حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /االثنني  30 /تشرين الثاني  / 2015العــدد 1945
Seventh year / Monday / 30 November 2015 / Issue No. 1945

وفد دولي يزور عون ونائب �أمين عام حزب اهلل وموقع تفجير برج البراجنة ويعود الجرحى

قا�سم�« :إ�سرائيل» محور �أزمات المنطقة

هل ي�ستهدف طرح باري�س �سلة «ال�ضاحية المتكاملة»؟

حزب اهلل وعون لن يُ�ستدرجا �إلى نعم �أو ال مته ّورة
} هتاف دهام

الوفد يضع إكليالً من الورود في مكان التفجير
أ ّك��د نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم ،أنّ «إسرائيل محور األزم��ات في
المنطقة ،وتدعمها أميركا والغرب في احتاللها
وع��دوان��ه��ا ،وم��ن أجلها ك��ان ال��دع��م لإلرهاب
التكفيري لتخريب سورية والمنطقة كي ترتاح
إسرائيل».
ك�ل�ام ق��اس��م ج���اء خ�ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه وف��د
السالم والتضامن مع سورية ولبنان ،الذي
يض ّم م��اري��ز ن��اغ��واي��رز الحائزة على جائزة
نوبل للسالم البريطانية ،مم ّثل وزارة العدل
وال��س�لام بالفاتيكان وم��ن��دوب��ة اإلع�ل�ام في
بطريركية األرث��وذك��س ف��ي روس��ي��ا ورئيس
حزب الديموقراطيين في بلجيكا ،وشخصيات
دبلوماسية ورع��وي��ة م��ن أوروب����ا وس��وري��ة
ولبنان.
وقال قاسم« :يكذب الغرب عندما يقول إ ّنه

...ويعود الجرحى في مستشفى الرسول األعظم
ض ّد اإلره��اب التكفيري ،فلواله لما قامت دولة
الموصل والرقة ،والتكفيريون يمكن أن يكونوا
ّ
قطاع طرق ومخ ّربين ،ولكن لم يقيموا دولة لهم
إلاّ بالدعم األميركي والغربي ،وبالمال السعودي
والقطري ،والتسهيالت التركية».
وأضاف« :هل يُعقل أن تكون غارات التحالف
الغربي على «داع��ش» لسنة ونصف من دون
فائدة ،بينما أربكت الغارات الروسية أليا ٍم عدّة
منظومة «داعش» وأوقعت فيهم مقتلة كبيرة؟
هذا دليل على أنّ الغرب مع داعش».
وقال« :نحن أصحاب حق ،األرض لنا والشعب
معنا ،وفلسطين ألهلها ،وسوريا ألهلها ،وقد
طالت األزمة السورية لخمس سنوات وما زال
الصمود س ّيد الموقف ،ونأمل أن تكون الكلمة
في المستقبل للشعب وليس لألنظمة اإلقليمية
الفاسدة والغرب المتآمر و«إسرائيل» المعتدية.

سورية ألهلها وهم ي ّتخذون قرارها ،وفلسطين
لشعبها وهم رأس الحربة في تحريرها ،ولبنان
لن يكون أداة بيد ال��دول األخ��رى ،والمقاومة
مستمرة حتى النصر».
وشكر قاسم الوفد على تضامنه ،آم�لاً أن
«تنتشر ه��ذه الحالة بين الشعوب الغربية
ليضغطوا على ح ّكامهم وسياساتهم».
وأبدى الوفد تضامنه مع سورية ولبنان في
مواجهة اإلره��اب ال��ذي ال يميِّز أح��دا ً عن أحد،
والتأكيد على مواجهة اإلرهاب لتكريس السالم
في المنطقة.
وك��ان ال��وف��د زار موقع التفجير اإلره��اب��ي
ال��ذي استهدف منطقة برج البراجنة ،يرافقه
وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن،
ملبّيا ً دعوة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
واالسكندرية وأورشليم غريغوريوس الثالث

لحام ،حيث وض��ع أكاليل من ال��ورد وأض��اء
شموعا ً تحية ألرواح شهداء العملية اإلرهابية.
وقالت رئيسة الوفد الحائزة على جائزة
نوبل مايريد ماغواير ،إ ّنه «يجب على القادة
السياسيين في العالم اعتماد لغة الحوار لتسوية
مشاكلهم بدال ً عن لغة العنف التي تخلّف الحرب
والدمار» .ون ّوهت ماغواير بالشهيد البطل عادل
ترمس الذي افتدى نفسه إلنقاذ أهله ،وقالت:
«يجب الذهاب إلى جذور اإلره��اب ومعالجتها
لح ّل هذه الظاهرة المستشرية».
بعدها زار الوفد جرحى التفجير في مستشفى
الرسول األعظم.
وك���ان ال��وف��د التقى رئ��ي��س تك ّتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون في دارت��ه في
الرابية.

