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حمليات �سيا�سية

المواجهة الم�ؤجلة
تقترب من ال�ساعة ال�صفر؟
هشام الهبيشان*
في الوقت ال��ذي كشفت فيه قيادة الجبهة الداخلية في جيش
العدو الصهيوني ،أنّ حزب الله ق��ادر خالل الحرب المقبلة على
إط�لاق ما بين  1000و 1500ص��اروخ يوميا ً باتجاه االراضي
الفلسطينية المحتلة ،تزامنت هذه التصريحات والتحليالت مع
الخاصة التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني سرا ً
المناورات
ّ
وعلنا ً في منطقة الجوالن السوري المحت ّل ،وهي مناورات تحاكي
احتالل قرية نموذجية في جنوب لبنان.
يأتي ك � ّل ذل��ك ف��ي إط��ار السيناريوات التي يرسمها الجيش
الصهيوني للحرب المقبلة مع حزب الله ،ومن ضمنها الدخول
البري الى لبنان ،هذه التفاصيل بمجملها تؤكد بما ال يقبل الش ّك
بأنّ قادة الكيان الصهيوني بدأوا بالفعل رسم سيناريوات الحرب
المقبلة مع حزب الله.
اإلع�لام الصهيوني ب��دأ هو اآلخ��ر بتهيئة ال��داخ��ل الصهيوني
للمواجهة المقبلة ،حيث هناك برامج إخبارية وسياسية بدأت
تبث بشكل كبير على محطات التلفزة الصهيونية تتحدّث جلها عن
تهديد الصواريخ التي يملكها حزب الله من ناحية العدد والمدى
وال��دق��ة ،وتتحدّث أيضا ً عن خطورة نقل السالح ال��ى ح��زب الله
من إي��ران وم��ن سورية وروس�ي��ا ،وتتحدّث أيضا ً وبشكل علني
عن قدرة المنظومة الصاروخية التي يملكها الحزب على إلحاق
الضرر الجسيم بالسكان وبالبنى التحتية والعسكرية للكيان
الصهيوني ،والمطلوب حسب وسائل اإلع�لام الصهيونية ،التي
تعمل بغطاء سياسي وعسكري صهيوني ،توجيه ال��رأي العام
الصهيوني نحو تأييد خيار الذهاب إلى ع��دوان على لبنان لردع
حزب الله عن استخدام قدرته الصاروخية والعمل على تعطيل
مخزونه من الصواريخ.
وب �ق��راءة موضوعية لما ج��اء ف��ي اإلع�ل�ام الصهيوني الذي
يعكس بالضرورة الصدى الحقيقي لما ُيحاك داخل دوائر صنع
القرار الصهيوني ،يبدو أنّ الكيان الصهيوي بدأ يع ّد لحرب كبيرة
ستفرض وجودها بقوة على اإلقليم المضطرب في شكل كامل،
وي�لاح��ظ جميع المتابعين ل�ت��داخ�لات وتقاطعات الفوضى في
اإلقليم ومسار تحركات األهداف الصهيونية في اإلقليم كك ّل ،انّ
لدى الصهاينة رغبة جامحة في التحرك عسكريا ً باتجاه فرض
ح��رب ج��دي��دة ف��ي المنطقة ،وخصوصا ً بعد فشلهم ف��ي تحقيق
األهداف االستراتيجية لعملية «الجرف الصامد» األخيرة في غزة،
ومحاولة الهروب من تداعيات االنتفاضة الفلسطينية المشتعلة
بالضفة والقطاع ،من هذا المنطلق ،يتوقع غالبية المتابعين ان
تكون أول��ى مغامرات نتنياهو المقبلة هي القيام بعمل عسكري
ض ّد لبنان ،ومن المتوقع ان يلقى نتنياهو بهذا المسعى الجديد
دعم نخبة كبيرة من قادة الرأي «اإلسرائيليين» وبعض الساسة
وع��دد كبير م��ن ج�ن��راالت الجيش ب��االض��اف��ة ال��ى دع��م واشنطن
وباريس ولندن وحلفائهم في المنطقة لخوض هذه المغامرة.
من هنا ،فإنّ المتابع لتصريحات وزراء وقاده أمنيين صهاينة
تصب في خانة التحرك شماالً
يجد أنّ التحليالت والسيناريوات
ّ
باتجاه ض��رب منظومة ح��زب الله العسكرية واللوجستية ،كما
يبدو واضحا ً أنّ «االسرائيليين» قد بدأوا بالفعل التحضير ورسم
سيناريوات المعركة المقبلة مع حزب الله ،لكنهم ،على ما يبدو،
