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حمليات � /إعالنات

هل كان يجب �أن ُت�شكر قطر؟
جمال العفلق
من دون طلب وفي ليل شتاء بارد تح ّركت المخابرات القطرية حاملة
ملف المخطوفين من قوى األمن والجيش اللبناني لتقدّم اقتراح الح ّل
وتتعهّد بأن تح ّرر المخطوفين بعد غياب سنة وخمسة أشهر .وألننا
نعلم جميعا ً أن ال شيء في السياسة مجانياً ،فإنّ قطر لم تبادر إلى ذلك
برغبة منها بل ألنّ هناك من طلب إليها ذلك بعد أن ت ّم ترتيب الموضوع
مع الخاطفين اإلرهابين.
تعثرت المفاوضات وكأنّ الطرف اآلخر كان يريد القول إنه يمتلك القرار
ّ
الحق في القبول أو الرفض ،لكنّ التكتم والجهد الذي بذله
ولديه كامل
األمن العام اللبناني لم يتوقف ،فحياة العسكريين المخطوفين أهم من ك ّل
التجاذبات السياسية وهذا يُحسب للمفاوض اللبناني الذي التزم ك ّل هذا
الصمت وسط هذه الضوضاء.
وصلت القافلة حاملة معها المح ّررين وجثمان شهيد قضى على يد
خاطفيه ،كما رفاقه السابقين .كان الفتا ً بعد إتمام الصفقة أنّ بعض
المخطوفين قالوا شكرا ً قطر ،ومنهم من قال إنّ العسكريين كانوا ضيوفا ً
لدى «النصرة» ،بينما قال آخرون إنهم كانوا في اإلقامة الجبرية .لكنّ
األهم ما قاله السياسيون الذين شكروا قطر مرارا ً ولم يشيروا إلى الدولة
السورية التي دعمت المفاوض اللبناني وأفرجت عن معتقلين أثبت عليهم
جرم اإلره��اب ،وهذا ما أغفله من شكروا قطر وأثنوا على دورها وكادوا
يشكرون «النصرة» ويرفعون القبعة لها.
نسي من شكر قطر أنها مولت وال تزال اإلرهاب وأفادت معلومات حول
صفقة التبادل بأنها دفعت مبلغ خمسة وعشرين مليون دوالر لتحرير
المخطوفين وهذا دعم وتمويل لإلرهابيين بصورة غير مباشرة .نسي
هؤالء أنّ قطر تتعاون مع تركيا على دعم اإلرهابيين الذين وصلوا إلى
عرسال وأقاموا فيها إمارة مستقلة عن لبنان ،وال نبالغ إذا قلنا إنّ خطف
العسكريين اللبنانيين وقتل عدد منهم هو بتعليمات غرف المخابرات
التركية والقطرية ،فعن أي جميل يتحدثون وعن أي دور يقدمون لها
الشكر؟
سيقول البعض إنّ هذا من أصول الديبلوماسية والكياسة ،ولكن هل
يُشكر العدو على فعل قام به ُمكرهاً؟ وهل يجب أن نشكر من هو في األصل
داعم لهذا اإلرهاب؟ ألم تأتِ المبادره القطرية وكأنها لحظة نخوة من دون
مقدمات نتيجة لعمل مخابراتي أنتجه الواقع المرتبط بخطأ تركيا عندما
أسقطت الطائرة الروسية؟
إنّ من يحاول تلميع صورة «جبهة النصرة» قبل مؤتمر الرياض يريد
