2

حمليات �سيا�سية

تركيا تح�صد لهيب حرب كوباني:
ال منطقة عازلة في هذه المرحلة

السنة السادسة  /اجلمعة  10 /تشرين األول  / 2014العــدد 1606
Sixth year / Friday / 10 October 2014 / Issue No. 1606

�أوباما يهاجم الإرهاب وبالده تتحالف مع القاعدة في «اليمن ال�سعيد»!!

هدى رزق
ي��ب��دو ج��ل��ي��ا ً أن لهيب ك��وب��ان��ي «ع��ي��ن ال��ع��رب» ق��د ان��ت��ق��ل إلى
الداخل التركي .بعد أن حام حزب العدالة والتنمية حول أزمات
الشرق األوسط معتقدا ً أنه لن يكون ممكنا ً اتخاذ أدنى قرار في
المنطقة من دون موافقة تركيا -بحسب أوغلو .-لكن سياسات
الحكومة السابقة تركت تركيا ضعيفة وغير فاعلة .إذ يحصد
الداخل التركي اليوم نتائج االنقسامات الواضحة بين المتدينين
والعلمانيين وبين السنة والعلويين .كذلك يعاد إنتاج صراع
خطير بين األكراد واألتراك ما يشي بتطورات خطيرة.
لهيب خراب «داعش» إذا يحرق البيت التركي حتى قبل دخولها
الحرب مع دول التحالف ،وقبل أن تصبح جزءا ً منها .لقد أعلنت
الحكومة حظر التجول في ست محافظات ال سيما تلك المأهولة
باألكراد ،حيث وقع عشرة قتلى في ديار بكر واألخطر أن هذا
األمر لم يحصل منذ الثمانينات .افتعال األحداث في ديار بكر
أخذ طابعا ً مقلقا ً النغماس مؤيدي حزبي العمال الكردستاني
المحظور والشعب الديمقراطي اللذان يتشاركان األفكار نفسها
في الصراع ،مع مؤيدي حزب العدالة والتنمية وحزب «الهدى
بار» اإلسالمي الكردي المتحالف معه ،وهم يعتقدون أن حزب
العمال الكردستاني يبتز الحكومة في محادثات السالم الجارية
بينهما.
م��ن جهة أخ��رى أث��ار تمزيق العلم ال��ت��رك��ي ،وال��ت��ع��دي على
ت��م��ث��ال م��ؤس��س ال���دول���ة ال��ت��رك��ي��ة أت����ات����ورك ،ح��زب��ي الشعب
الجمهوري وحزب الحركة القومية المعارضين في البرلمان.
م��ا أدى إل��ى مطالبة ح��زب الشعب الجمهوري أع��ض��اءه بعدم
النزول إلى الشارع أو المشاركة .بعد اضطرار الحكومة إنزال
الجيش مع المشاة والدبابات بعد األحداث التي شهدت فوضى
في الشوارع التركية ،كذلك أدى األمر إلى اتخاذ قرار بإغالق
المدارس لمدة أسبوع.
يبدو أن الخالف التركي ـ األميركي ،أصبح واض��ح��ا ً حول
ما بعد عين العرب (ك��وب��ان��ي) ،التي يسلّم األميركيون بقرب
سقوطها ،فيما ينتظر األت��راك بفارغ الصبر هذا األمر وسحق
أبو بكر البغدادي للمقاومة الكردية .هكذا يكون أردوغ��ان قد
استراح من مشروع الحكم الذاتي ال��ك��ردي .في الوقت عينه،
وجد الرئيس رجب طيب اردوغ��ان شريكا ً بالرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا ه��والن��د لتبني ط��رح المنطقة ال��ع��ازل��ة بعد التقارب
مع األت���راك من أج��ل الحصول على دع��م أمني والتنسيق بين
االستخبارات التركية والفرنسية ،الحتواء العائدين األوروبيين
والفرنسيين ،المقدرين بثالثة آالف مقاتل ،خوفا ً من تسربهم
من دون معرفة االستخبارات الفرنسية كما حصل منذ فترة.
خوفا ً من تنفيذهم عمليات إرهابية في أوروبا.
ل��ك��ن ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة أع��ل��ن��ت رف��ض��ه��ا ألي منطقة عازلة
وأعلنت حدود عمليات التحالف ضد اإلرهاب ،وعدم إنزالها إلى
األرض ،في الوقت الحاضر.
أشعل صمود مقاتلي «وح��دات الحماية الشعبية» الكردية،
تركيا إذ قلب حساباتها بالقيام بحرب خاطفة تراقبها الدبابات
التركية على الحدود ،واشت ّد مأزق أردوغان داخليا ً في مواجهة
األك���راد وح��رك��ة االح��ت��ج��اج .لقد أظهر ح��زب العدالة والتنمية
جهله لديناميات الشرق األوسط ،وبدل أن تكون تركيا نموذجا ً
علمانيا ً ديمقراطياً ،متنوع متقدم على الصعيد التنموي ،تأثر
أوغلو وأردوغان باإلخوان المسلمين وحذوا حذوهم .كما أنهم
اعتقدوا أن نجاحهم في االنتخابات اليوم يعطيهم الحق بالعبث.
وإتباع سياسة متقلبة ال يمكن التنبؤ بعواقبها خارجياً.
يواجه األتراك اليوم احتجاج الرأي العام العالمي ،وتظاهرات
للجاليات الكردية في الخارج .يجدون أنفسهم معزولين بعد
أن حدد حلف شمال األطلسي ،عدم الموافقة على أي مغامرة
تركية .هم اليوم منعزلون سياسيا ً وبالكاد يسال رأيهم أو
نصيحتهم في السياسة .كل ما نراه اليوم عن تركيا «الجديدة»
هو احتماالت متزايدة من االضطرابات .بسبب حالة الفوضى
ال��ت��ي اع��ت��م��ده��ا ال��س��اس��ة األت����راك ف��ي المنطقة م��ن أج���ل إع���ادة
تشكيلها وجعل تركيا مرجعية إقليمية .لقد استطاعت تركيا أن
تنجو في ما مضى من ثالثة حروب على حدودها بأقل الخسائر
الممكنة ربما كانت األض��رار اقتصادية أمكن تعويضها ،لكن
يمكن لألزمات أن تتسبب في هدم الداخل وال بد من إدراك هذه
االنقسامات السياسية والمذهبية واالثنية ،التي تشكل تحديا ً
كبيرا ً أمام الحكم في تركيا .ال معنى في السياسة لما يعتبره
رئيس الوزراء أوغلو ومنظرو الحزب سياسة «أخالقية «اتجاه
الشعب السوري .فهذا الكالم اإليديولوجي يمكن أن يؤثر في
المحازبين وفي تنظيم المؤيدين ،لكن ال مكان له في السياسة
الواقعية.

