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حمليات �سيا�سية

لبنان خيار «داع�ش» الأخير
وقرار الجي�ش المواجهة...
 محمد حمية
ع��اد خطر اإلره ��اب ليط ّل ب��رأس��ه م��ن ج��دي��د على الساحة
الداخلية ول��م ي ُعد التهديد محصورا ً بالحدود اللبنانية مع
سورية ،فحسب بل بات يهدّد قلب لبنان المتمثل بعاصمته
وأكثر من منطقة .فبعد أي��ام على إع�لان وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق عن توقيف فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي
شبكة مؤلّفة من ثالثة إرهابيين ،كانت تستع ّد للقيام بعملية
تستهدف القطاع السياحي في وسط بيروت ،داهمت دورية
كبيرة من الجيش اللبناني صباح أمس بلدة خربة داوود في
عكار بعد ورود معلومات عن تواجد مجموعة من المطلوبين
في البلدة وقد تمكنت الدورية من توقيف ك ّل من «زاهر سعد
الدين»« ،سمير سعد الدين» و «جاسم سعد الدين» ،كما أقدم
المدعو «خالد سعد الدين» على إطالق النار على نفسه أثناء
محاولة توقيفه م��ن قبل ال��دوري��ة وضبطت ال��دوري��ة مخزن
سالح يحتوي على حزام ناسف وقاذفات صاروخية وأسلحة
رش��اش��ة وم �ت �ف �ج��رات .وك ��ان ج �ه��از األم ��ن ال �ع��ام ف��ي شباط
الماضي ق��د أوق��ف ف��ي عملية خاطفة ف��ي دي��ر عمار والمنية
والضنية شبكة إرهابية كانت تقوم بتصنيع أحزمة ناسفة
متفجرة الستخدامها في عمليات إرهابية في الداخل
وعبوات
ّ
اللبناني.
اإلن�ج��ازات األمنية المتتالية لألجهزة ،تزامنت مع حركة
نشطة للتنظيمات اإلرهابية بقاعا ً وفي جرود عرسال تحديدا ً
خ�لال األي��ام القليلة الماضية،ومحاوالت المسلحين التقدم
نحو الداخل اللبناني تصدّى لها حزب الله كان آخرها أمس،
تفجير عناصر الحزب موقعا ً لـ «النصرة» في منطقة الكسارات
شمال شرق عرسال البقاعية ،وقضت على أحد اإلرهابيين.
في ظ ّل هذه المعطيات الجديدة ،هل سيتحول لبنان مالذا ً
ل�ع�ن��اص��ر «داع� ��ش» ال ��ذي ي�ض�ي��ق ال �خ �ن��اق ع�ل�ي��ه ف��ي سورية
والعراق في ظل الضربات الجوية للتحالف الدولي وهجمات
الجيش العراقي على الفلوجة والحديث عن انطالق «عاصفة
السوخوي» الروسية لضرب «داعش» و «النصرة» على امتداد
الجغرافية ال�س��وري��ة؟ وه��ل إق��ام��ة إم��ارة «إس�لام�ي��ة» م��ا زال
مقصدا ً لهذا التنظيم وخلية خربة داوود تندرج في سياق
تنفيذ هذا الهدف؟
ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال �ع �م��اد ج��ان ق �ه��وج��ي ،أك��د أول أم ��س« ،أن
اإلج��راءات النوعية والمكثفة التي اتخذها الجيش تباعا ً على
ال�ح��دود الشرقية ،أدّت إل��ى ضبط أعمال التسلل ،وتضييق
ال�خ�ن��اق على التنظيمات اإلره��اب �ي��ة ،وال �ح��ؤول دون دخول
السيارات المفخخة إلى الداخل».
تشير مصادر أمنية لـ «البناء» إل��ى أن «ق ��رارا ً من القيادة
المركزية لـ «داع��ش» في الرقة ص��در إل��ى خالياها في لبنان
بتكثيف ح�ض��وره��ا وإي �ق��اظ ال�خ�لاي��ا النائمة مستغلة نتائج
