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حمليات �سيا�سية

لماذا عملية
�شهداء القنيطرة...؟
راسم عبيدات
تأتي عملية شهداء القنيطرة التي نفذها الجيش السوري
بالتعاون مع محور المقاومة إي��ران وحزب الله ض ّد «جبهة
ال� �ن� �ص ��رة» ،ج �ي��ش ل �ح��د ال� �س ��وري ف ��ي ال� �ج���والن ،تتويجا ً
واستكماالً لما قاله أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله
ف��ي خ�ط��اب��ه ب�ع��د عملية ش�ب�ع��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،ب ��أنّ قواعد
االشتباك قد تغيّرت ،وأنّ جبهة الجوالن ستتحول إلى ساحة
اشتباك مفتوحة مع المحتل من أجل تحريرها.
بذلت «إسرائيل» جهودا ً كبيرة من أجل إقامة حزام أمني
يمت ّد من القنيطرة السورية إلى مزارع شبعا اللبنانية ،بحيث
يشكل الدرع الحصين والحامي لحدودها ومستوطناتها أمام
أي هجمات لقوى محور المقاومة ،معتقدة أنّ هذا المحور ليس
في وضع يسمح له بتغيير قواعد االشتباك ،ولعلّها أرادت من
خاللها عمليتها اإلجرامية في القنيطرة ،والتي استهدفت ك ّل
مكونات هذا المحور ،أن توجه رسالة واضحة لهذا المحور
بأنها لن تسمح بتحول الجوالن إلى ساحة حرب استنزاف
ض ّد جيشها ومستوطناتها في الجوالن السوري المحتل،
وتنامى الوهم لديها بأنّ هذه العملية ستشكل عنصر تحول
استراتيجي في الوضع ،معتقدة أنّ حزب الله ومعه محور
المقاومة لن يجرؤ على الردّ ،وبالتالي تفقد الجماهير العربية
وجماهير المقاومة الثقة بالحزب والمحور.
لك ّن المفاجأة أنّ ال��ر ّد ك��ان سريعا ً وف��ي وض��ح النهار،
وحمل طابعا ً استراتيجياً ،حيث قلب الموازين وغيّر قواعد
االشتباك ،ولم تقم «إسرائيل» بالردّ ،رغم ك ّل «الجعجعات»
والتهديدات التي صدرت عن قيادتيها العسكرية والسياسية،
بل ابتعلت الر ّد على أمل أن تكون عملية شبعا إغالقا ً للملف.
جاءت التطورات بعد عملية شبعا االستراتيجية متسارعة،
حيث أقدمت عصابات «داع��ش» على ح��رق الطيار األردني
معاذ الكساسبة ،وهذا الحدث أدى إلى تعزيز الدور األردني
في خدمة السياسة األميركية ،ما يجعل المب ّررات «الثأرية»
األردنية للر ّد على جريمة «داع��ش» مصوغة أم��ام الجماهير
األردن�ي��ة ،من حيث مشاركة األردن في الحرب البرية التي
ت �ق��وده��ا ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة ،ف��ي ال �ظ��اه��ر ،ض ّد
«داعش» واإلرهاب في سورية والعراق ،ولكن هناك أجندات
مخفية ل�ه��ذه ال �ح��رب ال �ب��ري��ة ،أال وه��ي ف��رض ش ��روط على
محور المقاومة ،والعمل على تقسيم وتفكيك أراضي الدولة
السورية ،بالرهان بالذات على «جبهة النصرة» في الجنوب
السوري التي تحظى بالدعم والرعاية من األردن والسعودية
وقطر وتركيا ،وتحتضنها «إسرائيل» كجيش يحمي حدودها،
ويمنع أي هجمات عليها.
العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش السوري
بالتعاون م��ع ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي وق��وات النخبة في
ح��زب ال�ل��ه ،ه��ي ح��رب استباقية ودفاعية ف��ي نفس الوقت،
حرب ي��راد منها إرب��اك وإفشال مخططات المحور المعادي
لش ّن حرب برية ،وقودها األساسي قوات عربية من األردن
وغيرها م��ن دول المحور المنضوي تحت راي��ة واشنطن.
وقبل الحديث عن الغايات واأله ��داف من ه��ذه العملية ذات
البعد الجيوستراتيجي ،ال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ عملية شبعا،
أكدت مجموعة حقائق مؤلمة بالنسبة إلى «إسرائيل» وأميركا
والتوابع من مشيخات النفط وجماعة التتريك ،تتلخص في
وحدة الجبهة مع تعدّد محاور القتال ،ووحدة المقاومة مع
تعدّد العناوين ،ووح��دة الهدف مع تقاسم في المه ّمات أو
توزيعها.
حقق الجيش السوري انتصارات كبيرة على جبهة القنيطرة
 درعا ،انتصارات تسقط ما خططت له «إسرائيل» وحلفاؤهاف��ي س �ن��وات ف��ي أي ��ام م��ع��دودة ،ت��ذك��ر ب�م��ا فعلته المقاومة
اللبنانية وحزب الله بجيش لحد في الجنوب اللبناني ،أال وهو
دح��ر وإس�ق��اط مشروع ال�ح��زام األم�ن��ي ،أو الجيش اللحدي
السوري «جبهة النصرة» ،كوريث «للجيش الح ّر» ،وكبديل
عنه في أي مفاوضات سياسية قد تجري مع النظام السوري
مستقبالً .وما زاد الوضع تعقيدا ً أمام «إسرائيل» وحلفائها
أنّ «جبهة النصرة» ت ّم إدراجها ضمن قوائم اإلره��اب ،حيث
نجحت موسكو في تمرير قرار تحت الفصل السابع لتجفيف
موارد اإلرهاب وإضافة اسم «جبهة النصرة» إلى جانب اسم
