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حمليات �سيا�سية

«داع�ش»
وهم تغذيه �أموال الخليج
جمال العفلق
إن� ��ه م� �ش ��روع ح� ��دود ال� ��دم ال� ��ذي رس �م �ت��ه المصالح
الصهيونية منذ ع�ق��ود للمنطقة ،ال �ي��وم ت��وج بـ«داعش»
الوهم ،كيان إرهابي قوامة مرتزقة وممول من حكومات
تملك أمواالً طائلة.
تلك الحكومات ال�ف��اس��دة أخ�لاق�ي�ا ً وسياسيا ً الخادمة
للمشروع الصهيو ـ  أميركي ال�ه��ادف إل��ى تعزيز أم��ن ما
يسمى «إسرائيل» والضامن الوحيد الستمرار الحياة في
اقتصاد أميركا االحتكاري الذي ُبني على حساب الشعوب
الفقيرة والدول النامية.
فعناصر «داع� ��ش» ليست ل��دي�ه��م ع�ق�ي��دة (دي�ن�ي��ة – أو
مذهبية – أو سياسية) وما انتشارهم على األرض إال عملية
رسم حدود جغرافية تتم وفق مصالح وأوامر استخبارية
مصدرها واشنطن وال�م��وس��اد الصهيوني ،وم��ا نسمعه
م��ن تصريحات ت�ص��در م��ن تركيا أو ال�س�ع��ودي��ة أو قطر
هي فقاعات صابون ال معنى لها ،ألن الالعب األساسي
هي أميركا نفسها التي تريد إلهاء ال��رأي العام الداخلي
األميركي وال��رأي العام العالمي بأنها غير مسؤولة عن
ه��ذه األح��داث الدموية وأن�ه��ا تتحاور م��ع الحلفاء الوهم
حول كذبة محاربة اإلرهاب.
ال�ج�م�ي��ع ي�ع�ل��م ت �م��ام �ا ً أن م��ن ي�ح�ك��م ال�خ�ل�ي��ج ويخطط
سياسته الخارجية هي اإلدارة األميركية نفسها ولو عدنا
إلى زمن ليس بالبعيد نسبيا ً هو زمن حكم الشاه إليران
لوجدنا أن سياسة الخليج اتجاه إيران كانت تحت عنوان
إي ��ران ال �ج��ار وال �ص��دي��ق ،ول�ك��ن األم ��ر تغير ب�ع��د الثورة
اإليرانية لتتحول إي��ران إلى خطر ويجب معاداتها ومنع
توسعها! ألن أميركا كانت تطلق على حكومة الشاه في
سبعينات القرن الماضي اسم شرطي الخليج ال��ذي كان
يؤمن مصالحها النفطية في المنطقة .وبسقوطه وانتصار
الثورة اإليرانية وإعالن موقفها من ما يسمى «إسرائيل»
ك ��ان ي �ج��ب أن ت �ت �ح��ول ال �س �ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة م��ن خالل
مكاتبها وخصوصا ً في الرياض كونها تمثل الكتلة األكبر
والمتحكمة بالخليج.
ولهذا كان يجب صنع «داعش» الوهم اليوم بعد تعزيز
ف �ك��رة اإلس �ل�ام األم �ي��رك��ي ك�م��ا ت�ح��ب أن ت�س�م�ي��ه أميركا
وب �م��ال خ�ل�ي�ج��ي وع �ن��اص��ر م��رت��زق��ة أك �ث��ره��م ج� ��اؤوا من
مناطق يسيطر عليها المال الخليجي الذي أفسد أصحابه
وحولهم إلى وحوش بشرية ال تدرك حجم الجرائم التي
يمارسونها بحق اإلنسانية .فالسعودية مثالً تتفاخر بأنها
طرحت مشروع إنشاء أربع مدن صناعية في السعودية
بقيمة سبعين مليون دوالر سيتم على مراحل في حين أنها
دفعت ،أي السعودية نفسها ،مئات الماليين من الدوالرات
وف��ورا ً لحساب «داع��ش» ودع��م اإلره��اب لتدمير سورية
وخنق المقاومة التي تحارب المشروع الصهيوني ،ومن
أجل تحقيق هدف أميركا والصهيونية في تنفيذ مشروع
التقسيم ال��ذي م��ا زال ه��و الشغل ال�ش��اغ��ل لتلك القوى.
فضربات التحالف الجوية لم تضعف «داع��ش» ،وبنفس
الوقت فرصة القضاء على «داع��ش» ممكنة لو أن أميركا
فرضت على تركيا السماح لألكراد بدعم إخوانهم في عين
العرب حيث الصمود األسطوري لكوباني.
ال�ي��وم يثبت أن «داع ��ش» ال��وه��م يمكن ق�ه��ره على رغم
الضخ والدعم الذي يتلقاه من قطر والسعودية وتركيا...
