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�أردوغان «المنت�صر» يبد�أ باالنفتاح من بوابة حزب اهلل

لبنان بين الحلول ال�ضائعة
واالنتظار الإقليمي

 روزانا ر ّمال

محمد حم ّية
لم تبرز بعد أي مؤشرات أو معطيات تشي بقرب الوصول إلى ح ّل
لألزمة السياسية في لبنان ،فعجز القوى السياسية المحلية بات
واضحاً ،عن إنهاء أزمة الرئاسة األولى.
بعد جوالت عدة من الحوار الوطني بقيت المواقف تدور في حلقة
مفرغة ولم ُتحسم حتى مواصفات الرئيس ،فكيف اسم الرئيس؟
أما مجلس ال���وزراء ،ال��ذي من المفترض أن يمأل الفراغ في رئاسة
الجمهورية ،فقد دخل ،بدوره ،في دوامة الشلل بعد أن ربط الرئيس
تمام سالم عقد جلسة بنجاح خطة النفايات ،وقد وضع فشل الخطة
مهب الريح.
مصير جلسات الحكومة في ّ
مع استمرار الجمود في المؤسستين األولى والثالثة ،بدأت األزمات
المالية واالقتصادية تطفو على سطح الخالفات السياسية التي
تسببت بهذا الواقع المشلول ،وبرغم اإلخراج االستثنائي ألزمة رواتب
العسكريين ،إال أنه لم يلغ احتماالت تجدّد األزم��ة ،أما تأخر إقرار
المشاريع المالية فهو يعرض البلد لشتى أنواع المخاطر.
وحدها جلسات المجلس النيابي التي حدّدها رئيس المجلس نبيه
بري في  12و 13الجاري تشكل بصيص األمل المتبقي وتفتح باب
لحة .فهل تستطيع القوى
التشريع وتتيح تسيير شؤون البالد ال ُم ّ
المحلية إيجاد حلول لهذه األزمات ،أم ستبقى الحلول ضائعة ،بانتظار
انجالء المشهد اإلقليمي؟ وهل سيصمد الوضع المالي واالقتصادي
حتى ذلك الحين؟
يجزم مصدر وزاري وديبلوماسي سابق لـ«البناء» بأن ال انتخابات
رئاسية تلوح في األفق ،طالما أنّ الرهانات الداخلية على تبدالت في
الوضع اإلقليمي مستمرة ،ويؤكد أن ال ب��وادر ومؤشرات حتى اآلن
تؤذن النتخاب رئيس ،سواء كان توافقيا ً أو من فريق معين ،بل إنّ كل
شيء معلق في الداخل ،بانتظار تطورات الوضع السوري.
ويضيف المصدر أن هناك خطين متوازين في الداخل ال يلتقيان
وهما فريق  14آذار الذي ال يزال يراهن على متغيرات إقليمية لصالحه
وتحديدا ً في سورية تمكنه من تحقيق مكاسب إضافية في أي تسوية
داخلية مقبلة ،وفريق  8آذار والمقاومة ومعهما التيار الوطني الحر
الذين بدورهم ال يرون في الذهاب الى تسوية في الوقت الراهن تنتج
اتفاق دوحة ثاني والمقاومة في ذروة انخراطها في الحرب في سورية
وتحقق اإلنجازات الى جانب الجيش السوري تزامنا ً مع عاصفة
«السوخوي» الروسية.
مصدر مطلع ومعني في لبنان والمنطقة ،يشير لـ«البناء» الى أن
الحلول السياسية في سورية وفي المنطقة لم تنضج بعد رغم كل
المؤتمرات واللقاءات والتصريحات ،ويلفت الى أن مؤتمر فيينا حول
سورية ليس سوى مسرحية وليس حالً سياسيا ً لالزمة ،بل األمر
يحتاج الى بضعة أشهر لكي يتعدل جزء من الخارطة الميدانية في
ظل المواجهة مع االره��اب لتنضج الحلول السياسية ،ألن المنطقة
كلها دخلت في حالة انعدام وزن والحلول في لبنان وسورية واليمن
وضعت في الثالجة.
إذا كان هذا هو المشهد السياسي في لبنان ،فماذا عن الواقع المالي
واالقتصادي؟
تبدو واضحة انعكاسات االوض���اع السياسية على القطاعين
االقتصادي والمالي ،ما دف��ع حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة
للتحرك في اتجاه السراي الحكومي وعين التينة للقاء الرئيسين
ونبيه بري وتمام سالم ،واطلعهما على تداعيات التأخر في إقرار
الملحة.
المشاريع المالية
ّ
إشكالية جديدة تطرح وهي التأخير في اقرار مرسوم صرف أموال
رواتب العسكريين في مجلس الوزراء بعد أن تم صرفها على مسؤولية
سالم استثنائياً.
وفي السياق ،يؤكد الوزير المالية السابق الياس سابا لـ«البناء»
أن ال شيئ أسمه استثنائيا ً وال تقليدياً ،بل هناك مراعاة للقانون
والدستور او تحريفه ،ويضيف :كل إنفاق وجباية قامت به الدولة منذ
من شباط  2006حتى اليوم غير دستوري ،النه ال موازنة منذ العام
 2006وهناك نص دستوري يقول أن القاعدة االثنا عشرية تخدم فقط
حتى شهر كانون الثاني من العام الذي يلي سنة الموازنة.
ويبدى تفهمه لموقف وزير المالية علي حسن خليل النه ال يريد
تحمل المسؤولية وحده في الوقت الذي تقع فيه المسؤولية على
الحكومات السابقة منذ العام  2006وليس فقط على الحكومة الحالية
بسبب عدم اقرار الموازنات لهذه السنوات.
ويوضح سابا أنه حتى لو صدر مرسوم صرف الرواتب مفي مجلس
الوزراء ال يعطيه صفة القانونية وال يحل المشكلة ،بل األمر يحتاج الى
تعديل دستوري للمادة التي تتحدث عن القاعدة اإلثني عشرية ،كما
رأى سابا أن المجلس النيابي يتحمل المسؤولية أيضا ً ألنه لم يمارس
وظيفته الرئيسية وهي الرقابة المالية على صرف وجباية األمول.

