،أن
تعقد الصفقات مع الدول التي حضنت اللبنانيين ،وعلى
رأس هذه ال��دول البرازيل التي احتضنت أبناءنا الذين
قدموا الكثير الكثير للبنان».
وختم« :نتمنى إلخواننا في الجامعة الثقافية في العالم
التوفيق والقيام بدورهم السياسي وليس فقط التربوي».
ولفت األشقر ،من جهته ،إلى أنّ الزيارة «هي لشخص
نكنُّ له ك ّل االحترام والتقدير على الدور التربوي الذي يقوم
به ،ونحن نتابع نشاطاته ،وهو من األشخاص الذين نقدّر
لهم إنجازاتهم التعليمية ،وال سيما أنه يسهل األمر على
الراغبين في التعلم للحصول على شهادات ،وصدقا ً هو
رجل تاريخي له قيمة كبرى».

�سفير لبنان في قبر�ص ي�ؤكد �أنّ اللبنانيين ال�ستة بخير

�صدقة :التحقيق لم يبد�أ بعد والثالثاء تنجلي الأمور
أكد سفير لبنان في قبرص يوسف صدقة أنّ «اللبنانيين
الستة الموجودين في قبرص هم بصحة جيدة بعد أن
غادر الطفل حمزة غمراوي العناية الفائقة في مستشفى
األط��ف��ال في نيقوسيا إل��ى المستشفى الموجودة فيه
وال��دت��ه» ،مشيرا ً إل��ى أنهم «سينقلون بعد يومين إلى
منطقة قريبة من نيقوسيا».
وأك��د صدقة ف��ي ح��دي��ث للوكالة الوطنية لإلعالم
أنّ «عالجهم هو على حساب ال��دول��ة القبرصية التي
اهتمت بهم إلى أقصى حدّ ،وذلك بتوجيهات من الرئيس
القبرصي».
وع��ن وج��ود لبنانيين بوثائق م��زورة سورية ،لفت
صدقة إل��ى أنّ «التحقيق لم يبدأ بعد ،وم��ع الشرطة
القبرصية هناك مترجم إلى اللغة العربية إال أنه ال يميز
بين اللهجات ،إذا كانت سورية أو لبنانية أو فلسطينية،
وفي المبدأ الثلثاء تنجلي األمور».
وبالنسبة إلى بقاء اللبنانيين والسوريين في قبرص،
قال« :السوريون سيقدمون طلبات لدائرة الهجرة وهي
بدورها تدرسها ،فإما تعطيهم مع لجوء كامل أو موقت،
ّ
يحق للبنانيين ،لكنّ وضعهم أصعب من السوريين
وكذلك
ألمور عدة نعرفها .السوريون ال يريدون البقاء في قبرص
إنما يريدون السفر إلى السويد أو ألمانيا».
وعن إعادة اللبنانيين إلى لبنان ،أوضح أنّ «هذا األمر
يعود إليهم فإذا ت ّم رفضهم من قبل السلطات ،فسيعودون
حتما ً وخصوصا ً أنهم أبلغوا أنّ وجهتهم هي اليونان قبل
سفرهم».
ولفت صدقة إلى أنّ هناك «العديد من الفلسطينيين
والسوريين في حقهم مذكرات توقيف لبنانية ويغادرون
لبنان لهذه األسباب ،وهؤالء بالطبع ال يمكنهم البقاء في
قبرص».
وأضاف« :هناك تخوف قبرصي من تكرار هذه الهجرة

غير الشرعية وتطلب قبرص تعاونا ً مع السلطات األمنية
اللبنانية للح ّد منها» ،مستغربا ً كيف «ركبوا هذا المركب
الخشبي البسيط وهم أبناء البحر من دون أن يدركوا أنه
ليس بإمكانهم اجتياز  40كلم فيه».
وروى صدقة «هرب القبطان في منتصف الطريق في
البحر وتسليمه الدفة إلى معاونه من دون معرفة وجهته،
وسط ذهول الركاب».
وختم مستغربا ً أس��ب��اب لجوئهم إل��ى السفر بهذه
الطريقة «وخصوصا ً أنهم لم يهربوا من بيئة تعيش الفقر
المدقع ،فقد دفعوا  200دوالر عن ك ّل فرد هرب على متن
القارب ،ومن الواضح أنّ القبطان غ� ّرر بهم وه��رب في
منتصف الطريق».