حزب اهلل :ال ت�سوية �سيا�سية في �سورية قبل الق�ضاء على الإرهاب
رأى حزب الله «أنّ السبيل إلى الخروج من
أزماتنا يكون عبر الحوار الوطني» ،الفتا ً إلى أنّ
«المشكلة األساسية في منطقتنا هي اإلرهاب».
واعتبر الحزب أنّ الح ّل األنسب لألزمة في
سورية هو «أن نقضي معا ً على التكفيريين ،ث ّم
ننتقل إلى الح ّل السياسي الذي يختاره الشعب
السوري بإرادته الحرة بعيدا ً عن الضغوط
اإلرهابية التي ُتمارس عليه».

رعد

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ،النائب
محمد رعد «أنّ اإلرهابيين التكفيريين ليسوا
إال الوجه اآلخر لإلرهابيين الصهاينة ،وكالهما
يعمالن في مؤسسة االستكبار العالمي ،الذي
يح ّرك حكاما ً في منطقتنا ومرتزقة ومافيات
وعصابات ومجموعات مسلحة ،ويفتح لهم
حدودا ً ومعاب َر ويسهّل لهم االنتقال عبر مطارات
ف��ي ظ � ّل وحماية سلطات ،وي��و ّف��ر لهم المال
والعتاد ويز ّودهم بك ّل التكنولوجيا التي يمكن
أن تساعدهم في تحقيق أهدافهم ،حتى يأتي
المستكبرون فيحصدون ما زرع��ه ه��ؤالء من
يأس وقتل وتدمير وإحباط للعزائم ،فيفرضون
سيطرتهم ويضعون األنظمة ال��ج��دي��دة في
بالدنا ويق ّررون ويتح ّكمون بطريقة االنتخاب
واالختيار ،وم��ع ه��ذا كلّه يدّعون أنهم حماة
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في العالم .هؤالء
اإلرهابيون التكفيريون والصهاينة هم األقزام

الذين يعملون عند اإلرهابيين الكبار عند إرهاب
الدولة الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية،
وإدارتها».
ولفتَ رع��د خ�لال احتفال تأبيني في بلدة
كفرملكي ،إل��ى «أنّ المقاومة التي تتصدى
دفاعا ً عن الوطن ض ّد األع��داء الخارجيين ،ال
يظ ّنن البعض أنه يستطيع أن يستنزفها في
بعض أالعيبه الداخلية ،نحن نعرف كيف
نحفظ بلدنا من تسلّل األعداء الذين يتهدّدون
أمننا واستقرارنا ،وأيضا ً نحرص على التفاهم
الحقيقي والشراكة الحقيقية مع ك ّل مك ّونات
بلدنا ،وقرارنا الوطني نصنعه بأيدينا».

الحاج حسن

وخالل احتفال ّ
نظمته «جمعية العمل البلدي
في حزب الله» وجمعية «النور لتعليم القراءة
والكتابة» ،لتخريج  190مواطنا ً ومواطنة ،رأى
وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ «المشكلة
األساسية في منطقتنا هي اإلرهاب ،وهناك دول
كثيرة كانت شريكة وتم ّول هذا اإلرهاب ،ودعمته
بالمال والسالح والفكر .واليوم نشهد األثمان
التي ُتدفع ج � ّراء هذه القضية ،من تفجيرات
وخطف رهائن ،وأبرياء يدفعون ثمن إرهاب
تكفيريّ ال دين وال أفق له».
وقال« :نشهد اليوم لبعض الدول انفعالها
وت��وت��ره��ا ،ألنّ إرهابيّيها ب���دأوا يتساقطون
وينهارون» ،الفتا ً إلى أنّ «هذه الدول لها أحالم

وأط��م��اع وتستخدم ك�� ّل األس��ال��ي��ب لتحقيق
أهدافها ،وال ُتقيم وزن �ا ً إال لمصالحها ،ولذلك
دعموا المجموعات التكفيرية ،ولكن عندما
وصل هؤالء إلى المأزق انبرت هذه الدول إليجاد
مخارج وحلول ،ولكننا نقول إنّ معركتنا ض ّد
اإلرهاب مستمرة ،وعلى هذه الدول أن تتراجع
عن دعمه».
وث ّمن الحاج حسن «اإلنجازات التي تح ّققها
األجهزة األمنية اللبنانية والسورية من خالل
ّ
ومشغلي وناقلي
االقتصاص من اإلرهابيين
االنتحاريين» ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «ه��ؤالء المجرمون
سينالون القصاص أينما كانوا» ،داعيا ً إلى
«مزيد من الوعي والحكمة في هذه المرحلة».

