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المشهد السياسي

أخبار

استرخاء لبناني مشوب بـ ...زائر أميركي جديد
في خطوة نادرة ،اتفق
طرفا النزاع على النظر
بإيجابية إلى مساعي
الحتواء األزمة
الـ«س ـ س»
ً
السياسية ...وفجأة حط في
لبنان زائر أميركي جديد وجاء
معه «إيمان» بالده بتطبيق
الشق اللبناني من القرارين
 1559و!1701
استسلم لبنان بجناحيه وريشه 8 :و14
آذار وم��ا بينهما ،إل��ى األخ �ب��ار الواردة
عن زيارة مرتقبة لنجل امللك السعودي
وم��وف��ده إل��ى دم �ش��ق ،وت��وق��ع أن يحمل
رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ال� �ت ��رك ��ي رج � ��ب طيب
أردوغ��ان بعضًا «من طيبات» الحلحلة،
ّ
ف��رف�ع��وا درج ��ة ت�ف��اؤل�ه��م ،ول��م ي�س��أل أي
منهم ع��ن موعد جلسة مجلس الوزراء
امل�ل�غ��اة ث��م امل��رف��وع��ة م��ن دون ح�س��م ،وال
ع��ن ه�ي�ئ��ة ال �ح��وار ال �ت��ي ض��رب��ت موعدًا
تف به.
قبل عيد االستقالل ولم ِ
طبعًا ،املراهنة على الترياق الخارجي
ل ��م ت �ل��غ ال �خ �ش �ي��ة ،ك �م��ا ل ��م ت�م�ن��ع إعالن
م��واق��ف تصلح ألن تكون ع�ن��وان خالف
ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م��ن ب ��اب االحتياط
رب �م��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ك�ت�ل�م�ي��ح ال �ن��ائ��ب ع �م��ار حوري
إل��ى نية في تغيير ج��دول أعمال جلسة
الحكومة التي ل��م يحدد موعدها بعد،
بالقول إن صالحية وضع جدول أعمال
ّ
أي جلسة «منوطة برئاسة الحكومة»،
وإن ه��ذه الصالحية دس�ت��وري��ة و«على
الجميع أن يبقي (ذلك) دائمًا في ذهنه»
لاّ
وأ ي� �ت� �ج ��اوزه .ل �ك��ن ال �ن��ائ��ب إبراهيم
كنعان شدد على «أن ملف شهود الزور
يجب أن ي�ك��ون ف��ي مقدمة ب�ن��ود جدول
أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة» ،وإن استبعد
ق� ��درة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء «ع �ل��ى الوصول
ال��ى حلول ألن املواقف ال ت��زال متباعدة
داخ �ل �ي��ًا وخ��ارج �ي��ًا» .وأب� ��دى ع ��دم ثقته
�دول � �ي� ��ة «ف� � ��ي ظل
ب� �م� �س ��ار امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� � ّ
املصالح الدولية التي ل��زم��ت لبنان في
السابق لسوريا ثم أرست اتفاق الطائف
وب��دل��ت مصالحها الح�ق��ًا ،وه��ي تسعى
ال�ي��وم ّإم��ا ال��ى تفجير ال��وض��ع اللبناني
أو تلزيم لبنان مرة جديدة».
حوري املرحلة الحالية بأنها
وإذ وصف
ً
إي �ج��اب �ي��ة ،ق��ائ�ل�ا إن «ال �ج �ه��ود العربية
تسير في االتجاه الصحيح» ،ومتحدثًا
ع� ��ن وج� � ��ود «ل� �غ ��ة م �ع �ت��دل��ة ومقبولة،
باستثناء النائب ميشال عون الذي يغرد
خارج السرب وحيدًا» ،دعا «الجميع ،الى
التعاطي بحكمة مع مرحلة ما بعد القرار
االت �ه��ام��ي» ،ال ��ذي ج��زم ب��أن��ه «سيصدر
ف��ي وق ��ت م ��ا ،وف ��ق ق �ن��اع��ات املحكمة»،
وق��ال« :وفق نظام املحكمة التي أنشئت
االتهامي
بموجب القرار  1757فإن القرار
ً
مجموعات وال دوال
لن يتهم أحزابًا وال
لاّ
بل سيتهم أف��رادًا ،نأمل أ يكون بينهم
لبنانيون».
وأعرب النائب عماد الحوت عن اعتقاده
ب� ��أن ال �ت ��واص ��ل ال� �س ��وري ـ�ـ�ـ�ـ�ـ السعودي

