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هل ُتالقي �سلة ن�صراهلل ال�سلة الإقليمية؟

�أ�سباب خارجية وداخلية
لتراجع المبادرة

 روزانا ر ّمال

حسين حمود
تراجع زخم ما ُس ِّمي بمبادرة الرئيس سعد الحريري ،لكنها لم
ُتسحب من ال�ت��داول ول��م ُتج ّمد ،بل ما زال��ت محور اتصاالت بين
األقطاب المعنية للوصول إل��ى مخرج ضمن تسوية شاملة لسلة
متكاملة وفق طلب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،ثم
عادت وك ّررته قيادات في الحزب.
وم��ن المق ّرر أن تكون المبادرة محور االجتماع المنتظر بين
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال ع��ون ورئيس تيار
المردة سليمان فرنجية في الرابية اليوم ،فيما يبقى مصير لقاء
القادة الموارنة األربعة :عون ،فرنجية ،الرئيس أمين الجميّل ورئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،معلقا ً على نتائج االتصاالت
ال�ج��اري��ة لتأمين أك�ث��ري��ة مسيحية للمرشح ال��رئ��اس��ي ،وتحديدا ً
فرنجية ،ويبدو أنّ هذا األمر يحتاج إلى الكثير من الوقت ،وبالتالي
ترحيل االستحقاق إلى العام المقبل بعدما كان مرجحا ً إنجازه قبل
نهاية العام الحالي ،لكن «فرملته» أملَت التأجيل.
أم��ا أس�ب��اب ت��راج��ع زخ��م ال�م�ب��ادرة أو «فرملتها» فهي خارجية
وداخ�ل�ي��ة .وتتمثل األس �ب��اب الخارجية بمواقف إي ��ران وسورية
والسعودية.
وفي هذا السياق ،يشير مطلعون على هذا الملف إلى أنّ موق َفي
دمشق وطهران ت ّم تأويلهما اجتهادا ً وليس بتصريحات أو وقائع
محدّدة .فإيران لم تؤ ّيد أو ترفض علنا ً المبادرة ال بل لم تشأ التدخل
في االستحقاق الرئاسي ال��ذي تعتبره شأنا ً لبنانيا ً داخليا ً يعني
اللبنانيين .وهي أحالت مراجعيها أو مستطلعي رأيها في محاولة
الستنباط موقف حزب الله منه ،إلى الحزب والسيد نصرالله اللذين
أي ش��أن لبناني
وحدهما المخ ّولين بالتصريح عن موقفهما في ّ
يعنيهما .أما في ما يتعلق بسورية فقد أحال الرئيس بشار األسد
بعض الشخصيات اللبنانية التي فاتحته في ه��ذا الموضوع إلى
السيد نصرالله أيضا ً للتشاور معه والتوافق على موقف من دون أن
أي إشارات ظاهرة إلى أنه مؤيد أو رافض لمبادرة الحريري.
يبدي ّ
لكن األه ّم في فرملة المبادرة هو أوالً التزام الحريري الصمت
حيالها وت� ُ
�رك الحديث عنها لكتلته وأعضائها ،بالجملة والمف ّرق
في شكل ملتبس من دون حسم الموقف ،علما ً أنّ تيار «المستقبل»
متمسك بمبادرة رئيسه ولن يتراجع عنها ،مطلقا ً في هذا السياق
جملة تهويالت تتعلق بمصير لبنان أمنيا ً واقتصاديا ً بغية الضغط
على قوى الثامن من آذار للسير في «الصفقة» التي تعيد الحريري
إلى رئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية.
وفي الموازاة ،يأتي الضغط السعودي على حزب الله عبر إدراج
ومؤسساتهم التجارية على لوائح اإلرهاب؛ وأخيرا ً
عدد من قياد ّييه
ّ
توقيف بث قناة «المنار» التابعة للحزب على قمر «عربسات» .إال
أنّ الحزب لم يتراجع عن موقفه الداعم لترشيح عون إلى رئاسة
الجمهورية من دون رفض فرنجية إالّ أنّ الحزب يدعو إلى التشاور
وأي اتفاق يصالن إليه يسير الحزب به.
بين الجانبين ّ
وك��ان ال �ح��زب أب�ل��غ ع��ون موقفه ال�ق��دي��م  -ال�ج��دي��د م��ن مسألة
ترشيحه إل��ى رئ��اس��ة الجمهورية ،مباشرة منذ أي��ام ف��ي الرابية
ف��ي م�ع��رض ن�ق��اش ح��ول بعض المقترحات ال�ت��ي عرضها بعض
فسرها األخير بأنها للتخلي عنه
الشخصيات السياسية على عونّ ،
ً
وظ ّن أنها رسائل غير مباشرة له من الحزب ،ودائما حسب المصادر
المطلعة.
أما األسباب الداخلية لفرملة المبادرة ،فهي إضافة لموقف حزب
الله تتمثّل بعدم اتخاذ البطريرك الراعي موقفا ً حاسما ً من ترشيح
فرنجية واكتفى بدعم «م�ب��ادرة إنهاء الشغور الرئاسي» .وتقول
المصادر إنّ بكركي يه ّمها انتخاب رئيس جمهورية ،أما موقفها
من المرشحين فهو معلّق على ما يتوافق عليه األقطاب ،وكذلك هو
موقف عدد من المطارنة الذين فوتحوا بمسألة ترشيح فرنجية.
كما أنّ تصعيد جعجع ض ّد الحريري وتيار المستقبل أدّى إلى
تبريد «حماوة» المبادرة من دون أن يكسر الج ّرة مع السعودية،
مراهنا ً على مردود سياسي ُمج ٍز منها في حال سار بالمبادرة ،لكن
من دون توقع إيجابيات على هذا الصعيد.
وفي الخالصة ،لم تج ّمد المبادرة ولم تسحب بل ما تزال على
نار هادئة ،بالرغم من شعور قطبين غير مارونيّين ،من المتح ّمسين
للمبادرة بالنكسة لما آلت إليه األمور.

