6

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

حمليات � /إعالنات

مثل وزير التربية باحتفال لمنا�سبة اال�ستقالل في حلبا

الط ّيار الرو�سي ( ...تتمة �ص)1

عبا�س :م�س�ؤوليتنا تن�شئة الجيل الجديد على المفاهيم الوطنية المناه�ضة للطائفية

جانب من الحضور

عباس يلقي كلمته
نظمت جمعية «بالسم» حفالُ وطنياُ لمناسبة عيد االستقالل،
برعاية وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثالُ
برئيس دائرة التربية في الشمال عبد الباسط عباس ،في ثانوية
حلبا الرسمية ،حضره ممثلون عن الرئيس نجيب ميقاتي ،النائب
السابق لرئيس الحكومة عصام فارس ،نواب ورجال دين وقيادات
عسكرية وأمنية.
وألقيت كلمات لك ّل من األب نايف اسطفان ممثالً المطران

باسيليوس منصور ،الشيخ الزعبي ممثالً مفتي عكار الشيخ زيد
زكريا ،والشيخ حسن حامد باسم المجلس اإلسالمي العلوي ،وقد
أجمعت على «أهمية االلتفاف حول معاني العيد وحول الجيش
اللبناني صمام األمان في البالد».
والقى عباس كلمة الوزير بو صعب نقل في مستهلها تحية
الوزير الى العكاريين ،مؤكدا ً «انّ وزارة التربية تضع في أولوياتها
مسألة النهوض التربوي بمدارس عكار كافة ،وأنّ الوزير بو صعب

ت�شييع الرفيق المنا�ضل ال�صحافي طارق ما�ضي
ش����يّ����ع أم������س ف�����ي م��س��ج��د
الخاشقجي ،بمأتم حزبي وشعبي
المناضل القومي الصحافي طارق
ماضي ،وش��ارك في التشييع إلى
جانب عائلة الراحل وأهالي شبعا
وف��د من الحزب السوري القومي
االجتماعي ،ض ّم إلى رئيس هيئة
منح رتبة األم��ان��ة كمال الجمل،
وكيل عميد الداخلية سماح مهدي،
رئيس لجنة تأريخ الحزب لبيب
ناصيف ،مدير مديرية شبعا محمد
عبد العزيز وأعضاء هيئة المديرية
وعدد من المسؤولين.
ك���م���ا ش������ارك ف����ي ال��ت��ش��ي��ي��ع
ال��ن��ائ��ب ع��ب��اس ه��اش��م ،القاضي
ح��ات��م م��اض��ي ،م��ف��ت��ي حاصبيا
ومرجعيون القاضي الشيخ حسن
دل��ي ،وفاعليات إعالمية وثقافية
واجتماعية وجمع من القوميين
والمواطنين.
وبعد الصالة على جثمان الفقيد
ف��ي ج��ام��ع ال��خ��اش��ق��ج��ي ،ووري
جثمان الراحل الثرى في جبانة
بئر حسن حيث أدّى ل��ه رفقاؤه
تحية الوداع الحزبية.

خالل التشييع

يضع عكار ضمن اهتمامه الخاص ،وقد أخذ على عاتقه قضية
إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار».
أضاف« :انّ مسؤولية التربية العمل على تنشئة الجيل الجديد
على المفاهيم الوطنية المناهضة للطائفية والمذهبية ،وتعليم
الناشئة حب الوطن ومفاهيم االستقالل الحقيقي ومفاهيم المقاومة
التي دحرت العدو الصهيوني وأنها تشكل الثالثية المقدّسة :جيش
ومقاومة وشعب».

