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المشهد السياسي

تغيير الحكومة يغيب عن محادثات هــ
غاب الشأن الحكومي عن محادثات الرئيس الفرنسي في
سيستقبل الرئيس نجيب
بيروت ،فيما أكد من السعودية أنه
ً
ميقاتي خالل زيارته املرتقبة لفرنسا ،ناقال عن امللك السعودي
مشاطرته الرأي بضرورة املحافظة على االستقرار في لبنان

ل��م ت�ت�ط��رق م �ح��ادث��ات ال��رئ�ي��س الفرنسي
ف��رن�س��وا ه��والن��د م��ع رئ�ي��س الجمهورية
ميشال سليمان إلى ملف تغيير الحكومة
ب�ت��ات��ًا ،بينما ك��ان ال�ت��رك�ي��ز م�ن�ص� ّ�ب��ًا على
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى االس � �ت � �ق� ��رار وال� ��وح� ��دة
ّ
فالهم الفرنسي ،بحسب مصادر
والحوار.
م�ت��اب�ع��ة ل �ل��زي��ارة ،ه��و م �ن��ع أي ان�ع�ك��اس

�وري��ا ع�ل��ى لبنان
س�ل�ب��ي ل�ل�أح��داث ف��ي س� ّ
كونه املوقع الوحيد املتبقي في املشرق،
ال � ��ذي ل �ف��رن �س��ا م ��وط ��ئ ق� ��دم ف �ي ��ه .ول �ه��ذا
ال �س �ب��ب أي� �ض ��ًا ،ت�ع�م��د ه ��والن ��د أن ي�ك��ون
لبنان الدولة العربية األولى التي يزورها،
ق �ب��ل ال �س �ع��ودي��ة .وأش � ��ارت امل� �ص ��ادر إل��ى
أن ف��رن �س��ا ت� ��رى ل �ب �ن��ان س ��اح ��ة اش �ت �ب��اك

سعودي ـــ إي��ران��ي .والتواصل الفرنسي ـــ
السعودي قبل الزيارة أظهر أن السعودية
لم تفتح باب الحل مع إيران بشأن لبنان.
وما تريده فرنسا هو جمع معطيات من
أج ��ل ت�ح�ي�ي��د ل �ب �ن��ان ع��ن ال� �ص ��راع ال�ق��ائ��م
ف��ي املنطقة ،وال�س�م��اح ل��ه ب��إم��رار املرحلة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ال �ت��ي تعيشها س��وري��ا ،ب��أق��ل
خسائر ممكنة.
وك��ان هوالند قد أج��رى محادثات ثنائية
م ��ع س �ل �ي �م��ان ،ب �ع��د ف �ط ��ور إل� ��ى م��ائ��دت��ه،
وع �ق��دا م��ؤت �م �رًا ص�ح��اف�ي��ًا م�ش�ت��رك��ًا ح� ّ�ي��ا
خالله الرئيس الفرنسي جهود سليمان
«ف��ي سبيل إب�ق��اء ال�ح��وار وسيلة ال غنى
ع�ن�ه��ا» ،م�ش��ددًا على االس�ت�ق��رار وال�ح��وار
والوحدة.
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ،أع �ل��ن ه��والن��د أن��ه منذ
وصوله إل��ى س��دة الرئاسة الفرنسية في
أيار املاضي لم تكن هناك عالقة مع الوزير
السابق ميشال سماحة «وال أدرك ما إذا
كانت هناك عالقات مع هذا الشخص في
السابق» ،مشيرًا إلى «أننا على استعداد
ل �ت �ق��دي��م ك� ��ل امل� �ع� �ل ��وم ��ات وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
للقضاء اللبناني» .وعلمت «األخ�ب��ار» أن
ملف سماحة لم ُيذكر في املحادثات داخل
القصر الجمهوري.
من جانبه ،أكد سليمان «أهمية استمرار
ع�م��ل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وواج ��ب ال�ع��ودة
إل��ى لغة ال �ح��وار ون�ه��ج االع �ت��دال ،وكذلك
االل� � �ت � ��زام ال ��دق� �ي ��ق م ��ن ج �م �ي��ع األط � � ��راف،
ال��داخ �ل �ي�ين وال �خ��ارج �ي�ي�ن ،ب �ب �ن��ود إع�ل�ان