 د .وفيق ابراهيم
تتفاقم األحداث في اليمن على وقع عاملين:
األول :انتقاد أميركي ـ سعودي لدور الحوثيين المتصاعد،
وث��ان��ي��ا ً الهجمات االن��ت��ح��اري��ة ال��ت��ي تشنها منظمة «القاعدة»
اإلرهابية على المدنيين في اليمن.
أم��ا العامل الثالث المواكب فهو م��ح��اوالت اإلع�لام الغربي
والعربي الموالي له والتركي ،تصوير الحوثيين كمرتزقة آتين
من إيران لتدمير اليمن.
ويشعر المتتبّع ل�لإع�لام ال��غ��رب��ي ف��ي م��ح��اوالت��ه لشيطنة
الحوثيين كما يشعر بحجم التآمر اآلثم على هذا البلد ،لم تلفظ
محطة تلفزة اس��م الحوثيين إال ومقرونة بالصفة اإليرانية
والتآمر «الصفوي» ،والمضحك أنّ الحوثيين جزء من الزيديين
الذين يحكمون اليمن الشمالي منذ ألف عام تقريباً.
وه��م ع��رب عاربة ينتمون إل��ى مذهب وسطي في اإلسالم
يختلف عن الحنبلية واإلثني عشرية في آن معاً .يميل تارة إلى
هذه ويرت ّد تارة أخرى إلى تلك.
 ...الحوثيون يجنحون إلى الفهم اإلثني العشري لإلسالم
منذ ث���ورة اإلم���ام الخميني كوسيلة لالحتجاج على النفوذ
السعودي في بالدهم .وهذا النفوذ الذي غزا القبائل والعشائر
وال��ع��ائ�لات واألح�����زاب ف��ض��رب ه���ذه بتلك ودع���م المعارضة
والمواالة في آن معاً ،له في حاشد أكبر قبائل اليمن غير حليف
ومتعامل ،وله في بكيل أيضا ً وغيرها من عصبيات اليمن ،يلعب
بالشافعيين ويح ّرضهم ،ثم يتآمر عليهم مع الزيديين ،يحرك
أهل الجنوب أحيانا ً ويشجعهم على االنفصال ويقف فجأة مع
رؤساء الشمال الزيدي في وجه الجنوب.