أل��م تعد السعودية تمون في لبنان؟ س��ؤال يُطرح
اليوم بعد غرقها بين المخدرات وحريات اإلع�لام فهي
التي التزمت الصمت حيال ملف توقيف أمير من أحفاد
المؤسس عبد العزيز وتبدو عاجزة عن الضغط على
ِّ
الحكومة اللبنانية إلخ��راج��ه .وربما األم��ر األكثر لفتا ً
لالنتباه هو تعامل األمن اللبناني معه منذ إلقاء القبض
عليه ،فمعروف أنّ السعودية كانت توفر الدعم ألحد
األجهزة األمنية وتتمتع بامتيازات ضخمة لدى الحكومة
اللبنانية التي تمثل صوتها غالباً ،كراعية للكرسي السني
الرئيس في لبنان ،لذلك فإنّ مجرد إلقاء القبض على األمير
ّ
وبث الخبر عبر وسائل اإلعالم لينتشر كالنار في الهشيم،
يعني تحوال ً كبيرا ً في القرار اللبناني قرأته الرياض
وفهمته جيداً.
المملكة عاجزة أي��ض�اً ،عن الضغط على السلطات
اللبنانية المعنية لطرد قناة «الميادين» من األراض��ي
اللبنانية وهي تدرك أنّ معركتها مع اإلعالم ،ومن لبنان
تحديداً ،هي فضيحة كبرى نظرا ً لما يمثله ه��ذا البلد
كجاذب ومح ّرك للرأي العام العربي ،نتيجة تقدّمه في
احتضان المهنة وأصولها ورم��وزه��ا على باقي ال��دول
العربية بمراحل متقدّمة ،وقد بات رمزا ً في هذا المجال،
برغم الماليين التي ُرصدت من أجل المنافسة ،خليجياً؛
يفسر قلق السفير السعودي في «ويكيليكس» من
وهذا ما ّ
بعض اإلعالم اللبناني.
إذا ً المملكة ال تمون ،ويبدو أنّ هناك ق��رارا ً قد اتخذ،
وا ُّت��خ��ذت المقاومة بموجبه شريكا ً ف��ي صنع الهوية
اللبنانية ،قاطعا ً الطريق على محاوالت تشويه المعادلة
الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة) ومحاوالت النأي
بالنفس الواهية ،ويؤكد أنّ األراضي اللبنانية لم تعد لقمة
سائغة ،بل فيها نفوذ يمثل محورا ً بر ّمته لن تنفع معه
إعادة عقارب الساعة إلى ال��وراء .ستقرأ السعودية من
لبنان جيدا ً واقعها الجديد...

تساءل صحافيون
أمام وزير سابق
عن س ّر «التكويعة»
الجديدة للنائب وليد
جنبالط الذي أكد
على طاولة الحوار
أنه بات يعتبر
«جبهة النصرة»
تنظيما ً إرهابياً،
بعدما كان يقول
عنها إنها «فصيل
سوري معارض»،
فر ّد الوزير السابق
قائالً :ليس في األمر
س ّر ،ألم تطلعوا على
التغيير في الموقف
األميركي الذي ت ّم
التعبير عنه في
مؤتمر فيينا؟