ينتظرون إعالن الساعة الصفر من واشنطن لبدء المعركة.
في ظ ّل الحديث عن دور واشنطن في هذه الحرب المتوقعة،
كتكرار لنموذج حرب تموز  ،2006تركزت التقارير العسكرية
والسياسية األميركية في األشهر واألسابيع واألي��ام الماضية،
على تعاظم قوة حزب الله ،وتشير هذه التقارير إلى أنّ تعاظم قوة
حزب الله النارية والعسكرية تع ّد نكسة كبيرة للمشروع الرامي
الى إع��ادة رسم موازين ومواقع القوى في المنطقة ،فلوجستية
الحزب العالية وق��وة ال��ردع العالية التي يملكها مقاتلو الحزب،
والمخزون الهائل من السالح المتط ّور الذي يملكه الحزب ،سوف
تؤدّي بمجموعها الى إحداث تغيير جذري في الخارطة العسكرية
ألطراف الصراع في المنطقة ،والمقصود بأطراف الصراع وفقا ً
للمقصد األميركي ،دول وق��وى المقاومة من جهة ،و«إسرائيل»
وأدواتها في المنطقة العربية ،من جهة أخرى.
من خالل هذه التقارير نستنتج أنّ قادة وصنّاع الرأي والقرار
األميركيين بدأوا يدركون أكثر من أي وقت مضى أنّ مشروعهم
األكبر الرامي الى تعظيم قوة «إسرائيل» في المنطقة بدأ يواجه
خطرا ً وجوديا ً منذ هزيمة «إسرائيل» في تموز ـ آب  ،2006وما
تبعها من هزائم ُمني بها العدو في غ��زة ،وبعد التدخل الروسي
في المنطقة ،لهذا تسعى دوائ��ر صنع القرار األميركي ال��ى دفع
«إسرائيل» نحو حرب جديدة في المنطقة لعلها تستطيع استعادة
جزء من هيبتها في اإلقليم بعد هزائمها المتالحقة منذ عام 2000
وحتى اليوم.
بالعودة الى دوائ��ر صنع القرار الصهيوني ،فقد أص��درت تل
أبيب مؤخرا ً مجموعة من التقارير العسكرية االستخبارية أعدّتها
مجموعة من كبار القادة العسكريين «اإلسرائيليين» ،وتشير هذه
التقارير الى «انّ ق��درة حزب الله اللوجستية وق��وة ال��ردع ،لدى
الحزب قد تحدثان تغييرا ً كبيرا ً في موازين القوى بين أطراف
الصراع في المنطقة.
أما حزب الله ،فهو متيقن من حتمية المواجهة المؤجلة منذ زمن
مع «اإلسرائيليين» ،ولكن هذه المرة ستكون المواجهة مختلفة،
فالهدف من وراء الحرب الصهيونية المتوقعة هو ضرب وش ّل
ال�ق��درات اللوجستية والعسكرية للحزب ،وه��ذا ال يخفي حقيقة
وجود دعم إقليمي ـ عربي ـ دولي من الدول الشريكة علنا ً في الحرب
على قوى المقاومة في المنطقة من أجل تصفية الحزب عسكرياً،
وه��ذا ما تؤكد عليه دوائ��ر صنع القرار األميركي في شكل دائم،
باعثة رسائل طمانة للصهاينة مضمونها انّ حربكم المستقبلية
مع حزب الله ،ستثير ردود فعل إقليمية وعربية مؤيدة.
ختاماً ،يبدو واضحا ً أنّ «االسرائيليين» وأدواتهم في المنطقة
اي وق��ت مضى على
وداعميهم في ال�غ��رب ،مص ّممون أكثر من ّ
إع�لان قريب لبداية ال�ح��رب على ح��زب ال�ل��ه ،مستغلين فوضى
اإلقليم ،فبعد محاوالت شيطنة الحزب إعالمياً ،تزامنا ً مع الرهانات
الكبرى على م��دى ق��درة ال�ح��زب على الصمود ف��ي المواجهات
الكبرى ،هناك قناعة شاملة عند الكثير من المتابعين لمسيرة
حزب الله التاريخية ،بأ ّنه بما يملكه من قوة ردع نارية عسكرية
وبشرية ،ومن تج ّذر تحالفاته مع دول وقوى المقاومة والممانعة
أي عدوان،
في المنطقة والعالم ،مؤهّل ليس فقط للتصدّي وردع ّ
بل إلطالق مسيرة التحرير الكبرى بدءا ً من الجليل وصوالً إلى ك ّل
فلسطين...
* كاتب وناشط سياسي  -األردن