االنتخابات البلدية في الشمال التي أف��رزت واق�ع�ا ً إسالميا ً
متطرفا ً عبرت عنه صناديق االقتراع واستعدادا ً لما سيجري
في الشمال السوري والعراق».
وتتحدّث مصادر أخ��رى لـ «البناء» أن «انتقال داع��ش من
الرقة إلى لبنان أمر في غاية التعقيد وتعوقه الكثير من العقبات
بسبب بعد المسافات الجغرافية ،لكن الخطر الحقيقي ،بحسب
المصادر ،هو انتشار داعش في مخيم اليرموك بريف دمشق
وف��ي القلمون الشرقي على ال�ح��دود اللبنانية – السورية،
وبالتالي يجعل الخطر على لبنان قائما ً من حيث اختراقهم
للحدود اللبنانية مع انطالق صفارة اإلنذار لطائرات السوخوي
الروسية بضرب مواقع النصرة وداع��ش بعد النداء األخير
وجهه ال��روس إلى األميركيين بأن روسيا ستستهدف
الذي ّ
هذين التنظيمين في جميع المناطق السورية ،إذا لم تفصل
الواليات المتحدة التنظيمات المعارضة عن اإلرهابية ،ولفتت
المصادر إلى أن «اليرموك والقلمون سيكونان من ضمن بنك
أه��داف الجيشين ال��روس��ي وال �س��وري إذا ب��دأت الضربات،
وحينها ال خيار لعناصر داعش الموجودة هناك إال األراضي
اللبنانية وتحديدا ً في ج��رود عرسال باعتبار أنها ستكون
بمأمن من الغارات الجوية».
وتجزم المصادر بأن «لبنان ال يزال هدفا ً أساسيا ً لـ«داعش»
الذي يعتبره منطقة محتملة للوصول أوالً إلى عرسال ومنها
إلى الميناء على البحر المتوسط ،لكن هذا ليس باألمر السهل
ألن االن �ت �ق��ال م��ن ال�ب�ق��اع إل��ى ال�ش�م��ال ي�ح�ت��اج اج�ت�ي��از سهل
البقاع ،حيث حزب الله ومنه إلى جبال أكروم في عكار ،الذين
يجدون فيها بيئة حاضنة ،ومنها إلى وادي خالد ثم إلى المنفذ
البحري».
تؤكد اعترافات ع��دد من موقوفي «داع��ش» ل��دى األجهزة
األمنية الرسمية بأنهم تلقوا أوامر من قبل مش ّغليهم بالعمل
للوصول إل��ى المتوسط ،كما ك��رر العماد قهوجي والمدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم العام الماضي ،بأن
هدف «داعش» المركزي الوصول لمنفذ بحري على المتوسط
إلعالن إمارتها في الشمال.
وفي السياق ،توضح المصادر أن «خربة داوود ال تخدم
التنظيم في ال��وص��ول لمنفذ بحري بل أهميتها ،أنها قاعدة
ان �ط�لاق لتنفيذ اخ �ت��راق ف��ي أي خ��اص��رة رخ ��وة ف��ي البقاع
كالفاكهة ورأس بعلبك والقاع بعد أن أصبح اجتياح عرسال،
مستب َعدا ً ف��ي ظ��ل اإلج ��راءات التي يتّخذها الجيش وبعد أن
أظ�ه��رت االنتخابات البلدية ف��ي ع��رس��ال أن المجموعة التي
كانت تتسلم مواقع المسؤولية على المستوى المحلي شكلت
ح�ص��ان ط���روادة للنصرة وداع ��ش للسيطرة على المنطقة
وال �ع��رس��ال �ي��ون ن�ظ�ف��وا بيئتهم م��ن ه ��ؤالء ع�ب��ر االنتخابات
وبالتالي بات هدف العناصر المسلحة غرباً».
وتنقل المصادر عن بعض الضباط العسكريين المسؤولين
في البقاع أن «عين الجيش ساهرة لحظة بلحظة على الحدود،
ويواكب تحركات ومواقع اإلرهابيين ،وأن هناك ق��رارا ً من