القائم بالأعمال الأميركي في عين التينة وال�سراي

جونز :على ال�سيا�سيين اللبنانيين
�إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات
ب��م��ن��اس��ب��ة ت��س��ل��م��ه م��ه�� ّم��ات��ه
الديبلوماسية ،ب��دأ القائم باألعمال
األميركي جولة على المسؤولين ،فزار
أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة ،حيث ج��رى عرض
التطورات في لبنان والمنطقة ،في
ح��ض��ور المستشار اإلع�لام��ي علي
حمدان.
وف��ي ال��س��راي الحكومية ،التقى
ج��ون��ز رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام سالم
وأكد بعد اللقاء «التزام أميركا تجاه
لبنان وت��ج��اه قيمنا الديموقراطية
المشتركة».
وقال« :ناقشنا مع رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام ال��ع��دي��د م��ن القضايا
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واألمنية
المتشابكة ،والتحديات اإلنسانية
التي يستجيب إليها لبنان اليوم .قلت
لرئيس الوزراء سالم إنّ أميركا ستبقى
شريكا ث��اب��ت�ا ً للبنان فيما يواجه
التهديدات الناجمة عن آث��ار امتداد
األزم���ة ال��س��وري��ة .وكما ق��ام سلفي،
سنعمل بال كلل خالل فترة وجودي
هنا لضمان أنّ المساعدات األميركية
في المجاالت العسكرية واالقتصادية
واإلن��س��ان��ي��ة تستمر ف��ي المساعدة
م��ن أج��ل بناء لبنان آم��ن ،وم��زده��ر،
ومستقر».
وأض���اف« :إنّ ال��ت��زام أميركا أمن
لبنان هو أكثر من مجرد كلمات .وقد
اتخذنا أخيرا ً خطوات عدة ملموسة
إلظهار هذا االلتزام .وكما ناقشت مع
رئيس الوزراء ،فقد أعلن البيت األبيض
نهاية األس��ب��وع الماضي ع��ن خطط
لتعزيز الدعم العسكري أكثر لمساعدة
لبنان على ال��دف��اع عن ح��دوده ض ّد

سالم مستقبالً القائم باألعمال األميركي

(داالتي ونهرا)

التطرف العنيف .هذا الدعم الجديد
هو باإلضافة إلى اإلع�لان أخيرا ً عن
تسعة وخمسين مليون دوالر إضافي
للمساعدة في أمن الحدود ومضاعفة
تمويلنا العسكري الخارجي في لبنان
إلى مائة وخمسين مليون دوالر في
العام المقبل».
ولفت إلى أنّ لبنان «أصبح سادس
أكبر متلق سنوي في العالم للتمويل
العسكري ال��خ��ارج��ي م��ن ال��والي��ات
المتحدة ،وسوف تستمر مساعداتنا
م��ن أج��ل تجهيز الجيش اللبناني
وتحديثه لتعزيز قدرته على مواجهة
تهديد ال��ت��ط��رف ال��ح��ال��ي وممارسة
مسؤولياته كالكيان الوحيد ال��ذي
لديه الشرعية والقدرة على الدفاع عن
أراض لبنان وشعبه».
وفيما يتعلق بأزمة النازحين ،أكد

أنّ ب�لاده «تقف مع لبنان بوصفها
أكبر جهة منفردة مانحة للمساعدات
اإلنسانية ،ما يساعد على معالجة
الضغوط على االقتصاد اللبناني،
وعلى مقدمي الخدمات االجتماعية
وعلى البنية التحتية».
وختم »:لقد كانت أميركا وستبقى
سخية .ل��ك��نّ االس��ت��ق��رار السياسي
الداخلي ال يمكن شراؤه أو تجهيزه من
الخارج ،يحتاج الزعماء السياسيون
اللبنانيون إلى العمل معا ً اآلن إليجاد
حلول لبنانية مبتكرة للتحديات التي
ت��واج��ه البلد م��ن أج��ل إن��ه��اء الشلل
السياسي الحالي .للخالصة إنّ مجلس
ال��وزراء والمجلس النيابي ،ورئيسا ً
جديدا ً للجمهورية عليهم العودة إلى
العمل لمصلحة الشعب الذي كانوا قد
انتخبوا أو سوف ينتخبون لخدمته».