hesham.habeshan@yahoo.com

المجل�س القاري الأفريقي يهنئ بري
هنأ رئيس المجلس القاري األفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم عباس فواز ،رئيس مجلس النواب نبيه بري على انتخابه رئيسا ً التحاد
البرلمانيين العرب.
ورأى فواز «أنّ هذا االنتخاب باإلجماع دليل ثقة ال حدود لها بالرئيس بري
وفي دوره التوحيدي والحواري» ،معتبرا ً «أنّ الرئيس بري بمواقفه الوطنية
والقومية ومبادراته الحوارية ورعايته للحوار القائم بين األفرقاء في لبنان،
شكل على ال��دوام صمام أم��ان لبنان وضمانة وحدته وإن��ق��اذه من وحول
الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والمصلحية».
وختم فواز ،مؤكدا ً «أنّ الرئيس بري الذي يرعى جلسات الحوار في لبنان
بمسؤولية وطنية عالية سوف ينجح في إتاحة فرص الحوار المجدي والبناء
على مستوى العرب وبرلماناتهم».
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«الم�ستقبل» ّ
يهدد بما ال حول له فيه وال قوة
 روزانا ر ّمال
لم يغب يوما ً عن لبنان مرحلة ما بعد اتفاق الطائف وتقسيم
النفوذ فيه بحسب التقسيمات والترتيبات المرفقة بكل مرحلة،
أن يلتحق بحقبة سياسية خارجية معينة طاغية ومهيمنة،
تارة تكون اميركية او سورية أو سعودية أو مختلطة بمقادير
متفق عليها ،وعلى هذا االساس ال يتغاضى الفرقاء في لبنان
عن األخ��ذ بعين االعتبار هواجس ه��ذه ال��دول الراعية ،التي
تعتبر رعايتها نابعة من منطق الرصيد المتوفر لها في لبنان،
ال��ذي يمكنها من االعتماد على توظيفه في المكان والزمان
المناسبين ،وقد يكون هذا الرصيد شعبيا ً او حتى عقائدياً.
تلعب المملكة العربية السعودية بهذا اإلط��ار دورا ً بارزا ً
ّ
تكشف بدخول الرئيس الراحل رفيق الحريري الى الحلبة
السياسية اللبنانية ،بحيث حجزت مكانة ال ُيستهان بها عند
جزء أساسي من اللبنانيين الذين تع ّرفوا إليها كراع وحاضن
ترسبات
وفاعل خير لهذا الوطن الذي ال ينفك يتح ّمل مشاكل ّ
ماض وأعباء ال تنتهي أخذت السعودية على عاتقها المبادرة
الى حلها.
تلعب السعودية الدور األساسي في اختيار رئيس الحكومة
في لبنان ،فهو المقعد السني األساسي في البالد وال��ذي ال
يمكن لمن يتسلّمه أن ال يكون قد جاء بمباركة منها او باالتفاق
معها ،وذلك حتى في مرحلة الوجود السوري في لبنان وأوج
نفوذه ،فقد حكمت معادلة «السين  -سين» السعودية السورية
مجمل األوضاع في البالد.
اليوم أصبح القرار السعودي في لبنان أقوى وأكثر نفوذا ً
قبل ان يتراجع تدريجيا ً بسبب متغيّرات إقليمية عصفت
بالمشهد ال�س��وري أوالً وبمتغيّرات داخلية سعودية ثانيا ً

