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»الحوادث المتكررة« جنوب الليطاني
بيروت: في ظل وضع »ملتبس واش��كالي« 
نشأ في املنطقة احلدودية جنوب الليطاني 
مع تكرر إشكاالت واحتكاكات »مقلقة« بني قوات 
اليونيفيل وسكان املنطقة، يصعب فهم ما يجري 
وفك ألغازه، اال انه باإلمكان رسم صورة تقريبية 

للوضع املستجد من خالل املالحظات التالية:
1 - م��ن الناحية امليداني��ة العمالنية، وقعت 
األحداث في القطاع الغربي ملنطقة انتشار القوات 
الدولية حيث مناطق التواجد األساسي للوحدات الفرنسية، ومن 
بني 27 مواجهة حصلت في األسابيع األخيرة بني »اليونيفيل« 
واألهالي، فإن مواجه��ة واحدة فقط حصلت مع غير القوات 
الفرنسية، وهذه الوقائع امليدانية عززت التكهنات والتقديرات 
بأن وراء هذه األحداث أبعادا ورسائل، خصوصا ان الصدام 
األخي��ر بني اجلانبني تطور الى جتريد جنود فرنس��يني من 
أسلحتهم ومن الكاميرات التي استخدموها في تصوير األحياء 

في قريتي »تولني وقبريخا«.
لقد جرى بشكل أو بآخر ربط هذه األحداث واالشكاالت 
مع عناصر الوحدة الفرنس��ية التي تش��كل القوة الثانية في 
»اليونيفيل« بعد الوحدة االيطالية، بالغزل الفرنسي - االسرائيلي 
الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في طلبه الى 
االسرائيليني ان يعلموا فرنسا حني يقررون شن عدوان جديد 
على لبنان، وأرفق ذلك مع متنيات بتحييد جنوده املنتشرين 
في لبنان، اضافة الى حمالت وزير اخلارجية الفرنسي برنار 
كوشنير ضد حزب اهلل، كما جرى ربط هذه األحداث بالعقوبات 

الدولية التي فرضت على ايران في اآلونة األخيرة.
ولذلك فإن ردة الفعل الفرنسي على هذه األحداث ركزت على 
أنها تنطوي على رسالة سياسية، وانها لم تكن أحداثا منفردة 
أو مفاجئة وامنا كانت أحداثا منسقة وحزب اهلل له عالقة بها. 

ولكن السؤال: من يقف وراء حتريك هذه األحداث؟
2 - ثمة اختالف واضح في نظرة كل من اجلانب اللبناني 
)اجليش وحزب اهلل( واجلانب الدولي )قيادة اليونيفيل واألمم 

املتحدة( الى هذه األحداث وأسبابها وطبيعتها.
فاجلانب اللبناني يركز على البعد الداخلي »العمالني« في 

هذه األحداث، مشيرا بنوع خاص الى:
� تصرفات قائد الكتيبة الفرنس��ية التي تتجاوز السلوك 

املتعارف عليه في عنفها وقساوتها.
� اقدام قوات اليونيفيل على إجراء مناورة واسعة النطاق، 
وغير مس��بوقة، دون موافقة من اجليش اللبناني، واالكتفاء 
بإعالمه بها، خصوصا انها جرت حتت عنوان »محاكاة احتمال 
شن هجوم صاروخي من لبنان باجتاه األراضي اإلسرائيلية، 
والتصدي ألعمال شغب محلي«. وجرى رفض طلب اجليش 
اللبنان��ي، بأن يكون عنوان املناورة »حماية املدنيني في حال 

تعرض اجلنوب العتداء إسرائيلي«.
أما اجلانب الدولي فإنه يركز على البعد السياسي و»اخلارجي« 
في هذه األحداث، وتبدي جهات أوروبية مشاركة في »اليونيفيل« 
قلقها من تكرار احلوادث وفق مس��ار تصاعدي، وتعبر عن 
مخاوفها من وجود مخطط يهدف الى تغيير قواعد االشتباك 
في اجلنوب، من دون أن تدخل في حتديد اجلهة الراغبة في 
فرض ذلك على األرض. وتسأل عن اجلدوى السياسية من جلوء 
البعض الى التحريض على »اليونيفيل« والتعرض لدورياتها 