ن�شاطات

يبدو أنّ شهر كانون األول هو شهر السياسة واالتصاالت
الدولية والمشاورات وحركة الطائرات الديبلوماسية هبوطا ً
وص� �ع ��ودا ً ب�ي��ن ال �ع��واص��م ،م��ع ح��رك��ة م�ك�ث�ف��ة م��ن اللقاءات
المتسارعة .وب�غ� ّ
�ض النظر ع��ن مقارنة ع��وام��ل ه��ذا التحول
ومواطنه بالتأثير الذي أرخته روسيا بدخولها المنطقة على
خط المواجهة ،وه��و السبب األس��اس��ي لتيقن ال��دول الكبرى
لبعض األم��ور والتوقف عندها ،إال أنّ األه��م من ك� ّل ذل��ك هو
أنّ الدول الكبرى تعرف جيدا ً أنّ القوى السياسية األميركية،
بإدارتها الحالية وأجهزتها السياسية واألمنية تدخل بداية
العام مرحلة من التركيز الكبير على دخ��ول ع��ام االنتخابات
الرئاسية التي ستتوالى على الواليات األميركية حيث يحتدم
السباق التنافسي وترتفع أص��وات البرامج ويغيب الحدث
الشرق األوسطي عن روزن��ام��ة واشنطن ،لجهة الدخول في
أي ابتكار جديد للتصعيد الخارجي .وعلى هذا األساس كان ال
ب ّد من وضع الملفات على سكة الح ّل السياسي ،وإن كان حلها
سيأخذ وقتاً ،كما أنّ استعجال اإلدارة الحالية بقيادة أوباما
في تقديم إنجاز للحزب الديمقراطي يمكن البناء عليه قد يكون
فكرة مه ّمة من أجل الفوز في االنتخابات ،وعلى هذا األساس
قد يرفع الحزب الديمقراطي سلم أولوياته في السنة المقبلة
لوضعه تحت عنوان “تسريع الحلول السياسية مع جهود
أوفر للقضاء على اإلرهاب ،مع تالزم وتكامل المسارين”.
نقاشات مط ّولة بين وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام
في مسقط مع المبعوث الدولي اسماعيل ولد شيخ أحمد ت ّم
فيه بحث التحضيرات للحوار اليمني ـ اليمني المزمع عقده في
سويسرا هذا الشهر .وقد تحدّث الناطق الرسمي باسم أنصار