ولن نكون واهمين إذا قلنا أن أميركا أيضا ً تدعمه وترسم
له تحركاته العسكرية على األرض.
أما الطرف المعني بهذه الحرب ما زال يمارس سياسة
التكتم والعمل بصمت من دون تلك الفقاعات اإلعالمية.
فالتنسيق الروسي اإليراني السوري يعتمد على تحقيق
نتائج عملية ال فقاعات إعالمية ،فضرب البؤر اإلرهابية
في الداخل السوري هو المهمة األولى لمنع أي تمدد جديد
لتلك العناصر اإلرهابية أو السماح لها بالتواصل .فالثقل
الحقيقي للجبهة السورية سيكون على محور الجنوب
حيث تتربص «إسرائيل» منتظرة الفرصة لدفع عناصرها
لدخول دمشق.
وقد استطاع حلف المقاومة اليوم تحديد إطار المعركة
وتحجيم دور تلك العناصر انطالقا ً من حدود لبنان إلى
ح��دود األردن عبر غوطة دمشق ،فقد تطول المعركة أو
تقصر فالزمن ليس عامالً مهما ً بقدر النتائج التي يجب أن
تتحقق على أرض الواقع.
فـ»داعش» (الوهم) ُيضرب اليوم و ُيستنزف على رغم
الدفع الخليجي والتسويق األميركي له ألن فكرة المناطق
العازلة التي تقترحها تركيا إذا ما طبقت ستكون فاتحة
ال �ح��رب ال�ج��دي��دة ال�ت��ي ستعيد االص�ط�ف��اف م��ن جديد...
وستدفع كل من تركيا والسعودية الثمن قبل سورية.
واختيار السعودية اليوم توقيت إع�لان حكم اإلعدام
بالشيخ النمر ه��و دليل تخبط وت�س��ارع نحو الهاوية ال
دليل ق��وة ،فالسعودية تعلم اليوم إنها مصدر االحتقان
المذهبي وه��ي التي ستُجبر بالنهاية على ال��رض��وخ ألن
العالم لم يعد يحتمل هذه البدائية البذيئة في التعامل مع
الدول.
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�صراع حاد على ال�شرق الأو�سط ...و�آ�سيا الو�سطى!
 د .وفيق ابراهيم
تشعر تركيا للمرة األولى منذ انهيار اإلمبراطورية العثمانية
عام  1917أنها تستحق حيازة مرتبة عالمية مميّزة في حركة
التفاعالت الدولية.
أوال ً على مستوى المواصفات ،تحت ّل تركيا الموقع السادس عشر
اقتصاديا ً في العالم ،ولديها جيش من أه ّم ثالثة جيوش في الشرق
األوسط ،والحزب الحاكم فيها يعتنِق أيديولوجيا إسالمية تنتمي
إلى كونفيديرالية «اإلخوان المسلمين» ،من دون أن ننسى أنّ أنقرة
عضو في حلف «الناتو».
ه��ذا التضخم ف��ي اإلم��ك��ان��ات يسبّب دوارا ً ل�لأت��راك ،فأين
يصرفونه ...مستشارة ألمانيا «السلطانة» ميركل أقفلت أوروبا في
وجههم .فأقنعهم «العبقري االستراتيجي» رئيس الوزراء الحالي
داوود أوغلو ووزير الخارجية السابق بأهمية االيديولوجيا ودورها
في تجريف الحدود السياسية وفتح حصون الكيانات.
وااليديولوجيا هي اإلسالم واإلدارة هم «اإلخ��وان المسلمون»
والسلطان هو أردوغان «القانوني».
وللتذكير فهذه حاليا ً هي الرابعة من نوعها التي تقوم فيها
محاولة جديدة لتأطير أكبر كمية ممكنة من الشعوب اإلسالمية في
إطار سياسي واحد.
األولى هم الخوارج ،وانتهوا إلى الخروج من التاريخ مكتفين
بأجزاء من عُ مان والجزائر .والثانية هي الوهابية التي التهمت أق ّل
بقليل من مليون كيلومتر مربع في جزيرة العرب وتوقفت جغرافيا ً
واستم ّرت ايديولوجيا.
أما الثالثة فهم «اإلخوان» الذين انتهوا في النصف األول من
القرن العشرين إلى عزلة ايديولوجية بعدما أدّبتهم األنظمة
السياسية.
ويبدو أنّ المحاولة الرابعة هي مشروع مشترك بين «اإلخوان»
وأردوغ��ان لتأسيس كونفيديرالية إسالمية مداها جغرافيتان:

