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حمليات �سيا�سية

«داع�ش» وظيفة واحدة
وعدة �أدوار
ميالز مقداد
لداعش التي أوجدتها ال��والي��ات المتحدة األميركية ككيان
وتركيا التي قدمت له الدعم اللوجستي (استقبال المتطوعين
وتوصيلهم إلى الحدود السورية والعراقية والسالح ومراكز
التدريب وتصريف النفط المسروق) له وظيفة محددة وهي
إع� ��ادة رس ��م خ��ري�ط��ة ج��دي��دة للمنطقة ع�ل��ى أس ��س الخطوط
المذهبية واإلثنية والطائفية تنهي مفعول خريطة (سايكس
بيكو) عبر التفكيك والتركيب.
أما األدوار فهي:
 - 1خلق حالة من الهلع على الساحة والمنطقة والعالم من
وحش ال حدود لطموحاته.
 - 2الضغط على دول �ت��ي إي ��ران وال�س�ع��ودي��ة لالنخراط
المباشر واالنتقال من الحرب اإلقليمية ال�ب��اردة إل��ى حروب
ساخنة أو االتفاق كما ترغب الواليات المتحدة األميركية( :كتب
غريغوري غوس الباحث في مركز بركنجز :لع ّل أفضل صورة
ّ
توضح السياسات الدولية في الشرق األوسط هي حرب باردة
تلعب فيها إيران والمملكة العربية السعودية أدوارا ً رئيسية.
فهذان الفاعالن الرئيسيان ال يتواجهان عسكر ّياً ،بل يتسابقان
على النفوذ في األنظمة السياسية الداخلية في الدول الضعيفة
في المنطقة).
 - 3قطع خط الطاقة الواعد في المنطقة (وال��ذي يمتد من
روسيا عبر إي��ران إلى العراق وص��والً إلى سورية ومنها إلى
العالم الغربي) والمساومة علية الحقاً.
 - 4نقل البقية الباقية من اإلره��اب العالمي إل��ى المنطقة
وبخاصة من أوروبا.
 - 5تعزيز (اإلس�ل�ام فوبيا) ف��ي العالم وتقديم صورة
بربرية وهمجية عن اإلسالم.
 - 6االستمرار في تصفية الوجود المسيحي في المنطقة.
 - 7إطالق عملية تسوية للمنطقة عامة والصراع العربي
ـ «اإلسرائيلي» بعد أنهاك الجميع (األع��داء والحلفاء) وحساب
نقاط القوة والضعف للقوى الدولية واإلقليمية المشتبكة على
أرض ال��واق��ع لتؤمن ال��والي��ات المتحدة األميركية من خاللها
أمن «إسرائيل» وإعالنها دولة يهودية وتحافظ على مصالحها
اإلستراتيجية.
 – 8تمكين المعارضة السورية على األرض بما يسمح
وفرض التسوية بعد فشل مؤتمر جنيف.
هذه الوظيفة واألدوار لداعش تأتي في سياق تنفيذ الرؤية
االستراتيجية للرئيس األم�ي��رك��ي أوب��ام��ا ال��ذي دش��ن مرحلة
ج��دي��دة ف��ي السياسة الخارجية األميركية القائمة على عدم
االنغماس المباشر بالحروب والنزاعات واالعتماد على الوكالء
واألج� ��راء وال �ح��روب ال�ن��اع�م��ة واالس �ت �ف��ادة م��ن ف��ائ��ض القوة
العسكرية والتكنولوجية ،وبالتالي التحضير لمرحلة جديدة
من سماتها خوض حرب كونية جديدة الفوز بها بالنقاط ومن
نتاجها رسم خريطة جديدة للعالم تتجاوز ما نعرفه من خرائط
جيوبولتيكية ...م��ن دون ت�ج��اوز ث��واب��ت اإلدارات األميركية
في المنطقة القائمة على السيطرة والحفاظ على منابع وتدفق
الطاقة وضمان أمن واستمرار وجود «إسرائيل».
ف��ي ح� ��روب ال��وك��ال��ة م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي ل�لاع�ب�ي��ن اإلقليميين
والمحليين أن يتمتعوا بهامش من االرتجال الذي يتوافق مع
مصالحهم وتطلعاتهم ألدواره� ��م ولشرعنتها لجمهورهم
لدرجة أحيانا ً الخروج عن النص األصلي مما يدفع (المخرج