وهكذا تطبّق الرياض ما أورثها إي��اه عبد العزيز بن سعود
في مطلع القرن الماضي ،قال ألوالده وأح��ف��اده :عليكم أن ال
تدعوا اليمن يستق ّر فهو خطر على ملككم ،وكذلك العراق هزّوه
وخضوه دائماً.
وه����ذا م��ا يفعله األح���ف���اد وم���ا ت��ب��ق��ى م��ن األب���ن���اء يرسلون
دوالراتهم لتدمير الوحدة الداخلية في ك ّل من العراق وسورية
واليمن ،يشترون الناس بعد إفقارها .وإذا كانت هذه هي أهداف
السعوديين ،فماذا تريد واشنطن من اليمن؟
آل سعود يفكرون مذهبيا ً وطائفيا ً وقبليا ً فبماذا يفكر البيت
األب��ي��ض؟ بوغت األميركيون ب��أنّ اللعبة التقليدية بالتشجيع
على التجزئة والتقسيم في اليمن لم تع ْد في مصلحتهم القوة
األساسية في الجنوب أصبحت للماركسي السابق علي سالم
البيض المتحالف مع إيران!
لذلك انكفأت واشنطن ع��ن لعبة تفجير الكيان السياسي
إلى لعبة تفجير التضامن االجتماعي الداخلي بين الشافعيين
والزيديين وهما أكثر المذاهب تقاربا ً في اإلسالم.
وش��ج��ع��ت ع��ب��ر ح��ل��ف��ائ��ه��ا ف���ي ال���ري���اض وال���دوح���ة وأن��ق��رة
تنظيمات «ال��ق��اع��دة» ومثيالتها ،و»اإلخ���وان المسلمين» ،هذه
التنظيمات تش ّن منذ أس��ب��وع تقريبا ً عمليات انتحارية تعلن
أنها ض�� ّد الحوثيين لكنها تشمل المدنيين بالمئات وتقتلهم
وتتلقى التهاني من محطات «العربية» و»الجزيرة» التي تقدم
أخبارها على أنّ المعارضة اليمنية «هاجمت موقعا ً للحوثيين
وقتلت أفراده» .وهذا قمة اإلسفاف اإلعالمي لمحطات أميركية
وبريطانية وفرنسية وعربية و»إسرائيلية» وتركية ،ك ّل هؤالء
اجتمعوا على شيطنة الحوثيين ،ولإلنارة ال بأس من القول إنّ
ج ّد الحوثي من األش��راف الهاشميين استوطن اليمن منذ ألف
عام.