قيادة الجيش للوحدات المنتشرة على ال�ح��دود مع سورية
بالمواجهة وتنفيذ ض��رب��ات وق��ائ�ي��ة واستباقية ح��ال توفر
ال �ظ��روف المناسبة ل��ذل��ك وع��دم ال�ت�ه��اون وم�ن��ح المسلحين
الوقت اللتقاط األنفاس وش ّن عمل إرهابي».
وتؤكد المصادر استمرار التفاهم الدولي حول إبقاء لبنان
بمنأى عن البركان المشتعل في المنطقة ،لكن «ليس حرصا ً
على لبنان ب�ق��در ال �ح��رص على إب�ق��ائ��ه ال�ق��اع��دة اللوجستية
واإلعالمية واالستخبارية والسياسية لمحور الحرب على
س��وري��ة» ،لكنها ت��وض��ح أن «داع ��ش ال يحترم ه��ذا التفاهم
وأه��داف��ه ومخططاته وعملياته اإلرهابية خ��ارج ه��ذا اإلطار؛
وبالتالي خطر تنفيذ عمليات إرهابية في بيروت والضاحية
ومناطق أخرى قائم في أي لحظة».
وتختم ال�م�ص��ادر حديثها بالتحذير م��ن تنامي اإلره��اب
في مخيم عين الحلوة .وتسأل :م��اذا لو استفاق لبنان ذات
ي��وم على سيطرة «داع��ش» على عين الحلوة وب��ات مئة ألف
فلسطيني رهينة بيد التنظيم ،كما حصل في مخيماليرموك؟
فهل سنكون أم��ام مشهد نهر ب��ارد جديد مضروبا ً بعشرة
أضعاف؟
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الخارجية الأميركية تن�سف م�شروع عام 2005
 روزانا ر ّمال
جهدت الخارجية األميركية ومعها فريق استخبارات
واسع الخبرة في الشرق األوسط على استثمار مكونات
مجتمعاته بتناقضاتها سياسيا ً وأمنيا ً منذ أحداث ايلول
 2001وما شكلته من نقطة عبور واشنطن نحو المنطقة
العربية للحلول ف��ي محيط ق���ادر على ض��م��ان أمرين
أساسيين ...األول وض��ع اليد على خريطة آب��ار النفط،
والثاني ضمان ام��ن «إس��رائ��ي��ل» بما يعنيه من حضور
أميركي وازن قادر على حماية إسرائيل في أيّ لحظة تستنفر
فيها إيران والقوى الحليفة للهجوم عليها ،خصوصا ً أن
العقيدة التي تنطلق منها الحكومة اإليرانية قائمة على
مبدأ «وج��وب زوال إسرائيل» ،وكل هذا عقب تحرير عام
 2000أول انتصارات العرب وأول إنذارات الع ّد العكسي
لألمن الذاتي «اإلسرائيلي» ،وابرز عوامل الضغط باتجاه
تجنيد واستقدام فرق من الجيش األميركي الميدانية للقتال
ألول مرة في حرب لم يفهم أسسها معظم عناصر الجيش
وعائالتهم الذين اضطروا إلرسال أبنائهم ووداعهم خدمة
للوطن أو األم��ة ،كما كان يصفها جورج بوش االب��ن ،في
حرب مقدسة تشبه إلى ح ّد ما اندفاعة روسيا اليوم في
أن تنوجد في حربها المقدسة في سورية على اإلرهاب ،مع
اختالف في الهدف ال يلغي الشبه بالحضور إلى المنطقة
كأولوية ،ك ّل تحت ظرف أو ضغط أو سبب.
يكاد االنتصار الذي حققه حزب الله يؤكد أنّ محور فكرة
استقدام قوات أميركية واستنفار إسرائيلي أميركي نحو
لبنان ب��أدق تفاصيل وزواري��ب سياسته يحكي مفاعيل
إنجاز لم تنته ذيوله حتى الساعة ،وربما لن تهدأ بوجود
بديل أسسته واشنطن وتل أبيب قادر على مواجهة حزب
الله ومعه سورية ،أيّ حلفاء إي��ران ،يتمثل باستخدام
المجموعات التكفيرية .وهنا باستطالع مرحلة غزو العراق