«داع ��ش» ،م��ع ضمان تصويت ب��اإلج�م��اع ف��ي مجلس األمن
نص يمنع دول الجوار من المشاركة في بيع
الدولي ،وفق ّ
النفط المنهوب م��ن قبل «داع ��ش» و«ال �ن �ص��رة» م��ن سورية
والعراق ،ومنع تسهيل المتاجرة باآلثار المسروقة.
حقق محور المقاومة انتصارات كبيرة على جبهة درعا
– القنيطرة  ،هذا المحور الذي سيحيي ذكرى الشهيد عماد
مغنية «ال�ح��اج رض��وان» في ت� ّل ال�ح��ارة االستراتيجية التي
استعادها الجيش السوري ،تلك التلة التي د ّمرتها عصابات
«ال�ن�ص��رة» ول��م تجرؤ على تدميرها «إس��رائ�ي��ل» التي باتت
مرتبكة وقلقة جدا ً من هذه التطورات ،وهي اآلن على ضوء
هذه التطورات عادت لتطلب من جديد عودة القوات الدولية
إلى هضبة الجوالن ،بعد أن ت ّم طردها من قبلها وقبل حلفائها،
ظنا ً بأنّ ما قبل شبعا هو ما بعدها.
قلبت تلك االنتصارات ك ّل الحسابات وفاجأت «إسرائيل»،
ال �ت��ي ق��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ش��اب��اك ال �س��اب��ق فيها م�ع�ل�ق�ا ً على
ان �ت �ص��ارات الجيش ال �س��وري وب��ال�ح��رف ال��واح��د« :م��ن أين
جاء بشار األسد بك ّل هذه الجحافل العسكرية التي اقتلعت
«النصرة» من مناطق واسعه في الجنوب السوري و بعمليه
صاعقة؟ على جنراالتنا أن يعيدوا حساباتهم دائما ً مع هذا
الرجل.
عملية صاعقة ومخطط لها بعناية وذات بعد استباقي
واستراتيجي ،هدفت لتحقيق جملة من األهداف ،في مقدمتها
إف�ش��ال الحلقة الرابعة م��ن ال �ع��دوان على س��وري��ة م��ن خالل
ال �ع��دوان ال �ب��ري ،ال��ذي ستكون األردن رأس ال�ح��رب��ة فيه،
بينما ك��ان��ت الحلقات ال�ث�لاث��ة السابقة ب�ق�ي��ادة قطر وتركيا
والسعودية.
إنّ األهداف األخرى لهذه الحرب هي اقتالع وتدمير الحزام
األمني الممتد من القنيطرة السورية وحتى شبعا اللبنانية،
كدرع منيع لحماية «إسرائيل» ومحمية تابعة للسعودية وقطر
واألردن وتركيا ،بما يحكم الطوق حول قوى المقاومة اللبنانية
وبالذات حزب الله ،وتدمير غرفة العمليات المشتركة المقامة
هناك على مثل الحدود السورية – األردنية – الفلسطينية من
قبل المخابرات األردنية و«اإلسرائيلية» والخليجية والتركية،
وق�ط��ع ال�ت��واص��ل واإلم � ��دادات م��ا بين «داع ��ش» ف��ي الشرق
السوري وعصابات «النصرة» في الجنوب ،وتوفير أعلى قدر
من الحماية للعاصمة دمشق ،ومنح الجيش السوري القدرة
على تنظيف جبهة الجوالن وريف دمشق الشرقي ،الغوطة
الشرقية من العصابات المجرمة.
هذه العملية ذات البعد االستراتيجي ستظهر نتائجها في
ال�م��دى القريب على المشهدين ال�س��وري واإلقليمي ،حيث
يحقق حليف س��وري��ة االستراتيجي نجاحات ف��ي أوكرانيا
ويفرض شروطه ،كذلك يفرض الحوثيون ،حلفاء إيران في
اليمن ،شروطهم وحضورهم ،بينما يحصد الحلف المعادي
المزيد من الهزائم واالنتكاسات.
Quds.45@gmail.com
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لعنة الجنوب تالحق «�إ�سرائيل» من لبنان �إلى �سورية
 د .سليم حربا
ه��ا ه��ي لعنة الجنوب المر ّكبة تالحق وت�ل�ازم كيان
العدو الصهيوني من جنوب لبنان إلى جنوب سورية.
وها هو بركان النار يحرق أق��دام وأذرع عمالء الكيان
الصهيوني وراياتهم السوداء ،وها هي «جبهة النصرة»
اإلره��اب�ي��ة ،ذراع تنظيم القاعدة اليسرى وذراع كيان
العدو اليمنى ولسان النظام السعودي واألردني ،تتل ّمس
خارطة طريق الذ ّل والخيانة والدروب التي سلكها وف ّر
منها وعليها جيش لحد في جنوب لبنان ،ليسلكها جيش
لحد «اإلسالموي» الصهيوني في جنوب سورية .وها
هو األصيل وهيكله وتلموده يولول على هزيمة وكالئه
وعلى مشروع حلمه الذي بناه منذ ثالث سنوات وراح
ينهار بثالثة أي��ام أم��ام ري��اح الميدان الوطني السوري
ال�ت��ي ج��اءت بما ال تشتهيه سفن ال �ع��دوان واإلره ��اب.
وه��ا هو كيان العدو يستنجد باألمم المتحدة إلرسال
«أن��دوف �ي �ه��ا» ال��ذي��ن اختطفهم ب��أي��دي ع�ص��اب��ات��ه لتأخذ
مقراتهم وعرباتهم وتفخخها وتفجرها بأهلنا وبلداتنا،
ع� َّل األم��م المتحدة اآلن تعيد ل��ه رس��م ق��واع��د االشتباه
واالشتباك التي تحطمت بال رجعة بعد عدوان القنيطرة
اآلثم.
بدأت أقالم وأقدام حزب الله في شبعا ترسم وتحكم
ّ
وتحطم حصون األمن المزيف الواهي
وتتحكم وتقتحم
لبيت العنكبوت وتزيد من روعه وتحطم نظرية ردعه.
وق�� ّرر الجيش ال�س��وري ال��ذي ع��ودن��ا أن��ه الجيش الذي
إذا قال فعل وإذا ق ّرر ن ّفذ ،إحكام سيطرته على الوضع
ونفذ بإقدام أكبر من معركة وأوسع من عملية بدأت في