األميركي) للتدخل وإع��ادة األم��ور إل��ى نصابها إم��ا عن طريق
األم��ر كحالة دول الخليج أو النصح واستخدام سياسة (دع
الثور يصطدم بالحائط) كـ«إسرائيل» :وه��ذا ما شاهدناه في
الحرب األخيرة على شعبنا العربي الفلسطيني في غزه واليوم
تنتظر اإلدارة األميركية سقوط اليمين المتطرف الذي يقوده
نتنياهو والتعاون مع الحكومة الجديدة في بلورة التسوية
األميركية للصراع العربي « -اإلسرائيلي».
تركيا المتخبطة في حساباتها االستراتيجية والتي وصلت
إلى (مئة في المئة) مشاكل تريد االستثمار في داعش لمصلحة
م �ش��روع م�ن��اط��ق ع��ازل��ة ،تنتظر اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة استنفاذ
حاجاتها من أردوغان وحكومته.
ال�ي��وم والمشهد ال��دول��ي يصل إل��ى ذروة االستقطاب وفتح
صفحة جديدة في هذا المخاض انطالقا ً من الحرب الدولية على
اإلرهاب والفيصل في قرار الواليات المتحدة في ضرب اإلرهاب
وه��و ف��ي األس� ��اس م��ارك��ة مسجلة ب��اس�م��ه وش��راك��ة خليجية
بالتمويل والتنظير الوهابي والدعم اللوجيستي التركي.
بالمقابل ال بد أن نعرف أن التناقض الظاهر في ما يحدث
في المشهد الدولي ليس وليد فقط خلل هنا أو هناك أو ضعف
في التقدير في السياسة األميركية ،أم ألبناء المنطقة وقواها
الحية دور كفيل في إسقاط هذه السيناريوات مقوماتها صمود
الجيش ال �س��وري وال�ت�ف��اف ال�س��وري�ي��ن ح��ول��ه وح��ول قيادته
وترابط الجهد المقاوم من لبنان إلى سورية والعراق وصوالً
إلى إيران وروسيا.
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كيف تكون �أميركا جدية في محاربة الإرهاب
فيما تركيا تدعمه وتعقد معه ال�صفقات؟
 نور الدين الجمال
يعتبر مصدر دبلوماسي عربي أن ال��والي��ات المتحدة
األميركية غير جدية في مكافحة اإلرهاب ألنّ هذه المحاربة
ال تنحصر في العمل العسكري فحسب ،بل يتحقق ذلك من
خالل مشروع متكامل وفق ما تض ّمنه قرار مجلس األمن
الدولي  ،2170أي تجفيف منابع اإلره��اب على مستوى
التمويل والتسليح وتسلل المجموعات اإلره��اب �ي��ة عبر
الحدود أكان من تركيا أو األردن .فتركيا حتى اآلن زادت
في دعمها تنظيم «داعش» ،مستفيدة من الضياع األميركي
وه ��ي ت�ع�م��ل ف��ي ال��وق��ت ال �ض��ائ��ع وت �ت �ع��اون م��ع «داع ��ش»
بصورة علنية ومباشرة ،وهي تشجع إقامة منطقة عازلة
في المناطق الكردية .والهجوم الكبير الذي قام به «داعش»
على القرى الكردية الشمالية من سورية شبيه إلى حد كبير
بالهجوم الذي حصل على الموصل ،وإزاء هذا الهجوم وما
أسفر عنه حتى اآلن من سيطرة «داع��ش» على العديد من
القرى الكردية في تلك المنطقة ،لم تتحرك أية دولة أو يتخذ
أي موقف شبيه لما حصل عندما اقترب «داعش» من أربيل
وه��ددت�ه��ا ،وه�ج��وم «داع ��ش» األخ�ي��ر على ال�ق��رى الكردية
تم بدعم مباشر ميداني من االستخبارات التركية ،وعلى
رغم هذه الحقائق والوقائع فلم تمارس الواليات المتحدة
ضغوطا ً على الحكومة التركية ،وهذا دليل جديد وواضح
على أنها ال تريد محاربة وهزيمة «داعش» وهي قادرة على
ممارسة مثل هذا الضغط ،وحتى في موضوع أربيل كما
يقول المصدر ،فإن الواليات المتحدة األميركية تأخرت