ال��م��ت��ص��اع��د ،وص���والً إل��ى عشية ان��ع��ق��اد قمة
ال��م��ن��اخ ف��ي ب��اري��س ال��ت��ي يحضرها الرئيس
ال���روس���ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن ،وي��ح��ض��ر على
طاولته طلب موعد للقائه من الرئيس التركي
رج����ب أردوغ��������ان ،ي��ح��ض��ر خ��ب��ر ع���اج���ل عن
ت��س��لّ��م ت��رك��ي��ا ل��ج��ث��ة ال��ط��ي��ار م���ن المسلحين
وعزمها على تسليمها إل��ى موسكو .وتسير
األح��داث بالتتابع ،تحرك قضية العسكريين
المخطوفين نحو تبادل قد يبصر النور في
أي لحظة ،وتكشف مصادر صحافية تركية
ّ
عن مفاوضات ومطالب للمسلحين التابعين
لتركيا ل��ق��اء تسليم جثة ال��ط��ي��ار ،والمطالب
ت��ت��ض�� ّم��ن اإلف����راج ع��ن معتقلين ل���دى الدولة
السورية ،وفي صفقة العسكريين اللبنانيين
تبادل يتض ّمن معتقلين لدى الدولة السورية.
 ت��وق��ي��ت الصفقتين ت��رك��ي ،والمفاوضال��ف��ع��ل��ي ف���ي ال��م��ل��ف��ي��ن ت���رك���ي ،والمسلحون
المعنيون باحتجاز العسكريين وجثة الطيار
ت��اب��ع��ون ل��ت��رك��ي��ا أو ي��ق��ي��م��ون ح��س��اب��ا ً هاما ً
ومصيريا ً لعالقتهم بها ،والصفقة الواحدة
تكفي لتغطية مضامين االثنتين ،إذ ال يبدو
مناسبا ً لتركيا أن تبدو كمن يطلب ثمنا ً لقاء

�س�ؤال مبكر( ... :تتمة �ص)1
سؤال آخر له صلة بسورية :هل رجب طيب أردوغ��ان جاهل أم
مغامر؟ هل يُعقل أن يكون جاهالً حجم التبادل التجاري بين بالده
وروسيا الذي يصل إلى  44مليار دوالر سنوياً ،وانّ روسيا تغ ّذي
نصف احتياجات بالده من الغاز ،وانّ عدد السياح ال��روس ُي َع ّد
الثاني بعد األلمان الزائرين لتركيا ،وقد بلغ نحو  4,5مليون سائح
في العام الماضي؟ ما الهدف أو المربَح الذي ستحققه تركيا بإسقاط
طائرة حربية روسية داخل سورية أو على حدودها الشمالية؟
أردوغان يعزو إسقاط الطائرة إلى الجهل« :فلو عرفنا أنها روسية
الهوية َلما قمنا بإسقاطها ،لكننا لن نعتذر»!
لنفترض أنّ ما يقوله صحيح ،أليس ا ّتضاح هوية الطائرة سببا ً
ّ
يستحق صون المصالح االقتصادية المشتركة
كافيا ً لالعتذار؟ أال
بين البلدين ثمنا ً زهيدا ً ال يزيد عن اعتذار بروتوكولي؟
أردوغان ليس ساذجا ً لتغيب عن ذهنه ك ّل هذه األمور؛ يجب أن
يكون ،إذاً ،دافعٌ بالغ األهمية إلقدامه على إسقاط الطائرة الروسية
وإلحجامه عن االعتذار .هل هو ردع روسيا عن دعم الجيش السوري
(وربما ردع أكراد سورية أيضاً) في حملته الناشطة الستعادة كامل
منطقة شمال حلب من جرابلس إلى عفرين وبالتالي منع أنقرة من
إقامة «منطقة إنسانية آمنة» فيها؟ هل تستحق إقامة هذه المنطقة
تلك المغامرة المكلفة؟
الواليات المتحدة كانت تتح ّفظ بشأن سعي تركيا إلقامة منطقة
آمنة في شمال غرب حلب .بعد الحضور الروسي الكثيف في سورية،
أبدت واشنطن ليون ًة تجاه المسعى التركي وشفعت ذلك بتبري ٍر
إلسقاط الطائرة الروسية ،مفاده أنه «من حق تركيا الدفاع عن
النفس» .في المقابل ،موسكو اتهمت واشنطن بأنها و ّفرت ألنقرة،
بموجب اتفاق التنسيق الجاري بينهما ،معلوماتٍ كانت ز ّودتها بها
حول حركة طائراتها الحربية في سماء سورية.
إزاء ما ب��دا أن��ه تواطؤ أميركي – تركي ،سارعت موسكو إلى
اتخاذ خطوتين :األولى استراتيجية والثانية تكتيّة .تجلّت الخطوة