«س�ي�ص��ل ال��ى م�خ��رج الئ��ق م��ن األزمة»،
م� ��ؤك � �دًا أن ه� �ن ��اك رغ� �ب ��ة ل � ��دى الفرقاء
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين «ف� ��ي إي� �ج ��اد م �خ ��رج لهذه
األزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة ،يسمح للبنانيني بأن
ي �ت��واف �ق��وا مل��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات املحكمة
الدولية بطريقة مناسبة ال الدفع باتجاه
الفتنة».
وعلى املقلب اآلخ��ر أيضًا ،ش��دد النائب
غ��ازي زعيتر على معادلة «س .س» من
أج��ل «رأب ال �ص��دع ف��ي ل�ب�ن��ان واملنطقة
العربية» ،مؤكدًا «أن لبنان قوي بوحدة
أب �ن��ائ��ه وج �ي �ش��ه وم �ق��اوم �ت��ه ،وسيبقى
ال�ص�خ��رة ال�ت��ي تتحطم عليها املطامع
الصهيونية كما تحطمت ع��ام��ي 2000
و.»2006
كذلك رأى النائب قاسم هاشم أن األجواء
«ت �م �ي��ل إل� ��ى اإلي �ج ��اب �ي ��ة» ،م �س �ت �ن �دًا في
رؤي�ت��ه إل��ى ت��واص��ل االت �ص��االت داخليًا
وإقليميًا و«ب�خ��اص��ة على م�س��ار جسر
ال �ت��واص��ل ال �س��وري ـــــ ال �س �ع��ودي ،الذي
م ��ا زال ال �ع��ام��ل األس � ��اس ف ��ي مساعدة
اللبنانيني على توفير شبكة أمان وطنية
لتترجم ب�خ�ط��وات تنفيذية ت�ت��رك آثارًا
إيجابية ،وتخرج لبنان واللبنانيني من
حالة القلق» .لكنه أبقى على الخشية من
خطوات تقدم عليها الجهات املتضررة
م��ن ح��ال��ة االس �ت �ق��رار «ال �ت��ي ق��د تتقاطع
م� �ص ��ال� �ح� �ه ��ا ع � �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى املحلي
وال��دول��ي كما حصل في املرحلة األولى
من املبادرة السورية ـــــ السعودية».
وإل��ى ال �ـ«س ـــــ س» حجز الرئيس أمني
الجميل مكانًا إلي��ران ،التي التقى أمس

السفارة األميركية:
أوباما يؤمن بدعم
الجيش لتمكين حكومة
لبنان من تنفيذ الـ1559
و1701

سفيرها غضنفر ركن أبادي ،وأعلن أنه
ملس منه رغبة صادقة «في التعاون وفي
نزع فتيل بعض األزمات التي يواجهها
البلد ،وملست رغبة في إج��راء اتصاالت
واسعة ليدفع باتجاه الحوار السياسي
ب ��دل ال �ت �ش �ن��ج ال� ��ذي ن�ع�ي�ش��ه ال �ي ��وم في
ال� �ب� �ل ��د» .ف �ي �م��ا أع � ��اد أ ًب� � ��ادي ال� �ك ��رة إلى
الداخل اللبناني ،قائال إن األمور تسير
ف��ي ات �ج��اه إي �ج��اب��ي «م ��ا دام ف��ي لبنان
قادة حكماء فإن شاء الله ّ
تؤمن الوحدة
لاّالوطنية».
إ أن كل ذلك لم يحجب املخاوف ،التي
وص �ل��ت ع�ن��د ال��وزي��ر ب �ط��رس ح��رب إلى
ح��د ال �ق��ول ف��ي ت�ص��ري��ح مل�ن��اس�ب��ة ذكرى
االستقالل ،إن «روح االنتماء إلى الوطن
وال� ��دول� ��ة وال �ش��رع �ي��ة وص �ي �غ��ة الحياة
ال ��واح ��دة وامل �ش �ت��رك��ة م �ه �ت��زة» ،و«خطر

ّ
من عروض الفوج املجوقل في املدرسة املركزية ملناسبة عيد اإلستقالل (جوزف عيد ــ أ ف ب)

ّ
لنصغ جيدًا لتهديدات نصر الله
خبير إسرائيليِ :

ّ
شدد مؤسس «منظمة الدفاع
الصاروخي» في وزارة الدفاع
اإلسرائيلية عوزي روبني ،على وجوب
االستماع جيدًا إلى تهديدات األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،وقال في مؤتمر في القدس إن
«قدرة الجانب اآلخر تختلف عن

