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غياب القرار 
السياسي واألمني 

املوحد ُيبقي
اجليش والبقاع 
الشمالي عرضة 

للدواعش

سالم ألهالي 
العسكريني: لبنان 

كله معكم

ندمي اجلميل: ملاذا 
مهاجمة »داعش« 

وهي لم تهجم 
علينا؟

رسميًا: يد مخابراتية 
تدير األحداث 

والشائعات في لبنان

جنبالط فضّل تسريع احملاكمات بدل املقايضات

موافقة مبدئية على مبادلة العسكريني اللبنانيني املخطوفني 
مبوقوفني إسالميني لم يدع عليهم أو أنهوا محكوميتهم

اللبنانية«: لقد  املواطن���ة 
دف���ع لبنان اثمان���ا كبيرة 
للموج���ة االرهابي���ة كان 
الهجوم على  آخر فصولها 
عرسال واختطاف عدد من 
العسكريني، واقول لعائالت 
العسكريني املخطوفني لستم 
وحدك���م، لبنان كله معكم، 
وابناؤك���م باجليش وقوى 
االمن هم شرفنا وعزنا، وكما 
وقفوا للدفاع عن الوطن فإننا 
نقف جميعا يدا بيد من اجل 
ان نحررهم، وان الوصول 
الى النتيج���ة التي نريدها 
جميعا يتطلب اقصى درجات 
التضامن، وجزء منها كبير 
وهي جهود سرية ويجب ان 
نتكتم عليها العطائها فرص 
النجاح بعي���دا عن االثارة 

االعالمية.
واض���اف: املعركة على 
االرهاب مازالت في بداياتها، 
واننا في هذا الظرف العصيب 
مطالبون بتعزيز مؤسساتنا 
السياس���ية وبااللتفاف مع 
املؤسسة العسكرية املسؤولة 
اجلدية عن امننا واستقرارنا، 
ونحن مطالبون بالعودة الى 
امليث���اق والطائف لتنظيم 

حياتنا السياسية.
وتابع قائال: اكرر الدعوة 
القوة السياس����ية  جلميع 
النتخاب رئيس اجلمهورية 
املس����يحي املارون����ي رأس 
الدول����ة، وبه����ذه الطريقة 
نحص����ن بيتن����ا ونض����خ 

احليوية في مؤسساتنا.
وختم بالق����ول: الرجال 
زائلون واالنظمة السياسية 
عرضة للتب����دل والتحول 
ولبنان ب����اق واحدا موحدا 
ضمن احلدود التي مت اعالنها 
قبل 94 عاما، فلنحفظ هذه 

الثروة التي اسمها لبنان.
رئيس ح����زب التوحيد 
العرب����ي وئام وه����اب قال 
في احتفال تكرميي له في 
بلدته »اجلاهلية«: قد نضطر 
جميعا الى حمل السالح الى 
جانب اجليش، وليس ضد 
بعضنا بعض����ا، بل بوجه 
هذا املش����روع »الوحش« 
الذي اسمه داعش، رافضا 
حتلي����ل االجتماع الوزاري 
في السراي الذي تصور ان 
ما يج����ري لعبة مخابرات، 

مؤكدا عل����ى وحدة اجلبل 
من عاليه الى املنت والشوف 
واقليم اخلروب بوجه هذه 

االحداث.
اللواء جميل السيد املدير 
العام الس����ابق لالمن العام 
احملسوب على قوى 8 آذار 
استغرب رفض مبدأ املقايضة 
مع االرهابيني دفاعا عن هيبة 
الدول����ة وحجته ان الدولة 
اللبنانية الراهنة باتت بال 

هيبة وفاقدة االهلية!
وعارض السيد املقايضة 
احلصري����ة، ودعا الى عفو 
الس����جناء، مذكرا  عام عن 
بان الرئيس السوري بشار 
اليوم  االس����د اصدر حتى 
ثالثة اعفاءات عامة من باب 
اس����تيعاب الناس وبشرط 