بذريعة توغلها في األحياء الداخلية بهدف ترويضها.
وحسب هذه املصادر الديبلوماسية، ال تبدو مقنعة التبريرات 
التي تطلق في لبنان لتفسير هذه اإلشكاالت باعتبار ان األهالي 
يأخذون عل��ى القوات الدولية عدم تقيدها بالقرار 1701 الذي 
يحدد مهمتها، او ان االهالي يشتبهون بأن هذه القوات ترغب 
في تغيير قواعد االش��تباك، في إطار خطة لتسهيل العدوان 
على لبنان، ال بل ان االرجح ان هؤالء األهالي يتحركون وفق 
تعليمات من حزب اهلل املهيمن في اجلنوب، إن لم تكن عناصره 
في مقدم احملتجني من األهالي، وبالتالي تقع هذه اإلشكاالت 

في إطار االستعدادات واملناورات، حتسبا للحرب.
3 - القلق الدولي من طبيعة وخلفيات احلوادث املتكررة، 
يصاحب��ه قلق آخر من املوقف اللبناني الرس��مي الرئاس��ي 
واحلكومي )قبل ان يص��ار الى تصحيح وتصويب له( الذي 

تبنى وبرر االحتجاج املنظم الذي قام به األهالي.
4 - أهمي��ة هذه األحداث تكمن في »توقيتها السياس��ي« 
كونها تتزامن مع اشتداد التوتر في املنطقة )العقوبات الدولية 
على ايران، وتوتر ما بعد أسطول احلرية، وتعثر املفاوضات(، 
وم��ا يحكى عن اقت��راب موعد صدور الق��رار االتهامي عن 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، ومع اقتراب »خريف ساخن« 
مش��حون بكل عوامل التفجير، واألهم من ذلك ان ما يجري 
على أرض اجلنوب، يجري قبل أس��ابيع م��ن املوعد املقرر 
للنظر في التجديد للقوات الدولية والذي يفترض انه جتديد 
تلقائي »روتيني« منذ العام 2006 في ظروف عادية وطبيعية. 
ولكن التط��ورات جتعل هذا التجديد خاضعا ملراجعة واعادة 
حتديد األطر التي من ضمنها تعمل القوات الدولية و»قواعد 

االشتباك« التي حتكم عملها.
ولك��ن ال مصلحة ألحد في انس��حاب القوات الدولية: ال 
مصلحة للحكوم��ة اللبنانية وال حلزب اهلل في حصول مثل 
هذا األم��ر بعدما باتت »اليونيفيل« عام��ل حماية واطمئنان 
للبنان في وجه أي عدوان اسرائيلي جديد، وأيضا ال مصلحة 
إلسرائيل في انهيار هذا الوضع األنسب واألفضل على احلدود 
م��ع لبنان، ليس منذ العام 2006 وامنا أيضا منذ العام 2000 
تاريخ االنسحاب االس��رائيلي من لبنان، كما انه ال مصلحة 
للمجتمع الدولي في تعريض احلدود اللبنانية - االسرائيلية 
خلطر االنفجار الذي يضع كل اس��تقرار املنطقة وس��المها 

على »احملك«.

ري
خبا

�ر إ
قري

ت

التسريبات اإلعالمية.. فبركة لبنانية: بعد التسريبات االعالمية التي 
رافقت زيارة الرئيس ميش���ال س���ليمان الى سورية، حاولت 
دوائر القصر الوقوف على خلفياتها ومعرفة اجلهات التي تقف 
وراءها فتبني لها انها »ش���غل لبناني« وليس لسورية أو أي 
جهة سياسية سورية عالقة بها التي أشارت الى ان السوريني 

فوجئوا بطرح الرئيس سليمان ملوضوع ترسيم احلدود.
وأثار األخير املوضوع لدى اس���تقباله وف���د نقابة الصحافة 
مؤكدا على متانة الصداقة بينه وبني الرئيس بشار االسد وان 
املعلومات املنشورة غير صحيحة الن املوضوع مطروح ولم 

يفاجأ االسد بطرحه »وقد أثرته في أول لقاء معه«.
وأكد الرئيس سليمان أمام الوفد الصحافي ان العالقات بينه 
وبني االس���د وطيدة بدليل االتصاالت املس���تمرة. وقال: »لقد 
اتصلت باألسد قبل جولته في اميركا الالتينية وتشاورنا في 