الشرق األوس��ط وآسيا الوسطى .وذلك تطبيقا ً لنظرية تجريف
الحدود.
ُجنّ جنون أردوغ��ان لصمود النظام السوري ،لكنه لم يعرف
أنّ مشروعه يصيب أيضا ً السياسة الخارجية األميركية ،والتقدم
الروسي والتوثب اإلي��ران��ي ...ويخيف السعودية ومصر إال أنه
يعجب قطر بمفردها.
لذلك يواصل المسؤولون األميركيون توجيه انتقاداتهم إلى
تركيا وبشكل تصاعدي .فإذا كان أردوغان يعتقد أنّ بإمكانه إقناع
أميركا بوالء «اإلخوان» وتركيا لها ...فإنّ السياسة األميركية ال تريد
موسعة قد تح ّول تركيا إلى دولة عظمى لها
كونفيديرالية إسالمية ّ
امتداداتها في مجمل القارة اآلسيوية ،وتوافقها الرياض والقاهرة...
الخائفتان بدوريهما على نظاميهما السياسيين.
وروسيا أيضا ً لن تسمح بإعادة إنتاج دول��ة عثمانية تمنع
عنها «مفاتيح» بيتها ،أيّ خط بحار أزوف ـ األسود ـ مرمرة ـ ايجه
ـ المتوسط ،وتخشى من امتداد هذه الدولة اإلسالمية إلى األقليات
اإلسالمية فيها.
وباالستنتاج ،فإن ال مصلحة أبدا ً لروسيا وأميركا في استيالء
تركيا على المشرق العربي بما فيه من نفط وغاز وموارد أخرى
واستهالك ـ ال صراحة وال مداورة ـ ويجب على أنقرة أن تبقى كما هي
أداة في يد «الناتو» ونهضتها االقتصادية ليست إال نفخة غربية،
وسلعها غير قابلة للمنافسة ،حتى مع إيران التي لديها طموحاتها
الواسعة في العالمين العربي واإلسالمي.
هناك قطبة مخفية غير متداولة حتى اليوم وتستبطن في طياتها
اإلصرار األميركي على منع التمدّد التركي ،وتخفي تربّص روسيا
أليّ خطأ تركي محتمل.
ف��إذا ك��ان الصراع على الشرق األوس��ط يتمحور بين أميركا
والصين المستقبلية وإيران الواعدة وروسيا الكامنة ...فإنّ الصراع
على آسيا الوسطى قد ابتدأ بقوة عبر تعزيز المواقع والصداقات
والتحالفات.
وتستخدم أنقرة عالقات القرابة مع بعض سكان آسيا الوسطى