الموسوي

ورأى النائب نواف الموسوي ،خالل احتفال
تأبيني في حسينية بلدة شحور الجنوبية «أنّ
ما من مجال إال لح ّل سياسي في سورية ،لكن
أن يأتي بعد القضاء على اإلره���اب ،وحينها
بإمكان القوى السياسية السورية أن تحل
أي أزمة كانت ،سواء أزمة الحكم أو المشاركة
في السلطة أو الديمقراطية أو حرية ال��رأي،
وذل��ك من خالل االحتكام العادل إلى الشعب
السوري عبر انتخابات أو عبر التصويت على
دستور جديد إذا كان هناك من حاجة إلى ذلك،
ولكنّ تقديم التسوية السياسية على القضاء
على اإلره��اب التكفيري ،لن ي��ؤدي سوى إلى

زيادة اإلره��اب التكفيري ،وكذلك فإنّ التزامن
بين التسوية السياسية والقضاء على اإلرهاب
التكفيري سيش ّتت الجهد ويُتيح للمجموعات
التكفيرية أن تتسلّل بين الفروقات التي ُتباين
مواقف األطراف عن بعضها البعض ،ولذلك فإنّ
الح ّل األنسب أن نقضي معا ً على التكفيريين ثم
ننتقل إلى الح ّل السياسي الذي يختاره الشعب
السوري بإرادته الحرة ،بعيدا ً عن الضغوط
اإلرهابية التي ُتما َرس عليه».
وق��ال« :إ ّننا في لبنان ،كانت قناعتنا على
ال��دوام أنّ السبيل للخروج من أزماتنا يكون
عبر الحوار الوطني ،وه��ا هو ينعقد بصورة
عامة برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه
ب ّري ،كما أنّ ث ّمة حوارات تدور ثنائيا ً بين القوى
السياسية ،ونحن نعتقد أنّ أي ح��وار يجري
يُسهم في التقدم إل��ى األم��ام نحو ح� ّل األزم��ة
اللبنانية المتم ّثلة حاليا ً بتعطيل المؤسسات
الدستورية ،أك��ان��ت الخل ّو ف��ي س��دّة رئاسة
الجمهورية ،أو تعطيل العمل الحكومي ،أو
المجلس النيابي .وفي هذا اإلطار نجد أنّ الحوار
يقصر الطريق من أجل التوصل إلى
من شأنه أن ّ
حل ،ولذلك فإ ّننا كنا وال نزال ندعم الحوارات
ّ
ونحث الجميع
أكانت جامعة عامة أو ثنائية،
على التوصل إلى تسوية سياسية دستورية
شاملة ،تشعر األطراف جميعا ً من خاللها أنها
شريكة كاملة في تقرير المصير الوطني ،وفي
صناعة القرار الوطني».

ّ
قدا�س في «�أربعين» �إيلي �سكاف في زحلة
والكتلة ال�شعبية ُتعلن عقيلته ميريام رئي�سة لها
أقامت عائلة رئيس الكتلة الشعبية الراحل
الياس سكاف ،قدّاسا ً وجنازا ً في ذكرى مرور
 40يوما ً على وفاته ،في كنيسة مقام سيدة
زحلة والبقاع ترأَسه األب طالل تعلب يعاونه
آباء وكهنة المقام ،وحضره إلى جانب السيدة
ميريام سكاف ونجليها جوزف وجبران وعائلة
سكاف ،النائب علي بزي ممثالًالرئيس نبيه ب ّري،
الوزير ميشال فرعون ممثالً الرئيس تمام سالم،
النائب علي المقداد ممثالً األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله ،الوزير السابق نقوال
صحناوي مم ّثالً العماد ميشال عون ،رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ممثالً بمنفذ عام زحلة أحمد سيف
الدين على رأس وفد من هيئة المنفذية ،الوزير
روني عريجي ممثالً رئيس تيار المرده سليمان
فرنجية ،النائب عاصم عراجي مم ّثالً الرئيس
سعد الحريري ،النائب غازي العريضي مم ّثالً
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد
جنبالط ،السفير البابوي في لبنان غابرييل
كاتشيا ،المطران سمير مظلوم مم ّثالً البطريرك
بشارة الراعي ،الوزير أالن حكيم مم ّثالً الرئيس
أمين الجميّل ورئيس ح��زب الكتائب النائب
سامي الجم ّيل ،الرئيس حسين الحسيني،
النائب السابق لرئيس مجلس الن ّواب إيلي
الفرزلي ،ووفود حزبية وحشد من الشخصيات
والفاعليات الدينية والسياسية والدبلوماسية
واإلع�لام��ي��ة والعسكرية واألم��ن��ي��ة ورؤس���اء
البلديات والمخاتير ،وحشود كبيرة من أهالي
زحلة والبقاع.
وبعد القداس تحدّثت السيدة ميريام سكاف
فقالت« :قرارنا أن نزيّن زحلة ،وعلى شجرها
نلمح طيف إيلي يل ّوح بيده فرحا ً ب��أنّ بيته
وشوارع مدينته مفتوحان للناس».
وأضافت« :إذا كانت هناك فئات قليلة تقف
في وج��ه ه��ذا الحلم ،فإننا نعِ د ه��ؤالء بأ ّننا
سنحتكم ألهالي زحلة التي تعرف جيدا ً أين
وكيف تعبّر عن رأيها في الوقت المناسب».
وتابعت« :ال أحد سيرسم لنا طريقنا ،وفي
أول ك�لام سياسي س��أك� ِّرر جملة قالها إيلي
سكاف« :زحلة حيطا مش واطي» .انتبهوا إلى
السياج الذي تقطعونه ألنّ وراءه شعب يدافع
عن أرضه وكرامته وهويّته وموقعه في الوطن،