األوضاع وال أعلن دائما عن هذه االتصاالت«.
متغي�رات متوقعة: نقل زوار بعب��دا معلومات مفادها ان الوضع 
صعب وهناك متغيرات متوقعة، وان مهمة الرئيس س��ليمان تقوم 
عل��ى مترير املرحلة بأقل األضرار من دون ان تترك تداعيات على 

الساحة.
الذكرى الثانية للرئاسة: أجنزت دوائر القصر اجلمهوري إعداد 
كتيب يتضمن خطب الرئيس ميشال سليمان منذ تبوئه سدة 

الرئاس���ة حتى اليوم في مناسبة الذكرى 
الكتيب  الثانية لتوليه احلك���م، ويعتبر 

مستندا توثيقيا.
14 آذار تهاجم.. وجنبالط يسخر: شن أحد اعضاء األمانة العامة لقوى 
14 آذار هجوما عنيفا على النائب وليد جنبالط، معتبرا انه انخرط 
في سيناريو جتميع األوراق لدمشق في لبنان واملنطقة من خالل 
تس��ليمها مجددا ورقة املخيمات الفلسطينية في لبنان عبر بوابة 

اقتراحه منح حقوق اجتماعية ومدنية لالجئني.
وفي املقابل، علق جنبالط بسخرية على ما وصفه باللقاء التاريخي 
بني املستقبل والقوات اللبنانية لتنسيق املوقف من مسألة احلقوق 

الفلسطينية.
تناغم بني الكتائب والتيار.. بعيدا عن األضواء: جتري لقاءات سياسية 
تش���اورية بني حزب الكتائب والتيار الوطني احلر بعيدا عن 
األضواء. وعل���م ان التناغم العوني � الكتائبي في اجللس���ة 
االش���تراعية التي نوقشت خاللها اقتراحات القوانني املتعلقة 
بتحسني أوضاع الفلسطينيني االجتماعية واالقتصادية كان 

املقدمة لهذه اللقاءات.
مواعيد في سورية: بعد زيارة النائب السابق مصباح االحدب الى 
س��ورية، حيث قابل اللواء رس��تم غزالي، فإن نوابا وشخصيات 
كانت في 14 آذار، بدأت تطلب مواعيد من مس��ؤولني سوريني عبر 

شخصيات لبنانية سياسية مقربة من دمشق 
ولها صداقات مع قيادات سورية.

زيارة ع�ون لزحلة.. برس�م التأجيل: هناك من 
يقول ان رئيس تكتل االصالح والتغيير العماد ميش���ال عون 
أرجأ الزيارة التي كان يعتزم القيام بها الى مدينة زحلة حتى 
إش���عار آخر وهناك من يتوقع زي���ارة للعماد عون إلى زحلة 
خالل هذا الشهر، وان يجهد حزب اهلل لتغيير برنامج الزيارة 
املقرر مبا يوح���ي بإمكان حصول مفاجأة املصاحلة بني عون 

وسكاف في ربع الساعة األخير.
ووف�����ق املعلوم��ات، بذل حزب اهلل جهدا اس���تثنائيا جلمع 
عون وسكاف على الئحة واحدة في االنتخابات البلدية، لكن 
اصطدامه بالش���روط والشروط املضادة وغياب لغة التوافق 
أدى إلى انكفائ���ه إلى الوراء وترك اللعبة البلدية تأخذ مداها 

الدميوقراطي.
شبكة االتصاالت خط أحمر بعد جاسوس ألفا: يقول سياسي قريب من 
املعارض��ة ان في ضوء خطورة موق��وف »ألفا« وحجم املعلومات 
التي قدمها الى اإلس��رائيليني واالخت��راق الفاضح لالتصاالت في 
لبنان، يجعل املساس بشبكة االتصاالت اخلاصة بحزب اهلل »غير 

مقبول« بعد اليوم او حتى مجرد البحث في املوضوع.
غياب حركة اليس�ار الدميوقراطي: لوحظ غياب »حركة اليس���ار 

الدميوقراطي« عن أي نش���اط سياس���ي او شعبي بعد تفكك 
قيادتها والتشرذم الذي أصابها،  نتيجة التحوالت السياسية 