السابق ،فبإمكان حزب الله وسوريا
اختيار األهداف التي يريدون ضربها
في تل أبيب» ،والتي ّ رأى أنها «تحولت
الى أفضل هدف لتلقي الصواريخ
الثقيلة» ،متوقعًا أن تشهد الحرب
املقبلة سقوط صواريخ تزن 1500
كيلوغرام على وزارة الدفاع ومقر

هيئة األركان العامة في وسط تل
أبيب.
وبحسب مراسل القناة العاشرة
اإلسرائيلية للشؤون العسكرية ،فإن
روبني ينصح اإلسرائيليني باإلصغاء
جيدًا للتهديدات التي أطلقها نصر
الله بداية العام الجاري ،متوقعًا أن

الوقوع في أجواء العنف وتدمير وطننا
ي�ل��وح ف��ي األف� ��ق» .ووص �ف��ت مرجعيات
مدينة صور ،إثر لقاء للمناسبة نفسها،
املشهد السياسي بأنه مخيف ،موجهة
ن� ً
�داء إل��ى جميع ال�ق��ادة «للعمل ي�دًا بيد
لقطع دابر الفتنة والسعي املخلص إلى
إنقاذ لبنان».
وم��ن امل�خ��اوف إل��ى االت�ه��ام��ات املتبادلة،
حيث اتهم التنظيم الشعبي الناصري
النائبة بهية الحريري ،بـ«توزيع كميات
ك �ب �ي ��رة م� ��ن ّاألس� �ل� �ح ��ة ع �ل ��ى أنصارها
وأتباعها» ،وأن هؤالء يقومون بدوريات
مسلحة ليلية في شوارع صيدا وأحيائها
«ب�ت�س�ه�ي��ل م ��ن ج �ه��از أم �ن��ي معروف».
وسأل عن الغاية من ذلك و«هل ممارسة
االس �ت �ف��زازات امل�س�ل�ح��ة ت�س�ت�ه��دف إثارة
الفتنة وت�خ��ري��ب السلم األه �ل��ي؟ م��ا هو
موقف القوى األمنية مما يجري؟ وملاذا
لم تبادر إلى منع هذه املمارسات؟».
ّ
ورد ت�ي��ار املستقبل ف��ي ص �ي��دا ،واصفًا
ب �ي��ان ال �ن��اص��ري «ب�ب�ي��ان ال�ف�ت�ن��ة» ،وأنه
م� �ح ��اول ��ة ل� �ـ«إق� �ن ��اع ال� �ص� �ي ��داوي�ي�ن بأن
ه �ن ��اك ط ��رف ��ًا آخ� ��ر م �س �ل �ح��ًا ف ��ي املدينة
غير التنظيم الناصري» ،متهمًا األخير
بتخزين ال�س�لاح «وت��وزي�ع��ه منذ أشهر
ف ��ي ص� �ي ��دا» ،وب ��أن ��ه ي� �ح ��اول استدراج
التيار «إل��ى ص��دام كالمي تمهيدًا لجره
ال��ى ص��دام ف��ي ال�ش��ارع  ،لكنها ستبقى
أمنية لن يبلغها ه��ذا التنظيم وم��ن هم
وراءه».
ف��ي ه��ذه األج ��واء ،ح��ط ف��ي لبنان أمس،
ق� ��ائ� ��د امل� �ن� �ط �ق ��ة ال ��وس � �ط ��ى األميركية
ال� �ج� �ن ��رال ج �ي �م��س م��ات �ي��س ع �ل��ى رأس
وف � ��د ،وج � ��ال ع �ل��ى رئ �ي��س الجمهورية
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،وزي ��ر ال��دف��اع الياس
املر وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وسلم سليمان ،بحسب املكتب اإلعالمي
ف��ي ب �ع �ب��دا ،رس��ال��ة خ�ط�ي��ة م��ن الرئيس
األميركي باراك أوباما «تتضمن معايدة
ب �ع �ي��د االس � �ت � �ق �ل�ال» .وذك � � ��رت السفارة
ماتيس التقى أيضًا أركان
األميركية أن ً
ال�س�ف��ارة ،م�ش�ي��رة إل��ى أن��ه ي��زور بيروت
للمرة األول��ى ،وأن��ه تعهد خ�لال لقاءاته
متابعة دع��م املساعدات العسكرية «في
مجالي التدريب واالنخراط لبناء قدرات
عسكرية أكبر ،وتعميق العالقات بيننا»،
ً
مضيفة أن الرئيس األميركي «يؤمن بأن
دع��م ال��والي��ات املتحدة للقوات املسلحة
اللبنانية ه��و ج��زء م��ن االل �ت��زام الدولي
لتمكني الحكومة اللبنانية من ممارسة
سيادتها وسلطتها على كل أراضيها،
كما ينص القراران  1559و.»1701
عروض الدعم لم تقتصر على األميركيني،
إذ أب� ��دت س �ف �ي��رة ب��ري�ط��ان�ي��ا فرنسيس
غ��اي ،خ�لال افتتاح مركز ت��دري��ب «على
ح�ف��ظ األم ��ن» ف��ي منطقة ال �ب �ت��رون ،ثقة
حكومة بالدها ب��دور الجيش ،وعزمها
على «مواصلة دعمه وتفعيل التعاون
معه في كل املجاالت».
أم� ��ا ال �ه �ي �ئ��ة ال �ق �ي��ادي��ة ف ��ي املرابطون،
ف �ن � ّ�وه ��ت ب �ج �ه��د رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة في
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ه�ب��ة ال �س�ل�اح الروسي،
آملة أن يكون ذل��ك «ب��داي��ة كسر احتكار
ف��ول �ك �ل��ور ال� �س�ل�اح األم �ي ��رك ��ي الفاسد،
وتعزيز قدرات الجيش بأسلحة إيرانية
وغيرها من الدول التي تعرض املساعدة
الجدية».