مثلث القنيطرة ـ درعا ـ ريف دمشق ،حيث بدأ إنجازاته
الميدانية ال�ت��ي ب��دأت لتستمر وت �ت��واص��ل .وم��ا تحقق
من تطهير أكثر من  150كلم 2في تل مرعي ودناجي
ودي��ر م��اك��ر وت��ل ال�س��رج��ة وت��ل ال �ع��روس وت��ل مصيح
ودير العدس ،ما هو إال غيض من فيض القادم باتجاه
القنيطرة والمعبر وتل الحارة وأحمر غربي والجابية،
لتطهير ك � ّل ش�ب��ر دن�س��ه اإلره� ��اب ليتسع المثلث إلى
مربعات ومستطيالت ودوائر تطهير وتحرير بما فيها
الجوالن السوري المحتل.
إنها ساعة الصفر لربيع حلف المقاومة وانتصاراته
ال�ت��ي ب��دأت م��ن شبعا ببيانها رق��م واح��د ،وه��ا ه��ي في
القنيطرة البيان رق��م اثنين ،وهناك ق��ادم من البيانات
المتتالية في إط��ار موقعة مفصلية ب��دأت ترسم بأقدام
حماة ال��دي��ار ودم��اء الشهداء األب��رار وب�ي��اض حرمون
وط �ه��ارة ال �ج��والن وح� ��وران وتصميم ووط�ن�ي��ة أهلنا
األوف �ي��اء ف��ي درع ��ا وال�ق�ن�ي�ط��رة وم�ق��اوم�ت�ه��م الوطنية،
خارطة العزة والكرامة الوطنية وتمزق خارطة اإلرهاب