خفايا
خفايا

منذ عام  ،2003يعتبر التوجه الفوري نحو لبنان في مدة
زمنية قصيرة نسبيا ً لجهة التوجه نحو افتتاح جزء آخر
من المشروع األميركي في المنطقة عام  2005الفتا ً للغاية،
فالرئيس جورج بوش بالكاد كان حينها قادرا ً على تركيز
وتثبيت الحضور األميركي في العراق ،وإذ بملف لبنان
يفتتح باغتيال رئيس وزرائ��ه األسبق رفيق الحريري،
فتولد معها سياسة واشنطن الجديدة مع فريق عمل متكامل
سياسي واستخباري وإعالمي وسفراء تعاقبوا لتنفيذ
المشروع ،عرف منهم بشكل أبرز جيفري فيلتمان الذي
أنشأ أفضل إدارة ممكنة لمشروع أميركي بالشرق األوسط
وخبر محطات وتغييرات الشارع اللبناني وتعاطيه مع
حادثة اغتيال الحريري عن قرب.
لحظة اغتيال الحريري لم تكن اللحظة التي انتظرتها
واشنطن ومعها تل أبيب باندالع شرارة الفتنة السنية –
الشيعية في المنطقة وإشغال حزب الله فيها وإضعافه
سياسيا ً بعد اتهام حليفته سورية بالضلوع في االغتيال،
قبل أن تت ّم تبرئتها الحقاً ،لكن وبالرغم من هذا راهنت تل
أبيب على إمكانية نجاح حرب شاملة على الحزب مستغلة
انعدام الشارع الحاضن له ،خصوصا ً بعد االتهام المتبادل
له من الشارع السني بدعمه «قتلة» الحريري «سورية»
حينها ،حسب معطيات المحكمة الدولية ودالئلها التي
لم تقدّم حتى الساعة أليّ قرار نهائي فيها ،وهنا تفاجأ
إسرائيل بتخطي حزب الله لحرب تموز واحتضان المك ّون
المسيحي المتمثل بالتيار الوطني الحر له ،وربما هذا ما
غاب عنها أو فاجأها ،وهو تفاهم استراتيجي بالنسبة
لحزب الله على صعيد الوحدة الوطنية.
انقسم ال��ش��ارع اللبناني إل��ى فريقين سياسيين إلى
مرحلة امتدت نحو عشر سنوات من الحضور واالختالف
على أبسط وأدق تفاصيل مرحلة ما قبل الخروج السوري
من لبنان ،وقاد فيلتمان السفير األميركي حينها الخالفات
بشكل دؤوب وأسس حركة  14آذار من دعم وحضور وتكافؤ

بري يُرجئ جل�سة انتخاب الرئي�س �إلى  23الحالي

زايد من عين التينة� :آن الأوان لإنهاء الفراغ
أرج��أ رئيس مجلس النواب نبيه
بري الجلسة الـ 40النتخاب رئيس
للجمهورية إلى الخميس  23حزيران
الحالي ،بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحضر  40نائبا ً إل��ى المجلس،
وعُ قد بعد تأجيل الجلسة اجتماع
بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب
جورج عدوان.
ورأى السنيورة بعد االجتماع
«أنّ هناك من يؤجل في التعطيل،
وبالتالي ال يجوز أن تكون هناك
أولوية تتعدى أولوية انتخاب رئيس
جديد للبالد».
وع��ن التباعد بينه وبين رئيس
ح��زب «ال��ق��وات» ،أج��اب« :علينا أن
ن��رى الواقع وينبغي أن نعود مرة
ثانية إل��ى األول��وي��ة وه��ي انتخاب
رئيس».
وع ّما إذا كانت االنتخابات البلدية
غيرت النظرة إلى قانون االنتخاب،
ق��ال السنيورة« :أعتقد أننا وقعنا
اقتراح القانون المختلط ،وهناك عمل
تدريبي للمرشحين وللناخبين في
الموضوع المتعلق بالنسبية ،وهذا
األمر ليس بهذه السهولة التي يظنها
البعض .وه��ذا ال يعني أن ال تقدم
للمشروع المختلط .ف��ي حكومتي
ب����ادرت م��ن أج���ل ان��ش��اء اللجنة
المختلطة والتي عرفت بـ«لجنة فؤاد
بطرس» والتي خرجت باقتراح محدّد
أن يكون هناك قانون مختلط بنسبة
 40في المئة للنسبي و 60في المئة
ل�لأك��ث��ري .وه���ذا األم���ر ل��ه حسنات
ويجب أن تكون لدينا الفترة الزمنية
لتدريب المواطنين على فهم ماذا
يعني ويجب أن نسارع إلى إقرار هذا
األم��ر ،وهذا يجب أال يمنعنا أن نرى
أنّ األولوية الصحيحة هي لرئاسة
الجمهورية».
وأض�����اف« :م��وق��ف��ن��ا واح����د في
المستقبل ،وه��ن��اك وج��ه��ات نظر.
ه��ن��اك ت��وج��ه ف��ي م��وض��وع يتعلق
باقتراحين لكن عندما نعود إلى
تصويب البوصلة تفكيرنا يكون عند
ما وصلت إليه حال البالد».
وعن البحث في المشروع النسبي،
قال« :نحن قدمنا المختلط وقلنا أكثر
م��ن م��رة إنّ ه��ذا ه��و أقصى الممكن
بالنسبة إلينا .كن نحكي بالنسب
التي اقترحتها «لجنة فؤاد بطرس»
وخ��ض��ن��ا م��ب��اح��ث��ات وم��ن��اق��ش��ات
ووصلنا إلى أقصى الممكن».
وأكد أنّ رئيس الجمهورية «له دور
أساسي ،فهو رمز وحدة البالد وهو
الذي يستطيع أن يأتي بالجميع إلى
أماكن مشتركة ،وهو الذي يستطيع
أن يسهم ول���ه دور ف��ي م��وض��وع
التوصل إلى قانون عصري .أعتقد أنّ
األمور تعود بنا إلى القول إنّ األولوية
ه��ي النتخاب رئ��ي��س الجمهورية،
وبالتالي ال نستمر في إقرار البعض