◄ روسيا :النسحاب سريع
من قرية الغجر
م ��ع ص � ��دور امل ��زي ��د م ��ن املواقف
امل�ش�ك�ك��ة ف��ي ال �ق��رار اإلسرائيلي
امل �ب��دئ��ي ب��االن �س �ح��اب م��ن الجزء
ال �ل �ب �ن��ان��ي م ��ن ال� �غ� �ج ��ر ،وآخرها
للنائب الوليد سكرية ،ال��ذي رأى
أن ه� ��ذا ال� �ق ��رار ي �ه��دف إل� ��ى فتح
م� �ل ��ف س �ل��اح امل � �ق� ��اوم� ��ة ،رحبت
وزارة الخارجية الروسية بـ «قرار
إسرائيل إنهاء احتاللها للشطر
الشمالي من القرية» ،مشددة في
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ع�ل��ى أه�م�ي��ة تنفيذ
ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ف� ��ي أس � � ��رع وقت
م �م �ك��ن ،ت �ط �ب �ي �ق��ًا ل �ل �ق��رار ،1701
الذي ينص على احترام استقالل
لبنان وسيادته .وأكدت أن روسيا
بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس
األم � ��ن س �ت ��واص ��ل ب� ��ذل الجهود
الرامية الى ضمان االستقرار في
جنوب لبنان.

ّ
◄ وزير الدفاع يتبنى
«أمر االستقالل»

أك ��د وزي ��ر ال��دف��اع ال �ي��اس امل ��ر ،في
كلمة الى العسكريني ملناسبة عيد
االس �ت �ق�ل�ال ،م��وق��ف ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي بعدم السماح
ب ��إس �ق ��اط ال �ت �ب��اي �ن��ات السياسية
«ع�ل��ى األرض وتحويلها ال��ى فتنة
ت �ه��دد أرواح امل ��واط �ن�ي�ن وتضرب
املكتسبات الوطنية في الصميم»،
وقال« :مهما بلغ حجم التضحيات
التي يمكن أن يقدمها الجيش في
ه��ذا امل�ج��ال تبقى أق��ل كلفة بكثير

م��ن ال �ث �م��ن ال� ��ذي س�ي��دف�ع��ه الوطن
ب��أس��ره ف��ي ح��ال ان��زالق ال�ب�لاد الى
أتون الفتنة البغيضة» ،معلنًا أن ما
ّ
عبر عنه قهوجي «ينبع من وحدة
السلطة السياسية والعسكرية في
وزارة الدفاع».

◄ عون في زغرتا
وبنشعي غدًا
تكون كل البنى التحتية والعسكرية
تحت التهديد «وفي مثل هذه الحاالت
ال أعتقد أننا سنستطيع االستمرار
في التجوال في ميدان تل أبيب (خالل
الحرب) ،أما من يريد السفر خارج
إسرائيل ،فعليه تأجيل األمر ألن مطار
تل أبيب سيكون خارج الخدمة».

أع� �ل ��ن امل �ك �ت��ب اإلع�ل��ام� ��ي لرئيس
تكتل التغيير واإلصالح ،أن النائب
ميشال ع��ون س�ي��زور رئيس تيار
امل��ردة النائب سليمان فرنجية في
دارت��ه في بنشعي ،عند األول��ى من
بعد ظهر غد األحد ،إثر لقاء يعقده
م��ع هيئة ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر في
زغرتا ،في مدرسة ن��ورث ليبانون
كولدج للرهبانية املارونية.
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