الله محمد عبد السالم عن أجواء المحادثات مع المبعوث الدولي
وفريقه كاشفا ً أنه ت ّم البحث عن ُسبل وقف إط�لاق النار وما
يليها من خطوات بناء الثقة ،مؤكدا ً االنفتاح إلجراء حوار جاد
ومسؤول ،مع مؤشرات سعودية تؤسس األرضية لمفاوضة
أنصار الله وتحريك العملية السياسية كشفها تعيين عبد الملك
المخالفي وزي��را ً للخارجية اليمنية وه��و ال��ذي يحمل ميوالً
ناصرية قديمة وك��ان قد شغل منصب األمين العام للتنظيم
الشعبي الوحدوي الناصري بين عامي  1982و 1984والذي
اعتبره مراقبون طرفا ً مقبوالً في المفاوضات أكثر من رياض
ياسين.
الملف ال�س��وري ال��ذي يمكن التأسيس عليه في ك� ّل تغيير
منشود يتحرك أيضا ً عبر البحث وإع�لان نيات عقد اجتماع
جديد بعد «فيينا» األخير من أجل استكمال البحث ،مع ما رافقه
من محاوالت سعودية لتوحيد المعارضة السورية في الرياض
في محاولة منها لحجز دور في التسوية .وضمن هذا اإلطار،
أعلن وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري أنّ نيويورك قد
تستضيف في  18كانون األول اجتماعا ً دوليا ً بشأن سورية
عقب لقاء مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،قائالً:
«تحدثنا عن سورية والحاجة إل��ى مفاوضات ترعاها األمم
المتحدة لوقف إط�لاق النار عندما نستطيع تحقيق ذل��ك ،أما
خطتنا فهي المحاولة والحضور وعقد اجتماع في نيويورك.
وامت ّد الهدف الذي تنشده الواليات المتحدة لالجتماع حول
مساع حريرية لح ّل ملف
الملف السوري ليصل إلى لبنان في
ٍ
الرئاسة ،لك ّن هذه المحاولة التي شابها الكثير من األسئلة،
لكن كانت لها إيجابية وحيدة ومجمع عليها قبل الغوص في
تفاصيلها وه��ي تحريك المياه السياسية ال��راك��دة في البالد.
ال�ح��ري��ري ال��ذي ل��م يعلن حتى ال�س��اع��ة ترشيح رئ�ي��س تيار
المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ،في تردّد

قهوجي مجتمعا ً إلى خضر والوفد

 زار رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة رئيس
ال��وزراء المصري شريف سليمان في مق ّر رئاسة ال��وزراء المصرية،
وعرض الجانبان أوضاع المنطقة والعالقات بين لبنان ومصر ،في
حضور سفير لبنان في القاهرة خالد زيادة.
وزار السنيورة شيخ األزهر أحمد الطيب وبحث معه األوضاع في
المنطقة.
 غ��ادر النائبان قاسم هاشم وحسن فضل الله إلى كمبوديا
للمشاركة في مؤتمر الجمعية البرلمانية اآلسيوية الذي سيعقد دورته
الثامنة في بنوم بنة في كمبوديا.
 زار سفير بلجيكا ألكس لينارت إذاعة لبنان وقام بجولة في
أرجائها مع مديرها محمد ابراهيم ومديرة البرامج في اإلذاع��ة ريتا
نجيم الرومي.
وبعد أن ّ
اطلع على سير العمل في اإلذاعة ،التقى لينارت وزير اإلعالم
رمزي جريج ،في مكتبه في ال��وزارة .ثم التقى المدير العام لوزارة
اإلعالم حسان فلحة وبحث معه سبل التعاون بين اإلذاعتين اللبنانية
والبلجيكية الرسميتين وتبادل البرامج الثقافية والفنية التي ته ّم
البلدين ،وال سيما أنّ بلجيكا تض ّم جالية كبيرة من اللبنانيين.
 التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة،
محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر يرافقه رئيس بلدية بعلبك الدكتور
حمد حسن ورئيس التنظيم المدني للمدينة المهندس جهاد حيدر.
وتناول البحث شؤونا ً تتعلق بالمحافظة واإلج��راءات التي ينفذها
الجيش للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما استقبل قهوجي المحامي روي عيسى الخوري.
 استقبل المدير العام لقوى األم��ن الداخلي ال��ل��واء ابراهيم
بصبوص ،في مكتبه في ثكنة المقر العام ،محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا ورئيس قسم قضاء المنية ـ الضنية لقمان الكردي ،وجرى
عرض الوضع األمني العام والتدابير واإلجراءات المتخذة لتعزيز األمن
واالستقرار ضمن محافظة الشمال.