في عملية التدخل ومن دافع عن أربيل وبغداد هي إيران.
ويضيف المصدر :إزاء هذه المواقف األميركية الملتبسة
والضائعة فإن كالً من روسيا وإيران تشكك في نيتا اإلدارة
األميركية ،كما أن سورية تتعاطى مع الموضوع بحذر،
فإذا لم تتعاون الواليات المتحدة مع إيران ،فهذا يعني عدم
جدية أميركية في ضرب «داعش» والقضاء عليه ،واإلدارة
األميركية من جانبها ترفض التعاون مع روسيا وإيران
وسورية ألنها تحاول العودة إلى المنطقة سياسيا ً وبقوة.
وي �ق��ول ال �م �ص��در :ف��ي وق ��ت ي �ت �ح��دث��ون ع��ن اإلره� ��اب
وضرورة مكافحته فهم ال يتطرقون إلى جبهة «النصرة»
اإلره ��اب� �ي ��ة وال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة األخ� � ��رى ،ألن هذه
الجماعات تنسق مع «إسرائيل» وبالتواطؤ مع األردن في
محاولة إلن�ش��اء منطقة ع��ازل��ة شبيهة بما تقوم ب��ه تركيا
في الشمال السوري بتواطؤ أميركي ،ناهيك عن الهدف
األساسي الذي تسعى إليه اإلدارة األميركية والتي بشرت
بأن الحرب على «داعش» قد تستغرق عشر سنوات ،وهذا
يعني االستمرار في استنزاف قوى المقاومة في المنطقة
وعلى وج��ه الخصوص ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق ،وح�ت��ى قد
يصل األمر إلى بعض دول الخليج العربي ولو على مستوى
االستنزاف المالي ،كما أن الهدف األميركي من استمرار
الحرب في سورية هو الطموح والرهان على إنجاز شيء
ما مماثل لما حصل في العراق على صعيد وجود حكومة
متوازنة نسبياً.
وال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي س�ع��ت إل �ي��ه اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة بحجة
مكافحة «داع ��ش» يرمي إل��ى إع ��ادة تموضع سياسية في
المنطقة ،ولكي تبعث رسائل بأنها لم تنسحب من المنطقة

بري ا�ستقبل الجروان و«اللقاء الوطني» و«م�ؤتمر بيروت وال�ساحل»
ّ

رئي�س البرلمان العربي :نقف مع لبنان
وجي�شه في وجه الإرهاب
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة
أمس ،مع رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في مجمل
التطورات الراهنة في العالم العربي ،ودور البرلمان
العربي تجاه القضايا العربية المطروحة ،وفي مقدمها
القضية الفلسطينية.
وبعد اللقاء ال��ذي حضره وف��د من أعضاء البرلمان
العربي قال الجروان« :حرص البرلمان العربي على ان
يكون موجودا ً في لبنان الذي هو في قلب ك ّل عربي من
المشرق العربي الى المغرب العربي لما له من حضور على
الساحتين العربية والدولية .أحببنا ان تعقد اجتماعات
اللجان الفرعية للبرلمان في ب��ي��روت ،وق��د بحثنا مع
الرئيس بري في الكثير من أوجه التعاون ،واستفدنا من
خبرته الكبيرة .واتفقنا على كثير من القضايا وخصوصا ً
يخص القضية
توحيد الكلمة في المحافل الدولية في ما
ّ
األساسية للعالم العربي وهي القضية الفلسطينية.
كذلك أطلعنا الرئيس بري على المهمات التي قام بها
البرلمان العربي أخيرا ً في جنيف وفي بعض المحافل
والمؤسسات الدولية ونقل رسالة الشارع العربي بما
يخص ال��ع��دوان الصهيوني ال��غ��ادر على أط��ف��ال غزة
ّ
وفلسطين ونسائها وشيوخها .وجرى التنسيق في شأن
التعاون والتدريب للبرلمان العربي ومجلس النواب
اللبناني» .وأضاف« :هذه الزيارة تعتبر مميّزة جدا ً خالل
وجودنا في لبنان ،ورسالتنا الى الشعب اللبناني أننا
نقف مع ك ّل الشعب من شماله الى جنوبه ،ونقف أيضا ً الى
جانب القوات المسلحة اللبنانية لح ّل أزمة أبنائنا األسرى
في يد اإلرهاب الغادر الذي يحمل ثقافة غريبة ليست من
هذا الشعب العربي أكان بمسلميه أم بمسيحيّيه».