التي طرأت.
وكان النائب وليد جنبالط يؤمن التغطية السياسية وأحيانا 

املالية لهذه احلركة.
تساؤالت حول حوادث القتل املتكررة في اجلبل: توقفت أوساط سياسية 
وحزبي��ة في اجلبل أمام احل��وادث املتكررة التي تقع في عدد من 

البلدات.
وكان آخرها مقتل الشاب عامر فياض في بدغان واسماعيل مالعب 
في بيصور، وان طريقة القتل متشابهة جلهة استخدام آالت حادة 

في اجلرميتني، وتفصل بينهما أسابيع قليلة.
قبول استقالة مطران زحلة: وافق سينودس الروم الكاثوليك الذي 
عقد نهاية الش���هر املاضي على قبول اس���تقالة راعي أبرشية 
زحلة للطائف���ة املطران أندريه حداد وتعيني راعي أبرش���ية 

أوستراليا املطران عصام درويش مكانه.
وقد أرسل القرار مع قرارات أخرى إلى الڤاتيكان ملوافقة الكرسي 

الرسولي عليها.
لبنان وكردستان: متنى مسؤول سياسي أمام ديبلوماسي شرقي 
أن يكون وضع لبنان مع سورية كوضع كردستان العراق مع تركيا، 

أي نفوذ واضح ومشروع، بال وصاية ضاغطة ومربكة.

أخبار وأسرار لبنانية

مصدر رسمي ل� »األنباء«: األسد في بيروت خالل أيام
بيروت � عمر حبنجر � داود رمال

وسط مس����اع حثيثة لتبريد 
السجال املستجد حول االحتكاكات 
ابلغ  بني اجلنوبيني واليونيفيل، 
مصدر رس����مي لبناني »األنباء« 
أن الرئيس السوري بشار االسد 
سيقوم بزيارة رسمية الى لبنان 
تس����تمر يوما واح����دا وذلك قبل 
منتصف الشهر اجلاري للقاء كبار 
املسؤولني اللبنانيني وعلى رأسهم 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 

سليمان.
وأوض����ح املص����در ان املوعد 
النهائ����ي لزيارة الرئيس االس����د 
سيتحدد مع اختتامه جلولته على 
أميركا اجلنوبية واسبانيا،  دول 
وان الترتيبات لهذه الزيارة بدأت 
بني العاصمتني، حيث سيعقد قمة 
ثنائية تعقبها محادثات موسعة 
على ان يقيم الرئيس سليمان حفل 
غداء رس����ميا على شرف الرئيس 
االسد يحضرها كبار اركان الدولة 
السيما الرئيسني نبيه بري وسعد 

احلريري.
كما ان����ه يدرس امكانية دعوة 
رؤس����اء الطوائف واقطاب هيئة 

احلوار.

مراسم استقبال رسمية

وكش����فت املصادر ان االس����د 
سيصل عبر مطار رفيق احلريري 
الدولي حيث س����تقام له مراسم 

االستقبال الرسمية.
ولم يس����تبعد املصدر االتفاق 
خ����الل القمة على موع����د انعقاد 
املجلس األعلى اللبناني � السوري 
وم����كان انعقاده، مش����يرا الى ان 
التطورات االقليمية والوضع في 
املنطقة سيأخذان حيزا مهما من 
احملادثات إضاف����ة الى املواضيع 
الثنائية ذات االهتمام املش����ترك 
السيما ترس����يم احلدود البحرية 
في ظل رغبة لبنانية � س����ورية 
لإلس����راع في هذا األم����ر، حفظا 
الوطنية في ثروات كال  للحقوق 
البلدين ألن اسرائيل ال تتورع عن 
انتهاك وس����رقة هذه احلقوق في 

املياه والغاز والنفط.
إلى ذلك، كشف مصدر واسع 
االطالع ل� »األنب����اء« ان الرئيس 
االيران����ي محم����ود احمدي جناد 
س����يزور لبن����ان تلبي����ة لدعوة 
رس����مية وجهه����ا الي����ه الرئيس 
ايران،  الى  سليمان خالل زيارته 

وأوروبيا سيبدأ قريبا، بحثا عن 
الواقع احلاصل،  موقف يحاك����ي 
في ضوء إش����ارات فرنسية على 
ان ما جرى لي����س مجرد حوادث 
عفوية. وهذا التحرك قد يبرز في 
اجتماع مجلس األمن يوم 13 اجلاري 
ملناقشة تقرير األمني العام بان كي 
مون حول تنفيذ القرار 1701، حيث 
سيتخذ الفرنسيون واإليطاليون 
واإلسبان موقفا مشتركا من األحداث 