سأل نائب في تيار
المستقبل وزيرا ً
سابقا ً عن سبب
تر ّيث فريق  8آذار
في التجاوب مع
طرح الرئيس سعد
الحريري ،الذي
كان يتو ّقع تجاوبا ً
سريعا ً معه باعتبار
أنّ النائب سليمان
فرنجية أحد ابرز
أركان هذا الفريق،
فر ّد الوزير السابق
موافقا ً ومؤكدا ً على
الجزء األخير من
كالمه ،أما عن التر ّيث
فقال« :الديك بيصيح
لما يطلع الض ّو مش
الض ّو بيطلع لما
يصيح الديك»...

غير مفهوم ،يوحي بأنه تبنى فكرة ط��رح فرنجية انسجاما ً
مع متغيرات إقليمية ودولية ،باريسية تحديداً ،حيث بات من
المؤكد أنّ الطرح هو محاولة للدخول على الملف السوري
فرنسياً ،بدءا ً من لبنان حيث يسهل على فرنسا الحركة وإعالن
التغيير والتقارب المنشود مع دمشق تحت عنوان مكافحة
اإلرهاب.
ال ش� ّك في أنّ ترشيح فرنجية هو جدية طارئة أوح��ى بها
الحريري ،لكن يؤكد عليها ت�لازم التقدم بملفات التحضير
للتسويات اليمنية والسورية لتأتي اللبنانية كلها في الشهر
نفسه ،ورب�م��ا ترخي بعض التطمين داخ�ل�ي�اً .وترافقت هذه
تصب في
األج ��واء م��ع مناقشات روس�ي��ة وإي��ران�ي��ة مشتركة
ُّ
الخانة نفسها ،بين وجهات النظر ح��ول آف��اق ح� ّل األزم��ة في
اليمن وف��ي س��وري��ة وح�ت��ى ل�ب�ن��ان ،حيث يفترض أنّ إي��ران
وروس �ي��ا ليستا وراء ال�ت�س��وي��ة ف�ي��ه ،وق��د ج��اء ات �ص��ال بين
بوغدانوف وحسين أمير عبد اللهيان أش��ارت إليه الخارجية
ال��روس�ي��ة ليؤكد ص��دى ال�ط��رح ج��دي �اً ،حيث ت � ّم ال�ت�ط��رق إلى
الوضع في لبنان في سياق االتصاالت بين اللبنانيين حول
مسألة انتخاب رئيس للجمهورية.
تالزم البحث في الملفات اإلقليمية الثالثة ،يؤكد أنّ فتح ملف
الرئاسة في لبنان قد ت ّم جدياًِّ ،
بغض النظر عن نجاح فرنجية
في كسب الفرصة ،إال أنّ المياه الراكدة في الملف الرئاسي لن
تعود إلى المشهد بفشل الطرح ألنّ الحوار اللبناني سيستمر
البت بقانون انتخاب مناسب وحلحلة الملفات تمهيدا ً
من أجل ّ
النتخاب الرئيس بالتوازي مع حلول لألزمات الثالث ،وإنْ
طالت بعض الشيء ،ليبقى األهم أنّ نيات الح ّل ُوضعت على
السكة ،وإذا كان لبنان ورئاسته ضمن سلة إقليمية ،فهل تالقي
سلة السيد حسن نصرالله مفهوم السلة اإلقليمية ،ليثبت بذلك
أنه العارف بما ال يعرف سواه؟

بري يلتقي وزير االت�صاالت وروكز وجونز

عون يبحث تطورات الملف الرئا�سي مع الجم ّيل وال�صفدي

حرب :الت�سوية قائمة والم�شاورات م�ستمرة

«التغيير والإ�صالح» :التهويل بالدم خطير
ويعني الطريق �إلى «داع�ش»