التاريخ يكتبه الأقوياء
والمنت�صرون و�سورية
هي من يكتب التاريخ
وير�سم الجغرافيا
وي�صنع الم�ستقبل

وإم��ارات��ه وتكتم أنفاسه ونفسه األ ّم��ارة بالسوء ليج ّر
ذيول الخيبة والهزيمة بدواعشه وجبهة نصرته وجيش
إسالموييه من دير الزور إلى الحسكة إلى جبل الشاعر
وال�غ��وط��ة الشرقية إل��ى درع��ا وال�ق�ن�ي�ط��رة .وق��د يسأل
م�ت��ردّد أو خائف أو جاهل أو ع��اق��ل :ه��ل سيترك كيان
العدو عمالءه يندحرون ومشروعه يتحطم؟ نحيل هؤالء
إلى مشهد بوابة فاطمة في أيار عام  2000وقطعان لحد
الذين ف � ّروا وم��ن بقي ق��رأ على البوابة بالعبري (عذرا ً
ان�ت�ه��ت مهمتكم) ،أ ّم ��ا ال ��ذي خ�ط��ط ون �ف��ذ عملية شبعا
ويتحسب إل��ى ما
وموقعة القنيطرة اآلن فإنه يحسب
ّ
بعد بعد الجليل وال �ج��والن .فهل يتحمل ك�ي��ان العدو
اللعب بالنار م��ع ح��زام ال�ن��ار الممتد م��ن غ��زة والضفة
إلى الناقورة وشبعا والقنيطرة ودرعا وما خفي أعظم؟
يدرك العدو أنّ اللعبة انتهت وعليه أن يسلِّم بالنتيجة.
ّ
ومنظريهم الذين يتساءلون ماذا يفعل
أما ثوار الوهابية
حزب الله في سورية ،فلن نجيبهم حتى يتبيّنوا ويبيّنوا
لنا ماذا يفعل الصهاينة وما هو مب ّرر وجودهم في حيفا
ويافا والقدس واألقصى وشبعا والجوالن .وليعتبر من
أص��اب��ه عمى البصر والبصيرة والصمم أنّ مشروعا ً
إرهابيا ً ُقدّم له من دعم أجنبي وصهيوني وأعرابي ما لم
يقدم لفلسطين وقضايا العرب كلها ،يتحطم اآلن وتذريه
رياح الجنوب ،بينما تتساقط أمطار الخير وثلوج البركة
بردا ً وسالما ً على وطن المقاومة.
ول�ع�ن��ة ج �ن��وب م��رك�ب��ة ع�ل��ى ك �ي��ان ال �ع��دو ونصرته،
�ب ك��ان وس�ي�ب�ق��ى ش �ع��اره ه�ي�ه��ات منا
ف��ي وط ��نٍ وش �ع� ٍ
ال��ذلّ��ة وهيهات منا الهزيمة ،فالتاريخ يكتبه األقوياء
والمنتصرون ،وسورية هي من يكتب التاريخ ويرسم
الجغرافيا ويصنع المستقبل.