احلاصلة.
اللق����اءات التي  بيد ان مجمل 
عق����دت رك����زت على اس����تكمال 
اإلجراءات التي عرضت بني قيادة 
»اليونيفيل« ومديرية املخابرات، 
وقد أدرج حترك الرئيس سليمان 
ضمن إطار احتواء املوقف الناشئ 

ومعاجلته ومنع تفاقمه.
ان الوضع يتجه نحو  ويبدو 
ورقة تفاه����م جديدة بني اجليش 
القواعد  واليونيفيل على اساس 
القائمة، منها إعادة العمل بالتنسيق 
الدقيق بينهما فيما ينهي احتمال 

جتدد اإلشكاالت.

األطراف املعنية، بدءا من يوم األحد، 
وقد أثمرت التحركات الرئاس����ية 
اس����تقرارا عل����ى أرض اجلنوب، 
وانكف����اء للتحدي����ات واألصوات 

العالية في الداخل.

خط أحمر

وبدا واضحا من دعوة الرئيس 
الياس  الدف����اع  س����ليمان لوزير 
امل����ر وقائد اجلي����ش العماد جان 
العميد  قهوجي ومدير املخابرات 
أدمون فاضل ان الرئاسة تلمست 
اقتراب املشكلة من اخلط األحمر، 
اليونيفيل  وان اس����تمرار وجود 
في جنوب لبنان هو على احملك، 
وقد اتصل برئيس املجلس نبيه 
بري ثم برئيس احلكومة س����عد 
احلريري اللذي����ن كانا في أجواء 
انزعاج الفرنس����يني، ما جرى مع 
كتيب����ة بالده����م، خصوصا بعد 
احل����ادث الثاني ال����ذي وقع بني 
بلدتي قبريخا وتولني حيث اصيب 
جنديان وتضررت آليتان، ومت إبالغ 
الرئيس سليمان بان حتركا فرنسيا 

ورئيس مجلس النواب، وسيكون 
للزيارة بعدان األول سياسي يتعلق 
بالتطورات في املنطقة في ضوء 
املواقف التركية الداعمة للحقوق 
العربية والثاني ثنائي يستكمل 
خالله م����ا بدأه الرئيس احلريري 
خ����الل زيارته ال����ى تركيا والتي 
تخللها توقيع عدد من االتفاقيات 

املهمة.
واعتبر املصدر ان هذه الزيارات 
الى لبنان من ش����أنها ان تعكس 

اجواء مريحة في ظل اس����تمرار 
التهديدات االس����رائيلية وتؤشر 
الى ان مظلة األمان الدولية للبنان 
تتوسع وميكن االستثمار على كهذه 
زيارات في تعزيز العالقات الثنائية 

من دولة الى دولة.
في غضون ذلك حطت األزمة 
م����ع القوات الدولي����ة جنوبا، في 
قصر بعبدا اجلمهوري، وتوالها 
الرئيس ميشال سليمان شخصيا، 
عبر إجراء لقاءات واتصاالت مع 

وان هذه الزيارة ستتم قبل حلول 
شهر رمضان املبارك في اغسطس 
املقبل، وستكون زيارة جناد حافلة 
اللبنانية،  القيادات  باللقاءات مع 
حيث سيتخللها توقيع اتفاقيات 
كان سبق ونوقشت خالل زيارة 
سليمان والوفد املرافق الى ايران. 
وأوضح املصدر ان جناد سيعقد 
جلسة واسعة من اللقاءات في مقر 
إقامته، ومن غير املستبعد ان يقابله 
حزب اهلل استقباال خاصا ومميزا 
عبر الدعوة الى حشد جماهيري 
في ملعب الراية سيخاطب خالله 

جناد جمهور حزب اهلل.
وعلى غرار احلشد الذي استقبل 
الرئيس االيراني السابق السيد محمد 
خامتي في ملعب املدينة الرياضية 
خالل زيارته الى لبنان. كما اشار 
املصدر الى زيارة سيقوم بها الى 
لبنان ايضا وخالل االسابيع املقبلة 
رئي����س وزراء تركيا رجب طيب 
اردوغان حيث سيعقد محادثات 
مع نظيره اللبناني والرئيس سعد 
احلريري ومع رئيس اجلمهورية 