بري مستقبالً روكز في عين التينة
ع��رض رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري األوض���اع
والمستجدات مع زواره في عين التينة ،حيث التقى وزير
االتصاالت بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء« :من الطبيعي
جدا ً في مثل هذه الظروف التي تجتازها البلد أن نلتقي
ونتشاور مع دولة الرئيس بري .وكما يعلم الجميع فإنّ
هناك مشروعا ً مطروحا ً للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي،
وه��ذا المشروع هو قيد البحث بين القوى السياسية.
كان اللقاء مناسبة للتشاور في مراحل المشروع وشكله
ومحتواه ،وبالتالي المواقف التي يمكن أن تتخذ منه.
ظاهر الحال ،ف��إنّ المشاورات قائمة والموضوع ليس
مستعجالً بقدر ما كان يتوقع الناس أن يحصل بسرعة ،إال
أنه ال يزال قائما ً ومستمراً».
وأض��اف« :تشاورت مع دولته في موضوع الشروط
التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح المسعى للخروج من المأزق

الرئاسي والوضوح الذي يجب أن يحصل في المواقف،
انطالقا ً من العودة إلى تأكيد الثوابت والمبادىء الوطنية
التي من أجلها كان قائما ً العمل والحياة السياسية في
البالد .وآمل أن تحمل األيام المقبلة بعض االنفراجات التي
تسمح لنا بأن نراهن على إمكانية إخراج البلد من دوامة
أنا او ال أحد أو من دوامة أنا أو ما في بلد».
وكان الرئيس بري استقبل القائم باألعمال األميركي
في لبنان السفير ريتشارد جونز ،وعرض معه التطورات
الراهنة في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان.
كما التقى سفير تونس الجديد في لبنان كريم بودالي،
وكانت مناسبة لعرض األوضاع الراهنة.
ومن زوار عين التينة :العميد المتقاعد شامل روكز،
والوزير السابق ألبير منصور.

�سالم وكاغ يبحثان خطة اال�ستجابة للأزمة

(مديرية التوجيه)

خفايا
خفايا

استقبل رئيس الحكومة تمام
س�ل�ام ،ف��ي ال��س��راي الحكومية،
المنسق الخاص لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد ك��اغ وبحث معها
في جهود المجتمع ال��دول��ي لدعم
االستقرار واألمن في لبنان.
وبحسب بيان ص��در عن مكتب
ك��اغ ،تمحورت المناقشات «حول
خطة لبنان لالستجابة لألزمة
ل��ل��ع��ام  2016ال��م��زم��ع إط�لاق��ه��ا
قريبا ً والتي تتضمن نداء من أجل
 2،4مليار دوالر لبرامج إنسانية
وإنمائية تهدف إلى مساعدة لبنان
في مواجهة التحديات المتعددة
التي يواجهها بسبب ال��ن��زاع في
سورية».
وك��ان الرئيس س�لام التقى وفد
اتحاد النقابات السياحية في لبنان،
وبحث معه في اقتراح دعم تذكرة
السفر من األردن ومصر والعراق
باتجاه لبنان ،بحيث يصبح السعر
إغرائيا ً وليس تشجيعيا ً أسوة بما
يعتمده العديد من الدول ،ما يمكن

سالم مجتمعا ً إلى كاغ في السراي
من إغراق أسواق السياحة اللبنانية
بأعداد السياح الوافدين من الدول
المذكورة ،على أن ال يتعدى سعر
بطاقة السفر المئة دوالر ،بما في
ذلك الضرائب ذهابا ً وإيابا ً باتجاه

(داالتي ونهرا)
لبنان ،وخصوصا ً أنّ سعر وكلفة
بطاقة السفر تشكل العائق األهم في
ظ ّل الركود االقتصادي الذي تم ّر به
البالد».
ومن زوار السراي :حبيب سعد.