فلماذا يشجع البيت األب��ي��ض «ال��ق��اع��دة» ف��ي اليمن؟ يمكن
االستنتاج بسرعة أنّ لليمن أهميتين :جوارها للسعودية ،وهو
جوار جغرافي حدودي واجتماعي ،والثاني سيطرتها على باب
المندب ،لذلك يمكن القول إنّ أميركا بتدميرها الدور السياسي
للحوثيين في اليمن ،تعتقد أنها تد ّمر النفوذ اإليراني في أعالي
اليمن على مقربة من الحدود السعودية حيث يسيطر الحوثيون
وتحاول منع إيران من السيطرة على باب المندب ،أو فتح مرفأ
لها في البحر األحمر يكون بديالً لطهران عن التسهيالت التي
كانت تحظى بها في السودان ،قبل تح ّول الخرطوم نحو الحلف
األميركي ـ السعودي.
وباب المندب يربط مضيق هرمز قبالة إيران بقناة السويس
في مصر وصوالً إلى مضيق جبل طارق وهو أه ّم خط بحري
تجاري نفطي في العالم.
ل��ك��ن االه��ت��م��ام��ات ال��دول��ي��ة ال ت��ل��غ��ي االن���ت���م���اءات القومية
فالحوثيون يمنيون وهم جزء من الزيديين لن يستطيع أحد
اقتالعهم من أرض��ه��م ،ول��م تمنحهم إي��ران ن��ف��وذا ً في بالدهم
انتزعوه م��ن المتعاملين م��ع السعودية وي��ح��اول��ون بناء يمن
جديد يتر ّفع عن ابتزاز الدوالر النفطي ،وال يقبل بدور لتركيا
التي ترعى «اإلخوان المسلمين» في اليمن وتسلّحهم وتم ّولهم.
وال أح��د يزعم أنّ الحوثيين يحملون مشروعا ً ديمقراطيا ً
لتطوير اليمن ،لكنهم محاولة على المستوى الوطني إلنقاذ اليمن
من الهيمنة األميركية السعودية والتركية ،فهل ينجح الحوثيون
في مشروعهم؟ تبدو موازين القوى الداخلية لمصلحتهم .فهم
أقوى من مؤسسات الدولة اليمنية وتحتاج أميركا الجتياح حتى
تغيّر المعادالت ،ولن تفعل بسبب العالقات الدولية.
اليمن في أزمة وأهله هم الوحيدون القادرون على إنقاذه فهل
يفعلون؟

خفايا
خفايا
كشف أحد المشايخ
البارزين في هيئة ذات
صفة دينية ،وهو من الذين
شاركوا في المفاوضات
مع الجماعات اإلرهابية في
عرسال ،من أجل إطالق
العسكريين المحتجزين
لديها ،أنّ تلك الجماعات
قطعت عالقتها به وأرسلت
إليه كالما ً عنيفا ً بسبب
انتقاده لها بشكل علني
خالل لقاء ُعقد في البقاع منذ
حوالى األسبوعين ،حيث لم
يكتف الشيخ باعتبار خطف
العسكريين خطأ كبيراً ،بل
شدّد على ضرورة إصالح
هذا الخطأ بأسرع وقت،
ومن دون شروط ،ألنه أتى
في األساس نتيجة إخالل
الجماعات اإلرهابية باالتفاق
الذي ت ّم التوصل إليه معها
النسحابها من بلدة عرسال
إلى الجرود.

