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ت�ساهل الجانب الإيراني �أمام الغربيين �أدّ ى الى وقاحتهم و�إذا لم ي�ستثمروا الفر�صة ف�إنّ �إيران ال ترغب في تمديد المفاو�ضات

انتخاب �سليمان في  2008تطلب تدخ ًال دولي ًا ...واليوم الو�ضع �أ�صعب ل ّأن لبنان لي�س في �أولويات ال�سيا�سة الدولية
مبادرة الحريري كالمية ومبهمة وغير وا�ضحة المعالم ل ّأن كلمة حوار في المطلق ال ت�ؤ ّدي �إلى نتائج �إيجابية
تركزت اهتمامات وكاالت االنباء والقنوات التلفزيونية
امس على موضوع العسكريين المخطوفين والوضع االمني
في طرابلس وملف التمديد للمجلس النيابي.
وفي هذا السياق اعتبر وزير العمل سجعان قزي ان
هناك فخا في مطالب خاطفي العسكريين يتمثل بالربط بين
المعتقلين في السجون اللبنانية والسورية ،مؤكدا ً انه ال
يمكن للدولة إخالء سبيل إرهابيين الن اإلرهابي سيتسبّب
بقتل مئات العسكريين في المستقبل.
في المقابل اكد وزير الثقافة ريمون عريجي أن المخطط
الذي كان يع ّد لمدينة طرابلس قد أحبط ،وان المعركة لن
تنتهي اال عندما نعالج جذور المشكلة .وفي الملف الرئاسي
دعا الى اختيار رئيس يشكل همزة تواصل ويلعب دوره بقوة
ويعيد الثقة للمسيحيين معلنا ً ان قرارنا دعم العماد ميشال
عون للرئاسة.
بينما أكد مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان ان
الرئيس نبيه بري حريص على الدستور وعلى مقدمته ،معلنا ً
ان بري وخالل لقائه العماد عون ابدى حرصه وتأكيده على
عدم تجاوز الميثاقية لجهة الحضور والتصويت.
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي
ان مبادرة الرئيس الحريري كالمية ومبهمة وغير واضحة
المعالم إطالقاً ،واننا نسعى الى حوار ناضج ومسؤول
والوصول الى قواسم مشتركة إلنقاذ هذا الوطن.
اقليميا ً شكل الوضع األمني في عين العرب محور
االهتمام ،حيث أعلن ممثل االتحاد الديمقراطي في سورية
محمد ايبش انّ قوات البيشمركة العراقية لم تدخل عين
العرب بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة التركية.
واكد أنّ تركيا تشترط لدخول قوات البيشمركة الى عين
العرب دخول عناصر «الجيش الحر» بقيادة عبد الجبار
العكيدي الموالي لها ،اال ان حزب االتحاد الديمقراطي
واالكراد لن يقبلوا ابدا ً دخول العكيدي وقواته الى كوباني
الن له باعا ً طويالً في ارتكاب مجازر بحق االكراد.
دوليا ً استحوذ الملف النووي االيراني على حيز هام من
النقاش ،حيث هدّد عضو لجنة االمن القومي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى االسالمي محمد حسن
أصفري ،انه اذا لم يستثمر الغربيون الفرصة المتبقية
ولم يلبّوا مطالب ايران فإنها ستمتنع عن تمديد فترة
المفاوضات.

