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سياسة
المشهد السياسي

سلمان للحريري :سنشارك في مؤتمرات الدعم

اإلمارات تخطف لبنانيين!

ّ
تكثر األسئلة حول ما سيترتب على زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية ،على الصعيدين السياسي واالنتخابي ،خصوصًا أن الوقت
الفاصل عن إقفال باب الترشيحات بات ضيقًا .في الوقت نفسه ،وفيما كان لبنان ينتظر من اإلمارات مساهمة في المؤتمرات الداعمة
للبنان ،جاءته أخبار خطف عدد من اللبنانيين من الذين يعملون على أراضي دولة اإلمارات منذ سنوات طويلة
ّ
دش ـ ـنـ ــت دولـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
املتحدة مرحلة جديدة من التعامل
م ـ ـ ــع الـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن ع ـل ــى
أراضيها ،وبعضهم يعمل منذ أكثر
من عشر سنوات فيها ،وذلك بإقدام
أجـ ـه ــزتـ ـه ــا األم ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ت ــوق ـي ــف
ستة لبنانيني حتى اآلن ،معظمهم
ي ـق ـي ـمــون م ــع عــائــات ـهــم ع ـلــى أرض
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـي ـن ـهــم ث ــاث ــة ي ـع ـم ـلــون
مضيفني جويني على منت الخطوط
الجوية اإلماراتية.
ق ـبــل ال ـت ــوق ـي ــف ،كـ ــان اإلم ــاراتـ ـي ــون،
وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد حـ ــرب ت ـم ــوز ،2006
تاريخ شروعهم في التنسيق األمني
واالسـتـخـبــاراتــي مــع اإلسرائيليني،
يلجأون إلى خيار اإلبعاد .تدريجيًا،
وعـلــى مــدى عقد مــن الــزمــن ،أبـعــدوا
مئات اللبنانيني بطريقة مدروسة،
بحيث كــانــوا يـعـمــدون إل ــى اعتماد

 3موقوفين يعملون
مضيفين جويين في شركة
الطيران اإلماراتية
طــري ـقــة اإلبـ ـع ــاد ب ــامل ـف ــرق ،ف ــا يـكــاد
يـمــر أس ـبــوع إال وي ـب ـعــدون شخصًا
أو عائلة ،لتتراكم امللفات أمام وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ــن دون أن
تحرك ساكنًا في السنوات املاضية.
وقـ ــد ت ـب ـ ّـن م ــع ال ــوق ــت أن عـمـلـيــات
اإلب ـعــاد تــرتـكــز عـلــى «دات ــا» وســائــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي (فــاي ـس ـبــوك
وتــوي ـتــر وإن ـس ـت ـغــرام وغ ـيــرهــا) من
ج ـهــة ،و»دات ـ ــا» امل ـع ـلــومــات األمـنـيــة
ال ـغــرب ـيــة (اإلن ـك ـل ـيــزيــة واألم ـيــرك ـيــة)
م ــن جـهــة ثــان ـيــة .وس ـعــت الـسـلـطــات
اللبنانية إلى الحصول على أسباب
وم ـبــررات مقنعة ،لـكــن لــم يــأتـهــا ّ
أي
جواب رسمي إماراتي ،حتى إن هذه
الـظــاهــرة اتـسـعــت وتــركــت تــداعـيــات
اج ـت ـم ــاع ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،خ ـص ــوص ــا أن
ّ
م ـع ـظــم م ــن أب ـ ـعـ ــدوا ل ــم ي ـت ـس ــن لـهــم
تصفية أعمالهم ونيل تعويضاتهم.
في الخامس عشر من كانون الثاني
امل ــاض ــي ،أقــدمــت الـسـلـطــات األمـنـيــة

الملك سلمان يبلغ الحريري قرار الرياض بالمشاركة في مؤتمري باريس وروما (داالتي ونهرا)

اإلماراتية على توقيف أربعة شبان
لبنانيني هم:
1ـ ـ ـ أح ـمــد نـمــر صـبــح ( 48س ـنــة) من
كفردونني.
2ـ ـ ـ عـبــد الــرحـمــن ط ــال شــومــان (38
سنة) من بيروت.
 3ـ حسني محمد بردى ( 36سنة) من
بيروت.
 4ـ جهاد محمد علي فواز ( 51سنة)
من بيروت.
وف ــي وق ــت الح ــق (مـنـتـصــف شـبــاط
املاضي) تم توقيف كل من:
 -1محسن عبد الحسني قانصو (36
سنة) من الشهابية.
 -2حسني ابراهيم زعرور ( 36سنة)

علم
و خبر
القوات تبحث عن عونيين لترشيحهم
يعاني حــزب الـقــوات اللبنانية مــن أزمــة نقص مرشحني
عـلــى لــوائـحــه فــي املــن الـشـمــالــي وك ـســروان ،فــي حــال قــرر
خوض االنتخابات بال حلفاء .وبعد لجوئه إلى خارجني
ّ
مــن ح ــزب الـكـتــائــب ،كـمـيـشــال مـكــتــف ،ع ـمــدت ال ـقــوات إلــى
االت ـصــال بـمـفـصــولــن مــن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،عــارضــة
ترشيحهم على لوائحها.

ساترفيلد «مش راجع»؟
ت ــردد أن اإلدارة األمـيــركـيــة تـعـتــزم تـغـيـيــر مـســاعــد وزيــر
الخارجية لـشــؤون الـشــرق األدنــى ديفيد ساترفيلد ،وأن
خليفته سيتولى من بعده متابعة ملف األزمة الحدودية
بني لبنان والعدو اإلسرائيلي.