الجل�سة العامة :حمام وقرود و«�أنبياء»
هتاف دهام
لم تحمل الحمامة التي دخلت
إل��ى ل��وب��ي المجلس النيابي أي
بشرى سارة .لم يخرج اسم رئيس
الجمهورية العتيد م��ن القاعة
العامة .فالجلسة التي دعا إليها
رئيس المجلس النيابي نبيه بري
لم تنعقد للمرة الـ 13بسبب عدم
اكتمال النصاب الذي اقتصر على
 58نائباً ،على أن يتك ّرر السيناريو
نفسه في موعد الجلسة الرابعة
ع��ش��رة ف���ي  29ت��ش��ري��ن األول.
ف�لا ب���وادر ف��ي األف���ق ت��وح��ي بأن
االنتخابات الرئاسية ستحصل
قبل التمديد المرتقب ف��ي مطلع
الشهر المقبل .دخلت حمامة إلى
بهو المجلس من دون أن تحمل في
منقارها غصن الزيتون الذي يرمز
الى السالم .المؤتمرات الصحافية
ال��ت��ي عُ ��ق��دت ل��س��ع��ادة ال��ن��واب:
بطرس حرب ،دوري شمعون ،إيلي
ماروني ،أحمد فتفت ،إيلي كيروز،
بدر ون��وس ،خالد الضاهر ،قاسم
هاشم ،أك��دت أنّ ال��ص��راع ال يزال
على أشدّه بين نهجين متناقضين.
ل���م ي��م�� ّل ن����واب  14آذار من
االس��ت��ع��راض ف��ي ك�� ّل جلسة .إال
أنّ بعض المحطات التلفزيونية
ملّت من اجترار الكالم نفسه منذ
الجلسة األولى النتخاب الرئيس.
فق ّررت على غ��رار قناة «الجديد»
االعتكاف عن النقل المباشر أليّ من
المؤتمرات الصحافية من ساحة
النجمة ،وق� ّررت عدم نقل المؤتمر
الصحافي لرئيس حزب «القوات»
ال��ذي يعقده عقب ك � ّل جلسة في
معراب.
لم يأبه النواب لذلك ،استم ّروا
على المنوال ذاته .إال أنهم ح ّولوا
وجهة مؤتمراتهم من الحديث عن
المعوقات التي تمنع إقرار سلسلة

الرتب والرواتب وتبادل االتهامات
واالتهامات المضادة حول الجهة
المعرقلة ،إلى الحديث عن األوضاع
األمنية من عرسال ،الى بريتال،
وصوال ً إلى شبعا.
نال حزب الله النصيب األكبر من
االتهامات كالعادة ،ما دفع بعض
الصحافيين الى التهكم والسخرية
«منيح اللي في حزب الله ،واال ما
كان فريق  14آذار وجد شي يحكي
فيه».
ش���نّ ال��ن��ائ��ب ف��ت��ف��ت ه��ج��وم �ا ً
على عملية ح��زب الله في م��زارع
شبعا ،معتبرا ً «أن ليس من حق
أيّ فريق سياسي أن يحدّد قرار
الحرب والسلم متى يشاء ،وهذه
المسؤولية هي مسؤولية الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ول��ي��س��ت مسؤولية
ميليشيا مرتبطة بالخارج» ،وقال:
«نسأل ح��زب الله ،هل المصالح
اللبنانية هي األ ْو َل���ى ام مصالح
إيران والنظام السوري».
ن��ائ��ب ال��ض��ن��ي��ة ال����ذي رف��ض
التراجع عما قاله حول «الحدود
اإلسرائيلية» للبنان خالل مؤتمره،
واستبدالها بفلسطين المحتلة،
تكهرب من كالم مراسل «المنار»
علي رسالن الذي قال له« :عندما
كنت أن��ت وزي���را ً للداخلية قامت
قوى األمن الداخلي بتقديم الشاي
للعدو االسرائيلي»  ،في إشارة إلى
حفلة الشاي في ثكنة مرجعيون
عام  ،2006ف��ر ّد فتفت بعصبية:
«فشرت ،ما ضيفت شاي»! وحاول
تبرير ما فعله ونفي التهمة واعتبار
انّ ك ّل ما حصل كان مل ّفقاً ،ومدّعيا ً
ب����أنّ م��س��ؤول وح����دة االرت��ب��اط
وال��ت��ن��س��ي��ق ال��ح��اج وف��ي��ق صفا
ق��ال ل��ه« :ل��م يم ّر أح��د على وزارة
الداخلية وي��خ��دم المقاومة كما
خدمها أحمد فتفت» .أنهى فتفت
الغاضب كالمه ونزل مسرعا ً عن