بري مستقبالً سالمة في عين التينة أمس
استخدام الورقة اللبنانية ألغراض
خارج لبنان».
وح��ول العالقة م��ع وزي��ر العدل
المستقيل أش��رف ريفي بعد نتائج
ان��ت��خ��اب��ات ط��راب��ل��س ،ق����ال« :أن��ا
على ات��ص��ال باللواء أش��رف ريفي
وه���ذا ال��م��وض��وع ه��و قيد ال��دراس��ة
المستفيضة داخل تيار المستقبل.

لقاءات رئيس المجلس

وف��ي نشاطه ،استقبل الرئيس
ب����ري ،ف��ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة ،السفير
المصري الدكتور محمد ب��در الدين
زايد ،وعرض معه األوضاع الراهنة
في لبنان والمنطقة.
وقال زايد بعد اللقاء« :عقدنا لقاء
معمقا ً تناولنا فيه تطورات األوضاع
االقليمية والداخلية في لبنان .كانت
ه��ن��اك ق���راءة مشتركة للتطورات
األخ���ي���رة ال��خ��اص��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات
البلدية ،وأكدت بعد هذه القراءة أنه
آن األوان لتحريك الموقف واألوضاع
في لبنان بالشكل ال��ذي ك��ان يجب
أن يحدث منذ فترة طويلة .وبالتالي
نحن نعمل لكي يبدأ التحرك الجاد
في المرحلة المقبلة نحو إنهاء أزمة
ال��ف��راغ ال��دس��ت��وري ال���ذي يشهدها
لبنان منذ عامين».
كما التقى ب��ري توفيق سلطان
وبحث معه أوضاع طرابلس والميناء
وتداعيات االنتخابات البلدية.
إث��ر اللقاء ق��ال سلطان« :بحثنا
اس��ت��ك��م��ال ال��ب��ن��ى التحتية لمرفأ
ط��راب��ل��س ،ال��م��ل��زم��ة م��ن��ذ أك��ث��ر من
سنتين ،والتي توصلنا إلى تسوية
مع الملتزم ،على تقسيط مستحقاته
من واردات المرفأ ،وكذلك تعزيز مركز
الجمارك بكشافين ألنّ البضائع التي
تصل إلى طرابلس ترحل إلى بيروت
للكشف عليها ،ما يؤثر على نشاط
المرفأ وسمعته ،وأمر دولته المراجع
ال��م��خ��ت��ص��ة ،ب��ت��س��وي��ة األوض����اع
خ�لال عشرة أي��ام على األك��ث��ر ،كما