�سالم يبحث التطورات
مع حرب و�سالمة ون�سنا�س

لم تتأثر دول��ة باألزمة السورية ،كما تأثرت تركيا،
ول��م يتأثر ح��زب سياسي بمثل ما تمثل ح��زب العدالة
والتنمية وامتداده في الشرق األوسط المتمثل بجماعة
اإلخ��وان المسلمين ،التي شهدت تصاعدا ً غير مسبوق
في نفوذها ،منذ أولى شرارات الربيع العربي في تونس،
حيث استحوذت على الحكم هناك لتتبعها مصر فليبيا
حتى استقرت األزم��ة في سورية ،وشكلت نقطة تحول
لها وللحزب الحاكم في تركيا الذي يرأسه رجب طيب
أردوغ���ان ،وال��ذي كان يرى في المشروع التكفيري في
المنطقة فرصة مؤاتية لتوسيع نفوذ تركيا السياسي
والوجودي ،الذي ربما ينسجم مع التقارير االستخبارية
األميركية ،التي تحدثت عن نيات ال��والي��ات المتحدة
تقسيم المنطقة إلى حصص ومناطق نفوذ تتفكك على
أثرها أنظمة قادرة على أن تنبثق عنها دويالت طائفية،
أسس لها المحافظون الجدد
تبعا ً الستراتيجية ثابتة ّ
في واشنطن ،ووجد فيها «اإلسرائيليون» ضمانة يخلق
تنفيذها توازنا ً بين القوى المقاومة الصاعدة في المنطقة
وبين وج��ود «إسرائيل» كقوة لم تتع ّرض ألي اهتزاز
ّ
بأدق
وقد حفظت قوتها العسكرية وشغلت خصومها
الصراعات خطورة في منطقة إسالمية الهوية في العالم؛
وتعتبر الفتنة السنية ــــ الشيعية فيها أول االحتماالت
التي رفعتها «إسرائيل» إلى مقدمة أولوياتها.
تركيا التي ارت��أت أنّ لها مصلحة في هذا المشروع،
قررت فسخ عالقاتها مع ك ّل من عارضها أو شكل عائقا ً
أمام مرور هذا المشروع ،فكانت سورية بنظام الرئيس
بشار األس��د معضلة من الصعب تخطيها ،برغم ك ّل ما
سعت إليه األطراف المتنازعة فيها من أجل ضمان تسديد
ض��رب��ات قاسمة إل��ى النظام فيتهاوى ويتآكل ،وك��ان