درويش :لتجاوز الخالفات
بالمحبة والحوار

الحشد السياسي والشعبي في كنيسة سيدة زحلة والبقاع
ولن نسمح بمصادرة قراره وعدم تمثيله .مكانه
يجب أن يكون محجوزاً .وحيثما يكون نكون.
وإذا كان هذا الشعب يوم أربعين إيلي سكاف
احترم حزنه ،فهذا ال يعني أن ليس لديه ما
يقوله .هو عاتب وفي داخله غضب على جهات
اندست من خلف الحزن ،وراحت تخطط لحصر
ّ
إرث سياسي .ال ...اتركوا هذه المهمة ألهلها،
فزحلة للجميع ولكن ليس لمنتحلي ِ
الصفات...
مهما تخ ّفوا بوساطة السماء ،واستثمروا بموت
وقسموا،
الكبار ،اشترطوا وه �دّدوا ،اجتمعوا
ّ
وو ّزعوا المغانم السياسية بإيحاءات خارجية.
يدنا ممدودة للجميع ولكن هناك دين ممنوع أن
تمت ّد علينا وتخترق حزننا لتسرق قرارنا».
وتوجهت إل��ى الحاضرين قائلة« :ي��ا أهل
ّ
زحلة الطيبين .أنتم أصحاب القرار ،وهذا البيت
المفتوح يستم ّد قوته منكم ومن محبة تكفينا ك ّل
الدهر .محبتكم هي كتلتنا ،و ُنطمئن الجميع أنّ
مخزوننا لن ينفد ،وهو قادر على جمع خيوطه
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على أطياف الوطن».
وأضافت« :نستطيع أن نج ّمد مشاريعهم من
أسفل أرضها إلى أعلى جبالها ،لكنّ هذا القداس
اليوم لروح إيلي سكاف أسمى من سيرة فئات ال
تعرف من الوطن إلاّ ما تستطيع أن تحصل عليه
منه ،فئات ال تعطي الوطن لكنها تستطيع ترك
وطن بال مؤسسات وبال رئيس».
كما كانت كلمة ألقاها باسم الكتلة الشعبية
الدكتور روجيه سكاف ،أعلن خاللها «القرار
ال��ذي ات��خ��ذه ،باإلجماع ،المكتب السياسي
والهيئة التأسيسية لحزب الكتلة الشعبية،
وه��و تب ّني توصية ال��راح��ل ال��ي��اس سكاف،
بتو ّلي السيدة ميريام سكاف عقيلته ،رئاسة
حزب الكتلة الشعبية ،متبع ًة النهج السياسي
عينه ،واضع ًة نصب أعينها هدفا ً واحداً :إبقاء
أبواب البيت مفتوحة للجميع دون استثناء في
سبيل خدمة الشعب واإلخالص للوطن».