(تركمانستان) واللغة مع معظم ال��دول األخ��رى في أذربيجان
وأزبكستان وطاجكستان وقرغيزيا لتعزيز حضورها السياسي
واالقتصادي وال تتو ّرع عن اللجوء إلى كونفيديرالية «اإلخوان
المسلمين» لتمكين نفوذها من «التسلل العاطفي» إلى هذه البلدان.
والمتض ّرر من هذا التسلل هي واشنطن أوال ً التي تمتلك قواعد
عسكرية في غير بلد في المنطقة وتسيطر على دول فيها غاز ونفط
وتطمح إلى تعطيل اتفاق روسيا مع بلدان بحر قزوين الغني
بالنفط والغاز.
أما روسيا فترى أنّ آسيا الوسطى هي مداها الحيوي وحدودها.
وتخشى من تحريك قوى إسالمية معادية لها في هذه المناطق ما
يؤدّي إلى تأليب األقليات اإلسالمية الروسية .ولبحر قزوين أهمية
جيوبولتيكية ألنه يربط بين روسيا والشرق األوس��ط من جهة
إيران ...لذلك فإنّ آسيا الوسطى خط أحمر أميركي ـ روسي ...وهذا
لن يمنع السلطان أردوغان «القانوني» من اختراق المنطقة حتى
على المستوى الثقافي بدليل أنّ آالف الطالب من آسيا الوسطى
يتل ّقون العلم بمنح تركية في جامعات تركيا.
من هنا نرى أنّ براغماتية «إخ��وان تركيا» تذهب إلى حدود
القبول بحصة من اقتصاد آسيا الوسطى على حساب كونفيديرالية
إسالمية مزعومة.
الصراع التركي مع روسيا وأميركا مقبل وبوتيرة تصاعدية
في الشرق األوسط وآسيا الوسطى ...وإذا كانت واشنطن رفضت
حتى اآلن االبتزاز التركي في كوباني ،فإنّ روسيا لن تساوم ودورها
ّ
بغض النظر عن مسألة أوكرانيا .ويخشى
سيبرز في وقت قريب
المحللون أن يدفع الدوار التركي بأردوغان إلى ضرب رأسه بأقرب
حائط فيطيح ببلده ومعه قطر ...وكونفيديرالية اإلخوانجية في آن
معاً.
فإذا كان الصراع الروسي ـ األميركي ال يزال مستعرا ً فكيف يمكن
لتركيا أن تقدم نفسها طرفا ً ثالثا ً على حساب الحصة األميركية.
لربما تعتقد بقدرة قطر على إقناع واشنطن ولله في خلقه
شؤون.

تعليقا ًعلى االنتقادات
الحادة واالتهامات
الخطيرة التي يوجهها تيار  
المستقل ،قيادة ووزراء
ونوابا ً ورجال دين ،إلى
الجيش والقضاء ،والتي
تغمز من القناة المذهبية
بذريعة حرص التيار على
المؤسسات وعلى السلم
األهلي ،تساءلت أوساط
سياسية إذا كان هذا بالفعل
هو هدف التيار وليس
غيره ،فلماذا لم يوجه
أي سؤال
نوابه حتى اآلن ّ
إلى الحكومة عبر المجلس
النيابي لمساءلة الوزراء
المعنيّين باألمن والقضاء،
وهم تحديدا ً وزراء الدفاع
والداخلية والعدل حتى
تستقيم أمور الدولة التي
يحرصون عليها...؟

مدد عقود �شركتي الخليوي لـ 7ا�شهر
يازجي قبل مغادرته �إلى اليونان :لإحالل
مجل�س الوزراء يوقف ا�ستقبال النازحين ال�سوريين اال�ستقرار في �سورية وانتخاب رئي�س في لبنان

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي

(ت ّموز)