للجيش السوري وقادة أمنيين كبار في النظام نصيب في
االستهداف ،إضافة إلى عدد كبير من الضحايا والالجئين،
لتصل تركيا ،بعد خمس سنوات من األزم��ة ،إلى دوامة
من نوع آخر وهي تقبل واقعا ً لم يكن ممكنا ً أن تصل إليه
لوال بعض المبالغة والالموضوعية في سلوكها الحا ّد
تجاه الملفات ،فاستفاقت على تدهور شبه كامل ،داخلياً،
بعدما تحرك أخطر الملفات األمنية والقومية فيها وهو
ملف األكراد ،باإلضافة إلى سقوط مد ٍّو لمشروع اإلخوان
المسلمين في مصر وليبيا وتونس ،فبقي حزب العدالة
والتنمية فيها وحده من دون امتداد يعوِّل عليه ،لكنه
هو اآلخر كاد يسقط في االنتخابات فتتالشى آخر أوراق
اإلخ���وان االمسلمين في المنطقة وتتقدم المفاوضات
جميعها من دونها.
فاز أردوغان بالدورة المبكرة مؤخراً ،بمفاجأة حكمتها
السياسة وليس األرقام ،بعدما عجزت استطالعات الرأي
الموالية له عن توقع حدوثها؛ وبالتالي فإنّ الحساب
السياسي يتطلب استنتاج مرحلة جديدة دخل فيها حزب
العدالة والتنمية ،وقد تحدثت مصادر في المعارضة عن
تجيير أصوات حلفاء أميركا في تركيا لمصلحته ،شرط
القبول بما سيق ّرره مؤتمر فيينا ،وخصوصا ً ما يتعلق
بمستقبل الرئيس األسد وتقبل التعايش معه.
بدأ أردوغان ،مب ِّكراً ،إرسال رسائل التغيير ،والالفت أنّ
هذه الرسائل بدأت من لبنان ،ومن على أبواب حزب الله
تحديداً ،وهو العنصر األساس في الميدان السوري الذي
يقاتل إلى جانب النظام بك ّل ما أوتي من قوة ،فزار القائم
باألعمال التركي في لبنان حزب الله والتقى رئيس كتلته
البرلمانية النائب محمد رعد ،بعد انقطاع طويل عن أي
عالقة بين الطرفين منذ الحرب وسط أجواء عن وضعها
في إطار التعارف الذي ال يمكن فهم أسبابه من دون النظر
إلى ظروفه.
ال يمكن الفصل بين االنفتاح على حزب الله والدور الذي

(داالتي ونهرا)

استقبل رئيس الحكومة تمام س�لام ،في السراي الحكومية ،وزير
االتصاالت بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء« :هناك قرار بعدم اللجوء إلى
ردود فعل سلبية في مواجهة العراقيل التي ،وبك ّل أسف ،برزت في موضوع
معالجة مشكلة النفايات».
وأضاف« :نحن وبنتيجة التشاور مع الرئيس سالم ال رغبة لدينا في
االستمرار في إدارة البالد في جو من عدم التعاون من قبل بعض القوى
السياسية ،إال أنّ الواجب الوطني يحتم علينا عدم ترك الناس غارقة في
النفايات من دون متابعة البحث عن حلول جديدة .هناك عدة أمور تبحث
حاليا ً بشكل جدي ونأمل التوصل إلى ح ّل».
ثم التقى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وزار السراي أيضاً ،رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي روجيه
نسناس يرافقه نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر.
ووض��ع نسناس رئيس الحكومة في أج��واء المؤتمر األول لرابطة
المجالس االقتصادية واالجتماعية الذي انعقد في الجزائر في األسبوع
الماضي ،حيث انتخب رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي الجزائري
محمد صغير بابس رئيسا ً باإلجماع من دول المغرب ،كما انتخب نسناس
نائبا ً للرئيس ،من دول المشرق ،على أن تتم المداورة في هذه المناصب عند
انتهاء والية المجلس ومدتها ثالث سنوات.
وقال نسناس« :هذا الموقع هو موقع للبنان وليس لشخصي ويؤكد
دور لبنان اإلقليمي المميز على المستوى االقتصادي واالجتماعي ويثبت
أنّ القطاع الخاص والمجتمع المدني اللبناني لهما قدرات وطاقات لتبوؤ
المراكز المتقدمة في العالم .وآم��ل أن يتم إحياء المجلس االقتصادي
واالجتماعي اللبناني الذي يُعتبر من أوائل المجالس في المشرق العربي،
فهو حاجة وضرورة في هذه األوضاع الصعبة التي نعيشها».
وهنأ الرئيس سالم نسناس على هذا المنصب ،متمنيا له التوفيق في
مه ّماته الجديدة ،إضافة الى مه ّمته األساسية كرئيس للمجلس االقتصادي
واالجتماعي.