وكان وفد من عائلة سكاف زار رئيس أساقفة
الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،وشكره «على
مواقفه ورحابة صدره ومحبته لجميع عائالت
زحلة» ،بحسب بيان عن اللقاء.
وتحدّث دروي��ش أم��ام الوفد قائالً« :أك � ّرر
ما قلته في لقائي اإلعالمي باألمس ،أنّ سيدة
النجاة وعائلة سكاف وك ّل العائالت الزحلية
هي موضع تقدير في قلب المطران وفي قلب
المطرانية .لهذه العائلة الكريمة تاريخ عريق
في زحلة وتاريخ عريق مع مطرانية سيدة
النجاة ،وكما قلتُ مرارا ً إنّ المطرانية مؤتمنة
على هذه العالقة وعلى ترسيخها وعلى الحفاظ
على عائلة سكاف وك ّل العائالت الزحلية ،كما
أ ّنني أؤمن بأنّ عائلة سكاف على م ّر التاريخ
حافظت على سيدة النجاة ،وهي أيضا ً مؤتمنة
على المحافظة على هذا البيت الروحي الذي هو
لخدمة الجميع من دون استثناء».
وأ ّك���د دروي���ش اس��ت��ع��داده «للتعاون مع
ك ّل عائلة سكاف للحفاظ على هذه المدينة،
لمساعدة ك ّل أبناء وبنات هذه المدينة ليكونوا
موحدين ويعيشوا بسالم ووفاق ،ولكي يلعبوا
ّ
دورا ً وطنيا ً كما لعبت هذه العائلة دورا ً وطنيا ً
على مساحة الوطن في رفع شأن زحلة والبقاع
ولبنان ،وأتمنى أن يزداد التعاون في ما بيننا
لمصلحة الجميع .أنا كنت دائما ً قريبا ً من الكتلة
الشعبية المؤ ّلفة من هذه العائالت الزحلية
التي عاهدت نفسها على المحافظة على زحلة،
الكتلة الشعبية كما أعرفها هي ش��ورى بين
العائالت الزحلية وهي تعمل من أجل زحلة،
زحلي يعمل ألجل
ولذلك أن��ا معهم وم��ع ك� ّل
ّ
زحلة».
وختم دروي��ش« :أصلّي مع ك ّل أهل زحلة
من أجل راحة نفس إيلي بك سكاف ،وأتمنى
موحدين ،وك ّل خالف أو سوء تفاهم
أن نكون
ّ
ال يُح ّل إال بالمحبة والحوار ،وأنا أدعو اليوم
إلى استكمال الحوار الذي بدأ حتى يكون هناك
سالم ووئام في زحلة».

أح����دث ال��ط��رح ال��ب��اري��س��ي زوب��ع��ة ك��ب��ي��رة ال
تزال أصداؤها تتفاعل حتى اآلن على مستوى
االصطفافات الجديدة داخ��ل ك�� ّل م��ن فريقي 8
و 14آذار ،وعلى مستوى التموضعات الجديدة
العابرة للفريقين .وإذا ك��ان م��ن المبكر تقديم
القراءة النهائية لطبيعة العصف الذي يجري على
مستوى ك ّل فريق ،فالواضح أنّ الصدمة األولى
أحدثت فعلها إلى درجة أنّ المراقب والمتابع ال
يستطيع إال أن يالحق سرعة ما أحدثه لقاء رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس تيار
المستقبل النائب سعد الحريري من تداعيات ال
تزال حتى الساعة ظرفية.
استعجل عرابو اللقاء االتصاالت في محاولة
لحرق المراحل وتمرير “السلّة الملغومة” في
أس��رع وقت ممكن .فهل هذه العجلة في إنجاز
التسوية المرتقبة سببها الحرص على اإلنجاز؟
أم أنها لتشويط الطبخة الرئاسية وحرقها؟ وهل
عامل الوقت لمصلحة فرنجية أم العكس؟
إنّ ت��ش��ك��ي��ل ب���ل���وك م��س��ي��ح��ي ي���ض��� ّم التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وح��زب��ي ال��ق��وات وال��ك��ت��ائ��ب في
م��وق��ف متضامن م��ن التسوية الفرنسية التي
ل��م ت��أت على م��وق��ف الكتل المسيحية الثالث،
ه��و م��وق��ف م��ح��رج للرئيس ال��ح��ري��ري ،قبل أن
يكون موقفا ً محرجا ً لحزب الله ،لكون الحريري
عراب الصفقة ،كما أظهرت الوقائع التي كشفها
فرنجية ،بعد جلسة ال��ح��وار الوطني األسبوع
المعني األول بموقف
الفائت ،وال��ح��ري��ري ه��و
ّ
حليفين له ،الكتائب والقوات ،وإذا أضفنا إليهما
موقف أكثرية المسيحيين المستقلين ،باستثناء
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ،فهذا
األمر ُمحرِج للحريري أكثر بكثير مما هو محرج
لحزب الله تجاه رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون ،بخاصة أنّ ح��ارة حريك
ال ي��م��ك��ن تصنيفها ك��ش��ري��ك ف��ي م��ا ج���رى في
أي موقف
بالد الفرنكوفون ،فالحزب لم يطلق ّ
حقيقي حتى اآلن ،وال يمكن أن ي��ك��ون معنيا ً
بالدفاع واإلحراج ،كما هو وضع الحريري تجاه
حلفائه المسيحيين.
إنّ تسمية فرنجية من قبل األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ال يمكن أن تحصل
إال بعد التفاهم مع العماد عون ،الذي يمثل قيمة
ّ
بغض النظر عن
مضافة بالنسبة إلى حزب الله،
حلفاء الحزب االستراتيجيين في  8آذار ،ورئيس
تيار المردة سمع هذا األمر من السيد نصر الله
بعد الشغور الرئاسي بفترة قصيرة.
وإذا كان الحريري استطاع في خطوته هذه،
أن يؤثر على واق��ع فريق  8آذار في تحالفه مع
التيار البرتقالي ،فهل هدف الحريري األساس
إح���داث ش��روخ داخ��ل ه��ذا ال��ف��ري��ق ،وه��ذا هدف
تكتيكي ،أم تسوية كبيرة ت���ؤدّي إل��ى انتخاب
رئيس واإلب��ق��اء على قانون الستين؟ و َم��ن قال
إنّ ل��ع��ب��ة ال��ح��ري��ري ه��ي ص��غ��ي��رة ،ره���ان���ا ً على
انقسامات ليست سيفا ً ذا حدّين يمكن أن تنعكس
عليه وعلى تياره مباشرة؟
َم�����ن اس��ت��ع��ج��ل ال���ش���يء ق���ب���ل أَوان����ه ع����وق����ب
بحرمانه .إنّ الممسكين بزمام جهود التسوية
سيلهثون للحاق ب��م��ف��اوض��ات جانبية جديدة
ت��خ��ف��ف م���ن وط�����أة ال��ف��ش��ل ال���ج���دي���د ،بخاصة
أنّ االن��دف��اع��ة وال��ح��م��اس��ة أصابتهما البرودة،
وال��ت��س��وي��ة ال��رئ��اس��ي��ة ،ك��م��ا أب��ل��غ رئ��ي��س اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط كتلته عصر
السبت تج ّمدت ،مؤكدا ً أنه لم يتخ ّل عن ترشيح
النائب هنري حلو.
ف��ل��م��اذا ت��ج�� ّم��د ال���ط���رح؟ ي��ق��ول م��راق��ب��ون إنّ
م��ا تمخض عنه ل��ق��اء ب��اري��س ه��و بطبيعته غير
ناضج ،فهناك خالف على قانون انتخاب جديد
يعتبر إق����راره ال��خ��ط��وة اإلي��ج��اب��ي��ة في الطريق
ال��ص��ح��ي��ح إلق����رار ال��ت��س��وي��ة .ل��ن ي��ق��ب��ل جنرال
ال��راب��ي��ة ب��اإلب��ق��اء ع��ل��ى ق���ان���ون ال��س��ت��ي��ن ،ال���ذي
ُيص ّر عليه ك ّل من الحريري وجنبالط ويدعمه
فرنجية ،وإنْ ك��ان «ب��ي��ك بنشعي» ال يستطيع
أن يبني م��وق��ف��ه م��ن ق��ان��ون االن��ت��خ��اب بمعزل
عن حليفين استراتيجيّين أساسيين وكبيرين
ل��ه ،فهو يعلم أن��ه إذا ُق��دّر له فعليا ً أن يصل إلى
الرئاسة ف��إنّ قانون االنتخاب هو أكثر ما يه ّم