من العباسية.
وسارعت عائالت املوقوفني األربعة
إل ــى إبـ ــاغ ال ـس ـف ــارة ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ــأن جـ ـه ــاز أم ـ ــن ال ــدول ــة
أوقف هؤالء ،وطلبت معرفة أسباب
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــف ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا تـ ـبـ ـلـ ـغ ــت هـ ــذه
ال ـعــائــات أن الـتــوقـيــف حـصــل على
«خلفية أمنية» ،من دون معرفة ّ
أي
تفاصيل أخرى.
ي ــذك ــر أن شـ ــومـ ــان وبـ ـ ـ ــردى وفـ ـ ــواز
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
اإلم ــارات ـي ــة (م ـض ـي ـفــن) ،أم ــا صـبــح،
ف ـه ــو ع ـل ــى ص ـل ــة قـ ــرابـ ــة ب ــامل ــوق ــوف
ّ
شومان ،فيما يعمل كل من قانصو
وزعرور في مؤسستني خاصتني.

وقـ ـ ــد تـ ـح ــرك ــت عـ ــائـ ــات امل ــوق ــوف ــن
ف ــي بـ ـي ــروت ،وال ـت ـق ــت امل ــدي ــر ال ـع ــام
لألمن الـعــام الـلــواء عباس إبراهيم،
ّ
وتمنت عليه التدخل لدى السلطات
اإلم ــاراتـ ـي ــة م ــن أجـ ــل إط ـ ــاق س ــراح
أوالده ـ ـ ـ ــم ،خ ـص ــوص ــا أن ال م ـل ـفــات
قضائية أو مذكرات إحضار قضائية
صدرت بحقهم ،بل ّ
تم «خطفهم» من
أشغالهم ومن بني عائالتهم ،وظلت
أخ ـب ــار بـعـضـهــم م ـج ـهــولــة أســاب ـيــع
عــدة قبل أن يــدرك ذووهــم أنهم قيد
التوقيف ألسباب غير معروفة.

رحلة الحريري إلى السعودية
من جهة ثانية ،يواصل رئيس وزراء

ََ
العلوال يستدعي إعالميين
الـتـقــى أح ــد أع ـضــاء الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي املــوفــد الـسـعــودي نــزار
ََ
العل ْوال في مقر إقامة السفير السعودي في اليرزة .كذلك استدعى
َ َْ
العلوال أصحاب عدد من املؤسسات اإلعالمية إلى املقر نفسه.

المشنوق يخذل باسيل
قـ ــرر وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق عـ ــدم إج ـ ــراء تـشـكـيــات
عــامــة للضباط فــي املــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي قبل
االنتخابات النيابية ،بسبب خطورة تبديل الضباط وتسليمهم
ّ
للتعرف
مــراكــز جــديــدة ،وحاجتهم إلــى أكـثــر مــن ثــاثــة أشـهــر
تمامًا على نطاق عملهم ،ما قد يؤدي إلى حصول مشكالت في
إدارة العملية األمنية املواكبة لالنتخابات .وكان الوزير جبران
بــاسـيــل يـطــالــب ب ــإج ــراء تـشـكـيــات قـبــل االسـتـحـقــاق الـنـيــابــي،
بسبب وجود ضباط «معادين للتيار» في عدد من املناطق.

لـبـنــان رحـلـتــه إل ــى ال ـس ـعــوديــة .بعد
ي ــوم أول تـ ـ ّـوج ب ـل ـقــاء امل ـل ــك سـلـمــان
ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،م ـ ّـر ال ـي ــوم الـثــانــي
ً
عـلــى سـعــد ال ـحــريــري ثـقـيــا .انتظر
الرجل موعده املقرر مع ولي العهد
األمير محمد بن سلمان ،وهو أبلغ
مساعديه فــي بـيــروت أنــه سيلتقيه
في ساعة متأخرة من ليل أمس ،غير
أن وكالة األنباء السعودية (واس)،
حتى منتصف ليل أمس ،لم تكن قد
أوردت خبر اللقاء.
الحريري الذي يزور الرياض للمرة
األول ـ ـ ــى ب ـص ـف ـتــه ال ــرس ـم ـي ــة ،ول ـيــس
بصفته مواطنًا سعوديًا أو متقدمًا
عـلــى غـيــره مــن أصــدقــاء املـمـلـكــة في

فصل مناضلين عونيين ...بسبب عشاء
قرر مجلس التحكيم في التيار الوطني الحر فصل  6أعضاء
في التيار« ،إلقدامهم على أعمال ونشاطات من شأنها زعزعة
العمل الحزبي والسياسي»ُ .
وع ِرف من هؤالء العميد انطوان
ناصيف ،حبيب حداد ،جان البستاني ،وسام بيضون ،وإيلي
بيطار امل ـعــروف بــاملـيــر ،وهــو مــن املناضلني التاريخيني في
الـتـيــار ،وت ـعـ ّـرض للتوقيف أكـثــر مــن  20مــرة قبل عــام ،2005
بينهما مرتان في البوريفاجّ .
وتردد أن السبب الحقيقي لفصل
ه ــؤالء هــو مشاركتهم فــي عـشــاء دعــا إلـيــه ك ــوادر مفصولون
سابقًا من التيار ،من معارضي الوزير جبران باسيل.

شبلي بدل القادري؟
ي ـب ـحــث ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي إمـ ـك ــان تــرش ـيــح ع ـضــو مكتبه
السياسي وسام شبلي عن أحد املقعدين السنيني في دائرة