عدم التكرار.
السيد وفي حديثه لقناة 
»اجلديد« ق����ال ان البعض 
يضع شرط انسحاب حزب 
اهلل م����ن س����ورية الطالق 
املخطوفني، معتبرا ذلك من 
التضليل عن االهداف  باب 

احلقيقية.
وشهدت املناطق اللبنانية 
التي ينتمي اليها العسكريون 
اخلمسة العائدون احتفاالت 
ترحيبية، فيما خيمت اخليبة 
على اهال���ي اجلنود الذين 

اليزالون قيد االحتجاز.
ودعت ش���قيقة الرقيب 
جورج خ���وري حزب اهلل 
ال���ى التحرك النه���اء ملف 
املخطوف���ني، وقالت: ما في 
غير ابو مالك التلة والشيخ 
مصطف���ى احلجي���ري هما 
الق���ادران على اس���ترجاع 
املخطوفني، نحن ال عالقة لنا 
بحزب اهلل، نحن حتت ثوب 
اجليش اللبناني، وتوجهت 
الى ح���زب اهلل بالقول: يا 
حزب اهلل، اذا عندك ضمير 
لبناني، اللبنانيون ال يريدون 
احلرب، انا مس���يحية وانا 
استنكر كل ما حصل وارفض 

حرق اي علم ألي طائفة.
وفي القلمون )اللبناني(، 
دعا شقيق اجلندي املخطوف 
ابراهيم الغيض الى التفاوض 
مع اخلاطفني بقوله: يا دولة 
الرئيس، عسكرك معرض 
للذبح وليس من حل غير 

التفاوض.

إث����ارة الفتنة والى حتويل 
األنظ����ار باس����تمرار ع����ن 
اس����تحقاق انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
مصادر »واسعة االطالع« 
قال����ت ل� »األنباء« إن هدف 
االجتم����اع كان اس����تكمال 
مس����ار عملية اإلفراج عن 
التوجه  املخطوفني وف����ق 
الذي اعتمد مسبقا بأن تتولى 
احلكومة إدارة ملف اإلفراج 

عن املخطوفني.
وقد سرع في ولوج هذا 
املسار إفراج اخلاطفني عن 
خمسة عسكريني ثم بدأت 
التغطية السياسية للمساعي 
بدعوة النائب وليد جنبالط 
إلى بت مصير اإلسالميني 
املوقوفني، وكذلك ما تضمنه 
كالم الرئيس نبيه بري عن 
الوحدة الوطنية في مواجهة 
اإلرهاب وال����ذي يدخل في 
إطار توفي����ر األجواء التي 
تتيح االنتق����ال إلى اجلزء 
الثاني واألخير من عملية 
التف����اوض عل����ى إط����الق 
اإلس����الميني املوقوفني في 
سجن رومية وفق ضوابط 
أمنية وقضائية من شأنها 
إخراج هذا امللف من دائرة 

االبتزاز الدائم.
وعلم����ت »األنب����اء« أن 
حضور وزير العدل اشرف 
ريفي االجتماع صب في خانة 
وضع املخارج القانونية التي 
تتيح تسهيل األمور ومنع 

العرقلة.
إلى  وكان ريف���ي طلب 
التمييزية  العام���ة  النيابة 
التحرك للقب���ض على من 
أحرق بع���ض الصلبان في 
طرابل���س احتجاج���ا على 
إحراق مجهولني لراية داعش، 
وهذا موضع حتقيق أيضا.