استغربت أوساط
سياسية تشكيل اللجنة
األمنية الفلسطينية
العليا لجنة غايتها التأكد
من مغادرة المطلوب
الفا ّر شادي المولوي
مخيم عين الحلوة .مر ّد
استغراب هذا القرار
هو أنّ بعض الفصائل
الفلسطينية كانت أكدت
أكثر من مرة أنّ المولوي
ليس في المخيم ،بينما
ع َكس قرار تشكيل اللجنة
أنها ال تعلم ماذا يدور في
المخيم ،ومن يدخله أو
يخرج منه .كما تساءلت
األوساط :كيف سيت ّم
التأكد من أنّ المولوي
غادر المخيم بالفعل؟ وما
هي آلية التحقق من ذلك؟
ول َم لم تقم الفصائل بهذا
األمر قبل اآلن؟

ال�سفير ال�سوري من عين التينة :برّي هن�أ باالنت�صارات �سالم عر�ض الأو�ضاع مع �سفيري تركيا و�أرمينيا
وا�ستقبل وفد ًا من الهيئات االقت�صادية
و�أكد وجوب التن�سيق بين الحكومتين والجي�شين

بري مستقبالً السفير السوري في عين التينة
ع���رض رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
نبيه بري األوضاع العامة مع زواره
في عين التينة ،حيث التقى السفير
السوري في لبنان علي عبد الكريم
علي ،وعرض معه التطورات الراهنة.
وقال علي بعد اللقاء« :كانت جولة
أفقحولالعالقةبينالبلدين،وأوضاع
المنطقة ،واإلرهاب الذي يهدّد المنطقة.
وقد عبّر عن سعادته للنجاحات التي
يحققها الجيش السوري في مواجهة
العصابات والمجموعات اإلرهابية،
وخصوصا ً على الحدود مع فلسطين
المحتلة واإلرهاب التكفيري المدعوم
والمتكامل مع االحتالل اإلسرائيلي.

سالم مجتمعا ً إلى الهيئات االقتصادية

وي��رى الرئيس بري أنّ االنتصارات
التي يحققها الجيش السوري والشعب
السوري مقدمة أم��ان وانتصار لهذا
المحور لمواجهة اإلرهاب الذي يتهدّد
المنطقة».
أض����اف« :ت��ح��دث��ن��ا أي��ض��ا ً على
العالقات بين البلدين ،عن الحدودين،
وعن اإلجراءات التي يتم عالجها اآلن.
وحرص دولته على تأكيد أن تجري
األم��ور في إيقاع سريع ألنّ العالقة
بين البلدين ،وبين الشعب الواحد
فيهما تفرض أخ��وة كاملة وتطبيقا ً
أمينا ً وتنسيقا ً بين الدولتين وبين
الحكومتين .والتنسيق األوج��ب هو