عريجي لـ«�أو تي في»:
مخطط �إر�ضاخ طرابل�س �سقط

الرفاعي لـ«المركزية»:
مبادرة الحريري غير وا�ضحة المعالم

اكد وزير الثقافة المحامي ريمون عريجي ان «هناك إشكالية
دفعت الوزير اشرف ريفي ال ّتخاذ موقفه ،خاصة انه ا ّتهم
الجيش باالنحياز ،والجيش يالحق المعتدين عليه ويداهم
مخازن اسلحتهم ،وانا ال اشارك ريفي في موقفه الذي لن ينعكس على عمل الحكومة ،وال اعتقد
انه ر ّد فعل ،ولكن مواقف ريفي ال تتطابق دائما ً مع مواقف تيار المستقبل خاصة ان موقف الرئيس
الحريري االخير ايجابي وقد تحدث عن هذه االيجابية رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية».
ولفت عريجي الى مواقف المرده المختلفة في النظرة الى الموضوع السوري ،والى بعض االمور
السياسية الداخلية مثل مسألة رئاسة الجمهورية ،اال اننا التقينا بموضوع التمديد للمجلس
يؤسس الى اي شيء في المستقبل».
النيابي ،وهو امر ال
ّ
وعن الوضع في طرابلس قال عريجي« :لقد قطعنا شوطا ً مهماً ،ألن المخطط الذي كان يع ّد لمدينة
طرابلس قد أحبط ،وان المعركة لم تنت ِه بعد ولن تنتهي اال عندما نعالج جذور المشكلة ،خاصة ان
المشكلة في ظل عدم المعالجة سوف تتكرر كل سنة او سنتين ،إن الوضع في طرابلس تاريخيا ً
مربوط بالحرمان في بعض المناطق فيها ،وهناك زعامات طرابلسية مهمة تتحدث باسم طرابلس
التي يجب ان تكون في قلب لبنان وان تلعب دورها التاريخي ،وال اتصور ان أهل المدينة يريدون
غير ذلك».
وعن عودة التوتر الى خطوط التماس في زغرتا قال عريجي« :زغرتا كما كل المناطق اللبنانية
يمتلك اهلها السالح ،وما حصل على احد الحواجز في منطقة زغرتا هو عمل فردي وال يمت الى االرهاب
بأي صلة ،فالجيش حَ ذِر وهو يسيِّر دوريات ،وان وضع النازحين في لبنان هو خطر دائم ،ومن يخ ّل
باألمن يجب ان يحاسب ،والبلدية تضبط الوضع وتراقبه بالتعاون مع الجيش اللبناني».
وبشأن المعادالت حول مسألة رئاسة الجمهورية ،قال« :نريد رئيسا ً يلعب دوره بقوة ،رئيس
يشكل همزة تواصل ويعيد الثقة للمسيحيين ،وهناك ظرف كي يكون الرئيس قويا ً ويمتلك حيثية
سياسية وشعبية معينة يوفر الثقة للمسيحيين ،وان تيار المستقبل لديه مصلحة برئيس قوي الن
البلد قائم على هذا االساس ،فكما نريد رئيس مجلس نواب قويا ،ورئيس حكومة قويا ،نحن نريد
ايضا ً رئيس جمهورية قويا».
وحول مسألة التمديد لمجلس النواب قال عريجي« :ج ّنبنا البلد الفراغ وقلنا نحن مع التمديد
رغم اننا جاهزون لالنتخابات ،فو ّفرنا الجدل وقلنا بين الفراغ والتمديد نحن مع التمديد ،وهناك
تباين في المواقف مع التيار بين حضور الجلسة وعدم التمديد ،وهو شيء صحي بين الحلفاء،
وخالل الجلسة هناك حضور مسيحي وازن ال سيما حضور سليمان فرنجية ،وان الميثاقية مؤ ّمنة
بالحضور ،والتصويت هو رأي الكتل ونحن ذاهبون للتصويت على التمديد من دون اي شروط ،وان
بقاء الحكومة واستمرار عملها ليسا مرتبطين بمسألة التمديد».
وعَ ّمن اوصل رئاسة الجمهورية إلى هذا الوضع قال عريجي« :هناك امور عدة أبرزها المشاكل
السياسية الصعبة ،وانتخاب الرئيس سليمان تطلب تدخال دوليا ،واليوم الوضع اصعب ،الى
جانب الدستور وثلثي النواب في ظل االنقسام السياسي الحاد ،وعدم اهتمام العالم في لبنان ،ك ّل
هذه العوامل ادّت الى هذه النتيجة ،نحن نحترم مواقف البطريرك الراعي ولكن ال ارى انّ المؤتمر
التأسيسي مطروح من احد ،ونحن ال نعتبر انّ مواقف الراعي قد تغيّرت ونحن متفقون معه بالتوجه
العام».
اضاف« :سليمان فرنجية كان وال يزال يقول« :تعودنا دائما ً ان نختلف وال نجتمع اال بعد معركة،
فدعونا نلتقي قبل المعركة وهذا افضل» ،أل ّننا كلنا ال نرغب في المشاكل وقد مررنا بأمور امنية
اصعب تخطاها اللبنانييون».
وعن حظوظ فرنجية في الوصول إلى رئاسة الجمهورية قال« :فرنجية يمتلك ك ّل حيثيات الرئيس
القوي ،ولكن هذا يحصل في لحظات سياسية معينة ،ونحن اليوم نرى ان قرارنا هو دعم الجنرال
ميشال عون للرئاسة».
وفي مسألة كوباني قال عريجي« :ما يحصل في كوباني غريب ،االتراك فتحوا حدودهم بشكل
الفت لالكراد كي يقاتلوا ،هناك خلطة غريبة وهي تختصر مأساة المنطقة والتدخل فيها ،وان الهجمة
على داعش بهذه الطريقة لن تؤدي الى انهائها ،وفي هذا الوقت اسرائيل مرتاحة وحرمة المسجد
االقصى تنتهك ،وحقوق الفلسطينيين تنتهك ك ّل يوم».