ب��ح��ث رئ���ي���س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح النائب العماد ميشال عون،
م��ع زواره ال��ت��ط��ورات ،وخصوصا ً
تلك المتعلقة باالستحقاق الرئاسي،
فالتقى في دارت��ه في الرابية أمس
النائب محمد الصفدي ،الذي قال بعد
اللقاء« :نتمنى أن يعي اللبنانيون
أخيرا ً مصلحتهم وينتخبوا رئيس
جمهورية تريده أكثرية اللبنانيين.
نود أن تكون األكثرية الشعبية أوال ً
من ثم األكثرية السياسية».
وردا ً على س��ؤال ع��ن التسوية،
أجاب« :ال يزال اسمها تسوية وكانت
هناك تسويات ع��دة .أحترم الوزير
السابق النائب سليمان فرنجية
والرئيس سعد الحريري لكنها ليست
التسوية الوحيدة».
وحول من يعتبر أنّ وصول فرنجية
يبدو أمرا ً محتوماً ،قال« :محسوم إذا
ك��ان هناك إج��م��اع ،حتى ال��ي��وم لم
نر هذا اإلجماع .الموقف المسيحي
أساسي في هذا الموضوع».
كما استقبل ع��ون الرئيس أمين
الجميل ال��ذي ع��زاه بوفاة شقيقه،
وشدّد بعد اللقاء
ع��ل��ى «ض����رورة ال��ل��ق��اء وإي��ج��اد
مخرج في أسرع وقت» .وقال« :على
القيادات المسيحية أن تتعاون مع
ك ّل القيادات الوطنية إليجاد أرضية
انطالق لحماية البلد».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «ال��ح��وار مستمر
ودائم بين التيار الوطني الحر وحزب
ال��ك��ت��ائ��ب» ،م��ش��ي��را ً إل���ى «ت��واص��ل
مستمر مع رئيس تيار المرده سليمان
فرنجية ورئيس حزب القوات سمير
جعجع وك ّل األفرقاء لبلورة الحل».
وع��ن دع��وة البطريرك الماروني
لألقطاب األربعة إلى لقاء في بكركي،
أج����اب« :ل���م تصلنا أي دع���وة من
بكركي ،وال يوجد مشروع من هذا
النوع .وعندما يصبح هناك شيء
ملموس قد يعقد اجتماع».
وعن مشاركة حزب الكتائب في
جلسات مجلس ال��ن��واب ،أك��د أنّ
«الكتائب ت��ش��ارك ف��ي ك � ّل جلسات
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ،أم���ا مقاطعة
الجلسات التشريعية فكانت احتراما ً
للدستور الذي يقول إنّ المجلس وفي
ظ ّل الفراغ الرئاسي يتحول إلى هيئة
ناخبة».
وشدّد على أنّ «انتخاب الرئيس هو
تشريع الضرورة الوحيد في الوقت
الحاضر» ،مؤكدا ً أنه «ال يمكن إقرار

عون مجتمعا ً إلى الجميل في الرابية
قانون انتخاب أو إجراء االنتخابات
النيابية من دون انتخاب رئيس».
من جهة أخرى ،ترأس العماد عون
اجتماع التكتل ،وأكد الوزير السابق
سليم جريصاتي بعد االجتماع «أنّ
التزام الصمت هو سمة المرحلة لدى
العماد عون حتى اتضاح الصورة،
وال سيما من المرشح عضو التكتل
النائب سليمان فرنجية».
وقال« :كعادته ،يتعاطى العماد
ع���ون م��ع ال��ح��دث ال��ث��اب��ت وليس
م��ع الخبر ،م��ع المصدر وليس مع
المصادر ،ويتمنى العماد ع��ون أن
يقارب الموضوع بصورة مسؤولة
من دون استباق األم��ور وأن ينتهي
ه����ذا ال��م��س��ار ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية .المهم ه��و أنّ عضو
التكتل النائب سليمان فرنجية قال
إنّ العماد عون ال يزال مرشح الخط
االستراتيجي الذي ينتمي إليه ،وهذا
عبارة عن مصارحة ،فتقويم دقيق
للوضع ،فقرار ،من منطلق أنّ البيت
الواحد معني بكل ما يجري مهما كان
توصيفه».
ورأى أنّ التهويل بالدم «يعني أنّ
انتخاب أي رئيس آخر لن يتحقق إال
بالحرب أو بأحداث أمنية مأساوية.
هذا كالم كبير وخطير وغير مقبول
وغ��ب��ر ص��ح��ي��ح» .وأض�����اف« :ق��ال
العماد (ع��ون) «ال��دم يعني الطريق
إلى داعش» .المعادلة الداخلية كما
اإلقليمية والدولية تحول دون توسل
األم��ن لغايات سياسية أو لتحقيق
استحقاقات دستورية داهمة أو غير
داهمة».