«اللقاء الوطني»

ثم استقبل الرئيس ب��ري وف��دا ً من «اللقاء الوطني»
برئاسة رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم
مراد لعرض الوثيقة التأسيسية للقاء ،وكانت مناسبة
لبحث التطورات الراهنة.
وتحدّث باسم الوفد النائب السابق زاهر الخطيب الذي
قال« :عرضنا ك ّل المنطلقات والمب ّررات الوطنية والقومية
التي دفعت شخصيات وطنية ان تلتقي وتضع هذه
الوثيقة التأسيسية التي تعرض هذه المب ّررات البعيدة
ك ّل البعد من الطائفية والمذهبية» .وأض��اف« :رأينا انّ
الساحة اليوم في حاجة الى مثل هذا اللقاء الذي يع ّزز
الوحدة الوطنية ويطرح األمور بعيدا ً من ك ّل نزعة طائفية

«مؤتمر بيروت والساحل»

كذلك استقبل الرئيس بري وف��دا ً من «مؤتمر بيروت
والساحل» برئاسة كمال شاتيال الذي قال بعد اللقاء« :إنّ
الوفد يض ّم معظم العروبيين والوطنيين والناصريين في
لبنان ،واللقاء مع الرئيس بري متواصل حول القضايا
الوطنية الكبرى ووحدة الصف ،وكان الموقف موحدا ً إزاء
عمليات التطرف المسلحة التي تستهدف تمزيق المجتمع
اللبناني بدءا ً من البقاع وخطف العسكريين وقتلهم إلثارة
الناس وإحداث البلبلة» .وانتقد« :بعض الشاشات التي
تساهم في إذك��اء نار الفتنة من طريق نقل تصريحات
المتطرفين» .أضاف« :عرضنا خطاب مفتي الجمهورية
ال���ذي ن��ع��اون��ه إلن��ت��اج مؤتمر إس�لام��ي م��وح��د يسحب
التراخيص من أيّ شيخ أو خطيب يو ّد ان يعبث بوحدة
المسلمين .واذا كان التطرف المسلّح يسعى الى فتنة
سنية  -شيعية وإثارة مشاكل بين العائالت اللبنانية فإنّ
هذا التحدي ال يقابَل عشائريا ً أو بخطف او بقطع طرق».
وحيا شاتيال الجيش الوطني ودوره ،داع��ي �ا ً إلى
«استنهاض ك ّل طاقات اللبنانيين لجبه التطرف المسلح
ال��ذي يستهدف ال��وح��دة الوطنية» ،م��ش �دّدا ً على هذه
الوحدة ،وقال« :ما زلنا نحتفظ بحصانة ومناعة.
كما أثار مع الرئيس بري القضايا االجتماعية والمطلبية،
وخصوصا ً في ما يتعلق بالكهرباء والمياه ،وقال« :نحن
من المطالبين في مؤتمر بيروت بفتح ملف قضائي في
المقصرين والمفسدين في هذين القطاعين» ،مرحبا ً
حق
ّ
«ب��إع��ادة تحريك مجلس ال��ن��واب في التشريع ،ألن��ه ال
يجوز ان يبقى لبنان في هذا الفراغ الدستوري بال رئيس
جمهورية وال عقد جلسات لمجلس النواب».