األولى بترفيع مستوى حشدها العسكري بنشر قواعد لصواريخ
أس  400 -في مطار حميميم السوري واستقدام ثالثة أسراب من
الطائرات المقاتلة لتحمي الطائرات القاذفة أثناء قيامها بتنفيذ
مهامها .تجلّت الخطوة الثانية بمباشرة قصف مواقع وتحشيدات
مختلف التنظيمات اإلرهابية في محاذاة الحدود السورية – التركية
محافظتي
وعلى معابرها وصوال ً إلى مواقعها في جبل التركمان بين
ْ
الالذقية وادلب.
تسبّبت الخطوة االستراتيجية ،وال سيما نشر صواريخ أس -
 ،400بـ ِ»قلق أميركي ج �دّي» .ذلك أنّ من شأنها ،بحسب ضابط
أميركي كبير ،إحداث تغيير جذري في موازين القوى ،ليس في منطقة
الشرق األوسط فحسب ،بل في منطقة البحر المتوسط كلها ،كما من
شأن العمليات الجوية الروسية إعاقة الطلعات الجوية للتحالف
الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة .أما الخطوة التكتيّة فإنها تتيح
نصب كمائن للمقاتالت التركية على طول الحدود مع سورية .فحركة
القاذفات الروسية بمحاذاة الحدود السورية  -التركية قد تجتذب
المقاتالت التركية إلى مسافات قريبة منها ما يش ّكل فرصة سانحة
وعذرا ً كافيا ً للمقاتالت الروسية كما لصواريخ أس –  400للنيل منها.
فوق ذلك ،واكب الخطوة التكتيّة ،التي يستفيد منها حزب االتحاد
الديمقراطي الكردي (السوري) «ووحدات حماية الشعب الكردي»،
إع�لانٌ باستعداد موسكو لدعمهما في وج��ه «داع���ش» .ذل��ك عزز
الظنون بأنّ القادة العسكريين الروس خططوا مع القادة العسكريين
السوريين من أجل مباشرة عملية واسعة ض ّد «داعش» في محافظة
الرقة التي تش ّكل مرتكز ثقله األساسي.
المبادرات والتحركات الروسية أقلقت األميركيين فسارعوا إلى
دعم «وحدات الحماية الكردية» بنحو  50مستشارا ً ومد ِّربا ً لتعزيز
جهودها القتالية ض ّد «داعش» .يبدو كأنما هناك سباق بين مختلف
أط��راف الحرب إلى تحرير الرقة بغية كسب الجائزة األول��ى ،وما
يليها من مكاسب .فالسوريون ،ومعهم الروس ،يريدون أن يت ّم دحر

الذي شكل النائب وليد جنبالط ورئيس حزب القوات سمير جعجع
طرفاه ،والكالم ال��ذي قاله أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري
مذكرا ً الحلفاء بمرجعية «الشيخ سعد» ،بينما كان الهدوء يع ّم جبهة
حزب الله المستهدَف والمعني الرئيسي بمشروع باريس من وجهة
نظر تيار المستقبل.