وافق مجلس الوزراء على الورقة التي قدمتها اللجنة
الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى
لبنان ،والتي تتضمن وقف النزوح على الحدود باستثناء
ال��ح��االت االنسانية االستثنائية ،وتسجيل الداخلين
على الحدود ،وفق أسباب دخولهم للتأكد من تطبيق هذا
االجراء ،وتشجيع النازحين السوريين على العودة إلى
بالدهم أو إلى بلدان أخرى بكل الوسائل الممكنة ،والتشدد
في تطبيق القوانين اللبنانية عليهم .وكذلك ،نزع صفة
النازح عن كل من يذهب الى سورية ،وكل من يخالف
القوانين اللبنانية وشروط الدخول.
وتضمنت الورقة التي وافق مجلس الوزراء عليها في
جلسته التي عقدها في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس
تمام سالم ،تنظيم العالقة مع المؤسسات الدولية بحسب
القوانين اللبنانية واالتفاقات ،مما يستوجب حصول
الدولة على كل المعلومات حول النازحين المسجلين
لدراسة ملفاتهم وتقويم أحوال نزوحهم دوري�ا ً من أجل
تقليص أعدادهم وفق المعايير القانونية وتأمينا ً لحاجات
النازحين المستحقين.
ودعت القوى األمنية إلى متابعة تنفيذ التدابير اآليلة إلى
ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات إجراء مسح إحصائي
دولي للنازحين في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر
الضرورية للشرطة البلدية لحفظ األمن .وأكدت ضرورة
التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين
السوريين لحماية اللبنانيين في مجاالت العمل والعمالة
كافة ،والتوازن بالمساعدات بين النازحين والمجتمع
المضيف ،وتأمين التمويل المباشر لمؤسسات الدولة
اللبنانية عبر الصندوق االئتماني المتعدد المانحين
وعبر برامج خاصة ترغب فيها أي جهة مانحة ،باالتفاق
مع االدارة اللبنانية المعنية حسب االصول ،إضافة إلى
تمويل برامج دولية تهدف إلى تنمية االقتصاد اللبناني

وتنشيط القطاعات المنتجة فيه.
وبحث مجلس ال��وزراء في الخطة االمنية ،ولفت إلى
أنها ال تزال في طور التطبيق .وقرر إعطاء سلفة خزينة
لمساعدة األهالي في مناطق الضنية الهرمل وعكار ،وطلب
من اإلدارات الخاصة الكشف على البنى التحتية في هذه
المناطق.
وطلب من اللجنة الوزارية المختصة اتمام وضع دفتر
الشروط المتعلق بشراء الفيول اويل والغاز اويل لزوم
مؤسسة كهرباء لبنان ،تمهيدا ً إلجراء مناقصة عمومية في
هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء خالل الجلسة
المقبلة.
ووافق مجلس ال��وزراء على تمديد العقدين الموقعين
مع الشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي بالشروط
ذاتها لمدة سبعة اشهر على أن يصار خالل هذه المهلة
إلى إنجاز مناقصة عمومية وتوقيع العقود ،ومتابعة
البحث في موضوع المناقصة العمومية العالمية في ضوء
التقرير الذي سيضعه وزير االتصاالت بطرس حرب الذي
سيتضمن عرضا ً ملخصا ً لدفتر الشروط العائد إلى هذه
المناقصة.
وأعلن وزي��ر االع�لام رم��زي جريج ال��ذي تال مقررات
الجلسة «أن المجلس اطلع على وباء إيبوال» ،وتمنى «أن
تشترك وزارة االعالم في مكافحة هذا المرض».
ولفت جريج إلى «أن مجلس ال��وزراء واف��ق على نقل
اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى وزارة اإلعالم على
قاعدة االثني عشرية ،وعلى طلب وزارة الصحة العامة
تعيين  120مراقبا ً والطلب من وزي��ر الصحة التقديم
للمجلس حاجات وزارة الصحة ألطباء إضافيين ،ونقل
اعتماد من احتياط الموازنة بقيمة  7مليارات و 700مليون
ليرة الى وزارة الدفاع ،وقبول بعض الهبات المقدمة إلى
بعض الوزارات أو االدارات العامة».