لوحظ غياب فرع
المعلومات في قوى
األمن الداخلي عن
عمليات مالحقة الخاليا
اإلرهابية النائمة،
بينما يبرز األمن العام
كجهاز طليعي على
هذا الصعيد ،إضافة
إلى مخابرات الجيش،
إذ يكاد ال يم ّر يوم إال
ويت ّم توقيف خلية أو
قياديا ً في التنظيمات
اإلرهابية ،والالفت
في هذا السياق هو أنّ
األمن العام كمؤسسة
تعنى بجوازت السفر
واألعمال اإلدارية
المتعلقة باألمن
واالستقصاء ،يسجل
إنجازات كبيرة في
األمن الوقائي وفي
مكافحة اإلرهاب على
نطاق واسع.

يلعبه الحزب في الحرب الهادفة إلى نصر كامل يُهديه
للرئيس بشار األس��د ،ما ي� ّ
�دل على أنّ أردوغ���ان يختار
التقدم نحو تقبل فكرة التعايش مع الرئيس األسد بطرق
غير مباشرة .فاختار مكانا ً في الظ ّل ال يطرح الكثير من
األسئلة ،إليصال الرسالة األول��ى أنّ التغيير وقع ،وأنّ
تركيا منفتحة اليوم على حزب الله ،فجاءت أولى نتائج
االنفتاح إيجابية في ما يتعلق بأكثر الملفات حساسية عند
اللبنانيين وهو ملف العسكريين المخطوفين ،فاستقبل
القائم باألعمال التركي أهالي العسكريين ،ألول مرة منذ
عملية الخطف ،ما يؤكد أنّ الملف سيتح ّرك ،وخصوصا ً أنّ
تركيا لعبت ،في وقت سابق ،دورا ً في اإلفراج عن رهائن
لدى المجموعات التكفيرية في العراق ولبنان.
من لبنان يرسل أردوغ���ان أول رسالة إيجابية إلى
األسد وحلفائه ،بالتوازي مع معلومات تحدثت عن ثالثة
اتصاالت ج��رت بينه وبين الرئيس الروسي فالديمير
بوتين خالل أسبوع واحد ،ويبدو أنّ بوتين نصحه فيها
ببدء كشف نيات إيجابية تدريجياً ،فجاء موقف أردوغان
من مؤتمر فيينا بأنّ تركيا ،ورغم أنّ المؤتمر لم يحسم
الخالف على الرئاسة السورية ،لن تعطل مسار الح ّل
السياسي ،متقدما ً نحو إيران وروسيا وسورية وحزب
الله ،بأجواء تفيد بأنّ التمسك بالرئيس األسد لن يشكل
عائقا ً أمام تنشيط التعاون معهم.
أكثر م��ا يه ّم اللبنانيين ،ف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ه��و األم��ل
باالنفراج ال��ذي قد تحدثه الخطوة التركية ،وأن تكون
مأساة اختطاف العسكريين اللبنانيين قد شارفت على
وتمسك
نهايتها وتتضح بعد ذلك أسباب عرقلة الملف
ُّ
تركيا ب��ورق��ة االختطاف لتقديمها ،ك��إع�لان نيات عن
سياساتها المقبلة ومواقفها ،بحيث ال يمكن فصل أي
تقدم تركي نحو حزب الله عن كونه تقدما ً نحو من أثبت
مشاركة فاعلة في ميزان الحرب السورية وحليف الميدان
األساسي للرئيس بشار األسد.