بين الجيشين والحكومتين لمواجهة
اإلرهاب ومخاطره التي رأى أنها تعطي
نتائج إيجابية لصالح االنتصار على
هذا اإلره��اب ،وبالتالي على اإلرهاب
اإلسرائيلي الظهير والداعم له».
وختم علي« :إنّ ما تحققه سورية
يشكل م��خ��رج �ا ً وض��م��ان��ة ونتائج
تحتاجها المنطقة ودول��ه��ا واألم��ة
بكاملها».
ثم استقبل بري السفير األرميني في
لبنان آشوت كوتشاريان وعرض معه
العالقات الثنائية.
كما التقى النائب السابق صالح
حنين.

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم ،كالً من سفير تركيا
إينان أوزيلديز وسفير أرمينيا آشوت كوتشريان ،وتناول
معهما األوضاع العامة والتطورات والعالقات الثنائية.
ثم التقى وفد الهيئات االقتصادية برئاسة عدنان
القصار ،ال��ذي أش��ار إل��ى أنّ ال��زي��ارة «تأتي في سياق
ّ
اللقاءات الدورية بهدف التنسيق والتشاور في األوضاع
التي تعانيها ال��ب�لاد واآلث���ار السابية المترتبة على
النشاط االقتصادي والتجاري» .وقال« :نقلنا في هذا
السياق هواجسنا ،وال سيما جراء الركود المخيف الذي
ب��دأ ينعكس على االقتصاد اللبناني برمته ،وأثنينا
على الجهود التي يبذلها الرئيس سالم مع ك ّل األطراف
السياسية في سبيل تفعيل العمل الحكومي ،وأكدنا له
وقوف الهيئات اإلقتصادية إلى جانبه وحرصها على
التعاون معه من أجل تجاوز هذه المرحلة العصيبة

ال�سجال حول �آلية عمل مجل�س الوزراء م�ستمر
ال ي��زال السجال السياسي ح��ول آلية عمل
الحكومة مستمراً ،وسط أجواء تشير إلى أنّ رئيس
الحكومة تمام سالم يفكر في تغيير آلية العمل
المتبعة ،وهو يقوم لذلك باتصاالت مع رؤساء
الكتل النيابية للتنسيق معهم في هذا اإلطار.
وفي السياق ،أش��ار الرئيس السابق ميشال
سليمان إلى «أنّ الحكومة مجتمعة ال تستطيع
الطعن أو رد القوانين أو قرارات مجلس الوزراء،
أما االتكال على موقف وزير بمفرده لر ّد القوانين
والقرارات فليس له قيمة معنوية».
وقال سليمان أمام زواره أمس« :علينا أال ننسى
ر ّد الرئيس ،رغم أنّ االص��وات التي تؤكد القرار
أو القانون تبقى هي نفسها ،وهذا ما يحتاج إلى
تصحيح في الدستور ألنه لم يلحظ رفع األكثرية
في حالة كهذه».
ورأى «أنّ تدني اإلنتاج في الحكومة ال يعالج
بتصحيح آلية العمل في هذا التوقيت» .متسائالً:
«أين دور رئيس الجمهورية»؟
واع��ت��ب��ر وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس ،بدوره« ،أنّ الصيغة الحالية للحكومة
لم تعد صالحة بل ك ّل الحكومة لم تعد صالحة،
فمن المعيب أننا ومنذ أيار  2014حتى اآلن لم
ننتخب رئيسا ً للجمهورية» .وق��ال في حديث