تقديم بديل عن «الجيش الح ّر» المزعوم لتكون «النصرة» بديالً ميدانيا ً
وتجمع فصائل اإلرهاب األخرى تحت لوائها.
أنا ال أحسد قطر هنا على سلة الشكر التي حصلت عليها وبالتأكيد
هناك باقات أخرى ُتجهَّز ،وخصوصا ً عند حلفاء «النصرة» وممثليها
على الساحة السياسية اللبنانية ،الممثلين الذين لم يستطيعوا إقناع
«النصرة» بأن تفرج عن أبناء جيشهم رغم أنهم يتغزلون بها ليل نهار
ويتهمون الجيش السوري بالبطش ويصفون الدعم الروسي واإليراني
باالحتالل ،وفي المقابل ،يعتبرون تركيا وذيول إرهابها أصدقاء.
هل يعني شكر قطر أن ينسى أه��ل الشهداء الذين ُذب��ح��وا على يد
اإلرهابيين دم أبنائهم ؟ وهل يعني أنّ من ُقتلوا من عسكريي وضباط
الجيش اللبناني وقوى األمن ال يعنون من شكر قطر؟ أال يعي من شكر هذه
الدولة أنه يشكر «النصرة» التي ما زالت أميركا تدّعي أنها ُتصنفها من
ضمن الجماعات اإلرهابية؟
للسياسة مداخل ومخارج كثيرة ،وللسياسين أدوار تتبدل ،لكنّ
الطبيعة علمتنا أنّ الذئب ال يصبح حمالً ،وأنّ دماء الشهداء عطر الوطن
وهي أغلى من ك ّل مواقف السياسين والصفقات .فهل يجب الشكر على
حساب الدماء الزكية؟ وهل يجب أن يُعفى عن الجاني بقرار سياسي
وأصل العفو لولي الدم ال للسياسين ومن قتلتهم «النصرة» ال يعفي عنهم
ّ
يحق لهم العفو
أصحاب اللعب على الحبل السياسي بل أهلهم هم الذين
فقط .األسر التي بكت اليوم فرحا ً لعودة المخطوفين ،ولكنها بالتأكيد
تذكرت دماء الشهداء الذين ُقتلوا غدرا ً على أيدي اإلرهابيين.
وإذا كانت الديبلوماسية تفرض شكر قطر التي ساهمت في إنجاز
الملف ،إال أنها توجب تسمية من ساعد وسهل وأفرج عن معتقلين .أال
يجب شكر المقاومة التي فرضت واقعا ً ميدانيا ً على الحدود السورية ـ
اللبنانية؟ أال يجب شكر المقاومين الذين يحرسون لبنان ويقاتلون في
سورية من أجل لبنان ،أم أنّ الوقت لم يحن بعد إلعالن المواقف الحقيقية
والوقوف بجانب الحق؟
إلى أي مدى سيسير بنا من يدّعون السياسة والزعامة وهم لألسف
تابعون لقرارات العواصم اإلقليمية ومرتشون يقبضون المال ويبيعون
المواقف.
على من يلمع وينظف ص��ورة الجماعات اإلرهابية وعلى رأسها
«النصرة» التي تتعاون مع «إسرائيل» علناً ،ومن دون أي خجل أو حياء،
أن يعلم أنّ روح المقاومة ال تموت وأنّ «النصرة» إرهابية وفعلها اإلجرامي
ال تغسله ك ّل أنهار األرض وك ّل حبر الصحف الصفراء ومحطات تصنيع
األخبار والترويج لإلرهاب على أنه واقع وطني وتهمل ،أي تلك المحطات
نفسها ،المقاومة وتتجاهل وجودها.