الرابية والضاحية الجنوبية ،فهما لن يتنازال عنه
لمصلحة انتخاب رئيس للجمهورية .ينظر حزب
الله والتيار الوطني الحر نظرة مشتركة ومتفقا ً
عليها لقانون االنتخاب ،واألولوية كما عبّر عنها
األمين العام لحزب الله هي الحزمة الكاملة التي
تقول بانتخاب رئيس وإق���رار ق��ان��ون انتخابي
جديد وتشكيل حكومة ،بينما عبّر الجنرال عون
عن ض��رورة إق��رار قانون انتخابي على أساس
النسبية؛ وه���ذا ليس ت��م��اي��زاً ،إن��م��ا تناغم يكاد
يقترب من طرح السيد.
ل��ن ُيبصر ال��ن��ور انتخاب رئيس للجمهورية
لمصلحة ف��ري��ق  8آذار س���واء ك��ان فرنجية أو
غ��ي��ره م��ق��اب��ل إع��ط��اء رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ل��ـ تيار
المستقبل واإلبقاء على قانون الستين ،ألنّ من
ش��أن ق��ان��ون ال��دوح��ة أن يعيد ان��ت��خ��اب الطبقة
السياسية نفسها ،وي��وف��ر ع��وام��ل مكبّلة لهذا
الرئيس ،تسمح في مرحلة الحقة في تجويف
دوره ،وهذا ت��ذاكٍ فارغ لن يحظى أيضا ً بقبول
بكركي التي تريد تصحيح التمثيل المسيحي
عبر إقرار قانون انتخابي جديد متوازن.
ال ي��م��ك��ن ل��ل��ج��ن��رال أن ي��ت��ع��ام��ل م���ع الخبر
اإلعالمي ،إنما مع الحدث .وال يتوهم ّن أحد كما
يؤكد مصدر مطلع مق ّرب من الرابية لـ»البناء»
أنّ في استطاعته أن يدقّ إسفينا ً في التكتل ومع
حلفاء التكتل ،وأبرزهم قطعا ً الحليف المقاوم.
إنّ ات���ص���االً ل��م ي��ج��ر ب��ي��ن رئ��ي��س ت��ي��ار المردة
وال��رئ��ي��س ال��ف��خ��ري ل��ل��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح�� ّر من
منطلق أن ال معطى جديد ،كما يقول المصدر،
ف��ك��ي��ف ل���ـ»ال���ع���م���اد» أن ي��ت��ع��اط��ى م���ع موضوع
ترشيح فرنجية إعالميا ً وليس من معطى لديه
واق��ع��ي��اً ،ف��ش��يء ل��م ي��ت��غ��يّ��ر ليطلب م��ن أح���د أن
يعطي موقفاً ،بدليل أنّ فرنجية نفسه حرص
على طاولة ال��ح��وار األخ��ي��رة على تأكيد مضيّه
بترشيح العماد عون.
م��ا تخشاه ال��راب��ي��ة أنّ السلة المتكاملة التي
طرحها السيد نصر الله لح ّل األزمة اللبنانية هي
المستهدَفة ،ألنها ك ّل ال يتجزأ وتنص على انتخاب
رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد
يعيد تكوين السلطة وتشكيل الحكومة ،بخاصة
أنّ جلسات ال��ح��وار ال��وط��ن��ي السابقة وجلسة
تشريع الضرورة األخيرة قضتا على ما يس ّمى
أول��وي��ة ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ،بمعنى أن ال أولوية
تعلو فوق صوت أولوية أخرى في مقاربة ح ّل
األزمة .وبالتالي ترفض الرابية كلياً ،كما يقول
المصدر ،ما يت ّم تسويقه من أنّ قانون الستين
أص��ب��ح ث��اب��ت��اً .وم���ن ه��ن��ا يصبح ال��ك�لام متاحا ً
رئاسيا ً وحكومياً ،على ما ق��ال حليفها النائب
ط�ل�ال أرس��ل�ان ف��ي إش����ارة واض��ح��ة إل���ى مآل
األم��ور ،وهو الصديق الصدوق األق��رب للنائب
فرنجية .ل��ذل��ك ،ف���إنّ ت��ر ّف��ع ال��ج��ن��رال ع��ن حفلة
ال��م��زاي��دات وال��س��ج��االت تلك ه��و موقف ينطلق
من التصدّي لالستدراج على الساحة اللبنانية،
فالرابية كبنشعي تعرف تماما ً أنّ األولوية هي
لما يحقق إعادة إنتاج الدور المسيحي في النظام
بدءا ً من صحة التمثيل النيابي وعدالته ،فعندئذ
ستنهض السلطات والمواقع صحيحاً.
ورص
إنّ س��م��ة ال��م��رح��ل��ة ال��ت��ر ّوي وال��ه��دوء
ّ
ال��ص��ف��وف ل��دى ف��ري��ق  8آذار وال��ت��ي��ار الوطني
الحر ،في مقابل التخبّط الملحوظ والشرذمة
والفوضى ل��دى فريق  14آذار ،ال سيما تيار
المستقبل ،كما عند حلفائه ال��ط��ارئ��ي��ن ،وظهر
ذلك في اتصال «التمويه» الذي أجراه الحريري
م��ع فرنجية ب��أن��ه ال ي��زال ي��دع��م ترشيحه ،بعد
تراجع جنبالط عن تسميته ،كما كان متفقا ً عليه
في العاصمة الفرنسية وإعالن تمسكه بترشيح
ح��ل��و ،واض��ط��رار أم��ي��ن ع��ام «المستقبل» أحمد
الحريري إلى تذكير فريق  14آذار أول أمس،
بأنّ صوت سعد الحريري يعلو ك ّل صوت ،وأنّ
األمرة له.
وأم��ام ذل��ك لن ُيستد َرج الحزب والتيار إلى
ن��ع��م أو ال م��ت��ه�� ّورة ب��غ��ي��اب ال���ح���دث ،وحضور
مجرد الخبر ،والعماد ع��ون ك��ان واض��ح��ا ً جدا ً
يحب الضرب في
أن��ه ال يتعاطى مع الغيب وال
ّ
الرمال وكان حريصا ً على فريقه ،وزراء ونواباً،
أن يضبطوا إيقاع الكالم على موقف الرابية الذي
ال يمكن استدراجه إلى حيث يريد اآلخرون.