لـ«المركزية»« :ال معطيات لدي عما إذا كان يحضر
لصيغة حكومية معينة بين الرئيسين نبيه بري
وسالم».
وحول ما يقال بأنّ رئيس الحكومة تمام سالم
لن يدعو إلى جلسة مقبلة قبل االتفاق على آلية
جديدة للتصويت ،أجاب« :حسنا ً يفعل الرئيس
س�ل�ام ،وال أع��ل��م إذا ك��ان ل��ن ي��دع��و إل��ى جلسة
مقبلة ،لكنّ األم��ور بهذه الطريقة «مش ماشية»
أنا لم أقصد تفجير الحكومة بل أردت وضع يدي
على المشكلة كي يشعروا بهذا األلم ،فالهدف من
هذا الضغط على العصب التحذير والتنبيه ألنّ
اإلهمال المتمادي لن يواجه بقبول متمادٍ».
وأشارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني ،من
جهتها ،إلى أنّ الج ّو داخل جلسة مجلس الوزراء
األخيرة كان «جو نكرزة وجوا ً مكهرباً» قبل وقوع
ال��خ�لاف بين ال��وزي��ري��ن بطرس ح��رب والياس
بو صعب ح��ول مسألة توقيع المراسيم وآلية
عمل الحكومة ،الفتة إلى «أنّ لدى رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم الحكمة الكافية إلصالح األمور،
ومن هنا ارتأى رفع الجلسة».
وأوضحت شبطيني ،في حديث لـ«النشرة» ،أنّ
سالم يفكر بجدية في تغيير آلية العمل المتبعة،
وه��و على ات��ص��ال م��ع رؤس���اء الكتل النيابية

للتنسيق معهم في هذا اإلطار» ،مشدّدة على أ ّنه
«ال يمكن لعمل الحكومة أن يستمر أو ألمور البلد
أن تسير في ظ ّل شغور سدّة الرئاسة» .وقالت:
«أينما ذهبنا نسمع اعتراضات من المسؤولين في
الدول األخرى تتعلق بغياب الرئيس وعدم وجود
موازنة».
وق���ال عضو كتلة المستقبل النائب ه��ادي
حبيش« :في ظ ّل عدم وجود رئيس للبالد ،فإنّ
ك ّل القرارات العادية أصبحت تتطلب إجماع 24
وزيراً ،والمراسيم التي هي من صالحيات رئيس
الجمهورية وحده ،أصبحت تتطلب توقيع الـ24
وزي��ر» ،موضحا ً «أنّ ما يطرح اليوم هو العودة
إلى اآللية التالية :بمعنى أنّ القرارات التي يلزمها
توقيع مجلس الوزراء تعود إلى السير بالنصف
زائد واحد إذا كانت تتطلب النصف زائد واحد،
والقرارات التي تتطلب الثلثين توقع بالثلثين».
ورأى رئيس المركز الوطني في الشمال كمال
الخير أنه «ال يجوز االرتكاز على بدعة دستورية
لعرقلة شؤون الناس ومصالح المواطنين بذريعة
المناكفات في الحكومة .فدستور الطائف واضح،
واألساس الفقهي الدستوري يتمثل بحسن سير
عمل السلطة التنفيذية ،والتكامل والتعاون بين
السلطات والمؤسسات اللبنانية».

التي يم ّر بها لبنان .كما شدّدنا على وجوب أن تتعاون
جميع القوى واألطراف السياسية مع الرئيس سالم بما
يؤدي إلى تأدية الحكومة دورا ً أكبر بعيدا ً من التعطيل
والمناكفات ،ما ينعكس إيجابا ً على المستويين األمني
واالقتصادي».
وأض��اف« :جدّدنا الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة ،إذ لم يعد مقبوال ً أن تبقى
البالد أسيرة الفراغ الرئاسي ،األمر الذي ترك آثارا ً سلبية
على المستوى األمني وكذلك على المسوى االقتصادي ،إذ
إنّ الحركة التجارية والسياحية واالستثمارية في تراجع
مستمر منذ ما يزيد على ثالث سنوات».
ومن زوار السراي :النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود ،ووفد من جمعية شراكة النهضة اللبنانية ـ
األميركية برئاسة نائب رئيس الجمعية فادي فياض.