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي
ان «م��ب��ادرة الرئيس سعد الحريري كالمية ومبهمة وغير
واضحة المعالم إطالقاً ،والسيد حسن نصرالله أكد منذ فترة
زمنية قصيرة اننا مع الحوار مع الفئات اللبنانية كافة من دون شروط مسبقة ،لذلك ندعو الرئيس
الحريري والوزير المشنوق الى وضع آلية لكيفية الحوار ،الن هذا الكالم المبّهم لتمرير شيء معيّن
في الداخل اللبناني غير مقبول في الوقت الحاضر» ،داعيا ً الى «حوار جدّي يلتزم بمنهجية معينة
ويؤدي الى منهجية محدّدة أيضاً ،الن كلمة حوار في المطلق من دون أية مفاعيل لن تؤدي الى نتائج
إيجابية».
وأكد «اننا على استعداد للحوار ونطالب به ضمن أسس معينة ومن دون شروط مسبقة ،وبالتالي
نريد مبادرة واضحة المعالم ونحن حاضرون للحوار النقاذ لبنان».
ورأى «ان مبادرة الحريري غير جدية النها تفتقد الى الخصائص والمواصفات والمنهجية ،وهي
عبارة عن كالم مطلق في مناسبة معينة ،ومن يريد الحوار يُطلق مبادرة مكتملة المواصفات ويطلب
من الفريق اآلخر التفاوض حولها للوصول الى نتيجة إيجابية ،أما إذا أردنا استعطاف الشارع من
اجل قضية معينة فهذه االقوال غير ناضجة».
وردا ً على سؤال ،لفت الرفاعي الى «اننا نسعى الى حوار ناضج ومسؤول والوصول الى قواسم
مشتركة النقاذ هذا الوطن» ،مشيرا ً الى «ان هناك نوعا ً من التواصل بين الوزير المشنوق ومسؤول
وحدة االرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ،وال ندري إذا كان تواصالً أمنيا ً أو سياسيا ً أو
يصب في مصلحة لبنان».
اجتماعياً ،لكن هناك نوعا ً من الخطوط المفتوحة بين المسؤولين ،وهذا
ّ
وعن اعتبار العماد ميشال عون ان مقولة «التمديد أو الفراغ» غير صحيحة والبديل عن التمديد
هو االنتخابات ،قال الرفاعي« :كنا نأمل ان تسمح الظروف في لبنان بإجراء االنتخابات النيابية،
خصوصا ً ان كتلة بعلبك – الهرمل النيابية دائما ً مرتاحة الجواء االنتخابات في هذه المنطقة،
الن االنتخابات في هذه الدائرة تجري على أساس االنتماء الى ّ
خط وليس الى مذهب أو عائلة،
ونحن نعتبر ان خطنا في هذه المنطقة ينتصر دائماً ،إذا ً نحن مع إجراء االنتخابات لكن الوضع
والتوجه نحو دعم التمديد
االمني ال يسمح بإنجاز هذا االستحقاق ،لذلك علينا ان نكون واقعيين
ّ
للمجلس».

قزي لـ«الجديد» :هناك فخ
في مطالب خاطفي الع�سكريين
اعتبر وزي��ر العمل سجعان ق��زي ان «هناك فخا في مطالب
خاطفي العسكريين يتمثل بالربط بين المعتقلين في السجون
اللبنانية والسورية».
ولفت الى انه «لو كانت مطالب خاطفي العسكريين جدية لما اعلن عنها بشكل فولوكلوري» ،مؤكدا ً انه «ال
يمكن للدولة ان تخلي سبيل ارهابيين الن االرهابي سيتسبّب بقتل مئات العسكريين في المستقبل» ،الفتا ً
الى انّ «التنسيق مع الحكومة السورية من مهمات الوسيط القطري».
من جهة اخرى اشار قزي الى «انه سجل اعتراضا ً على عدم اجراء االنتخابات انيابية» ،معتبرا ً ان
«الحكومة هي ما تبقى من سلطة شرعية وتنفيذية».