في الطريق الى
بسام القنطار
ّ
ل��م ي�ت�س��ن ل�ل��رئ�ي��س م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان أن
يقرأ حائط صفحته على الفايسبوك ،وال
سيل التغريدات التي لم تتوقف منذ أول
من امس على حسابه على تويتر .رسالة
النشطاء كانت واضحة «فخامة الرئيس،
نطالبك ب��وض��ع قضية م��واط�ن��ك األس�ي��ر
ج ��ورج ع�ب��د ال�ل��ه ع�ل��ى ج ��دول مباحثاتك
م��ع ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي ف��رن�س��وا ه��والن��د،
ونأمل منك املطالبة بوضع حد للتعسف
الفرنسي بحقه ،واإلفراج الفوري عنه».
عند الثامنة صباحًا ،وق��ف ستة نشطاء
على ط��ري��ق م�ط��ار ب �ي��روت ،حملوا صور
ع� �ب ��د ال � �ل ��ه وه� �ت� �ف ��وا liberté Georges
 .Abdallahوأم� ��ام ق�ص��ر ال �ص �ن��وب��ر ،مقر
اق ��ام ��ة ال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ف ��ي ب� �ي ��روت،
تجمعت عائلة جورج عبد الله وأصدقاؤه.
ّ
ل ��م ي �ك��ل م ��وري ��س ع ��ن ال �ه �ت��اف ب��ال�ح��ري��ة
لشقيقه ،وم�ع��ه رددت ح�ن��اج��ر ال�ع�ش��رات
من النشطاء عبارة «الحرية لجورج عبد
الله» ،فيما أعلن الناشط حسن صبرا أن
«م��ا يعنينا م��ن ه��ذا االع�ت�ص��ام ان تصل
الرسالة الى جورج ،الذي يقول من سجنه
للعالم أجمع :انظروا ،أنا لست وحيدًا».
جوزيف ،شقيق ج��ورج ،أعلن ان التحرك
«ص��رخ��ة اس�ت�ن�ك��ار ل�لاح�ت�ج��از التعسفي
ال��ذي ت�م��ارس��ه فرنسا بحق أق��دم معتقل
س�ي��اس��ي ف��ي س�ج��ون�ه��ا» .وأس ��ف لغياب
ق �ض �ي��ة ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ع � ��ن ق� �م ��ة ال��رئ �ي �س�ي�ن
س�ل�ي�م��ان ـ�ـ�ـ�ـ ه��والن��د .وس ��أل امل�ع�ن�ي�ين في
ل �ب �ن ��ان وف ��رن� �س ��ا« :ه � ��ل ي �ظ ��ن ه� � ��ؤالء أن
صبرنا ال حدود له في تحمل االستهتار
والظلم واالضطهاد؟».
األرج ��ح أن س�ل�ي�م��ان ل��م يهمس لهوالند
ح� ��ول ق �ض �ي��ة األس� �ي ��ر ال �ل �ب �ن��ان��ي .ف�س�ي��د
ال �ق �ص��ر ،ال� ��ذي اس�ت�ق�ب��ل ع��ائ �ل��ة ع �ب��د ال�ل��ه
قبل شهر ،رفض أن يعلن عن اللقاء أمام
اإلع�لام .زي��ارة كان وراء ه��ا النائب هادي
حبيش ب��داف��ع كسب اص��وات العائلة في
انتخابات عام  ،٢٠١٣لكن «املؤمن ال ُيلدغ
من الجحر مرتني» ،يقول جوزيف ،شقيق
ج � � ��ورج ،ال � ��ذي ك �ف��ر ب ��امل �ت ��اج ��رة ب�ق�ض�ي��ة
شقيقه من قبل الساسة ،الذين ال يريدون
أن يغضبوا ّ
«األم الحنون».