«النصرة» تفرض شروطا ً جديدة

عاد الغموض ليخيّم على قضية العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة،
بعد جرعات التفاؤل الزائدة التي تلقاها ذوو العسكريين يوم الجمعة الفائت
بقرب إطالق أبنائهم ،لكن سرعان ما تراجع منسوب التفاؤل مع طرح جبهة
النصرة شروطا ً جديدة أضافتها إلى الشروط التي تم التوافق عليها سابقا ً
أبرزها طرح الجبهة أسماء سجناء جدد تحتاج إلى عفو عام أو خاص ،إيصال
سيارات اإلغاثة إلى مناطق تابعة لنفوذ النصرة ،ومعالجة ملف الشيخ مصطفى
الحجيري القضائي وإسقاط الحكم عنه غير القابل للتحقق لكونه يتعلق بمسار
قضائي في الدولة .وق��ال مدير عام األم��ن العام اللواء عباس إبراهيم لدى
مغادرته بارك أوتيل في شتورا الذي وصله صباحا ً لمتابعة إتمام صفقة تبادل
العسكريين بالموقوفين في سجن رومية أن صفقة التبادل مع جبهة النصرة
إلطالق العسكريين المخطوفين «لم تفشل والتفاوض مستم ّر».
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى «أن عملية التبادل كانت شبه
منتهية وكانت محصورة بالعسكريين  16المختطفين لدى جبهة النصرة مقابل
إطالق سراح  16موقوفا ً من السجون اللبنانية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية
بينهم سجى الدليمي ،باإلضافة إلى تزويد عائالت المسلحين والمسلحين
بمواد غذائية متنوعة وإجالء عدد من الجرحى إلى تركيا .ولفتت المصادر إلى
«أن اللواء إبراهيم تولى التفاوض عن الحكومة اللبنانية ،والمندوب القطري
عن جبهة النصرة ،وت ّم االتفاق على أنه عندما تنهي الحكومة اللبنانية المطلوب
منها تجري عملية التبادل ،غير أن جبهة النصرة عدلت في مطالبها وتحدثت عن
مطالب وشروط جديدة تستوجب من الدولة اللبنانية قرارا ً سياسيا ً وتتعدّى
قدراتها وصالحياتها» .وأشارت المصادر إلى أن المندوب القطري سيتابع
المفاوضات مع جبهة النصرة ،وكذلك سيفعل اللواء إبراهيم مع الحكومة
لمعرفة ما تستطيع أن تقدمه ضمن الممكن» ،مشدّدة على أن عملية التبادل لم
تأجلت لتذليل العقبات» .وأشارت المصادر إلى «أن اللواء
تفشل إنما علّقت أو ّ
إبراهيم ما كان ليتحدّث عن مفاجآت بعد عودته من قطر التي زارها األسبوع
الفائت لوال األجواء اإليجابية التي لمسها والوعد القطري الذي استحصل عليه
لتسهيل مهمة التبادل».

الدور التركي ال ُمحرج

كلنا نموت ولكن قليلين م ّنا من يظفرون
بشرف الموت من أجل عقيدة ـ سعاده

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
وآل ماضي
ينعون إليكم بمزيد من األسى والحزن
فقيدنا الغالي المناضل الرفيق

طارق نواف ما�ضي
(أبو نظام)

والده :الرفيق المرحوم نواف ماضي.
والدته :الرفيقة المرحومة سهيلة ماضي.
زوجته :ناهدة فخر الدين ماضي.
أبناؤه :نظام ،نهاد ،فرح.
أشقاؤه :المرحوم الرفيق غسان والشهيد نظام وفرج والرفيق محمد .
شقيقاته :أليسار ،سوسن.
صلّي على جثمانه الطاهر ظهر يوم األحد الواقع في  2015/11/29في
ُ
جامع الخاشقجي ووري الثرى في جبانة بئر حسن
ُتقبل التعازي ي��وم غد الثالثاء الواقع في  2015/12/01للرجال
والنساء من الساعة الثانية لغاية الساعة الخامسة في قاعة محي الدين
برغوث – جامع الخاشقجي.
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي،
آل ماضي ،وعموم أهالي شبعا

البقاء للأمة

وف��ي س��ي��اق متصل ،تساءلت م��ص��ادر مراقبة «ه��ل الطلب المستج ّد
لجبهة ال��ن��ص��رة مرتبط ب��ال��دور ال��ت��رك��ي ال��م��ح��رج بعد إس��ق��اط الطائرة
الروسية وال���ذي ال يهمه تسهيل أي عملية سياسية كانت أو أمنية؟».
وفي ضوء المستجدات التي ترافق الجهود المبذولة لإلفراج عن العسكريين
ق ّرر رئيس مجلس الوزراء تمام سالم إلغاء زيارته اليوم االثنين إلى باريس
للمشاركة في قمة المناخ العالمية ،وذلك لمتابعة تطورات الملف حتى إيصاله
إلى نهايته السعيدة.