رئي���س مجلس الوزراء 
متام س���الم اك���د امس ان 
مكافح���ة االرهاب الظالمي 
يجب ان حتتل االولوية عند 
اصحاب القرار وان مواجهة 
املوجة الظالمية عملية معقدة 

وطويلة.
وقال مبناس���بة الذكرى 
ال� 94 الع���الن دولة لبنان 
الكبي���ر في حف���ل اقيم في 
الس���راي احلكوم���ي حتت 
عن���وان »بي���روت عاصمة 

بيروت ـ عمر حبنجر

تتجه احلكومة اللبنانية 
نح����و مقايض����ة العناصر 
العسكرية واألمنية احملتجزة 
لدى داع����ش والنصرة في 
جرود عرس����ال والقلمون 
بسجناء أصوليني مالحقني 
بجرائ����م عدة في س����جن 
رومية، وذلك لضغط أهالي 
الذين يقفلون  العسكريني 
الط����رق كل ف����ي منطقته، 
واستجابة ملقتضيات احلل 

السياسي لهذه األزمة.
ووف����ق معلوم����ات ل����� 
»األنب����اء« أن جلنة معنية 
كلف����ت بدراس����ة ملف����ات 
املوقوفني ممن مضت فترات 
طويلة عل����ى وجودهم في 
السجن ولم يدع عليهم أو 
لم تصدر أح����كام بحقهم، 
أو صدرت األحكام ونفذوا 
العقوبة، ومع ذلك استمر 
سجنهم إداريا على غرار ما 
يحصل في سورية، ليصار 
إلى مبادلتهم بالعسكريني 
واألمنيني أو من بقي منهم 

قيد االحتجاز.
وفض����ل النائ����ب وليد 
جنبالط تس����ريع محاكمة 
املوقوفني اإلسالميني على 
املقايض����ة، واعتبر  عملية 
انه لو ل����م يحصل تأخير 
ف����ي احملاكم����ات ول����و لم 
يتردد القضاء لوفروا علينا 
أزمة، وتساءل: ملاذا التردد 
والتلكؤ في إجراء حكومة 
عادلة آخذين بعني االعتبار 
الظروف السياسية احمليطة 
واملختلفة متاما بعدما أصبح 
داعش على احلدود؟ معتبرا 
أن املقايض����ة تق����ود إل����ى 
الفوضى وتضرب معنويات 

اجليش.
الرئي����س مت����ام  وكان 
سالم ترأس اجتماعا امنيا 
قضائيا، وتركزت املناقشات 
فيه على معرفة »من يلعب 

بالبلد؟«.
وأشار املش����اركون إلى 
إمكان وجود عمل مخابراتي 
يس����عى إلى جر لبنان إلى 
فتنة سنية � شيعية وسنية � 
مسيحية من خالل ممارسات 
كمثل بث شريط عن إحراق 
أعالم داعش في األشرفية، مع 
أن تاريخ تسجيل الشريط 
يعود إلى أسابيع خلت وما 
تال ذلك من ممارسات مماثلة 

في طرابلس.
املجتمع����ون  وط����رح 
تس����اؤالت ح����ول خلفية 
الشائعات التي حتدثت عن 
حشود تقدر بثمانية آالف 
مس����لح من داعش تنتشر 
على حدود لبنان، تبني أنها 
شائعات مسربة من أجهزة 
خاصة، كما طرحت تساؤالت 
عن هدف تسليم العسكريني 
إلى ذويهم بدل  اخلمس����ة 
تسليمهم مباشرة للجيش؟ 
ومن يقود مفاوضات إطالق 
األسرى والتدابير املتخذة 
ملواجهة تطورات عرسال؟ 
الدول  وكيف دخلت احدى 
على خط املفاوضات بعدما 
كانت ممتنعة عن القيام بدور 

الوساطة؟
وخل����ص النق����اش إلى 
وجود يد مخابراتية تدير 
هذه األح����داث وتهدف إلى 