ب ّري متوسطا ً مجلس كتاب العدل

(حسن ابراهيم)
لبنان برئاسة رئيسته ريموند بشور صقر،
لشكره على دعمه ودوره في إق��رار قانون
إنشاء المجلس المذكور وبعض المشاريع
المستقبلية وأبرزها االنضمام الى االتحاد
الدولي لك ّتاب العدل .وكان بري استقبل
وفد إدارة شركة Squire Patton Boggs
الذي ضم إد نوبري ،بيتر غروزلي ،غسان
بلول وخالد الثبيتي.
بحث رئيس كتلة المستقبل الرئيس
فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ،مع سفير

يازجي يتلو صالة الشكر بعيْد وصوله إلى أثينا
أك���د ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق للروم األرثوذوكس يوحنا
العاشر ي��ازج��ي ض��رورة مواجهة
اإلرهاب ،وإحالل االستقرار والسالم
ف���ي س���وري���ة ،وان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية في لبنان ،حفاظا ً على
القانون.
كالم يازجي جاء قبيل مغادرته
بيروت صباح أمس إلى اليونان،
التي وصلها مسا ًء في زيارة رسمية
تستمر حتى  27من الشهر الجاري،
تليها زيارة للجبل المقدس آثوس.
وفي مطار بيروت الدولي تحدث
ال��ب��ط��ري��رك ي��ازج��ي ع��ن زي��ارت��ه
السالمية األول��ى إلى اليونان منذ
توليه س���دّة البطريركية ،ق��ائ�لاً:
«ه��ذه ال��زي��ارة تحتل مكانة مهمة
جدا ً في عالقتنا الكنسية مع بعضنا
بعضاً ،بالطبع فكنيستنا األنطاكية
ت��رت��ب��ط ب��ع�لاق��ة وث��ي��ق��ة م���ع كل
الكنائس األرثوذوكسية والمسيحية
الكاثوليكية في شكل عام ،وبعالقة
ج��ي��دة ج���دا ً ف��ي ش��ك��ل خ���اص مع
الكنيسة اليونانية».
ول��ف��ت إل���ى «أنّ ه���ذه ال��زي��ارة
أت��ت ب��ن��ا ًء على دع���وة م��ن رئيس
أساقفة أثينا إيرونيموس والدولة
اليونانية» ،مضيفاً« :نتواصل في
شكل دائ��م ف��ي ال��ش��ؤون الكنسية
والسياسية وكل الشؤون التي تهم

شعبنا وأوالدنا في هذه المنطقة في
شكل خاص وته ّم الشعب اليوناني
أي��ض�اً ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار تأتي هذه
ال���زي���ارة ال��ت��ي ه���ي م���ن ن��اح��ي��ة،
زي��ارة أول��ى بروتوكولية سالمية
للبطريرك األنطاكي الجديد وهي
أيضا ً لتوطيدها وتفعيلها في شكل
دائم».
وت��اب��ع ي��ازج��ي« :أي��ن��م��ا ذهبنا
نحمل هموم شعبنا المتألم الجريح
ف��ي ال��ك��رس��ي األن��ط��اك��ي وف��ي هذه
البالد ،في سورية ولبنان والعراق
وفلسطين وف��ي ك��ل ه��ذه المنطقة
المتألمة ،وال��م��ح��ادث��ات ف��ي هذه
الزيارة الطيبة ستكون ذات وجه
كنسي بحت داخ��ل��ي أرث��وذك��س��ي
 أرث��وذك��س��ي ف��ي ال��ع�لاق��ات معالكنائس الكاثوليكية وأيضا ً لقضايا
البيت ال��داخ��ل��ي ،إض��اف��ة إل��ى أنّ
الدولة اليونانية وكدولة في السوق
األوروبية المشتركة لها دور بارز في
البيت األوروب��ي ،وهمومنا وقضايا
شعبنا ال شك ستكون أولى األمور
التي سيتم طرحها ،وخصوصا ً ما
نعانيه في هذه المناطق من أزمات
في سورية ولبنان والعراق في شكل
خ��اص من حيث مواجهة اإلره��اب
واالس��ت��ق��رار وال��س�لام ف��ي سورية
وال��وص��ول في لبنان إل��ى انتخاب
رئيس للجمهورية لس ّد الشغور