مالي وسياسي دول��ي .حظيت تلك المرحلة باالهتمام
اليومي من البيت األبيض حتى كانت البيانات الصادرة
عنه حول لبنان وعن الناطق باسم الخارجية األميركية
ّ
تتخطى المقبول لحجم دول مثله ما يؤكد محورية حزب
الله فيه وحجم حضوره وتأثيره على المخطط األميركي
بالمنطقة.
قوبل فريق الرابع عشر من آذار بفريق الثامن منه وعاش
لبنان مرحلة توتر بك ّل ما للكلمة من معنى .واستمرت
محاوالت استدراج واستنزاف حزب الله حتى عام 2008
في السابع من أيار الشهير الذي أكد لواشنطن استحالة
أن يخوض فريقها حربا ً داخلية معه أو حتى استحالة
االنقضاض على حزب الله من اللعبة المحلية باستخدام
عناوين جاذبة كاالستقالل والسيادة وهيبة الدولة ورهبة
السالح.
تغيب واشنطن اليوم بشكل كامل عن لبنان ويخفت
حضورها منذ اندالع األزمة السورية حتى أنّ لبنان اليوم
يعيش في ظالل قائم أميركي باألعمال ريتشارد جونز
وليس سفيراً ،إضافة إلى سلف مسالم إلى ح ّد ما السفير
دايفيد هيل لم ينزح نحو التطرف أو التدخل بشؤون محلية
لبنانية بمثل من سبقه من سفراء.
يغيب الحضور األميركي بغياب حزب الله عن الساحة
اللبنانية بالدرجة األولى وحضوره األمني واالستراتيجي
في سورية أو ربما يغيب بتح ّول أميركي نحو الحرب
المباشرة مع سورية حليفة الحزب وإي���ران ،وبالتالي
يتكشف أمام اللبنانيين اختتام مرحلة فريقي النزاع  14و8
آذار بالكامل ،وإذا أرادوا التمعّ ن فسيلحظون تباعدا ً حريريا ً
 قواتيا ً وانشقاقا ً مستقبليا ً يمثله الوزير المستقيل أشرفريفي وتلويحا ً لقدامى «حريرية» باألفق وتخلي عن فكرة
العداء لحلفاء سورية.
غابت واشنطن فانكسر العقد نهائيا ً واختتمت مرحلة...

أشار سياسي عتيق في
مجلس جمعه إلى عدد
من أصدقائه المق ّربين،
وبينهم صحافيون ،إلى
الشعار الجامع الذي
رفعه ك ّل الذين خاضوا
غمار االنتخابات البلدية
واالختيارية من أحزاب
وقوى وشخصيات
ووجهاء محليّين ،وهو
أنّ هذه االنتخابات
«إنمائية» وليست
سياسية ،وسأل :أين
هو هذا اإلنماء في
القرى والبلدات وحتى
في المدن؟ وهل سنرى
منه شيئا ً مع المجالس
المنتخبة حديثاً؟ أم أنّ
األمر سيبقى ،كالعادة،
في إطار الشعارات
والمزايدات االنتخابية؟