دعوة
إلى حضور جلسة اجتماع جمعية عمومية عادية
لشركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل
حضرة المساهمين الكرام،
يتش ّرف مجلس إدارة شركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل بدعوتكم
لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية المحدد انعقاده عند الساعة
العاشرة من يوم االثنين الواقع فيه  ،2016/1/4وذلك في مركز الشركة،
وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال اآلتي:
 1ـ أخذ العلم والبتّ باستقالة كل من رئيس مجلس االدارة السيد
جوزيف أسعد داغر الحايك ،وعضو مجلس اإلدارة السيد لوسيان ميشال
داغر الحايك من مجلس إدارة الشركة.
 2ـ أمور مختلفة.
علما ً أ ّنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة ،سيُصار
إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية عند الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع فيه  ،2016/01/12وذلك في مركز الشركة ،للبحث
المفصل أعاله.
والتداول في ذات جدول األعمال
ّ
على كل مساهم يحمل أسهم لحامله يرغب بحضور هذه الجمعية أن
يودع األسهم في صندوق الشركة أو إفادة باألسهم تجيز له حضور الجلسة
وذلك خمسة أيام على األق ّل قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل
SOFIDAL (HOLDING) S.A.L

وفيات
زوجة الفقيد :مارغو أديب صوايا
أوالده :نداء وهال ورندا وعائالتهم
اشقاؤه :المرحومون ميشال وفارس
وفايز وعائالتهم
شقيقاته :هنا وعائلتها ،وعائالت
المرحومتين عفيفه وليلى وعموم
ع��ائ�لات كفرحزير وض��ه��ور الشوير
وعين السنديانة ينعون اليكم فقيدهم
الغالي
المربي الكبير االستاذ

عفيف خليل الخوري

تقبل التعازي اليوم األربعاء في 9
كانون االول من الساعة الثانية ولغاية
السادسة مساء في قاعة كنيسة مار
جريس في ضهور الشوير.

الجي�ش ي�ستهدف الم�سلحين في الجرود
والأمن العام يوقف �إرهابي ًا
استهدفت مدفعية الجيش بكثافة أم��س تجمعات
وتحركات المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك.
وتركز القصف على محيط وادي حميد ،وادي الخيل،
الكسارات ،العجرم ،وادي ميرا ،مرطبيا ،وقلعة الفرن،
حيث ارتفعت أع��م��دة ال��دخ��ان ف��ي تلك المناطق فترة
طويلة.
من جهة أخرى أعلنت المديرية العامة لألمن العام
في بيان أن “في إط��ار متابعة نشاطات المجموعات
اإلرهابية والخاليا النائمة التابعة لها ،أوقفت المديرية

العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة المختصة
اللبناني (ه��ـ .ىس ).النتمائه إل��ى تنظيم إره��اب��ي،
وبالتحقيق معه اعترف بانتمائه إل��ى تنظيم داعش
اإلرهابي وارتباطه بمسؤوليه ومنهم اللبنانيان (ع.
ص ).و(ج.غ ).و(ب.غ ،).إضافة إلى تواصله مع أحد
إرهابيي التنظيم المذكور ،المدعو أبو ال��درداء الشامي
الموجود في سورية بهدف السفر إلى مدينة الرقة عبر
تركيا لاللتحاق والقتال في صفوفه .بعد انتهاء التحقيق
معه أحيل إلى القضاء المختص”.

مات الرئي�س ( ...تتمة �ص)1
في الضفة المقابلة لسورية وح��زب الله إقليميا ً
وه��ي السعودية ،ولبنانيا ً وه��ي تيار المستقبل،
والدليل هو المقبولية بل والحماسة التي جرى
ع��ب��ره��م��ا ت�����داول م���ش���روع ال��ت��س��وي��ة المقترحة
بترشيح فرنجية ،وبالتالي فإنّ ك ّل تط ّور يحمله
سيصب الماء في طاحونة هذه المعادلة،
الزمن،
ّ
طالما أنّ التغييرات الدولية واإلقليمية المتصلة
بفائض القوة الروسي والقيمة المضافة لسورية
وحزب الله في الحرب على اإلرهاب إلى المزيد من
التظهير ،من سورية والعراق وصوالً إلى اليمن،
وهذا له معنى أكيد ،وهو أنّ التطورات المقبلة إن لم
ترتب العودة لخيار عون رئاسيا ً فهي على األق ّل
لن تسمح بتداول غير فرنجية بديالً.
 لبنانيا ً قالت التجربة إنّ التكتالت السياسيةوالنيابية التي راهنت التسوية على أن تتشكل منها
كتلة ق���ادرة على السير بالتسويةُ ،ت��ح��رج حزب
الله وس��وري��ة ،فيختاران بين السير بها علناً ،أو
التغاضي عن تركيبة نيابية تسير بها وتنجحها،
ليست بوارد السير بعيدا ً عن شراكة بالعمق نابعة
من قناعة لدى حزب الله وسورية ،وبيضة القبان
هنا ه��ي ثنائي رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
والمرشح المعني النائب سليمان فرنجية ،المؤمنان
بالتسوية والساعيان إلنجاحها ،لكن الملتزمان
ألي
بعدم تعريض عالقتهما بحزب الله وسورية ّ
اه��ت��زاز ،وبالتالي اإلص���رار على التكامل معهما
بالقرار والخيار باليقين والثقة ،وليس باإلحراج
وال���م���خ���ارج ال���م���م��� ّوه���ة .وع��ن��دم��ا ي��ص��ط��ف بري
وفرنجية عند هذه العتبة ال يمكن للثنائي المقابل
المك ّون من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط الشريكين في التسوية ،متابعة غمارها،
دون التشارك مع بري وفرنجية في كيفية جعل
ح��زب الله شريكا ً كامالً في ه��ذه التسوية ،وهنا
يصير حضور ثنائي ثالث هو حزب الله والعماد