المنبر ،ليتوجه إليه نائب الغفلة
بدر ونوس مصفقا ً ومهنئا ً إياه على
كالمه المليء بالحقد والكراهية .لم
يعر أحد اهتماما ً للنائب الطرابلسي
ال���ذي ك���ان ج��ال��س �ا ً ف��ي صفوف
الصحافيين ،إل��ى ان ج��اء دوره
بالكالم ،فسألت إحدى الصحافيات
«مين هيدا كنت مفكرتو مستشار
فتفت».
ل��م يستفز ف��ت��ف��ت والنائبين
الضاهر وون��وس ،اعتداء «جبهة
النصرة» على موقع لحزب الله
ف��ي ج��رود ب��ري��ت��ال ،واستشتهاد
ع���دد م��ن م��ق��اوم��ي��ه ،م��ا استفزه
وكتلته مجتمعة ،دفاع حزب الله
عن جنوب لبنان في وجه العدو
«االسرائيلي» ،ودفاعه عن الحدود
الشرقية ف��ي مواجهة «داع���ش»
و«النصرة» .لتبدو الصورة وكأنّ
ه���ذا ال��ت��ي��ار ي��داف��ع ع��ن اإلره���اب
«االسرائيلي» وإرهاب المجموعات
ال��م��س��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��ذب��ح وت��ن� ّك��ل
بالجيش اللبناني م��ن دون أي
مواربة.
لم يقتصر كالم النائب الضاهر
ال���ذي امتنعت ال��م��ح��ط��ات التي
ك��ان��ت تنقل م��ب��اش��رة م��ن ساحة
النجمة عن نقل كلمته ،العتبارات
وط��ن��ي��ة تتصل ب��ال��ج��ي��ش ،على
حزب الله والتيار الوطني الحر.
فبعد الضاحية وال��راب��ي��ة ،وصل
الضاهر أو كما س ّماه النائب هاشم
بـ«األنبياء» إلى المختارة ،موجها ً
رس��ال��ة ش��دي��دة اللهجة لرئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط ،طالبا ً منه «ضب
قروده» باإلشارة إلى من يهاجمه
من وزراء جبهة النضال الوطني،
وخصوصا ً وزي��ر الصحة العامة
وائل أبو فاعور حين قال األخير «إنّ
مهاجمة مؤسسة الجيش خيانة
وطنية» ،معتبرا ً «أن ال أحد يحق