بري ي�ستقبل وفدين �إيرانيين ويتلقى دعوة
حردان :م�ؤ�س�سة الجامعة هي �سفارات رديفة
�إلى م�ؤتمر الوحدة الإ�سالمية في طهران
حري�صون على الحوار من �أجل م�صلحة لبنان
ا�ستقبل الأ�شقر والهيئة الإدارية الجديدة للجامعة اللبنانية الثقافية

بري مستقبالً آراكي والوفد في عين التينة
ع��رض رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري التطورات
مع زواره في عين التينة ،حيث التقى وف��دا ً من جمعية
المصارف برئاسة رئيسها جوزف طربيه الذي قال بعد
اللقاء« :توجهنا إلى دولة الرئيس بري باسم القطاع المالي
والمصرفي والقطاعات االقتصادية جميعا ً لنطلب همته
بجمع المجلس النيابي وإقرار القوانين ذات الطابع المالي
الملح ،والتي في حال عدم إقرارها ،بصورة خاصة قبل
نهاية هذا العام ،تلحق ضررا ً كبيرا ً وفادحا ً بسمعة لبنان
المالية وبمعيشة اللبنانيين ،وبصورة خاصة القوانين
المطروحة بالنسبة إلى موضوع مكافحة تبييض األموال
وكذلك السلف والقروض المقررة ليس فقط من صندوق
النقد الدولي ومن مرجعيات دولة ،إنما أيضا ً من صناديق
عربية متعددة».
وأضاف« :لقد أثار عدم صدور هذه القوانين وإقرار هذه
القروض استغراب الجهات الدولية ألنها قد تكون الحادثة
الوحيدة التي يمر بها بلد بأن تعرض عليه قروض إنمائية
وق��روض استراتيجية لبنيته التحتية ولتأمين المياه
والكهرباء والطرقات ولحماية البيئة ويتخلف البلد عن
االستفادة منها ،بينما القاعدة أن يذهب البلد ويطلب ويلح
عليها».
وتابع« :نحن واثقون بقدرته وبرغبة المجلس النيابي
أيضا ً بالخروج من االنقسامات أمام األمور االستراتيجية
التي يجمع عليها اللبنانيون».
كما استقبل النائب سمير الجسر وعرض معه أجواء
الجلسة التشريعية المقبلة.

وبعد الظهر ،التقى بري رئيس مجمع التقريب بين
المذاهب اإلسالمية الشيخ محسن آراك��ي ونائبه وزير
الخارجية اإلي��ران��ي السابق منوشهر متقي وع��ددا ً من
أعضاء المجمع ،في حضور عضو هيئة الرئاسة في حركة
أمل خليل حمدان.
وقال أراكي« :تداولنا معه الحديث حول قضايا المنطقة
والتقريب بين المذاهب االسالمية خصوصا .وشكرناه على
جهوده التي يبذلها في مجال جمع الكلمة ولم الشمل في
لبنان والمنطقة .وعرض علينا صورة عن المنطقة ولبنان
وجهوده في سبيل معالجة بعض المشاكل العالقة.
وتقدمنا له بدعوة خاصة وجهها إليه دولة الرئيس علي
الريجاني رئيس مجلس الشورى اإلسالمي للمشاركة في
مؤتمر الوحدة اإلسالمية وإلقاء كلمة في حفل افتتاحه
والقيام بلقاءات أخرى مع الوفود اإلسالمية ته ّم المنطقة
وقضايا ومشروع التقريب بين المسليمن وبين المذاهب
اإلسالمية على وجه خاص».
وك��ان رئيس المجلس استقبل رئيس بعثة الحج
اإليرانية وممثل اإلمام الخامنئي في الحج السيد قاضي
عسكر على رأس وفد من البعثة ،والقائم باألعمال محمد
صادق فضلي.
كما استقبل رئ��ي��س إدارة مسلمي ال��ق��وق��از الشيخ
البروفسور شكر الله باشا زاده.
ثم التقى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وعرض
معه الوضع االقتصادي والمالي وتطرقا إل��ى ع��دد من
المشاريع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

زا�سيبكين :م�صير الرئي�س الأ�سد
يق ّرره ال�سوريون ال الأطراف الدولية
سالم مجتمعا ً إلى نسناس وصقر