ميشال عون يتشارك في الخيارات وبدونه ال تت ّم
التسوية وال تقلع ،وهذا يعني أنّ ما لم يفعله بري
وفرنجية م��ع تسمية مرشح كفرنجية ال يحتاج
لتسويق عند حزب الله وسورية ،وإصرارهما على
الشراكة المعلنة والكاملة منهما ،لن يفعاله في حال
بأي اسم آخر.
التداول ّ
 ال��ث��ن��ائ��ي ال���راب���ع وه���و األح�����زاب المسيحيةالمنضوية في الرابع عشر من آذار ومعها الكنيسة،
والتي كانت قوة دافعة لرفض ترشيح العماد عون
والمرتبطة بخط الحريري محليا ً وإقليمياً ،فقد
بدا أنها عاجزة عن منح تغطية شجاعة لترشيح
فرنجية تجعل منه مرشحا ً مسيحياً ،العتبار أه ّم
من التنافس على الزعامة ،هو المزاج المسيحي
الذي أوجده العماد عون مع ترشيحه والحساسية
أي ترشيح يبدو من الفريق المتهم
التي ينتجها ّ
بتهميش المسيحيين ،وال��ت��م�� ّع��ن ب��ه��ذه النتائج
أي ت��رش��ي��ح ج��دي��د م��ح��ك��وم بهذه
س��ي��ع��ن��ي أنّ ّ
العناصر ،سيعني استحالة مسيحية أمام مرشح
وسطي غير زعيم ويرتضيه الحريري وجنبالط
ويشكل مصدرا ً لرضاهما ،فما لم يتحقق لفرنجية
ال يمكن أن يتحقق لسواه.
 الواضح أنّ ترشيح فرنجية يتعثر ،وال يسيروفقا ً لما كانت توقعات الذين تبنّوا الترشيح ،لكن
هذا الترشيح لن يموت ،ولن ُيسحب من التداول
وسيبقى الخيار الوحيد الرديف لترشيح العماد
عون ،وستبقى المعادلة إما عون وإما فرنجية ولو
بعد سنة ،فالذي مات هو المرشح الوسطي فقط،
وربما يكون هذا س ّر ارتياح حزب الله وسورية
للوقت ،ودعوتهما للحليفين عون وفرنجية إلى
التروي والحرص على تماسك تحالفهما ،ألنه أثمن
من الرئاسة بكثير ،وألنّ المعادلة كانت بدونهما ال
رئاسة ،وقد صارت لغيرهما ال رئاسة.
ناصر قنديل

وفد من «القومي» يزور
الجامعة اللبنانية الدولية في �صور
زار رئ��ي��س المجلس ال��ق��وم��ي ـ
منفذ عام منفذية صور في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي د.
محمود أب��و خليل ،ي��راف��ق��ه ناظر
اإلذاعة واإلعالم محمد صفي الدين،
ون��اظ��ر التربية وال��ش��ب��اب محمد
ق��ش��ور ،ف��رع الجامعة اللبنانية
الدولية في ص��ور ،والتقى المدير
اإلقليمي خالد عبد الرحيم م��راد،
وذلك في سياق توثيق التعاون بين
الحزب السوري القومي االجتماعي
والجامعة اللبنانية الدولية.
وأك���د أب���و خ��ل��ي��ل أنّ الجامعة
ت��ض��ط��ل��ع ب�����دور م���م��� ّي���ز ،وط��ن��ي �ا ً
وأكاديميا ً خصوصا ً لجهة تركيزها
على االختصاصات التي يحتاجها
سوق العمل ،بما يوفر فرص العمل
للخ ّر يجين.