عريجي :ال يحق لأحد اتهام
�أي جهة بعرقلة المفاو�ضات

عريجي وفتحعلي

(داالتي ونهرا)

ب ّري متوسطا ً الجروان وأعضاء وفد البرلمان العربي

وم��ا زال لديها حضور فيها ،وإال ما معنى أن يصبح عدد
الجنود األميركيين في العراق حوالى ثالثة آالف جندي تحت
تسمية «خبراء» وهذا يعني أن األميركيين يحاولون العودة
إل��ى المناطق التي هزموا فيها ،وك��ل الكالم والتصريحات
التي أدلى بها الرئيس أوباما هي لالستهالك الداخلي فقط
ألنه يتعرض لهجوم وانتقادات من القوى المحافظة.
ويشير المصدر :بعد ترحيل قيادات اإلخوان المسلمين
من قطر وثم استقبالهم في تركيا ،أعلن تحالف استراتيجي
بين تركيا وقطر ،وه��ذه األخيرة لم تتراجع حتى اآلن عن
دعمها للجماعات اإلرهابية المسلّحة في ليبيا ،إضافة إلى أن
التسوية في اليمن لم تكتمل وحتى في العراق لم على رغم
تشكيل حكومة ج��دي��دة ،واألوض ��اع هناك ما زال��ت هشة،
وفي البحرين السلطات هناك أغلقت باب التسوية والوضع
في سورية إلى مزيد من التأزم وهناك توجيهات لإلرهابيين
بالتصعيد ،ولكل هذه المعطيات فإن األمور ما زالت متعثرة،
والمشروع األميركي ـ الصهيوني خطير في المنطقة وهو
يصب في جوهره في إطار استنزاف دول المنطقة لتفتيتها
وتقسيمها لمصلحة «إسرائيل» وأمنها.
ويختتم المصدر :إذا كانت اإلدارة األميركية جدية في
مكافحة «داع ��ش» واإلره ��اب ب�ص��ورة عامة وت��ري��د تطبيق
ال �ق��رار  ،2170فالترجمة الحقيقية ل�ه��ذه الجدية ه��ي في
التعاون مع الدولة الوطنية السورية ،ومن هنا يأتي القرار
ال��روس��ي وال��دع��وة إل��ى تطبيق ال �ق��رار ال��دول��ي بخصوص
مكافحة اإلرهاب على أن يشارك كل من سورية والعراق في
أي تحالف على هذا الصعيد وضمن القواعد التي وضعها
القرار الصادر عن مجلس األمن الدولي.

لم يسلّم مسؤول
بارز من انتقادات بعض
َمن ُيس ّمون أنفسهم
صقورا ً في فريقه
السياسي ،والذين لم
يعجبهم كالمه قبل أيام
بعد لقائه مسؤوالً آخر،
حيث أكد بلهجة حاسمة
أي تهاون في
رفض ّ
وأي
مواجهة اإلرهاب ّ
مس بهيبة الدولة
ّ
والجيش.
أكدت مصادر في
تيار المستقبل أنّ
الرئيس سعد الحريري
لن يعود إلى بيروت
إال عندما تحين
ساعة انتخاب رئيس
الجمهورية.

لبنان يدخل مرحلة االنفراج الن�سبي

او مذهبية .وتناولنا في شكل موجز ك ّل العناوين التي
التزمها اللقاء إزاء المقاومة كخيار ،وال سيما في ضوء
ما تعانيه الساحة اللبنانية من أوجاع ،وهي أوجاع كل
اللبنانيين ،وأنّ أبناءنا من جنود جيشنا الوطني البواسل
يجسدون ك ّل اللبنانيين وك ّل اآلالم التي تعانيها عوائل
ّ
الشهداء والجنود المحتجزين».
وت��اب��ع الخطيب« :ام��ا ف��ي م��ا يتعلق باإلصالحات
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالستحقاقات التي يجب
معالجتها فإنها قيد العمل الجدي ،وكانت للرئيس بري
توجيهات ونصائح أخذنا بها ،وهو رجل الدولة الذي
يجسد
يجسد المقاومة حيث تقتضي المقاومة ،كما
ّ
ّ
التحرير والتنمية والتغيير واإلصالح».