حمـدان لـ«�أم تي في»:
بري حري�ص على عدم تجاوز الميثاقية
أكد المستشار اإلعالمي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ان
«الرئيس نبيه بري حريص على الدستور وعلى مقدمته» ،مشيرا ً
الى ان «من يبدي حرصا ً على طائفة من الطوائف ال يمكن اال ان
يعدل مع الطوائف االخرى» ،معلنا ً ان «الرئيس بري وخالل لقائه رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب
العماد ميشال عون ابدى حرصه وتأكيده على عدم تجاوز الميثاقية لجهة الحضور والتصويت».
وقال« :ما يعني الرئيس بري هو الحرص على الحضور والتصويت تحت عنوان اساسي هو ميثاقية
الجلسات ،وهي ميزات يتصف بها الرئيس بري انطالقا ً من تمسكه وحرصه على الدستور ومقدمته ،فهي
ليست المرة االولى التي يمر فيها بمثل هذه المحطات».
ولفت الى ان «تمسك بري بالميثاقية هو حرص على الوحدة ،فهو مسكون بالميثاقية وبأن لبنان وطنا
نهائيا لكل ابنائه» ،مشيرا ً الى ان «مقدمة الدستور هي من المقدسات ،وعلى الجميع ان يعي ذلك».
اضاف« :الرئيس بري تحدث عن الكتل الوازنة التي تشكل حيثية مسيحية ،وهي تكتل التغيير واالصالح
وكتلة القوات اللبنانية وتيار المرده والكتائب من اجل تأمين حضور التمثيل المسيحي ،فهو لم يكن يرغب
بالتمديد بل كان يريد حصول االنتخابات ،والدليل انه اول من بادر وقدم ترشحه ،ولكن أتى موقف تيار
المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي عكس موقف غالبية الطائفة السنية ،بإعالنهم عدم استعدادهم
للذهاب الى انتخابات نيابية ،والتمسك بخيار انتخاب الرئيس اوالً ،وهذا ايضا ً موقف ميثاقي».
وأعلن ان «من أبدى حرصا ً على موقف طائفة ال يمكنه اال ان يحرص على الطوائف االخ��رى ،فهناك
وعي عند الكتل بالتحلي بواقعية سياسية ،فليس كل خيار صحيحا ً اال انه قد يكون اق ّل ضرراً ،وال يتحلّى
برؤية سياسية من يذهب الى اجراء انتخابات نيابية من دون انتخاب رئيس لمجلس النواب وال رئيس
للجمهورية».
وقال« :الميثاقية والعيش المشترك من أبرز االسس والميزات التي يمكن ان يتحلّى بها لبنان ،وهما من
يحكم االطار الذي سيلجأ اليه الرئيس بري».
اض��اف« :لقاءات الرئيس بري مع القوى المسيحية كانت هادئة وتمحورت حول رؤى سياسية
لالستحقاقات المقبلة وكانت هناك مواقف مشتركة وأخرى مختلفة في النتائج» ،مؤكدا ً ان «موضوع
رئاسة الجمهورية لم يكن سيّد الحوار ،الن الطاغي كان موضوع االستحقاق االنتخابي وكانت قراءة واقعية
لمعطياته».
اضاف« :نحن مقبلون على خيار استراتيجي وال نريد للتمديد الثاني ان يكون مشابها ً لالول ،فالمحطة
اليوم مختلفة تماما ً وحساسة ،نريد مرحلة تتصف برؤية أكثر وضوحا ً انطالقا ً من الخوف على الكيان
وتجمع على شبه قراءة موحدة وان تكون هذه القراءة لخيارات االنقاذ اقله وجود بلورة ومرحلة انقاذية
بدأت تبرز بوادرها».