الرئاسي وتأمين الهناء واالستقرار
لهذا الشعب الذي يستأهل كل خير
وسالم وطمأنينة».
وردا ً على سؤال عن دعوة وزير
الخارجية السعودي للمسيحيين
لالتفاق على رئيس ،أج��اب« :هذه
وجهات نظر مختلفة ونحن نحترم
ونقدّر الجميع ،ونحن على تعاون
مع كل الجهات من أج��ل التوصل
إلى انتخاب رئيس كي ال تبقى هذه
الكرسي ش��اغ��رة وأن يكون هناك
رئ��ي��س جمهورية ي��ق��وم بمهماته
الدستورية وبأصولها».
وحول التمديد للمجلس النيابي،
رأى البطريرك يازجي أنّ «االفضل
أن نحافظ على القانون أي أن يتم
انتخاب رئيس للجمهورية أوال ً وكله
يأتي بعد ذلك».
وقد رافق البطريرك يوحنا العاشر
في هذه الزيارة وفد كنسي وإعالمي،
وستكون للبطريرك لقاءات كنسية
مع رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس
والمجمع المقدس لكنيسة اليونان،
كما سيقوم بزيارات رسمية لرئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��ون��ان��ي ورئ��ي��س
الحكومة ووزير الخارجية.
وسيحتفل يازجي بالقداس اإللهي
صباح األح��د ف��ي كنيسة القديس
ديمتريوس في أثينا باالشتراك مع
رئيس أساقفتها.

«متنا وع�شنا لإقامة عالقات ديبلوما�سية مع �سورية»

ن�شاطات �سيا�سية

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري إل��ى جلسة ع��ام��ة ج��دي��دة النتخاب
رئيس الجمهورية تعقد الثانية عشرة ظهر
االربعاء المقبل  29الجاري وهي الجلسة
الرابعة عشرة التي يدعو اليها وتعقد من
غير نصاب .وعرض بري في عين التينة،
مع السفير الفرنسي باتريس باولي في
حضور الدكتور محمود ب��ري ،االوض��اع
والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
ث��م استقبل مجلس ك � ّت��اب ال��ع��دل في

خفايا
خفايا

با�سيل:ال نعمل لم�ؤتمر ت�أ�سي�سي وليطبّق الطائف

السنيورة خالل لقائه العسيري

المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي
عواض العسيري األوضاع العامة في لبنان
والمنطقة.
اعتذر رئ��ي��س ال���ح���زب ال��ت��ق��دم��ي
اإلشتراكي النائب وليد جنبالط عن عدم
استقبال الوفود وال��زوار والمراجعات غدا ً
ف��ي المختارة ،بسبب ارت��ب��اط��ات ل��ه في
بيروت ،بعد تعديل برنامج سفر كان مقررا ً
الى الخارج لظروف خاصة.
زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد

(داالتي ونهرا)

اللطيف دري���ان ،المفتي السابق الشيخ
محمد رشيد قباني في مستشفى كليمنصو
ف��ي ب��ي��روت مطمئنا ً إل��ى صحته م��ن آالم
الديسك ،وتمنى له الشفاء العاجل.
وشكر قباني دري��ان على زيارته ،ودعا
له بالتوفيق لما فيه «رضاه والنجاح في
مهامه الدينية والوقفية واالجتماعية».
وك���ان قباني تلقى ع���ددا ً م��ن االت��ص��االت
الهاتفية المطمئنة من شخصيات سياسية
وحزبية وروحية.