)محمود الطويل( لبنانيون يحتفلون باطالق بعض العسكريني وعودتهم الى عائالتهم  

نقوال لـ »األنباء«: عون يزيد رئاسة اجلمهورية شرفًا
التي  الرئاس����ية  االنتخابات 
تفاقمت مع اقتراح العماد عون 
بتعديل الدستور، لفت النائب 
نقوال الى أن املشكلة ليست 
في مضم����ون االقتراح بقدر 
ما هي في الكيدية السياسية 
الفريق اآلخر  التي ميارسها 
ضد تكتل التغيير واإلصالح، 
مش����يرا ال����ى أن االقتراح ال 
ميس بروحية الدستور جلهة 
صالحيات رئيس اجلمهورية 
أو احلكومة، وال يرمي إطالقا 
الى تغيير النظام من برملاني 
الى رئاسي، إمنا املراد منه فقط 
تعديل طريقة انتخاب الرئيس 
إلعطاء الشعب حقه في اختيار 
من يريد على رأس اجلمهورية، 
معتبرا بالتالي أنه كان أجدى 
باملعترضني على االقتراح أن 
يبادروا حضاريا الى مناقشة 
العماد مبا يقترحه، بدال من 
إطالقهم حفل����ة صاخبة من 
الشتائم والسباب واالتهامات 
التي ال ُتنهي أزمة بحجم أزمة 
الرئاسة. واستطرادا لفت نقوال 
الى أن من يتهم العماد عون 
التغيي����ر واإلصالح  وتكتل 
بالداعشيني وبأنهم يعملون 
ضد مصلحة املسيحيني في 
العربي، هم  لبنان واملشرق 

الذين مارسوا بحق  أنفسهم 
اللبنانيني عموما واملسيحيني 
خصوصا الداعشية السياسية 
واألمنية على مدى عقود من 
الزمن، ويعلمون متاما أن ما 
مُييز العماد عون ومن خلفه 
التي����ار الوطني احلر وتكتل 
التغيير واإلصالح عنهم، هو 
أن أياديهم غير ملوثة بدماء 
اللبنانيني وباملال كما هو حال 
أياديه����م، معتبرا بالتالي أن 
الدواعش احلقيقيني هم من 
يشهد لهم تاريخهم باإلجرام 
وبإفقار اللبنانيني من خالل 

نهب املال العام.
وردا على سؤال، ختم نقوال 
مؤكدا أن رئاسة اجلمهورية 
ليست هدف العماد عون كما 
يحاول جتار الهيكل تسويقه، 
وما اتهام العماد عون بسياسة 
»أنا أو ال أحد« سوى محاولة 
رخيصة إلس����قاط أمراضهم 
السياسية والنفسية عليه، 
مش����يرا الى أن العماد عون 
يزيد رئاسة اجلمهورية شرفا، 
خصوصا أن من ارتبط اسمه 
بتحرير لبنان ليس بحاجة 
للقب فخامة الرئيس، ألنه هو 
من أبقى للفخامة مقعدها على 

رأس اجلمهورية اللبنانية.

وقوى األمن الداخلي.
وأكد نق����وال في تصريح 
ل����� »األنباء« وج����ود قطبة 
سياس����ية مخفية في أحداث 
عرسال توحي بأن األمن في 
البلدة أصبح خاضعا للتسوية 
اإلقليمي����ة املرتقبة، وهو ما 
يبع����ث على القل����ق ويحتم 
انتظار املزي����د من املفاجآت 
األمنية والعسكرية من قبل 
اإلرهابيني، معتبرا أن املشكلة 
األكبر كمنت في قبول احلكومة 
التفاوض مع اإلرهابيني وان 
من خالل ش����خصيات دينية 
وأمنية وسياسية، وهو اخلطأ 
الذي سمح لعصابات داعش 
وجبهة النصرة وغيرها من 
املنظمات التكفيرية واملتطرفة 
الدولة  فرض شروطها على 
اللبناني����ة إلطالق س����راح 
العسكريني احملتجزين لديها، 
مشيرا الى أن املطلوب واحد 
وه����و قرار سياس����ي وأمني 
موح����د ورادع، خصوصا أن 
اإلرهابي����ني يراهن����ون على 
االنقسام السياسي واملذهبي 
بني اللبنانيني لتنفيذ مآربهم 
واعتداءاته����م على اجليش 
واملواطن����ني. عل����ى صعيد 
مختل����ف وعلى خ����ط عقدة 