الم�شنوق يبحث �ش�ؤون ًا �إنمائية
مع ديب و�أبي رميا
بحث وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع
النائبين حكمت ديب وسيمون أبي رميا في العراقيل التي
تعترض تنفيذ مشروع س ّد جنة في منطقة جبيل وأمورا ً
تخص المنطقة.
إنمائية
ّ
وقال أبي رميا« :اجتمعت لجنة مكلفة من قبل دولة
الرئيس العماد ميشال عون قوامها أنا والزميل النائب
حكمت دي��ب والمستشار التقني األستاذ ج��ان جبران،
إلى معالي وزير الداخلية اليوم للبحث في موضوع سد
جنة في قضاء جبيل ،والذي يعد مشروعا ً حيويا ً أقر من
قبل مجلس الوزراء من قبل الخطة العشرية سنة 2000
وأقر أيضاً ،كمنفعة عامة في عهد الرئيس سعد الحريري
وبوشر العمل به لكننا فوجئنا بقرارات كيدية تصفية
بصلبها قرار منع تفجير الصخور الذي يعيق األعمال التي
تقوم بها الشركة التي التزمت المشروع».
وأضاف« :في الوقت الذي توضع فيه العراقيل الكيدية،
تطالب الشركة بحكم األمر الواقع بعطل وضرر بسبب

التأخير ،بتنفيذ هذا المشروع ما سيكلف الخزينة اللبنانية
نصف ّ
حق هذا المشروع المقدر بـ 230مليون دوالر».
وتابع« :لقد اجتمعنا إلى دول��ة الرئيس تمام سالم
منذ اسبوع واليوم اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية ألنّ
رخصة قرار تفجير الصخور تابعة لمحافظ جبل لبنان
االستاذ فؤاد فليفل ،الذي أبلغنا ،على الرغم من موافقة
وزير الداخلية ،أنه بانتظار قرار صادر عن الرئيس تمام
سالم رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يوضح
أن ليس هناك من عائق من أجل إكمال المشروع».
وختم« :طلب منا الوزير المشنوق إعطاءه بضعة أيام
للتواصل مع الرئيس سالم إلبالغنا بأي قرار» ،متمنيا ً أن
«يكون إيجابا ً ألنه ليس هناك أي مسوغ قانوني أو مستند
بيئي أو مستندات أخرى يمكن أن نعرقل هذا المشروع
نحن نتعاطى حتى اللحظة بطريقة إيجابية في هذا الملف
وإال سيكون لنا كالم آخر في ميادين أخرى سيعبر فيها
الشعب الجبيلي للوصول إلى حقوقه».

معلولي :النظام الديمقراطي البرلماني
هو ال�ضامن لوحدة لبنان وا�ستقراره
أعلن النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال
معلولي في بيان أنّ «النظام الديمقراطي البرلماني كان
وال يزال الضامن الوحيد لوحدة لبنان واستقراره عبر
الحروب والصراعات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط
في التاريخ الحديث».
ورأى أنّ «التمديد لمجلس ال��ن��واب مرتين من دون
أي أسباب موجبة وتعطيل المجلس الدستوري الهيئة
الوحيد الناظرة في دستورية القوانين ،إنما هو إلغاء

للنظام الديمقراطي البرلماني».
وأض��اف »:ليس هناك أي ح ّل للقضايا التي تعصف
بالكيان السياسية واالقتصادية واالجتماعية إال بحكم
الشعب عبر ممثلين حقيقيين عنه».
وختم« :إنّ الدعوة إلى إجراء انتخابات عاجلة موجب
قانون جديد أو قانون  1960وانتخاب رئيس للجمهورية
وتأليف حكومة وفاق وطني إنما هو الطريق الوحيد إلنقاذ
لبنان وإعادة الوحدة واالستقرار إلى ربوعه».