التسوية الرئاسية تج ّمدت

سياسياً ،تج ّمدت التسوية الرئاسية التي طرحت في لقاء الرئيس سعد
الحريري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلعادة تقييم الوضع ،بخاصة
مع اتجاه القيادة السعودية إلى إصدار بيان بعدم تب ّني ترشيح أي قيادي
لبناني لمنصب رئاسة الجمهورية ،خاص ًة بعدما أثير عن الدور الذي لعبته
السعودية في ترشيح فرنجية ،وإبالغ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط كتلته أن التسوية المتعلقة برئاسة الجمهورية قد تج ّمدت ،معلنا ً
تمسكه بالنائب هنري الحلو مرشحا ً رئاسياً.
وفيما تستمر االتصاالت الدائرة خلف الكواليس ال يبدو إع�لان الرئيس
الحريري ترشيحه فرنجية رسميا ً قريباً ،برغم االتصال الذي أجراه رئيس تيار
المستقبل برئيس تيار المردة للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بالتسوية
الرئاسية.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى خالف حاد بين الحريري ورئيس حزب
القوات سمير جعجع ،برز في مهاجمة األخير للحريري بشكل غير مسبوق
ودفع أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري إلى التأكيد من طرابلس أن ال
صوت يعلو على صوت الحريري وأن اإلمرة له في  14آذار .وأشارت المصادر
إلى «أن من شأن ذلك أن يدفع الحريري إلى إعادة تقويم الموقف بما يتناسب

«داعش» على أيديهم فال يكون للغير ،وال سيما لألميركيين ولألكراد
تمس
المتعاونين معهم ،أي جميل أو دور لتعويضهم بترتيبات
ّ
بوحدة األراضي السورية .أما األميركيون فيريدون لحلفائهم األكراد
السوريين أن يكون لهم دور مؤ ّثر في دحر «داعش» ليدعموا بموجبه
مطالبتهم بصيغة للحكم الذاتي.
يبقى أن المتض ّرر األكبر من هذه التطورات المحتملة هو أنقرة
ألنها تخسر بدحر «داعش» حليفا ً ضمنيا ً يشاطرها العداء لسورية
وقيادتها السياسية ،كما تخسر بتقاسم أكراد الشمال السوري مع
دمشق مزايا االنتصار على «داعش» .هذا االحتمال الماثل قد يحمل
أنقرة القلقة على تكثيف دعمها لحلفائها (جبهة «النصرة» و«أحرار
الشام» و«الجبهة الشامية» وبعض وح��دات «الجيش الحر»)
بغية الحؤول دون نجاح خصومها في تسجيل نصر حاسم على
ٌ
موقف تركي متشدّد وفاعل ضد خصوم أنقرة
«داعش» .وربما يغري
َ
بعض دول الخليج بتعزيز قدرات
ومنافسيها في الساحة السورية
حلفائها السوريين («جيش اإلس�لام» و«أح��رار الشام» وغيرهما)
إلضعاف الحكم في دمشق .فوزير الخارجية السعودي عادل الجبير
ما ّ
انفك يصرح بأنّ «بشار األسد ال يملك إالّ خيارين :إما الرحيل في
شكل سلمي أو اإلبعاد بعد عمل عسكري» .لكنه ال يوضح مَن سيتولى
القيام به!
ثم ،هناك «إسرائيل» الحريصة على استغالل الصراع المحتدم من
أجل تحقيق غرضها األثير وهو تفكيك سورية إلى جمهوريات موز
هزيلة على أسس عرقية أو مذهبية أو قبلية.
هذه التطورات المحتملة تزيد الصراع في سورية وعليها احتداماً،
كما من شأنها إطالة أمد الحرب الدائرة في ساحاتها وعلى كامل
جغرافيتها ،وأن تنعكس تاليا ً على وحدتها الوطنية والسياسية .أفال
َ
المنتظ َرة ،عن
التحسب للمخاطر والمطامع
يجوز السؤال ،في إطار
ّ
مصير سورية بعد دحر «داعش»؟