الوفد القومي مجتمعا ً إلى مدير الجامعة

مجل�س فاتحة لل�شهيد حم ّية

أقامت عائلة حميّة وأهالي بلدة طاريا البقاعية ،لمناسبة
مرور أسبوع على استعادة جثمان الجندي الشهيد محمد
معروف حميّة في إطار عملية التبادل إلطالق األسرى مع
«جبهة النصرة» ،مجلس فاتحة عن روحه في حسينية
البرجاوي في منطقة بئر حسن.
وحضر مع ّزيا ً السفير اإليراني محمد فتحعلي ،وفد من
حزب الله تقدّمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،وض ّم النائبين علي عمار ون� ّوار الساحلي والنائب
السابق أمين شري والوزير السابق طراد حمادة ومنسق

االرتباط في حزب الله وفيق صفا ،ووفد من حركة أمل
ض� ّم النائبين هاني قبيسي وأي��وب حميد وأعضاء من
المكتب السياسي والتنفيذي ،والمدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم يرافقه العميد عصام حميّة ،ووفد
من أمن الدولة ووفود عسكرية وأمنية ،ورئيس مكتب قائد
الجيش العميد محمد الحسيني ،والعميد المتقاعد شامل
روكز ،باإلضافة إلى ن ّواب سابقين ووفود شعبية ورجال
دين وفاعليات اجتماعية وسياسية ومناطقية ،ورؤساء
بلديات ومخاتير.

الريا�ض تنوء ( ...تتمة �ص)1
معها بدالً من الثقة ،وربما لوال وفير
مالها الذي ينفذ لصنّفت على الئحة
ال��دول المصدّرة لإلرهاب وارتاح
ال��ع��ال��م ،ل��ك��ن م��ش��اك��ل السعودية
ال تختصر ب��ذل��ك ،فوضعها الذي
ك���ان م��رت��اح��ا ً ل��ح��رب��ه��ا وأوهامها
ف��ي اليمن ينقلب عليها وب���االً مع
م���ا ي��ج��ري ع��ل��ى ال���ح���دود اليمنية
السعودية جعلت وقف إطالق النار
مطلبا ً سعوديا ً للمرة األولى .وهو
األمر الذي يقول المبعوث األممي
إن��ه ص��ار بحظوظ تختلف عن ك ّل
مرة .هذه المرة ،بعد التوافق بطلب
س���ع���ودي ي��م��ن��ي م��ش��ت��رك للمرة
األولى شرطا ً لبدء التفاوض بعدما
كان الحوثيون وحدهم يطلبون هذا
التزامن وترفضه السعودية.
ع��ل��ى م��ق��ل��ب ال��ح��ل��ف��اء ،تتالقى
أزم����ة ال��س��ع��ودي��ة ،ب���م���أزق تركي
يكبر يوما ً بعد يوم في ظ ّل الجنون
الذي يحكم سلوك الرئيس التركي
رجب أردوغان منذ وضع الرئيس
ال��روس��ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن قدمه
على الحدود مع تركيا وأقفل بقوة
النار معبَ َري ب��اب السالمة وباب
الهوى ،ود ّمر قوافل اإلمداد التركية
للجماعات المسلحة ،ود ّم��ر مثلها
خطوط الفضيحة التركية ألنابيب
وقوافل تهريب النفط المنهوب من
سورية والمبيع في السوق التركية
بشراكة نجلي أردوغ����ان ورئيس
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو،
كما ص ّرح وزير الخارجية التركي
األسبق يشار ياقيش.