لفت وزير الخارجية جبران باسيل إلى أنه لم يتابع
موضوع العسكريين المخطوفين بتفاصيله ،الفتا ً إلى
«أنّ الخاطفين يتالعبون بالمشاعر والغرائز ويسعون
إلى الفتنة» .وأوضح «أنّ ملف المخطوفين أمني وليس
ضروريا ً أن أعرف كل التفاصيل ،وثمة مقاربات جرت
لسنا متوافقين عليها» ،داعيا ً إلى «التفاوض مع جهات
رسمية دولية فقط في هذا الملف».
ورأى باسيل «أنّ إطالق بعض المسجونين قد يع ّرضنا
لمزيد من عمليات الخطف» ،معتبرا ً «أنّ المهم اآلن هو أن
نبقى متضامنين وموحدين لحماية البلد».
وأشار باسيل في حديث تلفزيوني مساء أمس ،إلى
«أنّ التواصل مع الحكومة السورية ضروري للتعاطي
في ملفات ،منها النازحون ،وقد كان من الطبيعي أن
التقي بوزير الخارجية السوري وليد المعلم عندما
كنت في نيويورك ممثالً لبنان» ،كاشفا ً «أنّ التنسيق
مع سورية يت ّم من الجهتين ،وإال فماذا يفعل إذن المدير
العام لألمن العام عباس ابراهيم في سورية»؟ وقال:
«متنا وعشنا إلقامة العالقات الديبلوماسية مع سورية
ليس كي نقطعها اليوم واألمر له عالقة باستقالل وسيادة
البلد».
وأكد باسيل أن «موضوع الهبة اإليرانية لم يُطرح في
مجلس ال��وزراء» ،مشيرا ً إلى «أنها هبة غير مشروطة
لدعم الجيش» ،وسأل« :نحن نأخذ سالحا ً من بريطانيا
وأميركا وفرنسا ،فلماذا نرفض دعم الجيش اللبناني من
إيران»؟
وأوضح باسيل «أنّ الفرق بيننا وبين المجتمع الدولي

أنه ال يعي خطورة النازحين السوريين في لبنان».
وتابع باسيل« :إنّ لبنان ذاهب نحو التمديد للمجلس
النيابي ل�لأس��ف» ،معتبرا ً «أنّ رف��ض البعض إج��راء
االنتخابات النيابية سببه الخوف من النتائج» .وقال:
«هناك من يقتل الطائف بروحه ونصه اليوم لناحية
التمثيل النيابي الصحيح» .وأض��اف« :إننا ال نعمل
لمؤتمر تأسيسي ،كما أنّ عدم القبول بالمناصفة ورفض
انتخاب رئيس يمثل هو بعكس روح الطائف» ،الفتا ً إلى
«أننا نقبل بالطائف ولكن فليت ّم تطبيقه كما هو».
وأك��د باسيل «أننا ال نقبل بانسحاب رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون من االنتخابات
الرئاسية» ،معتبرا ً أن «ال ف��رق بين وج��ود رئيس أو
عدم وجوده ،بحسب ما نراه اليوم ،ونحن نريد رئيسا ً
يمثل المسيحيين وخيارهم مرة نهائية ،وال للته ّرب من
االنتخابات ،كما أنّ فكرة الرئيس التوافقي مرفوضة».
وش��دّد على «استكمال ال��ح��وار مع تيار المستقبل
والرئيس سعد الحريري» ،الفتا ً إلى «أنّ الحريري لم
يقل أنّ فرص العماد عون انتهت ،والعالقة جيدة مع
بكركي».
وأشار باسيل إلى «أنّ قائد الجيش جان قهوجي أتى
بخيار منا ،وال نقبل به رئيسا ً توافقياً ،ووضعه اآلن غير
شرعي في موقعه» ،معتبرا ً «أنّ األداء العسكري في البلد
أوصل إلى ما وصلت إليه األمور في طرابلس وعرسال
وغيرها ،وأنا أح ّمل مسؤولية ما حصل في عرسال في
الجانب السياسي والعسكري لقهوجي ،الذي يخلط بين
السياسة والعسكر».