والحرب التي تخوضها مع اليمن ثالثاً ،ولكن رغ��م ك� ّل هذا
فإنّ القرار في اختيار رئيس حكومة ورعاية حكومة لبنانية
والتئامها ال يمكن ان يكون من دون موافقتها ،وهنا تعتبر
كرسي رئاسة مجلس ال��وزراء مسؤولية الذي يتسلّمها من
ألفها الى يائها ،وعليه فإنّ قرار التحكم بمصيرها من فشل او
استمرار ال يكون من دون مشاورة الرياض اوالً وأخيراً ،ألنّ
القضية هنا ليست ترتيب أوراق داخلية وهو ما تضعه األخيرة
ضمن سياستها الخارجية واستراتيجياتها في المنطقة.
حكومة الرئيس الحالي تمام س�لام تواجه عوائق عديدة
تمنع التئامها كما يجب أن تكون ،لكنها ال تزال الوحيدة القادرة
على إنقاذ البالد من الفراغ التا ّم ال��ذي يكاد يقع في مخيّلة
بعض الذين يحاولون إيهام اللبنانيين بقدرتهم على فرض
المعادالت ،وهنا المقصود التصريحات الصادرة عن تيار
المستقبل والتهديدات باالنسحاب من الحكومة ومن الحوار،
محاولين في هذا اإلطار التخفي وراء التوتر اإلقليمي الحاصل
بين السعودية واي��ران لعدة خلفيات ،متناسين أنّ الموقف
السعودي من حكومة س�لام ج��اء أكثر من م��رة على لسان
سفيرها في لبنان على عواض العسيري الذي دعا الى دعم
الحكومة ألنها آخر المؤسسات الدستورية المتبقية في ظ ّل
الفراغ الرئاسي الحاصل ،كما أنه أقدم على دعم الحوار الذي
دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وهو أيضا ً ما هدّدت
باالنسحاب منه بعض أصوات من «المستقبل».
المملكة العربية السعودية ال تدعم فقط بقاء حكومة سالم
كأحد أهم نفوذ لها في البالد ،وال تدعم الحوار الجاري اليوم
فقط ،إنما تدعم أيضا منذ أكثر م��ن سنة جلسات الحوار
الدورية التي تعقد بين حزب الله وتيار المستقبل ،والتي
صمدت رغم أقسى الظروف التي م ّر بها لبنان وأقسى التهم
المتبادلة بين الفريقين ،وهنا يبرز السؤال عما يص ّرح به

�سالم يلتقي ال�سفيرين الجزائري وال�صيني
و�أ�صحاب الم�ست�شفيات الخا�صة
بحث رئيس الحكومة تمام سالم
األوض���اع العامة وال��ت��ط��ورات مع
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
نبيل دوفريج.
وعرض العالقات الثنائية مع ك ّل
من سفيري الجزائر أحمد بوزيان
والصين جيانغ جيانغ.
واستقبل رئيس الحكومة وف��دا ً
م��ن نقابة أص��ح��اب المستشفيات
الخاصة برئاسة النقيب سليمان
ه���ارون ال���ذي لفت إل��ى أنّ اللقاء
ك����ان ل��م��راج��ع��ة ال��رئ��ي��س س�لام
«بمستحقات المستشفيات التي
يعود قسم منها إلى ما بين العامين
 2000و ،2011علما ً بأنه قد صدر
قانون بهذه المستحقات منذ ثالث
سنوات ولم ُتسدّد لغاية اليوم ،إلى
جانب مستحقات جديدة عن األعوام
 2013 ،2012و.»2014
وأض���اف« :لفتنا دول��ة الرئيس
إلى أنّ الجهات الضامنة الرسمية لم
تسدّد بعد أي مبلغ من المستحقات
المترتبة عليها عن العام ،2015
وبالتالي ف��إنّ ه��ذا التراكم وضع
المستشفيات أم��ام حائط مسدود،
فمن ناحية هناك ضغوط من الدوائر