وصل جنون السلطان إلى جعل
العبث بالجغرافيا والديمغرافيا
ّ
المفضلة خارج
واح���دة م��ن لعبه
وأي أع����راف
�����ي
أي ق���ان���ون دول
ّ
ّ
ديبلوماسية ،س��واء بالتحدّث عن
م��ن��ط��ق��ة ع���ازل���ة ف���ي س���وري���ة تعلو
وتهبط أسهمها في خطاباته ،وهو
ي��ع��ل��م اس��ت��ح��ال��ت��ه��ا ،أو بتموضع
ع��س��ك��ري داخ����ل ح����دود ال���ع���راق،
وفي الحالتين حديث عن مكونات
ديمغرافيا شعوب المنطقة بمنطق
األع���������راق وال���ل���ع���ب ع���ل���ى أوت�����ار
العصبيات .فتارة خطر كردي يجب
التنبّه له ،وطورا ًخطر على التركمان
يستدعي التدخل للحماية ،ما جعل
دول ال��ج��وار ال��ت��رك��ي م��ن البلقان
إل���ى ال��ق��رم وص����والً إل���ى القوقاز
وقلب آسيا الوسطى تشعر بالقلق
وتصطف وراء الحركة الروسية
اإلي��ران��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ال���رادع���ة التي
تجلّت بالتهديد العراقي المدعوم
من روسيا وإيران إلخراج القوات
التركية ،وبالحركة الديبلوماسية
الروسية في مجلس األمن بالدعوة
إل��ى مناقشة ال��ت��ج��اوزات التركية
التي صارت ال ُتطاق.
ف����ي ل���ب���ن���ان ت�������راوح التسوية
الرئاسية مكانها ،ف�لا تتقدّم وال
تتراجع ،والنائب سليمان فرنجية
المعني بالتسوية كمرشح رئاسي
ّ
يتموضع كليا ً بين حلفائه ،بعدما
ل��م��س ع��ج��ز ال���ط���رف ال��م��ق��اب��ل في
التسوية الرئيس سعد الحريري
عن المجاهرة بالترشيح علناً ،رغم

طول االنتظار ،وعجزه عن تأمين
الح ّد األدنى من تأييد حلفائه ،وبمثل
ح���رص ال��ح��ري��ري ع��ل��ى معسكر
ال��ح��ل��ف��اء ي��ب��دي ف��رن��ج��ي��ة حرصا ً
مقابالً فيتوجه إلى الرابية لتنسيق
المواقف ورس��م الخطوات ،بعدما
أع��ل��ن تكتل وال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص�ل�اح
التمسك بالصمت في التعامل مع
مشروع التسوية.

صمت حزب الله أثمر
وفرنجية في الرابية اليوم

يبدو أن التزام حزب الله بالصمت
أت��ى نتائجه التي ع�� ّول عليها حزب
الله نفسه ،وأن��ه في ه��ذا السياق لن
يف ّرط بأحد من حلفائه ولن يتراجع عن
أمرين أعلنهما األمين العام لحزب الله
صراحة ،األول :الثبات على ترشيح
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون وأنه ممر إلزامي النتخاب
ال��رئ��ي��س ،وال��ث��ان��ي ال��ح�� ّل بالسلة
المتكاملة .وتشير أوساط مطلعة إلى
«أن صمت ح��زب الله يعود إل��ى أن
السلة المتكاملة التي طرحها السيد
ل��م تصل ليناقشها المعنيون داخ��ل
الحزب مع مَن يطرحها ويعرضها على
مَن يجب أن يقرر فيها وهم مجموعة
فرقاء» ،وتلفت المصادر إلى «أن حزب
الله ليس على استعداد إلحياء ثنائية
أو ثالثية أو رباعية ،فالحل يجب أن
يكون وطنيا ً جامعا ً يشارك فيه الجميع
وال يُستثنى منه أحد».
وعلمت «البناء» من مصدر مطلع
مق ّرب من الرابية أن رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية سيزور اليوم
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون .وتأتي هذه الزيارة بعد
ع��ودة فرنجية من زيارته الباريسية