بيروت ـ زينة طبارة

رأي عضو تكتل التغيير 
واإلص����الح النائ����ب د.نبيل 
نقوال أن ما جرى في عرسال 
يوم اخلميس الفائت لم يكن 
مفاجئا، ال ب����ل كان متوقعا، 
خصوصا أن التكتل حذر مرارا 
وتك����رارا من فوضى اللجوء 
الس����وري، ونبه من حتمية 
الى كرة نار يصعب  حتوله 
بالتالي أن  إطفاؤها، معتبرا 
غياب القرار السياسي واألمني 
املوح����د حملاربة اإلرهاب في 
عرسال وإعادة تنظيم اللجوء 
السوري، س����يبقي عناصر 
اجلي����ش والبقاع الش����مالي 
برمته عرضة لهجمات داعش 
النصرة، مشيرا من  وجبهة 
جهة ثانية الى أن ما يزيد في 
الطني العرس����الي بلة هو ان 
املساءلة في لبنان أصبحت 
عمل����ة مفقودة حت����ول دون 
محاسبة املسؤولني املرتكبني 
انتفاض  واملقصرين، بدليل 
رئي����س احلكوم����ة في وجه 
املطالبني بلجنة حتقيق نيابية 
للكش����ف عن كيفية خروج 
اإلرهابيني بسهولة من عرسال 
ومعهم أس����رى من اجليش 

نبيل نقوال 

»لقاء سيدة اجلبل«: الرهان على االعتدال 
السني وضد »حتالف األقليات«

بيروت: لقاء س����يدة اجلبل ال����ذي هو مكون 
سياس����ي من مكونات 14 آذار انعقد في األشرفية 
حتت وطأة التطورات الدراماتيكية في املنطقة التي 
شكلت تهديدا مباشرا ألمن املسيحيني ووجودهم 
في املنطقة وتهدد بتقويض مبدأ الشراكة اإلسالمية 
املسيحية، وتدفع باجتاه إحياء أفكار ومشاريع 
على الساحة املسيحية في مواجهة اخلطر املتمثل 
ف����ي »داعش«، كان يعتقد أنها تنتمي إلى مرحلة 
س����ابقة ولت مثل حتالف األقليات واألمن الذاتي 
والتسلح. لقاء س����يدة اجلبل الذي يحركه ركنا 
األمانة العامة ل� 14 آذار النائبان السابقان فارس 
سعيد وسمير فرجنية، خلص بعد ثالث ساعات 
من املناقشات إلى إنشاء جلنة حتضيرية مهمتها 
اإلعداد إلطالق كتلة سياس����ية عابرة للطوائف 
تعمل من أجل حماية لبنان وسالمه الدائم، وذلك 
على القواعد الرئيسية التالية: ال متييز بني إرهاب 
وإرهاب )داعش واألس����د( حماية املس����يحيني ال 
تكون من خالل حتالف األقليات، ليس هناك حل 
مسيحي خاص ملشاكل املسيحيني بل حل شامل 

لكل مشاكل املنطقة.
وقد متيز اللقاء بحضور الرئيس فؤاد السنيورة 
وكلمته التي أكد فيها انحياز املسلمني إلى التجربة 
اللبنانية بقوله: »أنا أعتبر أنكم أنتم املجتمعون 
هن����ا أقرب إلي، أكثر من ال����ذي يرفع راية والية 
الفقي����ه في طهران، أو راي����ة اخلليفة احلاكم في 
املوصل والرقة، ألنكم تشبهون لبنان وتشبهون 
ش����عب لبنان وتاريخ لبنان مباضيه وحاضره، 
وطموح اللبنانيني إلى مستقبل آمن وزاهر«. وقد 
تركت كلمة الس����نيورة انطباعا لدى املشاركني 
بأن »االنتساب الس����ني للتجربة اللبنانية بعد 
انتفاضة« االس����تقالل أوضح بكثير من انتسابه 
بعد العام 1943. وفي حني رأت مصادر سياسية 