د .عصام نعمان

فواز ّ
يعزي فتحعلي با�ست�شهاد ركن �أبادي

بوتين و�أردوغان ( ...تتمة �ص)1
وال��س��ع��ي لتبييضه وإدم���اج���ه بالعملية ال��س��ي��اس��ي��ة أو تحييده من
االستهداف ،وما االعتداء الذي تع ّرضت له الطائرة الروسية والحديث
ّ
تصطف
عن مجال جوي وسواها إال تبرير لهذا الموقع الخاطئ الذي
عليه تركيا في ه��ذه ال��ح��رب ،وبعد ال��ذي ج��رى لم يعد ممكنا ً تطبيع
العالقات إال بتفاهم عميق على انتقال تركيا من ضفة المعرقل للحرب
على اإلرهاب إلى ضفة الشريك الجدّي والصادق فيها ،ولهذا ترجمات
تبدأ من وق��ف ال��م��ن��اورات الخاصة بتصنيف التنظيمات اإلرهابية،
ووقف التدخالت الهادفة للتحكم بمسار ومستقبل العملية السياسية
في سورية بما يشكل تعديا ً على ش��ؤون السوريين ووصاية على
مستقبلهم لحساب مصالح تركية استعمارية غير مقبولة وغير
مسموح التغاضي عنها .ومن دون تغيير هذه السياسة التركية ال ترى
موسكو مب ّررا ً للقاء وفقا ً للمصادر اإلعالمية نفسها .فالمواجهة تدور
على األرض السورية بين مشروع تلتقي عليه أغلب دول العالم عنوانه
تفاهمات فيينا ،ومشروع داعم لإلرهاب تمويالً وسياسة وسالحا ً
وإعالماً ،وروسيا ستتابع دورها في هذه الحرب ،وفي الضغط حتى
يستقيم األداء التركي مع موجباتها.
وت��وق��ف��ت م��ص��ادر متابعة ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق م��ن التمهيد التركي
بمسا َري التبادل بين العسكريين المخطوفين وموقوفي «النصرة»
في لبنان وسورية ،وتسليم جثة الطيار الروسي ،أمام التعقيد الذي
أوقف اإلفراج عن العسكريين المخطوفين بما تفترضه إضافة مطالب
جديدة ال عالقة لها بالتبادل ،تمهيدا ً إلضافة أسماء جديدة لموقوفين
في سورية كثمن لإلفراج عن جثة الطيار الروسي تظ ّن القيادة التركية
أنه يمكن تمريرها.
لبنان المتوتر سياسيا ً وشعبياً ،وه��و يتابع تفاصيل وتعقيدات
العملية ،ويجدّد ثقته بالمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
كمشرف على هذا الملف ،بقي يعيش تردّدات لقاء باريس الذي جمع
الرئيس سعد ال��ح��ري��ري وال��ن��ائ��ب سليمان فرنجية وصلتها بمل َفي
الرئاسة وقانون االنتخابات ،وكان األبرز على هذا الصعيد السجال