جل�سة عادية لمجل�س الوزراء
وال قرار ب�ش�أن ّ
�سد ج ّنة

(حسن ابراهيم)
أب��دى استعداده لمتابعة مشاريع
طرابلس كالعادة ،كما يرعى مشاريع
الجنوب».
أض���اف« :وض��ع��ت أي��ض��ا دولته
في ظروف االنتخابات البلدية ،في
طرابلس والميناء التي تكلمت عنها
أمس بحضور رئيس بلدية الميناء
عبدالقادر علم ال��دي��ن ،وأوضحت
لدولته ،أنّ مغالطات كبيرة ،قد ع ّمت
البلد ،وأصبح الغلط الشائع حقيقة،
فك ّل ما يقال ويشاع في اإلعالم حول
رب��ح وخ��س��ارة ،هو أضغاث أحالم
وأوه����ام ،فك ّل م��ا ج��رى أنّ إخ��وان�ا ً
وأه��ل�اً ل��ن��ا ،ن��ش��ط��اء ف��ي المجتمع
المدني يعملون منذ فترة طويلة على
األرض ،ترشحوا لعضوية المجلس
البلدي وأنّ الوزير أشرف ريفي أيدهم
مشكورا ً ال أكثر وال أقّ��ل ونقطة على
السطر».
وخ��ت��م« :أه��ل طرابلس يعرفون
ال��ف��ائ��زي��ن ،وي���ع���رف���ون هويتهم
السياسية ،وال أعتقد أنّ أح��دا ً منهم
معا ٍد لتحالف الحريري ـ ميقاتي،
ومن الظلم أن يسرق نجاح المجتمع
المدني ،وأن يوظف في غير مكانه».
ومن زوار عين التينة :المحامي
رشاد سالمة.
من جهة أخرى ،تلقى الرئيس بري
برقية من الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،مهنئا ً بحلول شهر رمضان
المبارك.
كما دعا لجان :المال والموازنة،
اإلدارة والعدل ،الشؤون الخارجية
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ،ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ،اإلع�ل�ام
واإلت��ص��االت ال��ى جلسة مشتركة،
تعقد عند العاشرة والنصف من قبل
ظهر يومي الثالثاء والخميس في 7
و 9حزيران الحالي  ،2016لمتابعة
درس اق��ت��راح القانون ال��رام��ي إلى
تعديل ق��ان��ون االن��ت��خ��اب باعتماد
صيغة النظام المختلط بين األكثري
والنسبي.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية
عند الرابعة والنصف من عصر أمس
في السراي الحكومية برئاسة رئيس
الحكومة تمام سالم وحضور الوزراء
ال��ذي��ن غ��اب منهم وزي���ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد المشنوق ،وزي��ر
اإلع�لام رم��زي جريج ووزي��ر العمل
سجعان قزي.
إث��ر الجلسة التي استمرت نحو
ث�لاث ساعات ونصف الساعة ،تال
وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس مق ّررات الجلسة ،مشيرا ً إلى
أنّ الرئيس سالم استهلها «بالتأكيد
ع��ل��ى ض������رورة ان���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية منوها ً في الوقت عينه
بالتجربة الديمقراطية الممتازة وهي
تجربة االنتخابات البلدية حيث تمت
بنجاح ت��ام يشهد فيه للمواطنين
ولألجهزة األمنية واإلدارية ،وهذا ّ
يدل

من وجهة نظره على عمق اإلحساس
الديمقراطي لدى الشعب اللبناني
وأنّ م��ن يستطيع أن ينجز عملية
مركبة كاالنتخابات البلدية يستطيع
بسهولة أن ينجز انتخابات الرئيس
واالنتخابات النيابية المرتقبة».
أضاف« :كانت مناسبة لكي يوجه
تحية إلى روح الشهيد الكبير الرئيس
رشيد كرامي في ذكرى تغييبه وهو
الذي كان يعتبر مثاال ً يُحتذى كرجل
من رجال الدولة ومن رجال الوطنية
وقد ضحى بروحه في سبيل الوطن
ومازلنا نفتقد لرجال مثله ونعول
على أنّ ذك��راه ستكون دائ��م�ا ً مثاال ً
يحتذى».
وتابع درباس« :بعد ذلك استغرق
النقاش وقتا ً طويال حول طلب معالي
وزير البيئة بوقف العمل في سد جنة
ألسباب بيئية ،وقد طال الوقت ولم

تغرق الحكومة في سد جنة».
ولفت إلى أنّ النقاش «كان تقنيا ً
وفنياً ،لكنّ بعض الزمالء ال��وزراء
كانوا يقولون إنّ هذا النقاش الفني
يخفي وراءه موقفا ً سياسياً ،لم
توضح هذه المواقف السياسية وقد
استطاع رئيس الحكومة بحنكته
وص��ب��ره أن يجعل األم����ور ضمن
السيطرة وهذا األمر سيكون مدعاة
للمناقشة من جديد ولكن ب��روح ال
تمتُّ إل��ى التعصب والتحزب فهذه
مسألة فيها مصلحة لك ّل اللبنانيين
وقد أكد ك ّل الوزراء أنّ لبنان بحاجة
إلى السدود ،وبحاجة إلى استغالل
المياه وأنّ أحدا ً ال يستعمل هذا األمر
لكي يكيد سياسيا ً لآلخرين والمسألة
بك ّل بساطة هي بعض التريث للتأكد
من بعض األم��ور الفنية والمسائل
البيئية».