في 14 آذار أن لقاء س����يدة اجلبل أكد على أن دور 
املسيحيني يكمن في االلتصاق باالعتدال اإلسالمي، 
وخوض املعركة بالتكافل والتضامن إلى جانب 
ه����ذا االعتدال، وليس بالتماي����ز عنه، وأنه جنح 
في تقدمي أطروحة متكاملة خليارات املسيحيني، 
حيث تشكل التوصيات اخلتامية اخلمس خريطة 
طريق خلروج املسيحيني واملسلمني من مستنقع 
احلرب والعنف نحو السالم، وإعادة بناء األوطان 
العربية على قاعدة التعددية واملدنية، كما تشكل 
رؤي����ة متكاملة تعيد االعتبار للتجربة اللبنانية 
وضرورة تعميمها كنموذج خالصي في املنطقة، 
وتعيد االعتبار أيضا لدور املس����يحيني لبنانيا 
وعربيا. رأت مصادر في 8 آذار أن اللقاء ساوى بني 

أبو بكر البغدادي وبشار األسد وإسرائيل.
وأشارت إلى أنه أتى على ذكر سورية أكثر من أي 
أمر آخر. في حني أن رئيس »كتلة املستقبل« النيابية 
فؤاد السنيورة طرح معادلة ميكن تفسيرها على 
أنها تشكيك في دور اجليش اللبناني ومهمته عندما 
سأل: »هل نريد جيش لبنان وجنود لبنان، حلماية 
سيادة  لبنان واستقالله والدفاع عن مواطنيه ضد 
أي معتد وضد جميع قوى اإلرهاب؟ أم أن يتحول 
إلى فرقة في خدمة مشاريع والية الفقيه العابرة 
للحدود السياس����ية أو املنظمات اإلرهابية، وفي 
احملصلة أدوات في احلروب املتناسلة واملتنقلة 
في املنطقة من بلد إلى آخر؟«. واعتبرت أن البيان 
اخلتام����ي ل� »اللقاء« لم يكن أفضل حاال من كالم 
الرئيس السنيورة، فهو لم يأت على ذكر مسألة 
اختطاف العس����كريني اللبنانيني في عرسال، ال 
إيجابا وال س����لبا. ال ذكر للجيش وس����بل دعمه 
فعلي����ا، التركيز في نقاط البيان اخلمس اقتصر 
على سورية بشكل مباشر أو غير مباشر، وحتديدا 

»إرهاب النظام«.

بيروت: تقول مصادر مواكبة لقضية املخطوفني 
والرهائن العسكريني اللبنانيني لدى »داعش« 
و»النصرة« في جرود عرسال والقلمون إن 
مطالب وشروط اجلهة اخلاطفة تتوزع بني 

قسمني: 
٭ األول »سياسي فضفاض« ليس مطروحا 
للتنفيذ وإمنا من باب تسجيل املوقف ورفع 

السقف.
وفي هذا اإلطار يندرج عنوانان رئيسيان: 

املطالبة بانسحاب حزب اهلل من سورية وبوقف 
قصفه وقتاله في القلمون في مرحلة أولى، 
وإغاثة النازحني السوريني في لبنان وعدم 
التعرض ملخيماتهم مبضايقات ومداهمات.

٭ الثاني عملي يتضمن املطالب الفعلية وبندين 
أساسيني هما: 

- تأمني حرية احلركة والتنقل بني عرسال 
وجرودها عبر إبقاء ممرات آمنة، خصوصا مع 

اقتراب فصل الشتاء.
- اإلفراج عن موقوفني إسالميني في سجن 

رومية من ضمن صفقة تبادل ومقايضة بني 
العسكريني املختطفني واملوقوفني اإلسالميني، 

على أن يتم حتديد األسماء واألعداد بعد موافقة 
احلكومة اللبنانية على مبدأ املقايضة.