عر�ض الأو�ضاع مع �سفير �إيران

أوضح وزير الثقافة ريمون عريجي «أنّ الحكومة ال تدخل في مفاوضات
مباشرة مع المسلحين ،وقد اتخذت قرارا ً بعدم المقايضة في ملف العسكريين
ّ
يحق ألحد أن يتهم وزيرا ً أو فئة بعرقلة مسار المفاوضات».
المخطوفين ،وال
ودعا عريجي في حديثٍ إذاعي إلى «عدم استثمار الموضوع في السياسة
نظرا ً ألهميته» ،مشيرا ً إلى «أنّ الموضوع يرتبط باألمن الوطني اللبناني ،وأي
مقايضة مع اإلرهابيين تضع عناصر الجيش اللبناني في دائرة الخطف من قبل
تلك الجهات».
وأكد عريجي «أنّ حظوظ التشريع داخل مجلس النواب ارتفعت ،كما أنّ
التمديد للمجلس بات أمرا ً واقعاً ،في انتظار ترجمته في الجلسات المقبلة».
واستقبل عريجي في مكتبه في الوزارة ،السفير اإليراني محمد فتحعلي على
رأس وفد من السفارة .وكانت جولة أفق بين الجانبين تناوال خاللها األوضاع
السياسية العامة ال سيما ما يتعلق بالوضع الراهن في لبنان والمنطقة.
كما ت ّم البحث في العالقات الثنائية بين لبنان وإيران والتعاون في موضوع
التبادل الثقافي بين البلدين.

خفايا
خفايا

(حسن ابراهيم)

أحاديث جانبية بين نواب في قاعة المجلس

هتاف دهام
ت��وح��ي زح��م��ة السير ف��ي وسط
بيروت ،وتحديدا ًفي الشوارع المؤدية
الى ساحة النجمة بالتزامن مع موعد
الجلسة العامة النتخاب الرئيس ،أن
تطورا ً ما حصل في شأن االستحقاق
ال��رئ��اس��ي أو ف��ي ش��أن مفاوضات
الساعات األخيرة التي تسبق انعقاد
الجلسة العامة إلقرار سلسلة الرتب
وال���روات���ب .ت��ص��ل ال���ى المجلس،
فينتابك الشعور نفسه مع الحضور
الكثيف لإلعالميين والمص ّورين.
وعلى رغم يقين الجميع أن أمالً لن
يخرج من المجلس ،فرئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ل��م يحضر الى
ساحة النجمة ،ورئيس الحكومة تمام
سالم موجود في نيويورك للمشاركة
في اجتماعات الجمعية العامة لالمم
المتحدة ،ورئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة منشغل بحفل زفاف
بهاء الحريري في أوروبا.
اال انّ البلبلة حصلت ،وأض��اف
عليها رئ��ي��س مصلحة اإلع�ل�ام في
ال��م��ج��ل��س م��ح��م��د ب��ل��وط ب��دع��وت��ه
المصورين والمندوبين الصحافيين
ع��ن��د ال��س��اع��ة  12:20ال���ى دخ��ول
القاعة العامة ،على عكس المرات
السابقة التي ك��ان ينادي بها على
المصورين فقط اللتقاط صور نواب
 14آذار ،التحرير والتنمية ،وجبهة
النضال الوطني من داخ��ل القاعة،
لتبدأ مع ذلك التأويالت والتكهّنات
عما يجري ،لتنتهي الجلسة الـ12
النتخاب الرئيس كسابقاتها من
الجلسات مع استثناء وحيد أن بيان
إرج��اء رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري الجلسة الى يوم الخميس في
التاسع من تشرين األول المقبل ،تاله
االمين العام للمجلس عدنان ضاهر
في قاعة الجلسة ،لدى دخول النواب
والصحافيين.
موعد جديد الشهر المقبل لجلسة
ج��دي��دة .إال أن مستجدا ً ل��ن يطرأ
على ه��ذا االستحقاق .فيما الوحيد
المفترض أن ينعكس على لبنان هو