لب
�أ�صفري لـ«�أ نباء فار�س» :اذا لم ُت َّ
مطالب ايران فلن تم ّدد المفاو�ضات
اعلن عضو لجنة االم��ن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى اإليراني محمد حسن أصفري ،انه «اذا لم يستثمر
الغربيون الفرصة المتبقية ولم يلبوا مطالب ايران فإنّ ايران ال
ترغب بتمديد فترة المفاوضات».
وقال آصفري تعليقا ً على التصريحات االخيرة لوزير الخارجية االميركي جون كيري حول المفاوضات
النووية بين اي��ران ومجموعة «« :»1+5يبدو ان تساهل الجانب االيراني امام الغربيين قد ادى الى
وقاحتهم».
واشار الى «استغالل الغرب للمرونة البطولية التي تتمتع بها ايران» ،مضيفاً« :ان ايران تسعى من اجل
الشفافية فقط وقد اجرت تغييرا ً في االسلوب من اجل بناء الثقة في سياساتها ولم تتجاوز ابدا ً الخطوط
الحمراء المحددة من قبل قائد الثورة».
وأكد أنّ «على الغرب ان يعلم بأن اي��ران اتخذت الخطى على اساس بناء الثقة وقد وفرت الفرصة
لالتفاق».
وشدد على أن «معارضة ايران لتحديد فترة معينة من جانب الغرب لتنمية وتطوير الصناعة النووية
في البالد» ،وقال« :انه اذا لم يستثمر الغربيون الفرصة المتبقية ولم يلبوا مطالب ايران فان ايران ال ترغب
بتمديد فترة المفاوضات».
واضاف البرلماني االيراني انه «اذا لم تؤ ّد المفاوضات الى نتيجة فإنّ ايران ستبادر الى تدشين 190
الف سو ( )SWUسريعاً».

ايب�ش لـ«العالم» :تركيا تمنع البي�شمركة
من دخول عين العرب
اعلن ممثل االتحاد الديمقراطي في سورية محمد ايبش ان
«قوات البشمركة العراقية لم تدخل عين العرب بسبب العراقيل
التي تضعها الحكومة التركية».
وقال ايبش« :الحكومة التركية التي تدعم جماعة داعش االرهابية تضع عراقيل امام دخول هذه القوات،
ولذلك نقول للعالم بأنّ ما ورد من معلومات حول دخول البيشمركة الى مدينة كوباني غير صحيح»،
مؤكدا ً انّ «دخول هذه القوات سيساهم معنويا ً في دعم مقاومة وحدات حماية الشعب التابعة لالتحاد
الديمقراطي».
واضاف« :أن تركيا تشترط دخول قوات البيشمركة الى عين العرب دخول عناصر الجيش الحر بقيادة
عبد الجبار العكيدي الموالي لها ،اال ان حزب االتحاد الديمقراطي واالكراد لن يقبلوا ابدا ً بدخول العكيدي
وقواته الى كوباني الن له باعا طويلة في ارتكاب مجازر بحق االكراد ،وبالتالي مساهمته في الدفاع عن
كوباني غير مقبول ،واذا كان يريد ان يحارب داعش فهناك مناطق عديدة في سورية مثل حلب والرقة
فليقاتل داعش هناك ونحن لسنا بحاجة الى مقاتلي العكيدي».
ولفت ايبش الى ان «على دول العالم وخاصة حلفاء تركيا ان يضغطوا على النظام التركي وعلى اردوغان
تحديدا ً لكي يتخلى عن سياسته العدائية تجاه االكراد والشعب السوري في آن واحد».
وتابع« :انّ هناك فصائل سورية مختلفة تقاتل الى جانب وحدات حماية الشعب في كوباني ض ّد جماعة
داعش االرهابية مثل أحرار الرقة ولواء جبهة االكراد وهؤالء لديهم عشرات الشهداء في مقاومتهم ض ّد داعش
كما انّ هؤالء لم تتل ّوث ايديهم بدماء االكراد».
واوضح ايبش ان «هذا الكم من االسلحة التي تريد قوات البيشمركة العراقية ادخالها الى عين العرب
قد تساهم في الدفاع عن المدينة ،ولكن المدافعين عن المدينة بحاجة الى مزيد من االسلحة وليس المزيد
من العناصر الن عناصر وحدات حماية الشعب اذا توفر لها عتاد متوازن مع عتاد جماعة داعش االرهابية
فباستطاعتها دحر داعش واخراجها من عين العرب ومن كل المنطقة».