ج��ث��ة ط��ي��ار ي��ف��ت��رض ب��أب��س��ط أدب��ي��ات الحرب
وأخالقياتها خوض حرب لتأمين تسليمه إنْ
لم يت ّم ذلك بالتراضي ،فكيف وقد ت ّم احتجاز
الجثة والتنكيل بها لخمسة أي��ام ك��ان��ت أحد
أسباب غضب الرئيس الروسي ،وألنها ليست
صدفة ،يتأخر تسليم المسلحين لجثة الطيار،
وتصحح وسائل اإلعالم ظهر أمس ما كانت قد
ّ
بثته عن وصول الجثمان إلى أنقرة ،ويتأخر
األم���ر إل���ى ال��م��س��اء ،فيتعرقل إن��ج��از صفقة
العسكريين ،ومنتصف الليل أو فجر اليوم
يصل جثمان الطيار ال��روس��ي إل��ى موسكو،
ويصل بوتين وأردوغ��ان إلى باريس ،وربما
تكون صفقة العسكريين قد أبصرت النور؟
 ح���دث أم ل��م ي��ح��دث ،ال��ص��ل��ة ق��ائ��م��ة فيال��ت��س��ه��ي��ل وال��ت��ع��ط��ي��ل ،وت��رت��ب��ط باستخدام
أردوغ�����ان لديبلوماسية ال��ج��ث��ث والرهائن،
ديبلوماسية تليق بزعيم مافيا وليس برئيس
دولة تتطلع وتدّعي األهلية لدور دولة عظمى
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ل��ض��م��ان أم��ن��ه��ا واس��ت��ق��راره��ا،
ليستحق أردوغ��ان بجدارة لقب األمين العام
المشترك لـ«جبهة النصرة» و«داعش» معاً.
ناصر قنديل

ومصلحته وسيكون جعجع في وضع جديد يختلف عن عالقته السابقة
بالحريري ،بخاصة أن جعجع عاش مرارة قاتلة من أن الحريري التقى فرنجية
والتزم بترشيحه وبالتسوية من دون أن يبلغه باألمر».

حزب الله وعون :ال نبني على أوهام

إلى ذلك يترقب حزب الله ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
مسار األمور التخاذ موقف ،فهما لم يؤيّدا الطرح الرئاسي أو يرفضا ،ألنهما ال
يريدان البناء على أوهام .وزار أمس ،فرنجية رئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل في منزله في البترون ووضعه في أجواء لقائه بالحريري ،وبحث معه
في األوضاع العامة.
ورفضت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» المقاربة التي يتم
تداولها حول طرح ترشيح الوزير فرنجية إلى رئاسة الجمهورية ،وأوضحت
أن األمر ليس قصة ترشيح فرنجية أو عدمها ،بل هي الطريقة المستفزة بإعالن
ترشيحه فضالً عن الوعود الكاذبة التي وعد بها الرئيس سعد الحريري العماد
ّ
تبخرت الحقاً» .وتساءلت المصادر «ما هي ضمانة أن يكون
عون والتي
الحريري جديا ً هذه المرة؟ ولماذا صرف النظر عن الجنرال كمرشح رئاسي
والذي هو ممثل األكثرية المسيحية ويملك الحيثية الوطنية األكبر؟ وكيف
نقبل أن يسمي الحريري الرئيس المسيحي من دون أخذ رأي المسيحيين وهم
المعنيون باألمر؟».
ولفتت المصادر إلى «أننا لسنا في أزمة رئاسة اليوم فقط ،بل في أزمة نظام،
فماذا عن قانون االنتخاب ،هل سنقبل مجددا ً بقانون الستين؟ مشددة على أنه
قبل االتفاق على رئيس يجب إنجاز تسوية متكاملة تشمل قانون انتخاب جديد
متوازن وعادل.

ال تواصل بين الرابية وبنشعي

ونقلت المصادر عن العماد عون تشكيكه في جدية هذا الطرح وتخوفه من
أن يكون فخا ً من الحريري لتخريب العالقة بين التيار الوطني الحر وتيار
المردة.
وإذ نفت المصادر أي تواصل بين الرابية وبنشعي في الملف الرئاسي في
اآلونة األخيرة ،أشارت إلى أن مرشح حزب الله للرئاسة ال يزال العماد عون
وأي كالم آخر ال يعنينا.
وأوضح نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ بعد زيارته
على رأس وفد من «الكتائب» رئيس حزب القوات أول أمس أ ّنهما بصدد «القيام
بعمل مشترك لتنسيق المواقف» إزاء قانون االنتخابات النيابية الجديد من
منطلق تأكيد ضرورة أن يكون «قانونا ً عصريا ً يؤمن الشراكة الحقيقية».