سالم والسفير الصيني
المعنية وال��رأي العام والصحافة
ع��ل��ى ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات الس��ت��ق��ب��ال
المرضى ،وم��ن ناحية أخ��رى تقع
المستشفيات تحت ضغط م��ادي
ال يسمح لها باالستمرار على هذا
المنوال».
وتابع« :أطلعنا دولة الرئيس على
الصعوبات التي تواجهها الدولة من
الناحية المالية ،وق��د اتفقنا معه
على أنه ال يجب نقل الضغط على

(داالتي ونهرا)
مالية ال��دول��ة إل��ى المستشفيات
ال��ت��ي ال تستطيع االس��ت��م��رار في
إعطاء التقديمات المطلوبة منها،
ألنها ستصل إل��ى وق��ت تعجز فيه
ع��ن القيام بواجباتها ،وق��د تفهم
دولة الرئيس هذا الموضوع ووعد
بمتابعته مع وزارة المالية وسائر
ال����وزارات المعنية ،ليتم تسهيل
األم���ور ونشر المراسيم المتعلقة
بالقطاع الصحي».

بو�صعب يرحب بعودة
هيئة «التن�سيق» عن الإ�ضراب

«المستقبل» وبين الرغبة السعودية.
ال يمكن لحزب الله لعب دور التمسك بالحكومة أكثر من
فريق المستقبل ،وقد جاء هذا الدعم على لسان أمينه العام
السيد حسن نصرالله الذي دعا إلى دعم سالم وعدم االبتزاز
لجهة البقاء في الحكومة ،وهو في هذا اإلطار يرسل رسالة
إلى حليفه التيار الوطني الحر بأن ال تنسحبوا كوزراء للتيار
من الحكومة التي يه ّمنا بقاءها ،وبالتالي فإنّ االقتناع بأنّ تيار
المستقبل ينفذ أجندة إقليمية في هذا اإلطار ليس موفقاً.
نجحت السعودية وإي ��ران رغ��م ال�خ�لاف ال��ذي تفاقم مع
نجاح إي��ران بإنجاز التفاهم على ملفها النووي ع��دا الحرب
اليمنية واألزمة السورية في أصعب الظروف بتحييد لبنان عن
الدوامة بالتوصل الى حماية الحكومة فيه وإبعاد مخاطر تمدّد
اإلره��اب إليه ،ألنّ لبنان بحسب السعوديين محطة انتظار
ك� ّل المشهد في المنطقة ،وه��و مركز التجاذبات والرسائل
وص �ن��دوق ب��ري��د المنطقة وخ�ط��وط�ه��ا األم�ن�ي��ة واإلعالمية
والديبلوماسية ،وهناك حاجة إلبعاد مخاطر التطرف عنه في
الوقت الراهن ،وأي خالف من هذا النوع ،اي خالف بين حزب
الله وتيار المستقبل سيرفع من نسبة نمو اإلرهاب وتماديه
بالفوضى ،لهذا السبب حضنت السعودية ح��وار حزب الله
و«المستقبل» ،وأبقت عليه شعرة يمكن من خاللها التواصل
إقليميا ً مع من يه ّمهم األمر وباألخص إيران.
يعرف حزب الله انه ال يمكن لتيار المستقبل اللعب بورقة
السعوديين في لبنان جزافاً ،ويعرف انّ التهديد والتناقض
بالتصريحات داخل الكتلة ليس إال محاولة للفت االنظار نحو
لبنان ،وربما نحو اهتمام سعودي بأوضاع الحريري األش ّد
صعوبة مع الفشل في نسج عالقات متينة مع القيادة الجديدة،
وبالتالي ير ّد حزب الله بالطريقة الحازمة المباشرة من دون
أن يقلق من ارتجال مستقبلي ال حول له فيه وال قوة.