با�سيل طلب �إبالغ الأمم المتحدة
بتنفيذ لبنان تعهداته الدولية
وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى رئاسة مجلس الوزراء،
كتابا ً يطلب بموجبه إبالغ األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،وبواسطته
الدول األطراف في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» في
شأن تنفيذ لبنان لتعهداته الدولية ،وإتمام إجراءات اإلبالغ المترتبة على انضمام
لبنان إلى العهد الدولي ،وذلك استنادا ً إلى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من
العهد ،لكونه عضوا ً مؤسسا ً وعامالً في منظمة األمم المتحدة وملتزما ً مواثيقها.
وك��ان لبنان انضم إل��ى ه��ذا العهد بموجب ال��م��رس��وم  3855ف��ي تاريخ
 ،1973/9/1ودخل حيز التنفيذ في .1976/3/23
تجدر اإلشارة إلى أنّ لبنان خالف هذا العهد عندما اتخذ المجلس النيابي،
الذي انتهت واليته في  20حزيران  ،2013قرارا ً بالتمديد استثنائيا ً مرتين ،خالفا ً
لألصول الديمقراطية التي تنظم عمل المؤسسات .في المرة األول��ى حتى 20
تشرين الثاني  ،2014والمرة الثانية حتى  20حزيران  ،2017بحجة الظروف
االستثنائية التي تمنع إجراء االنتخابات.
واس��ت��ن��ادا ً إل��ى ال��م��ادة  25من «العهد ال��دول��ي الخاص بالحقوق المدنية
ّ
يحق ويتاح لك ّل مواطن ،من دون أي تمييز بسبب أحد االعتبارات
والسياسية»،
المنصوص عليها في المادة  ،2ودون أي قيد غير معقول ،القيام بما يأتي:
«أ ـ اإلسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين
بحرية.
ب ـ االشتراك اقتراعا ً وترشيحا ً في انتخابات دورية صحيحة نزيهة تجري
على أساس االقتراع العام المتساوي السري ،وتضمن اإلعراب الح ّر عن إرادة
الناخبين.
ج ـ تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة عموماً».

ن�شاطات
 استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،في مكتبه في الوزارة ،النائب إميل رحمة الذي
أطلعه على الوضع في منطقة رأس بعلبك والجوار ونقل
إليه «ما يختلج أبناء المنطقة من شعور حيال ما يجري
في جرود رأس بعلبك والمحيط وتأييدهم وارتياحهم
لما يقوم به الجيش وما يسجله من بطوالت في ص ّد
هجمات المجموعات التكفيرية واإلرهابية ،معربين عن
استعدادهم لتقديم ك ّل الدعم والمساندة لتعزيز قدرات
هذا الجيش».
 استقبل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد
جنبالط ،في دارت��ه في كليمنصو ،سفير اليابان في
لبنان سيتشي أوتسوكا وعرض معه التطورات الراهنة
واستبقاه إلى مائدة الغداء.
كما تلقى جنبالط ب��رق��ي��ات شكر على المعايدة

ب��رأس السنة الجديدة من الرئيس التونسي الباجي
قائد السبسي والرئيس العراقي فؤاد معصوم ووزير
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.
وتطرق البحث إلى «الخطة األمنية التي بدأ تنفيذها
في منطقة البقاع والتي تركت ارتياحا ً واسعا ً لدى غالبية
أهالي المنطقة والتي تتوالها وح��دات الجيش مع ّززة
بعناصر من قوى األمن الداخلي واألمن العام».
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في
مكتبه في اليرزة ،األمين العام للمجلس األعلى اللبناني ـ
السوري نصري خوري ،وجرى البحث في األوضاع على
الحدود اللبنانية  -السورية.
ثم التقى كالً من السفير األسترالي غلين مايلز وسفيرة
هولندا هستير سومسون ،وت��ن��اول البحث األوض��اع
العامة في لبنان والمنطقة.

قهوجي ونصري خوري

(مديرية التوجيه)