جبهة التحرير ُتحيي يوم الت�ضامن العالمي
مع فل�سطين في �شبريحا
أح����ي����ت «ج���ب���ه���ة ال���ت���ح���ري���ر
الفلسطينية» يوم التضامن العالمي
مع الشعب الفلسطيني ،باحتفال
حاشد في بلدة الشبريحا ،بحضور
األمين العام السابق للمؤتمر القومي
�س��ق «ت��ج � ّم��ع اللجان
ال��ع��رب��ي م��ن� ّ
والروابط الشعبية معن بشور ،عضو
المجلس الثوري لحركة فتح جمال
قشمر ،عضو المكتب السياسي لجبهة
التحرير عباس الجمعة ،ومم ّثلي
الفصائل والقوى واألحزاب اللبنانية
والفلسطينية ،وشخصيات.
ب��ع��د دق��ي��ق��ة ص��م��ت ع��ل��ى أرواح
الشهداء ،تحدّث بشور الفتا ً إلى «أنّ
الساحة الفلسطينية تنتفض والعالم
العربي في ُسبات عميق ،ومع ذلك
يتح ّول هذا اليوم إلى حال تضامن
عالمي فعلي مع فلسطين ،باتَ يُقلق
الصهاينة يوما ً بعد يوم» .وأضاف:
«أمام عتبات الزمن معركتنا واحدة،
وفي هذا اليوم العظيم نريد ترجمة
األق��وال إلى أفعال وننهي االنقسام.
سنقف دائما ً مع فلسطين من خالل
الدم ،ونمسح ك ّل الجراح أينما كانت
وحلّت».
وت���ح���دّث داوود م��ع��ت��ب��را ً «أنّ
ال��م��ط��ل��وب ال��ي��وم ف��ي ظ��� ّل خ��ط��ورة
المرحلة المزيد م��ن ال��وح��دة لكي