تحرك سليمان سّرع باحتواء أزمة اليونيفيل في الجنوب

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال نائب رئيس احلكومة االسبق عصام ابوجمرة في بعبدا امس

جمال اجلراح 

الجراح ل� »األنباء«: االستفزازات ضد »اليونيفيل«
تؤشر إلى وجود قرار بمحاولة ترحيلها

بيروت � زينة طبارة
رأى عض���و كتل���ة »لبنان 
أوال« النائ���ب جمال اجلراح ان 
م���ا يجري اليوم م���ن عمليات 
اس���تفزاز متواصلة ضد قوات 
اليونيفي���ل في جن���وب لبنان 
وان مازالت ضمن نطاق ضيق، 
تصرف���ات غي���ر مقبولة على 
االطالق، ومؤش���ر خطر الى ما 
يحضر للبنان وراء الكواليس، 
معتب���را ان املش���هد اجلنوبي 
يعكس املخاوف ويطرح الكثير 
من التساؤالت وكأن هناك قرارا 
بترحيل قوات الطوارئ الدولية 
عن االراضي اللبنانية والعودة 
الى الفترة التي س���بقت حرب 
يوليو 2006 وامكانية االحتكاك 
العدو االسرائيلي،  املباشر مع 
وبالتالي الى نشوب حرب جديدة 
لن تكون كسابقاتها من احلروب، 
مذكرا بأن الق���وات الدولية في 
جنوب لبنان موجودة مبوجب 
القرار الدولي 1701 الذي حتقق 
بجهود لبنانية مضنية عملت 
عليه حكومة الرئيس السنيورة 
خالل عدوان يوليو 2006 مبوافقة 
جميع االط���راف اللبنانية وفي 

مقدمتها ح���زب اهلل الذي كان 
معنيا مباشرة بالقرار املذكور.

ولف���ت النائ���ب اجلراح في 
حدي���ث ل���� »األنب���اء« الى ان 
التحركات الشعبية ضد قوات 
اليونيفيل في جنوب لبنان قد 
تكون رسالة موجهة الى املجتمع 
الدولي نتيجة موقفه من امللف 
النووي االيراني، مشيرا الى ان 
مثل تلك الرس���ائل وان صحت 
استنتاجا، قد تنعكس بنتائجها 
س���لبا على الدول���ة اللبنانية 
وتؤدي الى حش���رها في موقع 

مأزوم يصعب فيه التعاطي مع 
التطورات واالحداث، وكل ذلك 
ال���ى املصلحة  لغايات ال متت 
اللبنانية بصلة، معتبرا ان اكثر 
ما هو مطلوب حاليا من وحدات 
اجليش جنوب الليطاني، مضاعفة 
جهودها واهتمامها بتهدئة الوضع 
وعدم السماح بتكرار مثل تلك 
االحداث، واال فسيجد اللبنانيون 
انفسهم في مواجهة االمم املتحدة 
واملجتمع الدولي وسيكون لبنان 
اخلاس���ر االول واالكبر في تلك 

املواجهة.
ان  الى  النائب اجلراح  ولفت 
الدولة اللبنانية حكومة وشعبا 
لها مصلحة مباشرة ببقاء القوات 
الدولية في جنوب لبنان وبتنفيذ 
كام����ل بنود الق����رار 1701، وذلك 
العتباره ان هذين االخيرين هما 
الضمانة واحلماية للبنان من العدو 
الرعاية  الى  االسرائيلي، اضافة 
العربي����ة والدولية له، وبالتالي 
على اللبنانيني التمسك بهما فيما 
لو ارادوا استمرار االستقرار على 
ارض اجلنوب، معلقا على تصريح 
رئيس كتل����ة »الوفاء للمقاومة« 
النائب محمد رعد الحدى الصحف 