اختتم زيارته �إلى �إيران بلقاء عبد اللهيان

با�سيل :الأولوية لهزيمة الإرهاب
اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
زيارته إيران بلقاء مساعد وزير الخارجية اإليرانية
لشؤون ال��دول العربية وشمال أفريقيا حسين أمير
عبد اللهيان مع وفد من الخارجية اإليرانية ،في مقر
إقامته في فندق إسبيناس في طهران ،حيث ت ّم عرض
العالقات الثنائية وأوض��اع المنطقة ،وال سيما في
لبنان واليمن وسورية والعراق.
كما شارك الوزير باسيل في حفل عشاء أقامه على
شرفه سفير لبنان في إيران فادي الحاج علي ،حضره
مجموعة من سفراء الدول العربية واألجنبية والقائم
بأعمال ال��س��ف��ارة المستشار علي حبحاب وطاقم
السفارة.
بعد كلمة ترحيبية للسفير ال��ح��اج علي ،القى
الوزير باسيل كلمة قال فيها« :إنّ لبنان هو نموذج
للتنوع والتسامح والتعايش وهذا األمر هو عكس ما
ينادي به داعش .فمعركتنا ض ّد اإلرهاب هي معركة
وجودية بالنسبة إلينا ،فإما أن نكون نحن وأما أن
يكون داع��ش ،ال خيار ثالث بينهما .ليس هناك من
مكان لأللعاب السياسية ،ألنه حينها سندفع نحن
والمنطقة الثمن .نشكر الله اليوم أنّ األم��ور تتغير،
هناك تحديات حقيقية ،والحقيقة يجب أن تقال في
األوقات العصيبة ،والحقيقة هي أننا يجب أال نسمح
لداعش أن يلعب أكثر من ذلك ،فهو ال يستعمل األرض
فقط ،إنما يلعب بعقول ماليين األشخاص ويستطيع
الوصول إليهم ،إن كانوا يعيشون في المنطقة أو
في أميركا الالتينية أو الواليات المتحدة األميركية،
وبإمكان داعش توفير األدوات لهؤالء األشخاص من
أجل إلحاق األذى بالبشرية».
وأض���اف« :أعتقد أن��ه حتى اآلن نحن نتغاضى
عن ه��ذه الحقيقة ،لذلك السبب إنّ األول��وي��ة اليوم
هي لهزيمة اإلره���اب ،وبعدها يمكننا معالجة ك ّل

بوصعب متحدثا ً خالل المؤتمر

(داالتي ونهرا)
عمل ع���ادي» ،داع��ي �ا ً «م���دراء ال��م��دارس إل��ى مزاولة
عملهم».
وأشار إلى «أنّ المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب
حق ،ويجب على األساتذة أن يعلموا أنهم في بعض
األوقات قد يخطئون بالوسيلة وهذا ما لمسناه العام
الفائت» .وق��ال« :إذا ك��ان اإلض���راب يوصل إل��ى أي
نتيجة فأنا مستعد لالستماع».

ن�شاطات
 ي��ش��ارك السفير ال��روس��ي
ألكسندر زاسيبكين في محاضرة
ينظمها «اللقاء األرثوذكسي» عند
الخامسة من عصر الخميس المقبل،
في مقر «اللقاء» في األشرفية ،تحت
عنوان «التدخل الروسي في سورية
يدفع في اتجاه الح ّل».
 ع���رض وف���د م��ن المجلس
التنفيذي في الرابطة المارونية
برئاسة رئيس الرابطة النقيب سمير
أبي اللمع مع وزير الدولة لشؤون
التنمية االداري��ة نبيل دو فريج في
مكتبه في الوزارة األوضاع العامة
في البالد.
ووجه وفد الرابطة إلى الوزير
دو فريج دع��وة لحضور المؤتمر
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ،ب��ال��ت��ع��اون مع

دو فريج متوسطا ً أبي اللمع ووفد الرابطة المارونية
مؤسسة كونراد إيدناور األلمانية
في  25و 26كانون األول المقبل،