جنبالط:
لتقريب الم�سافات
ح���ذر رئ��ي��س ال��ل��ق��اء الديمقراطي
النائب ول��ي��د جنبالط م��ن «األخ��ط��ار
المحدقة التي ت��ه�دّد لبنان ف��ي هذه
�س��اس��ة م��ن ت��اري��خ��ه»،
المرحلة ال��ح� ّ
مشدّدا ً على «ض��رورة العمل الحثيث
على تقريب المسافات بين اللبنانيين
لتجاوز التحديات السياسية واألمنية
واالقتصادية المتنامية».
وأك��د جنبالط خ�لال مشاركته في
االجتماع االستثنائي للهيئة العامة
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين
ال���دروز برئاسة شيخ العقل الشيخ
نعيم حسن« ،أهمية التواصل اإلسالمي
 اإلسالمي واالبتعاد عن االنقسام»،مشدّدا ً على «الموقع التاريخي لطائفة
الموحدين ال��دروز وامتدادها العربي
واإلسالمي».
ودعا جنبالط إلى «تعزيز التواصل
التراثي والفكري مع العمق اإلسالمي
الذي تنتمي اليه هذه الطائفة» ،موضحا ً
كالمه السابق حول العودة إلى التراث
ب��أنّ المقصود منه «التأكيد على هذا
االنتماء اإلسالمي الذي لم تخرج منه
الطائفة أساساً».
وأش���اد بقيام المجلس المذهبي
بإنشاء معهد العلوم التوحيدية في
بلدة عبيه ،مؤكدا ً أهمية هذا المعهد في
تكريس الخطاب الديني المعتدل.
وأك���د ح��س��ن ،م��ن جهته« ،وح���دة
الصف والكلمة والسعي الدائم لتعزيز
مناخات الوحدة والتقارب والتفاهم
ب��ي��ن اللبنانيين ،ودع��م��ه ال��م��واق��ف
الوطنية التي يعلنها النائب جنبالط
ومساعيه المستمرة لحفظ االستقرار
والسلم األهلي».
وش��ارك في االجتماع أيضاً ،وزير
الصحة العامة وائل أبو فاعور ،والنائب
غازي العريضي والنائب السابق أيمن
شقير وقضاة المذهب الدرزي وأعضاء
الهيئة العامة.

حمامة في بهو المجلس
له إعطاءه دروس �ا ً في الوطنية»،
ومتوعدا ً بنبش الماضي وفضح
الكثير من الحقائق المخفية.
وفيما توالى على الكالم نواب
 14آذار ،ف��إنّ النائب هاشم كان
ينتظرعلى باب غرفة الصحافيين،
مستمعا ً ب��إم��ع��ان ال��ى الكلمات
وس��اخ��را ً من تحليالت وتلفيقات
نواب المستقبل لير ّد عليها .وحده
النائب عن فريق  8آذار الذي بقي
في المجلس للر ّد على ما قيل .أكد
أنّ م��ا حصل على ط��ول ال��ح��دود
الشرقية منذ فترة هو عامل ردع.
والمقاومة تعمل لحماية لبنان
من عصابات اإلره��اب التي تضع
لبنان في دائرة استهدافاتها ،كما

(تموز)
يستهدفها العدو «االسرائيلي» من
بوابة الجنوب ،فلبنان مستهدف
م��ن ع��دو «اس��رائ��ي��ل��ي» وم��ن عدو
إرهابي على ح ّد س��واء ،والخطير
جدا ً هو االستمرار في االنقسامات
حتى حول الثوابت الوطنية.
في غضون ك ّل ذلك ،بقي النائب
القواتي كيروز مسخرا ً جهوده على
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية،
مك ّررا ً ما قاله في الجلسات السابقة
«إنّ اقتراح القانون بانتخاب رئيس
مباشرة م��ن الشعب ال��ذي تقدّم
به رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون يستلزم ظروفا ً
وطنية هادئة غير متوافرة حالياً،
ولفت إلى انّ المطلوب العمل على

تثبيت المؤسسات الدستورية بدال ً
من طرح المناقشات الدستورية،
داع��ي �ا ً التيار الوطني ال��ح��ر إلى
ات��خ��اذ م��وق��ف ج���ريء وانتخاب
رئ��ي��س للجمهورية .فيما أص��در
ال��ن��ائ��ب ب��ط��رس ح���رب ورئ��ي��س
ح��زب الوطنيين األح���رار النائب
دوري شمعون ،بيانا ً بعد جلسة
مجلس ال��ن��واب النتخاب رئيس
للجمهورية ،حمال فيه حزب الله
والعماد ع��ون مسؤولية تعطيل
انتخابات ال��رئ��اس��ة ،ليغيب عن
ال��ج��ل��س��ة ال��ن��ائ��ب ال����ذي يالحق
ك��ام��ي��رات ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ج��ورج
ع���دوان ،ويحضر النائب سامي
الجميّل «كزدورة بالجينز».