التقى «الطا�شناق» وهن�أ باعتراف البرلمان الألماني بالإبادة

عون :الق�ضية العادلة لل�شعب الأرمني ال تموت
استقبل رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون ،في
دارته في الرابية ،األمين العام لحزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
يرافقه نائب األمين العام أوادي��س
كيدانيان.
وقيَم اللقاء األج��واء الديمقراطية
ال��ت��ي س����ادت خ�ل�ال االن��ت��خ��اب��ات

البلدية واالخ��ت��ي��اري��ة ك��ذل��ك ت ّمت
مناقشة النتائج التي أثمرت عن هذه
االنتخابات وضرورة العمل لتحضير
االنتخابات النيابية المقبلة .وتطرق
اللقاء إلى أعمال هيئة الحوار الوطني
وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
«كاستحقاق دستوري حتمي».
وهنأ العماد عون ،بدوره ،الشعب

األرم��ن��ي ب��اع��ت��راف مجلس النواب
األلماني باإلبادة األرمنية مؤكدا ً «أنّ
القضية العادلة للشعب األرمني ال
تموت طالما وراءها مطالبون».
وكان عون التقى المجلس البلدي
لبلدة غلبون ،برئاسة رئيس البلدية
إيلي جبرايل ،وبحث معه مواضيع
إنمائية.

ن�شاطات

�سل�سلة لقاءات للوفد البرلماني اللبناني في ع ّمان
وت�أكيد �أهمية العمل الم�شترك في مواجهة التحديات
تابع الوفد البرلماني اللبناني الذي يشارك في اجتماعات
اللجنة السياسية للبرلمانات اآلسيوية في عمان ،والذي
يض ّم النائبين قاسم هاشم واسطفان الدويهي ،اجتماعات
اللجنة ،وشارك في ك ّل النقاشات.
والتقى الوفد ع��ددا ً من الوفود المشاركة في المؤتمر،
وك��ان له لقاء أم��س مع ال��وف��ود الكويتية والفلسطينية
والبحرينية والصينية ،وأكد خالل هذه اللقاءات «حرص
لبنان والمجلس النيابي على وجه الخصوص على تعزيز
العالقات البرلمانية وتطويرها لما في ذلك من مصلحة
مشتركة لبلداننا وشعوبنا».
وكان تأكيد ألهمية «العمل المشترك وتضافر الجهود
لمواجهة التحديات والتطورات التي تتعرض لها المنطقة
العربية والعالم مع ظاهرة اإلرهاب التي نمت وتوسعت في

السنوات األخيرة وتركت اآلثار السلبية على ساحة العالم
حيث كان هناك من دعم واحتضان لهذا اإلرهاب ،وأصبح
لزاما ً على العالم وضع خطة لمكافحة اإلره��اب قبل أن
يستفحل أكثر ويزيد من مساحة وحجم إجرامه».
وكان التوافق مع الوفود على أهمية اإلسراع في وضع
ح � ّد للعدوانية والهمجية واالرت��ك��اب��ات «اإلسرائيلية»
ّ
بحق فلسطين والشعب الفلسطيني ،ألنّ بداية مواجهة
اإلره��اب يجب أن تنطلق من إع��ادة الحق إل��ى أصحابه
وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين وإنهاء
االحتالل «اإلسرائيلي» لألراضي العربية المحتلة في لبنان
والجوالن ،والمساعدة على الح ّل السياسي ألزمات المنطقة،
ألنّ في ذلك مصلحة للعالم وليس لشعوب المنطقة فقط ،ما
يساهم في ترشيخ األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي».

قهوجي مجتمعا ً إلى وفد هيئة مراقبة الهدنة
 عرض رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس
ف��ؤاد السنيورة مع نقيب خبراء المحاسبة المنتخب
سليم عبد الباقي ،أوضاع النقابة وسبل تطوير عملها،
في حضور نقيب خبراء المحاسبة السابق إيلي عبود
ومستشار الرئيس السنيورة فادي تميم.
 بحث قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي مع
رئيس بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم المتحدة

(مديرية التوجيه)
 UNTSOورئيس أركانها اللواء آرثر دايفيد غاون
األوضاع على الحدود الجنوبية ،وعالقات التعاون بين
الجيش والهيئة في إطار اتفاقية الهدنة والقرار .1701
 التقى المدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في
إبراهيم بصبوص
ّ
لبنان السفيرة سيغريد كاغ وع��رض معها األوض��اع
العامة في البالد.