المواضيع األخرى على الرغم من أهميتها .ولمعالجة
تلك المواضيع ،إذا كنا نؤمن حقا ً بالديمقراطية التي
هي قيمة مشتركة أخرى نتشارك بها ،علينا أن نترك
لشعوب المنطقة ولشعب بلدي تقرير م��ا تريده.
ومصر كانت خير دليل على ذلك ،ونحن نريد أن ينجح
النموذج المصري ،وتنجح سورية ويقرر السوريون
مصيرهم ،وال يمكن ألحد منا أن يح ّل مكان الشعب
ال��س��وري أو الشعب اللبناني .على اللبنانيين أن
ّ
الحق في ذلك
يختاروا رئيسهم وقادتهم وللسوريين
أيضاً .إنّ ال��دول لديها واج��ب تجاه لبنان وسورية
من أجل المشاركة في هزيمة اإلرهاب .وبعدها يترك
لهما الخيار في تقرير مصيرهما ،هذا إذا أردنا أن يكون
الوضع في المنطقة دائما ً ومستداماً ،ألنه حين تسقط
دول��ة مثل لبنان ،ال أعتقد أنه سيوجد أي مكان في
العالم سيتمكن فيه أشخاص من ديانات مختلفة من
العيش معاً».
وقال« :أنا سعيد بعودة إيران إلى حضن المجتمع
الدولي ،والمساهمة بطاقاتها اإليجابية ،وأعتقد أنّ هذه
المشاركة اإليجابية ستكون مفيدة لنا جميعاً ،عوضا ً
عن العزلة التي لم تنجح .لقد واجهنا العزلة في لبنان،
وكانت السبب في الحرب األهلية اللبنانية في العام
 ،1975كما شهدناها في العامين  2005و 2006حين
حاولنا بأشكال عدة عزل بعض األطراف اللبنانية ولم
تنجح ،ولم تنجح أبدا ً مع جماعات أو دول».
وختم باسيل« :آم��ل أن تكون هناك فقط الطرق
الديبلوماسية والحوار والتزام فعلي ،وأن نتعلم من
هذه الدروس ،وأن نقف جميعا ً معا ً ض ّد اإلرهاب في
المنطقة ،وأطلب منكم أن تقفوا مع بلدي وتدافعوا
عنه وعن سورية وك ّل من يؤمن فعالً بالتعايش أل ّنه
السبيل الوحيد لنستطيع العيش معا ً هو من خالل
تقبل اآلخر على الرغم من االختالفات».

«الخارجية» تتابع م�أ�ساة �آل �صفوان
كلف وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،في إط��ار متابعة
ل��ل��م��أس��اة ال��ت��ي ل��ح��ق��ت بعائلة
ص��ف��وان ،المستشار ف��ي س��ف��ارة
لبنان في أنقرة ربيع نرش االنتقال
إل���ى م��دي��ن��ة إزم��ي��ر ل��ل��وق��وف إل��ى
جانب العائلة واالتصال بالجهات
الرسمية التركية وإج���راء ال�لازم

رحب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
ّ
بقرار عودة هيئة التنسيق النقابية عن اإلضراب الذي
كان مق ّررا ً اليوم.
وقال في مؤتمر صحافي «إنّ مشكلة سلسلة الرتب
والرواتب ال تحل إال من خالل التفاهم بين السياسيين»،
الفتا ً إلى «أنّ قرار هيئة التنسيق النقابية كان صائبا ً
بالعدول عن اإلضراب واعتبار يوم غد (اليوم) يوم

زاد خبير انتخابي
سببا ً آخر على األسباب
التي كانت تجعل
مسؤولي تيار المستقبل
يرفضون اعتماد النسبية
في قانون االنتخابات،
وقال :كانوا يخشون من
فوز عدد ال بأس به من
منافسيهم التقليد ّيين في
الدوائر التي يحتكرون
تمثيلها النيابي بفعل
النظام األكثري ،أما
اليوم ،وباإلضافة إلى
الخشية من تزايد شعبية
الخصوم القدامى،
أصبحوا يخشون
النسبية أل ّنها قد تسمح
بتمثيل التيارات المتطرفة
التي كبّروها وغ ّذوها
للنيل من المقاومة
وسورية ،فإذا بها تكاد
تبتلعهم في بيئتهم...

والتي سيشارك فيها محاضرون
من تونس ومصر واألردن.

بشأن ترحيل المصابين وإع��ادة
جثامين الضحايا.
وزار المستشار نرش الموقوفين
موسى مايز صفوان وماهرمحمد
صفوان وأمن لهما ما يلزم ،وزودهما
ج��وازي م��رور للعودة إل��ى لبنان.
وم��ن المتوقع مغادرتهما اليوم
الثلثاء أو غدا ً األربعاء إلى لبنان.