لجنة قانون االنتخاب تجتمع اليوم

إلى ذلك تجتمع لجنة دراسة قانون االنتخاب اليوم في ساحة النجمة،
برئاسة منسق اللجنة النائب جورج عدوان للبحث في قانون االنتخاب.
وعلمت «البناء من مصادر نيابية مشاركة في اللجنة أن البحث اليوم
سيتناول تنظيم عمل اللجنة ووضع جدول األعمال وتحديد كيفية الدخول
في النقاش وما إذا كان العمل سيستكمل ما توصلت إليه النقاشات السابقة
في لجنة التواصل أو أنه سيبدأ من نقطة الصفر» .ولفتت المصادر إلى «أن
البحث في اللجنة سيركز على إيجاد القواسم المشتركة بين اقتراح المختلط
الذي تقدّم به النائب علي بزي القائم على انتخاب  64نائبا ً على أساس النظام
األكثري و 64نائبا ً على أساس النظام النسبي ،واقتراح المختلط الذي تقدم
به حزب القوات والحزب التقدمي االشتراكي وتيار المستقبل والقائم على
انتخاب  68نائبا ً على أساس النظام األكثري و 60نائبا ً على أساس النظام
النسبي ومشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والقائم على تقسيم لبنان
 13دائرة على أساس النسبية» .ورجحت المصادر «أن يتم طرح وبصورة
طبيعية اقتراح القانون القائم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على
أساس النسبية الذي يحظى بدعم من حزب الله والتيار الوطني الحر والمقدّم
من الحزب السوري القومي االجتماعي».

 ...وحوار المستقبل  -حزب الله اليوم

وتستأنف جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل اليوم في عين
التينة في الجولة الحادية والعشرين .ومن المتوقع أن يبحث المجتمعون
في لقاء الحريري وفرنجية وتفعيل عمل الحكومة وفي الوضع األمني .وعلمت
«البناء» أن حزب الله «سيؤكد خالل االجتماع على مفهوم السلة المتكاملة في
انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي جديد يحقق صحة التمثيل
وتشكيل الحكومة».

المجل�س القا ّري الأفريقي
ن ّوه ب�إقرار «ا�ستعادة الجن�سية»
ن ّوه المجلس القاري األفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
بموافقة مجلس النواب في جلسته التشريعية االخيرة على قانون استعادة
الجنسية للمغتربين المتحدّرين من أصل لبناني.
واعتبر المجلس في بيان وزعه اثر اجتماع هيئته اإلدارية في مكتبه في
بيروت برئاسة رئيسه عباس فواز ،انّ «هذا القانون لطالما انتظره اللبنانيون
المتحدّرون وكان بمثابة الحلم بالنسبة اليهم».
وأشاد برئيس مجلس النواب نبيه بري و«إنجازاته التشريعية والدستورية
والوطنية ورعايته مسيرة السلم واألمان والوفاق والحوار».
وهنأ المجلس اللبنانيين لمناسبة عيد استقالل لبنان ،داعيا ً المسؤولين
ك ّل من موقعه الى «تح ّمل المسؤولية الوطنية والتوافق النتخاب رئيس جديد
للجمهورية وعودة األمل للبنانيين المغتربين والمقيمين على السواء».
وعرض المجلس شؤونا ً اغترابية ونشاطات المجالس الوطنية في أفريقيا
وأوضاع المغتربين اللبنانيين في القارة األفريقية.
من جهة ثانية ،أبرق فواز بصفته رئيسا ً لمجلس رجال األعمال اللبنانيين ـ
اإليرانيين إلى السفير اإليراني في بيروت محمد فتحعلي معزيا ً بوفاة السفير
اإليراني السابق في لبنان غضنفر ركن أبادي الذي قضى في حادثة «منى»
أثناء أدائه فريضة الحج.
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