خفايا
خفايا

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين «أنّ من
يرأس سورية هو شأن داخلي سوري» ،الفتا ً إلى أنّ بالده ال
تريد «مناقشة موضوع الرئيس في إطار فيينا ألنه ليس من
شأن األطراف الدولية».
وقال زاسيبكين بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل في قصر بسترس« :ناقشنا المسائل المتعلقة
بلقاء فيينا حول سورية ،وقدمت لمعاليه اقتراحات روسية
عدة في مجال مكافحة اإلره��اب ،والعملية السياسية في
سورية ،وال سيما أنّ الحديث يدور اليوم عن تأليف الئحة
للمجموعات اإلرهابية وإقرارها في مجلس األمن ،وأيضا ً
منع التسليح والتمويل لهذه المجموعات اإلرهابية وتجارة
النفط غير الشرعية .كما أنّ هناك بعض األفكار المتعلقة
بترتيب الحوار بين السلطات السورية ووفد المعارضة
الموحد .نحن نريد خالل هذه األي��ام أن نناقش ك ّل هذه
ّ
االقتراحات ،تحضيرا ًللقاء اآلخر في فيينا ليأتي مرافقا ً دوليا ً
لعملية التسوية في سورية ،ولكي تكون أكثر فاعلية».
وع ّما إذا كان حوار النظام والمعارضة السورية سيتم في
اجتماع فيينا المقبل ،أم في جنيف  3الذي يتم التحضير له،
أجاب« :في إطار المرافقة الدولية هناك مشاركة األطراف
التي كانت في اجتماع فيينا ،وهو أمر خاص ،وسوف يتم
بحثه في ما بينها .أما األمر الثاني أي التكليف ،فلدينا اتصال
مع األطراف السورية لترتيب اللقاء السوري ،كما قلت ،بين
وف��دي الحكومة السورية والمعارضة الموحدة .تكمن
المشكلة في كيفية تشكيل هذا الوفد ألنّ تجربة الماضي
تجعلنا ندرك أنّ هناك دائما ً نقصا ً في هذا الموضوع .الموقف
الروسي هو أن يكون هناك أوسع تمثيل للمعارضة».
وحول احتمال أن تكون حادثة الطائرة الروسية ناتجة
عن عمل إره��اب��ي ،ردا ً على مشاركة موسكو في الحرب
في سورية ،ق��ال« :أرج��و أن يكون لدينا الصبر وانتظار
المعلومات الرسمية للتحقيق ،وعندما تظهر النتائج سيكون
لنا الموقف المناسب .ما نسمعه اآلن هو كله آراء للخبراء ،أو

لألطراف ،لذلك ليس لدي تعليق على هذا األمر».
وردا ً على سؤال حول التعاون التقني بين سالحي الجو
األميركي والروسي ،لفت زاسيبكين إلى أنّ «ثمة جانبين
للتعاون ،جانب عسكري يعتمد على تصريحات وزراة الدفاع
الروسية حول األه��داف والتنسيق مع األط��راف األخ��رى،
والخارجية ال يمكن أن تضيف شيئاً ،وآخر سياسي» .وقال:
«نحن نسعى إلى التنسيق مع األطراف اإلقليمية والدولية
كافة ،وال سيما تلك المجتمعة حول طاولة فيينا ،وبدرجة
أول��ى مع األميركيين ،وج��اه��زون بقدر جاهزية الجانب
األميركي» ،مشيرا ًإلى «أنّ الفترة الماضية شهدت جمودا ًبين
الجانبين في مجاالت عدة ،وإذا كان هناك تقدم في التعاون
الثنائي فإنّ روسيا تعتبره مفيدا ً جدا ً للجميع».
وعن إمكانية بحث مصير الرئيس بشار األسد على طاولة
التفاوض ،أج��اب« :إنّ موقفنا هو نفسه خالل السنوات
الماضية ،باعتبار أنّ من ي��رأس سورية هو شأن داخلي
سوري ،لذلك ال نريد مناقشة موضوع الرئيس في إطار فيينا
ألنه ليس من شأن األطراف الدولية».
وأضاف« :بطبيعة الحال هناك هذا الخالف ،ولدينا موقف
محدّد وال يتغير ،لذا ال أرى أي احتمال لبحثه في االجتماع
المقبل في فيينا».
وفي شأن المعلومات التي يجري تداولها حول تهديد
أمنه الشخصي والسفارة الروسية من اإلرهابيين ،قال:
«هناك أمور يتم تداولها دائما ً في هذا المجال ،منها ما هو
شائعات ومنها ما هو ملموس .وال أريد أن أغوص في هذا
الحساس جداً .على ك ّل حال نحن نتخذ ك ّل اإلجراءات
األمر
ّ
الممكنة».
وكان باسيل استقبل رئيس حزب «الكتائب» اللبنانية
النائب سامي الجميل ال��ذي هنأه بتسلمه رئاسة التيار
الوطني الحر .كما جرى البحث ،في االجتماع الذي استمر
حوالى الساعة ،في قضايا وطنية وسبل التنسيق والعمل
بين التيار والكتائب.