(ت ّموز)
اللقاء االيراني  -السعودي .والسؤال
ه��ل ال��ح��وار االي��ران��ي  -السعودي
سيسيرعلى نحو ع��اج��ل؟ أم أنه
سيكون محكوما ً بمزاج طهران أو
ال��ري��اض ال���ذي يتحرك ب��ب��طء في
الملفات الكبرى؟
ولما كان االنفراج الرئاسي ينتظر
االنفراج االيراني – السعودي فهل
يحمل ال��وض��ع اللبناني االنتظار
الطويل لحوار شائك في ظل ما يعاني
منه؟
نقطة جديدة من الممكن أن تضغط
ع��ل��ى ال��وض��ع ال��س��ع��ودي ،تتمثل
بالتطورات اليمنية التي وضعت
المملكة في موقع ال تحسد عليه .فهي
باتت اليوم مطوقة بثالث ساحات
مضطربة ،العراق ،البحرين ،واليمن،
ولديها عالقات مضطربة مع قطر،
وربما تكون تلك الساحات الملتهبة
ع���وام���ل ض��غ��ط ع��ل��ى ال��س��ع��ودي��ة
للتسريع في الحوار مع الجمهورية
االسالمية االيرانية والسعي للوصول
الى نتائج في ساحات أخرى.
وع��ل��ي��ه ،ف���إن ال��م��س��ار ال��رئ��اس��ي
اللبناني ال يفهم منه أنه مسار انفراج
ك��ام��ل بتأثير االن��ف��ت��اح االي��ران��ي –
السعودي ،انما مجرد حركة سياسية
لتالفي ال��ف��راغ النيابي ال��ذي يفتح
على المجهول ،األمر الذي يستدعي
التمديد .والتمديد يستدعي تشريع
ال����ض����رورة .وت��ش��ري��ع ال���ض���رورة
ي��س��ت��دع��ي إق�����رار س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
والرواتب .وإقرار السلسلة يستدعي
نقطة على السطر .ألنّ األمور ستقف
عند هذا الحد وستستق ّر عند االنفراج
ال��ن��س��ب��ي ال���ذي ع��ن��وان��ه ال��ت��م��دي��د،
السلسلة ،اليوروبوند ،تغطية إنفاق
الرواتب ،والقروض.
وأم��ام ذل��ك ،تتكثف اللقاءات بين
المعنيّين الخراج السلسلة من عنق
الزجاجة األسبوع المقبل ،لتقديمها
هدية لهيئة التنسيق النقابية قبل
ع��ي��د االض���ح���ى .رئ��ي��س المجلس
يجتمع ي���وم الجمعة م��ع أع��ض��اء
هيئة مكتب المجلس للبحث في
ج��دول أع��م��ال الجلسة التشريعية