املوقف الرسمي اللبناني رافض ملبدأ املقايضة 
والرضوخ لضغوط وابتزاز اجلماعات اإلرهابية 

التي دعت الدولة اللبنانية الى التصرف مثل 
دول أخرى قبلت مببدأ املقايضة وصفقات 
التبادل ولم تعتبرها مهانة أو انتقاصا من 

سيادتها وكرامتها. ولكن حتت وطأة الضغوط 
العامة والناجتة عن حتركات أهالي املخطوفني 
من جهة، وعن تصرفات اجلهات اخلاطفة )في 

إفراج انتقائي عن مخطوفني وفي بث خبر 
مصور عن ذبح أحد العسكريني(، اضطرت 
احلكومة للبحث عن حل لهذه القضية التي 

صارت عنوانا أول في امللفات العالقة ومصدرا 
أساسيا للتوتر السياسي والطائفي في البلد.

وفي املعلومات حول االجتماع الوزاري األمني 
الذي عقد في السراي احلكومي مساء أمس 

األول برئاسة الرئيس متام سالم، أن املجتمعني 
اطلعوا على ملف محاكمات اإلسالميني في 

سجن رومية، واستمعوا إلى شرح عن مساره، 
حيث تبني أن نسبة 66.6% قد أجنزت وصدرت 
فيها األحكام وسيفرج عن كل من يتبني أنه ال 

جرم عليه، وستستكمل احملاكمات بالسرعة 
املطلوبة وفي معزل عن ملف العسكريني 

املخطوفني. وبحسب مصادر اللقاء، استعرض 
املجتمعون اخليارات املتاحة إلطالق الرهائن، 
وهي ثالثة: اخليار العسكري )حترير الرهائن 

بالقوة( غير املطروح على الطاولة، وخيار 
التفاوض الذي أثبت فاعليته حتى اآلن، على 

األقل مع »جبهة النصرة«، التفاوض غير 
املباشر عبر أقنية، أبرزها هيئة العلماء املسلمني 
والشيخ مصطفى احلجيري. لكن هذا اخليار ال 
يضمن حترير جميع الرهائن، وال مينع األذى 
عنهم، وبالتالي، وبهدف حترير اجلميع ساملني، 
ال بد من اللجوء إلى اخليار الثالث املتبقي وهو 

خيار التبادل. وبحسب مصادر املجتمعني، 
فإن أحدا منهم لم يعلن صراحة تأييده إجراء 
تبادل مع اخلاطفني. لكن وزير الداخلية طرح 

»اخليارات املتاحة«، ومن بينها التبادل. وبحسب 
املصادر، ستتولى اللجنة الوزارية املكلفة 

مبتابعة امللف عرضه على الكتل السياسية، 
متهيدا التخاذ القرار املناسب بهذا الصدد، 

علما أن معوقات قانونية حتول دون إطالق 
محكومني، إال بعفو يصدره رئيس اجلمهورية 

أو بقانون يصدره مجلس النواب، وحيث ان 
هناك أصواتا سياسية بدأت ترتفع بإصدار 

قانون عفو عام عن املوقوفني اإلسالميني شبيه 
بقانون العفو العام عام 2005 عن موقوفي 

الضنية. وكانت الفتة لالنتباه مشاركة رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي جان فهد في 

االجتماع ومفوض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي صقر صقر، بالتزامن مع 

كالم حول وجود استعداد رسمي للبحث في 
إمكانية إطالق سراح بعض املوقوفني في سجن 
رومية في مقابل اإلفراج عن جميع العسكريني 
املخطوفني. وأفادت بعض املعلومات بأن هناك 

اجتاها لدرس ملفات املوقوفني اإلسالميني 
متهيدا إلخالء سبيل من ليس عليه أحكام، في 

مقابل حترير العسكريني.