ولفت إلى أنّ هذا التهويل «يصيب
الميثاق ،أي الطائف الذي ارتضيناه
م��ع��اً ،ن��ح��ن ج��م��ي��ع�اً ،س��ق��ف�ا ً ل��ن��ا ال
نتجاوزه مهما اشتدت الملمات .هو
سقفكم وي��ج��ب أن يبقى سقفكم،
فال تفتحوا شهية ت��ج��اوزه .نهمكم
ال��ذي أدى إلى هذه الدولة التافهة،
ه��و ال��ذي يلفظ أنفاسه ال��ي��وم ،فال
تنقضوا على الطائف ألن��ه لم يعد
برأيكم وبتقويمكم ،يسعفكم على
استمرار شبكة مصالحكم .أوقفوا
المهاترات التي سوف تودي بكم إلى
الهالك السياسي ،إذ نحن بحاجة إلى
محاورين مسؤولين يثق بهم الشعب
الذي يبقى صاحب السيادة ومصدر
ك � ّل السلطات وال��م��واق��ع .فلنحتكم
إليه وإلى إشاراته بمعايير التمثيل
الصحيح والفاعل».
وأش��ار إلى أنّ التكتل تطرق إلى
م��ا ح��ص��ل م��ع محطتي الميادين
والمنار «من حظر استعمال سواتل
ع��رب��س��ات ،أي األق��م��ار الصناعية
العائدة لهذه المؤسسة التي أنشأتها
اتفاقية ،نحن والمملكة العربية
السعودية ط��رف��ان فيها ،برعاية
جامعة ال��دول العربية .وما أدراكم
ما الجامعة العربية؟ هذه المؤسسة
التي مركزها الرئيسي في الرياض،
وكذلك محطة التحكم األساسية فيها.
فأين الدستور الدولي لالتصاالت
ومقدمة ه��ذا الدستور التي ترسي
أهداف استعمال الفضاء الخارجي؟
مواثيق خمس تم تجاوزها في حظر
استعمال هذه السواتل من الميادين
والمنار».

كتلة الوفاء للمقاومة تزور لحود

الح�ص :التدخل التركي في العراق ُيم ِّهد لتق�سيمه
رأى الرئيس سليم الحص أنّ «استباحة الحدود الدولية
من قبل الدول المجاورة لبعض دولنا العربية بات أمرا ً
مقلقا ً ومريبا ً لما يترتب عليه من تهديد جدي لألمن العربي
برمته».
وأش��ار الحص ،في تصريح ،إلى أنّ «دخ��ول القوات
التركية إلى األراضي العراقية بحجج واهية ومرفوضة
ومن دون إذن رسمي من الحكومة العراقية ،يعتبر تعديا ً
سافرا ً على سيادة العراق ويهدد أمنه ويمهد لتنفيذ الخطة
الرامية إلى تقسيم دولة عربية اسمها العراق».
وس��أل« :ألم تتص ّد تركيا للطائرة الحربية الروسية

وإسقاطها بحجة الحفاظ على السيادة التركية؟ فبماذا
نسمي استباحة القوات العسكرية التركية لألراضي
العراقية؟».
وأعرب عن «استغرابه لهذا الصمت العربي الفاضح عن
مثل هذا االعتداء الذي لن يصيب العراق الشقيق فقط ألنه
سيكون مدخالً لتهديد األمن والجغرافيا العربية برمتها».
واعتبر أنّ «دخ��ول القوات التركية إل��ى العراق أمر
مرفوض وم��دان بكل المعايير» ،داعيا ً إل��ى «مواجهته
عربيا ً ودوليا حتى ال تصبح حدود الوطن العربي أثرا ً بعد
عين».

لحود مستقبالً وفد الكتلة في منزله في اليرزة
استقبل الرئيس العماد إميل لحود في دارته في اليرزة،
وفدا ً من كتلة الوفاء للمقاومة ض ّم النواب :محمد رعد ،علي
عمار ،ونوار الساحلي ،في حضور النائبين السابقين أمين

(داالتي ونهرا)
شري وإميل إميل لحود.
وت�� ّم البحث خ�لال اللقاء ف��ي ال��ت��ط��ورات السياسية
واألمنية على الساحتين المحلية واإلقليمية.