حردان مستقبالً األشقر ووفد الجامعة الثقافية
ع��رض رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح���ردان م��ع الرئيس العالمي للجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم بيتر األشقر وأعضاء الهيئة
اإلدارية الجديدة ،األوضاع االغترابية والدور الذي تقوم
به الجامعة من أجل توحيد جهود المغتربين وطاقاتهم
وتفاعلهم مع القضايا الوطنية.
حضر اللقاء الى جانب حردان رئيس المكتب السياسي
الوزير السابق علي قانصو ،مدير الدائرة اإلعالمية العميد
معن حمية وعضو المجلس األعلى قاسم صالح.
وض ّم وفد الجامعة الى الرئيس العالمي بيتر األشقر،
نائب الرئيس السيدة ايرن البرخت ،األمين العام المركزي
محمد هاشم ،األمين العام المساعد جهاد الهاشم ،أمين
الصندوق احمد عز الدين ،وعضوي الهيئة اإلدارية أحمد
أبي ناصيف ،وأرماندو مراد.
األشقر وض��ع ح��ردان وق��ي��ادة «القومي» في صورة
االنتخابات األخيرة للجامعة ،والجهود التي ستبذلها
الهيئة اإلداري��ة المنتخبة من أجل تفعيل دور الجامعة
ونشاطاتها ،مؤكدا ً العمل من أجل حمل القضايا الوطنية
وخلق مناخ من التفاعل بين المغتربين والوطن ،ومشدّدا ً
على أهمية التعاون مع جميع األفرقاء.
وأع��رب األشقر عن تقديره للحزب السوري القومي
االجتماعي ومواقفه وتوجهاته.

حردان

ب���دوره ،رح��ب ح��ردان بالوفد وه ّنأ األشقر والهيئة
اإلداري��ة بفوزهم في االنتخابات ،متمنيا ً لهم النجاح في

المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأكد حردان انّ الجامعة اللبنانية الثقافية ،بما لها من
حضور فاعل في المغتربات ،تلعب دورا ً مهما ً في التواصل
مع أبناء الجالية ،ومع أبناء المجتمعات المضيفة ،ونحن
نع ّول على هذا التواصل في إظهار الصورة الحقيقية
للبنان ...ونعتبر أنّ مؤسسة الجامعة تخدم المسائل
الوطنية وهي بمثابة سفارات رديفة ،يجب أن يُستفاد من
حضورها ودورها على ك ّل المستويات.
وقال حردان :إنّ لبنان كما ك ّل المنطقة يواجهة تحديات
كثيرة منها تحدّي اإلرهاب ،والمطلوب أن تتضافر الجهود
من أجل مواجهة المخاطر وتوضيحها للرأي العام العالمي،
توازيا ً مع السعي الدائم لوحدة الجسم االغترابي ،ونتطلع
يصب في المصلحة الوطنية
الى ان يتحقق هذا األمر بما
ّ
العامة.
ولفت حردان إلى أنّ حالة االنقسام الداخلي في لبنان،
تؤثر سلبا ً على ك ّل الملفات وتفاقم األزمات ،ولذلك ،فإنّ
الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الحال الراهنة،
ونحن حرصاء على استمرار الحوار من أجل مصلحة
لبنان واللبنانيين ،وبالموازاة على الحكومة أن تتح ّمل
مسؤولياتها كاملة ،وأن تضع الحلول السريعة لألزمات
المتفاقمة.
وختم ح��ردان م��ؤك��دا ً دع��م الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي لعمل الجامعة وتوجهاتها الوحدوية ،ومشدّدا ً
على أنّ وحدة المجتمع هي األساس ،والمطلوب التركيز
على خطاب الوحدة ،والدعوة اليها حتى ينخرط الجميع
في العمل من أجل المصلحة الوطنية.