٭ لقاء عونـ  املشنوق: »اللقاء اخللوة« بني العماد 
ميشال عون والوزير نهاد املشنوق في الرابية 
كان جيدا في أجوائه ونتائجه. وعلم أن املشنوق 
نقل الى عون رسالة شفوية من الرئيس سعد 
احلري����ري يؤكد فيها حرصه على اس����تمرار 
التواصل السياسي والتعاون احلكومي. كما أن 
الوزير املشنوق تفادى اخلوض في موضوع 
الرئاسي، مكتفيا بالتشديد على  االستحقاق 
أهمية ملء الف����راغ في رئاس����ة اجلمهورية 
والتوصل الى اتفاق سياس����ي بهذا الش����أن، 
وشارحا من جهة أخرى األسباب التي جتعل 
من إجراء االنتخابات النيابية أمرا صعبا في 
ظل الظروف القائمة، ولكن املسألة احملورية في 
اللقاء كانت أحداث عرسال وتداعياتها األمنية 
و»العسكرية«، حيث مت التداول في أفكار لكيفية 

معاجلة الوضع وعدم تكرار ما حدث.

٭ املستقبل يشيد بدور الشيخ احلجيري: صدرت 
إشادات من تيار املستقبل بالشيخ مصطفى 

احلجيري املعروف بـ »أبو طاقية«، وهو صلة 
وصل واتصال أساسية مع املسلحني في 

عرسال وجرودها. الوزير نهاد املشنوق وجه 
حتية الى »الشيخ مصطفى احلجيري على 

دوره ووطنيته وعلى كل ما قام به وما يحاول 
أن يقوم به ومن يتناوله وكأنه يتناول جهدا 

صادقا وخيرا إلطالق املخطوفني«. النائب 
جمال اجلراح شكر في بيان الشيخ احلجيري 
على »جهوده الكبيرة وتضحياته، وعلى تكبده 

املشقات واملخاطر من أجل إنقاذ العسكريني 
من أبنائنا واخوتنا في اجليش وقوى األمن 

الداخلي«، مؤكدا أن »جهود احلجيري ومساعيه 
إمنا تعبر عن عمق التزامه الوطني وإنسانيته 

وإميانه بلبنان وشعبه«.

٭ موقف مغاير: بخالف مواقف صدرت عن تيار 
املستقبل وأوساط وزارية ونيابية قريبة منه 
تساوي بني »داعش« وحزب اهلل بصفتهما 
»وجهني لعملة واحدة«. صدر موقف مغاير 
لدى أوساط أخرى في املستقبل بينها موقف 
مستشار الرئيس س���عد احلريري النائب 
الس���ابق غطاس خوري قال في���ه: »نحن 
نعتبر أن حزب اهلل مكون أساسي موجود 
في البلد لدينا خصومه سياسية معه، لكن 
هذه اخلصومة حتل بالطرق السياسية على 
طاولة مجلس ال���وزراء، أما فيما يتعلق ب� 
»داعش« فهو عدو قائ���م للمجتمع العربي 
واللبناني ونريد تفتيته، وهناك عداوة معه«، 
مذك���را ب� »اننا نقب���ل باجللوس مع حزب 
اهلل الى الطاولة نفسها، ألنه لدينا مصالح 
مشتركة كلبنانيني للدفاع عن بلدنا، وهذا 

موقفنا«.

٭ لبنانيون ينضمون إلى »داعش« في سورية والعراق: 
كشفت مصادر معنية بالوضع األمني أن 
جهات أمنية رصدت منذ منتصف يونيو 

املاضي تدفق عدد كبير من اللبنانيني 
والالجئني السوريني إلى العراق وسورية 
لاللتحاق بتنظيم »داعش« وقد عاد بعض 
ممن غادروا األراضي اللبنانية الى لبنان 
بعد تلقيهم تدريبات لتنظيم خاليا نائمة. 
كما أعطيت توجيهات آلخرين رغبوا في 

االنتقال الى العراق والرقة في سورية للبقاء 
في لبنان. وقدرت هذه اجلهات عدد عناصر 

اخلاليا املوجودة داخل لبنان بنحو ثالثة 
آالف بني لبنانيني وسوريني إذ يتوارى العديد 

من السوريني داخل بلدات لبنانية وورش 
بناء بذريعة العمل إلبعاد الشبهات عنهم.

»العسكريون الرهائن« و»املقايضة«:  إقفال ملف املوقوفني اإلسالميني
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