كما باشرت السفارة في أنقرة
إج�����راء م��ع��ام�لات وث���ائ���ق وف���اة
المتوفين السبعة من آل صفوان،
وس��ت��ق��وم ب��إن��ج��از م��ح��اض��ر نقل
الجثامين واالتفاق مع شركة محلية
على نقلهم إلى لبنان .وال يزال اثنان
من ركاب المركب مفقودين ،وتستمر
السلطات التركية بالبحث عنهما.

ال�سفير الم�صري يزور عون وجعجع:
ال �إيجابيات حتى الآن في ملف الرئا�سة
أكد السفير المصري في لبنان
بدر الدين زايد حرص بالده على
«اس��ت��ق��رار لبنان وإن��ه��اء الفراغ
الرئاسي وتفعيل عمل الحكومة»،
م��ع��ل��ن�ا ً أن ال إي��ج��اب��ي��ات كافية
حتى اآلن علـى صعيـد الملـف
الرئاسي.
وف�����ي إط������ار ج���ول���ت���ه ع��ل��ى
المرجعيات السياسية في لبنان،
زار زاي���د رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب العماد ميشال
ع���ون ف���ي دارت�����ه ف���ي ال��راب��ي��ة،
وع��رض معه األوض��اع في لبنان
والمنطقة.
ك���م���ا ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ح���زب
«ال����ق����وات» س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع في
معراب ،في حضور رئيس جهاز
العالقات الخارجية في الحزب
بيار بو عاصي.
وع��ق��ب ال��ل��ق��اء ال���ذي استغرق
ساعتين ،خ��رج زاي��د ليؤكد «أنّ
ال��ت��ح��رك ال��م��ص��ري أس��اس��ه دعم
م��س��ار ال��ح��وار ال��ق��ائ��م م��ن خالل
المبادرة التي تبناها رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،واليوم التقيت
العماد ميشال ع��ون ثم الدكتور
جعجع لدعم هذه الجهود الرامية
الى إنهاء الوضع الراهن».
وع��ن وج��ود إيجابيات م��ا في
ملف الرئاسة ،قال زايد« :ال يبدو
حتى اآلن أنّ ه��ن��اك إيجابيات
ك��اف��ي��ة ،ول��ك��ن نحن ن��ع��ول على

عون مستقبالً زايد في الرابية
وجوب إنهاء هذه األزم��ة وإيجاد
الحلول عبر التفكير بشكل خالق
ج��دي��د ،ب��اع��ت��ب��ار أنّ اس��ت��م��رار
ه��ذا ال��وض��ع غير ممكن وانتظار
الترتيبات اإلقليمية غير مجد
أيضاً ،ألنّ ال��ق��راءة الدقيقة وفق
وجهة نظرنا في مصر أنّ األمور
اإلقليمية ل��ن ُتحسم ،وبالتالي
التعويل عليها لن يفيد أحداً».
وعن أج��واء مرشحي الرئاسة
عون وجعجع ،أجاب زايد« :ليس
لنا أن نتدخل ف��ي ه��ذا األم���ر ،ما
يهمنا هو استقرار لبنان وإنهاء
ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي وتفعيل عمل
الحكومة ك��ي ال يشعر المواطن

اللبناني بأنّ حاجاته ومصالحه
معطلة جراء هذه الظروف».
وإذ شدد على أنّ «مصر تدعو
دوم �ا ً ك� ّل األط��راف اللبنانية إلى
التوافق على مرشح رئاسي إلنهاء
الفراغ» ،اعتبر زايد أنّ «الشعب
اللبناني هو من يدفع الثمن في
النهاية ،وانطالقا ً من إخالصنا
ومحبتنا لهذا الشعب الشقيق
ن��رى أن��ه آن اآلوان إلن��ه��اء هذه
المعاناة».
وع��� ّم���ا إذا ك��ان��ت ال��م��ب��ادرة
المصرية تحمل أسماء مرشحين
آخرين ،قال زايد« :نحن ال نطرح
أسماء على اإلطالق».