وفد من قيادة «القومي» يزور ال�سفارة الرو�سية
ً
ً
ومعزيا ب�ضحايا الطائرتين الرو�سيتين
مت�ضامنا
ق����دّم وف���د م��ن ق��ي��ادة ال��ح��زب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي
ال��ت��ع��ازي ِب��اس��م رئ��ي��س ال��ح��زب
ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح���ردان وال��ق��ي��ادة
ال��ح��زب��ي��ة ،بضحايا الطائرتين
الروسيتين اللتين سقطتا في مصر
وال��س��ودان ،للسفير ال��روس��ي في
لبنان ألكسندر زاسيبكين وأركان

السفارة .وض � ّم الوفد إل��ى رئيس
المكتب السياسي المركزي الوزير
السابق علي قانصو ،عميد اإلذاعة
واإلع�ل�ام وائ��ل الحسنية وعضو
المكتب السياسي وهيب وهبة.
وأكد الوفد التضامن مع روسيا
االتحادية قيادة وشعباً ،إزاء هذه
الحوادث األليمة ،وما خلّفته من

آالم ليس فقط لدى أهالي الضحايا
المفجوعين ول���دى المسؤولين
ف���ي روس���ي���ا ،ب���ل ف���ي ن��ف��س ك � ّل
شخص له عالقة بالقيم اإلنسانية
واألخ�لاق��ي��ة ،ب��ع��ي��دا ً ع��ن األح��ق��اد
والضغائن التي تو ّلدها سياسات
االستعمار وأدوات اإلرهاب والظالم
والتطرف.

ابراهيم :كيان الدولة في خطر
أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه «ال
يختلف اثنان على أنّ لبنان ،الكيان والدولة ،في خطر داهم،
وأنّ وضعه ال يحتمل ترف الغوغائية أو أشكال المساجالت
الشعبوية ،وخصوصا ً أنّ المراقب المحايد يتل َّمس ،من دون
أدنى عناء ،الوهن الذي أصاب الساحة السياسية وقدراتها
االستقطابية ،وذلك بعد العجز المتمادي فصوال ً عن بناء الدولة
القوية والعادلة والقادرة ،ونزول البعض إلى الشارع للتعبير
عن الغضب جراء عدم توافر شروط الح ّد األدنى لحياة حرة
وكريمة .وهي مطالب عمرها من عمر الوطن».
وش �دّد ابراهيم في افتتاحية العدد السادس والعشرين
لمجلة «األم��ن العام» على أنّ «اعتماد سياسة إدارة الظهر،
واعتبار ما يحصل مجرد زوبعة في فنجان ،في مقابل تكثيف
التصريحات والعمل غير المجدي المتصاص األخطار التي تع ّم
البلد أو استيعابها أو هضمها ،عنوانان يؤكدان أنّ من يعتمدهما

إما ال يفقه «أنّ السياسة هي علم بناء الدول» ،أو مقامر بالدولة
والنظام واالستقرار .في الحالين كارثة على البلد وشعبه .وال
يظنن أحد أنه سينجو من األخطار ،لمن يتعامى أو يحاول القفز
فوق الواقع الرهيب ،خارجية وداخلية».
وتوقف اللواء ابراهيم عند «األخطار الخارجية التي تتمثل
في عدوين هما إسرائيل التي ال تتوقف عن انتهاك سيادتنا،
وال عن إج��راء م��ن��اورات وتدريبات عسكرية لسيناريوات
حرب ثالثة على لبنان ،والخطر التكفيري الذي يتهدّد لبنان
من الخارج والداخل ،وبنك أهدافه متعدّد ،يبدأ بالتخطيط
الستهداف الدولة ومؤسساتها العسكرية واألمنية ،وال ينتهي
عند التفجيرات «الفتنوية» بغرض تفتيت الوحدة الوطنية
مرورا ً بالمرافق السياحية واالقتصادية والديبلوماسية .هذا
من دون أن ننسى قضيتنا األساس ،أي العسكريين المخطوفين
عند جبهة النصرة وتنظيم داعش اإلرهابيين».