المقبلة التي س ُتعقد االربعاء المقبل
بحسب ما رجح النائب جورج عدوان
لـ«البناء».
وستبحث الجلسة ف��ي سلسلة
الرتب والرواتب ،والقانون الذي يجيز
للحكومة إصدار سندات «يوروبوند»
المتعلّق بالسماح للبنان باالستدانة
بالعملة األج��ن��ب��ي��ة ،واإلج����ازة لها
ب��اإلن��ف��اق اإلض���اف���ي ل��ع��ام 2014
وقوانين مرتبطة بالتصديق على
ّ
الموظفين،
ق��روض ،وتأمين روات��ب
إض��اف��ة ال��ى تعديل المهل لقانون
االنتخاب التي وضعت على جدول
االع��م��ال ،لحجب األنظار عن صفقة
التمديد في مقابل تشريع االستثناء،
بغض النظر ع��ن ك�لام ع���دوان على
ان المفاوضات هي النقاذ مؤسسات
الوطن ،ولم تتطرق الى عبارة التمديد
ستصوت ض ّد
للمجلس ،وأن كتلته
ّ
التمديد عندما سيطرح في المجلس.
وبانتظار ان يلتقي الرئيس فؤاد
السنيورة بعد عودته من الخارج
في اليومين المقبلين الرئيس بري،
تتكثف اللقاءات بين وزير المال علي
حسن خليل والنائب ج��ورج عدوان
ال��ذي يلتقي بالرئيس بري والوزير
خليل مرتين ف��ي ال��ي��وم .حيث عقد
اجتماع بينهما امس في وزارة المال
للبحث في «تشريع ال��ض��رورة» .ال
تسع الفرحة النائب القواتي .الصيغة
«العدوانية» لسلسلة الرتب والرواتب
ستقر مع تعديالت طفيفة ،حيث سيتم
فرض  1في المئة على ضريبة القيمة
المضافة  ،TVAفي مقابل إعطاء
االس��ات��ذة والموظفين  6درج���ات،
وتقسيط السلسلة على سنتين.
لم يكن هذا التشريع ليتم من دون
التمديد للمجلس النيابي الذي أطلق
له العنان تيار المستقبل ،فرئيس
المجلس أك��د أن��ه ي��رف��ض التمديد
لمجلس ال يعمل وال يشرع ،بالتالي
فإن التشريع بات لزاما ً عند قوى 14
آذار للتمديد ال��ذي لن يوضع على
جدول أعمال جلسة االربعاء المقبل،
انما في جلسة سيحددها الرئيس
بري في وقت الحق.

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
فور وصوله إل��ى نيويورك للمشاركة إلى
جانب رئيس الحكومة تمام سالم في اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،لبى وزي��ر
الخارجية والمغتربين جبران باسيل دعوة الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان إلى حفل استقبال أقيم
في السفارة التركية احتفاال ً بانطالق أعمال الدورة
التاسعة والستين لألمم المتحدة.
كما ش��ارك في حفل استقبال أقامته نظيرته
الجنوب أفريقية.
وكان وزير الخارجية شارك أيضا ً في عشاء عمل
أقامه «معهد السالم العالمي» الذي يرأسه تيري رود
الرسن بحضور مساعد األمين العام لألمم المتحدة
جيفري فيلتمان ،ورئيس الوزراء البريطاني السابق
طوني بلير ،ووزير الخارجية اإلماراتي عبدالله بن
زايد آل نهيان ،ومساعد وزير الخارجية األميركي

وليام بيرنز ،واألمين العام السابق لجامعة الدول
العربية عمرو موسى ،ورئيس الصليب األحمر
الدولي بيتر موريه وحشد من الشخصيات الدولية،
وجرى البحث في ملفات المنطقة.
عرض وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق األوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع
سفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو الذي قال بعد
اللقاء« :تباحثنا في األمور األمنية التي تمر على
لبنان ،وإيطاليا تقف إلى جانب لبنان وإلى جانب
القوى األمنية لتأمين االستقرار في هذه البالد،
وتباحثنا في مشاريع التعاون مع وزارة الداخلية
خصوصا ً مشروع دعم البلديات ال��ذي يقدر بـ 2
مليون دوالر لدعم اللبنانيين في المناطق التي
يتواجد فيها النازحون».
والتقى وزير الداخلية أيضاً ،سفير تركيا إينان

أوزيلديز وت ّم عرض لألوضاع في لبنان والمنطقة
في ض��وء التطورات الحاصلة .ورف��ض السفير
التركي بعد اللقاء اإلدالء بأي تصريح.
استقبل المدير لعام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم محافظ عكار عماد لبكي ،وبحث معه
في كافة الشؤون الوطنية العامة وال سيما منها
ما يخص محافظة عكار وما يتصل بالمعالجات
الخاصة بالالجئين السوريين وسبل التعاون
والتنسيق بين كافة األجهزة الرسمية المعنية بهذا
الملف ،للتخفيف من التداعيات السلبية التي رتبها
ارتفاع أعداد النازحين وبخاصة في منطقة عكار.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي،
في مكتبه في اليرزة ،بطريرك السريان الكاثوليك
األنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان على
رأس وفد وعرض معه األوضاع العامة.

قهوجي مستقبالً يونان والوفد

(مديرية التوجيه)