ينتصر هذا الشعب ويح ّقق أمانيه،
أماني حلم الشهداء الذين سقطوا
على درب الحرية والتحرير ،وأن
تكون القدس العاصمة األبدية».
وأل��ق��ى قشمر كلمة حركة فتح،
ش �دّد فيها على «التضامن العربي
وال���دول���ي» .وأش���ار إل��ى «التقسيم
المكاني والزماني للمسجد األقصى»،
واصفا ً رفع العلم الفلسطيني في األمم
المتحدة بأ ّنه «إنجاز ليس سهالً ،ألنّ
في فلسطين شعب مكافح ،والوفاء
موحدين
لهذا الشعب هو أن نكون
ّ
خلف االنتفاضة التي ستبتدع الكثير
من وسائل المواجهة».
وت��ح��دّث الجمعة ب��اس��م جبهة
التحرير ،فأ ّكد على «عمق العالقة
اللبنانية الفلسطينية ،وشراكة الدم
اللبناني الفلسطيني من خالل دعم
الشعب اللبناني الشقيق للقضية
الفلسطينية» ،مجدّدا ً استنكار الجبهة
لجريمة برج البراجنة ،ومث ّمنا ً مواقف
الرئيس نبيه ب�� ّري والسيد حسن
نصرالله وقيادتي حركة أمل وحزب
الله واألحزاب والقوى الوطنية «التي
لعبت دورا ً مه ّما ً في وأد الفتنة».
ك��م��ا أ ّك���د ع��ل��ى «م��واج��ه��ة اإلره���اب
وض���رورة استئصاله» ،وح� ّي��ا في
الختام «شهداء االنتفاضة وفلسطين

واألمة العربية والمقاومة ،واألسرى
واألس��ي��رات األب��ط��ال ،والجرحى»،
مشدّدا ً على «استمرار النضال حتى
تحرير األرض واإلنسان».
وألقى أمين سر «جمعية التواصل
اللبناني الفلسطيني» علي رضا
كلمة الجمعية و«مركز الغد الثقافي
ال���ت���رب���وي» ،وأ ّك�����د أنّ «ال��ت��اس��ع
والعشرين من شهر تشرين الثاني
يش ّكل محطة مه ّمة باعتباره يوم
ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��ال��م��ي م��ع الشعب
الفلسطيني ،حيث سيتضامن أحرار
ال��ع��ال��م م��ع ال��ش��ع��ب الفلسطيني
ونضاله الوطني م��ن أج��ل تحرير
أرضه وانتزاع حقوقه الوطنية التي
ُسلبت منه العام  ،1948وأنّ هذا
اليوم التضامني يتطلّب من كافة
القوى الحية وأحرار العالم التضامن
مع الشعب الفلسطيني في مواجهة
اإلره���اب الصهيوني ال��ذي يما َرس
عليه منذ أكثر من  67سنة ،حيث
ُتسفك الدماء و ُته ّود األرض و ُتد ّنس
ال��م��ق��دس��ات ع��ل��ى م����رأى ومسمع
العالم».
وفي الختام ك ّرمت الجبهة فاعليات
وطنية بحضور ب��ش��ور والجمعة
وداوود ومصطفى شعيتلي ،وقشمر.