احمللية ال����ذي قال فيه »ما جرى 
في اجلن����وب يدفع باجتاه اعادة 
تصويب اداء القوات الدولية ضمن 
مهامها املنصوص عليها في القرار 
الدولية  القوات  ان  1701«، معلقا 
ليست اس����يرة احد امنا اسيرة 
القرار 1701 وحده وهي تتحرك على 
ارض اجلنوب مبوجب الصالحيات 
املعطاة لها دوليا وضمن قواعد 
اش����تباك واضحة وموافق عليها 
من قبل جميع الفرقاء اللبنانيني، 
معتبرا ايضا انه اذا كانت القوات 
الدولية بحاج����ة الى اذن خاص 
من قوى االمر الواقع للتحرك او 
للعبور من قرية الى اخرى فمعنى 
ذلك ان تلك القوات غير مرغوب 
بها وبالتال����ي عودة الوضع الى 
ما كان عليه قبل شهر يونيو من 

العام 2009.
ان  الى  النائب اجلراح  ولفت 
القوات الدولية لها كرامتها، وهي 
تعتبر انها تضحي من اجل لبنان 
لترس����يخ االستقرار في جنوبه، 
وهي بالتالي تتوقع من اللبنانيني 
ان يتعاملوا معه����ا بكل احترام 
وتقدير وان يسهلوا عليها القيام 

بواجباتها.

أكد أن الدولة اللبنانية حكومة وشعباً لها مصلحة مباشرة ببقاء القوات الدولية في الجنوب

لجنة اإلدارة النيابية باشرت
مناقشة الحقوق الفلسطينية

لبنان يرفض االنضمام ل� »التعاون المشرقي«

بيروت �  أحمد عز الدين
باشرت جلنة االدارة والعدل النيابية بحضور وزيري العمل والعدل 
وممثلني عن وزارة املالية واالمني العام االقتراحات املقدمة من كتلة النائب 

وليد جنبالط حول بعض احلقوق املدنية للفلسطينيني.
وقال رئيس اللجنة النائب روبير غامن هناك بحث جدي وموضوعي 
فاجلميع ال يريد خلق مشاكل اضافية وكان هناك اسئلة عديدة طرحت 
حول قانون الضمان االجتماعي ومجلس العمل التحكيمي وقد باشرت 
اللجنة تعديل املادة 79 حول املقاض����اة امام مجلس العمل التحكيمي، 
ورأين����ا انه ال حاجة لتعديل هذه املادة الن املقاضاة تش����مل كل العمال 

في لبنان.
كما بحثت اللجنة في تعديل املادة 59 املتعلقة باعطاء الفلسطينيني 
حق العمل دون اجازة شرط املعاملة باملثل. وقال غامن هناك ثالث فئات 
من الفلسطينيني األولى وهي التي جاءت عام 1948 ويتراوح عددهم بني 
400 و500 ألف ش����خص وهؤالء قيودهم مضبوطة، وهناك فئة ثانية 
جاءت بعد عام 1967 وهي بحدود 50 ألف شخص، والفئة األولى تستطيع 
السفر بوثيقة تصدر عن األمن العام ملدة سنة او ثالث سنوات، والفئة 
الثانية ميكن ان يحصلوا على وثائق، اما الفئة الثالثة فهم الذين يحملون 
جوازات س����فر من غزة والضفة )أردنية ومصرية( منتهية الصالحية 

وميكن ان يحصلوا على بطاقة تعريف من األمن العام.

ساركوزي إلى لبنان قبل نهاية العام
بيروت: أشارت مصادر ديبلوماسية في باريس الى ان
الرئيس الفرنس���ي نيكوال س���اركوزي ينوي زيارة 
لبن���ان قبل نهاية هذا العام زي���ارة دولة أي ملدة 3 أيام 
يزور خاللها الكتيبة الفرنسية العاملة في القوة الدولية 
في اجلنوب، ويلتقي اضافة الى الرئيس ميشال سليمان 
رئيسي املجلس واحلكومة وقيادات لبنانية، ورمبا زار 

مجلس النواب إللقاء كلمة.

بيروت: رفض لبنان وفق مصدر مطلع التوقيع على وثيقة االنضمام 
الى مجلس التعاون املشرقي الذي أعلن عنه في تركيا،  وهو يضمها 
مع لبنان وسورية واألردن، ألنه وجد فيه حلف بغداد جديدا بقيادة 
تركية من دون العراق. ويقول مصدر وزاري ان لبنان ال يرغب في 
الدخول في أحالف إقليمية ويفضل ان يبقى خارج هذه االصطفافات، 
وان يحيد ساحته عن الصراع اإلقليمي ويبقى مبنأى عن تأثيراته 

على ساحته ملا قد يكون له من تداعيات على الوضع.