وال��ج��و ال���ذي س���اد م��ا ب��ع��د ال��زي��ارة
واالرت�����دادات ال��ت��ي حصلت .وتكمن
أهمية اللقاء في كيفية تعاطي الرجلين
مع المرحلة المقبلة لجهة البحث عن
مشتركات ووضع خارطة طريق.
وأك��د تكتل «التغيير واإلص�ل�اح»
في بيان ت�لاه ال��وزي��ر السابق سليم
جريصاتي عقب اجتماع التكتل أن
العماد ع��ون «تمنى مقاربة موضوع
التسوية الرئاسية بصورة مسؤولة
من دون استباق األمور ،وأن ينتهي هذا
المسار بانتخاب رئيس للجمهورية»،
الفتا ً إلى أن «النائب فرنجية قد قال
ّ
للخط»،
إن «عون هو المرشح الوحيد
معتبرا ً أن «الصمت سمة المرحلة
لدى عون حتى اتضاح صورة ترشيح
ف��رن��ج��ي��ة» .ونقلت أوس���اط واسعة
االطالع «أن النائب فرنجية الذي ظنّ
أن األمور يمكن أن تسير بسهولة تبين
له أن األم��ور أكثر صعوبة وتعقيداً،
وبما أنه ليس متمسكا ً بهذه التسوية
للوصول إلى الرئاسة بأي ثمن ،فقد
نقل عنه أنه إذا وضع في موقع عليه أن
يختار بين انتمائه لفريق  8آذار والخط
التاريخي الذي اشتهر به ،أو االنتقال
إلى الحالة الوسطية التي يقول رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
إنه يمثلها ،فإن موقفه سيكون واضحا ً
في هذا الموضوع وهو تمسكه بخطه
التاريخي» .وعلمت «البناء» أن فرنجية
أبلغ جميع الذين راجعوه بما ستكون
عليه األمور بقوله ،ال أستطيع أن أقول
أو أح��دد إال أم��را ً واح��دا ً «أن��ي والعماد
عون فريق واحد لن نفترق وأنني ثابت
في خطي الوطني والمقاوم إلى األبد».

جعجع يرفض
اعتذار الحريري

وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��وق��ف ال��ق��وات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ت��ص��ف ب��ع��ض ق��ن��وات

االت��ص��ال بين ح��زب ال��ق��وات وتيار
المستقبل في حديث لـ«البناء» العالقة
ّ
تجف
بين الحزبين بالمياه التي تكاد
في األنابيب ،حتى أن بعض المعنيين
من القوات يقول إن الخديعة أو الطعن
بالظهر التي تعرض إليها جعجع
ليست من المسائل التي يتسامح بها
أو يعالجها اع��ت��ذار .وتشير مصادر
مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى «أن قنبلة
الحريري التي شاء أن يفتح بها طريقه
الشخصي إل��ى ال��س��راي ظهرت أنها
قنبلة صوتية لم تترك إال األثر السلبي
في نفوس من فاجأتهم من حلفائه
القواتيين والكتائبيين».

ال لقاء لألقطاب األربعة

وتحدثت أوساط مقربة من بكركي
لـ«البناء» عن تناقضات بدأت تظهر
حتى داخ��ل البطريركية المارونية،
عبّر عنها كل من المطارنة بولس مطر،
سمير مظلوم ،وميشال عون ،مبدية
استياءها من ابتعاد هؤالء عن الكلمة
الواحدة وعدم تم ّكن البطريرك بشارة
ال��راع��ي من حسم الجدل ح��ول ملف
الرئاسة ومن دعوة األقطاب الموارنة
إل���ى اج��ت��م��اع ف��ي ب��ك��رك��ي» .وتنقل
األوس���اط عن البطريرك تخ ّوفه من
مزيد الشرذمة في صفوف المسيحيين
فيقضي على البقية الباقية من بعض
وح��دت��ه��م» ،مشيرة إل��ى «أن ليس
ال��ب��ط��ري��رك م��ن ي��س� ّم��ي اس���م رئيس
الجمهورية وم��ا يهمه التوافق بين
المسيحيين وسيعمل على تقريب
وجهات النظر».
وأعلن رئيس حزب الكتائب السابق
أمين الجميل من الرابية «أن أيّ دعوة
من بكركي لم تصلنا وال يوجد مشروع
من هذا النوع ،وعندما يصبح هناك
ش��يء ملموس ق��د يُع َقد اجتماع»،
داعيا ً «القيادات الوطنية والسياسية

خفايا ان�سحاب ( ...تتمة �ص)1
لكن ل��م��اذا انسحبت «ش���ارل دي��غ��ول» ،وم��ا هي
األسباب الحقيقية؟
السبب ال��رئ��ي��س يتصل بالنقص ال��ح��ا ّد ال��ذي
تعاني منه الترسانة العسكرية الفرنسية ،خاصة
على مستوى القنابل الذكية ،علما ً أنّ هذا النوع من
القنابل هو األكثر استخداما ً من قبل الطائرات الدولية
التي تقوم بتنفيذ هجمات جوية ض ّد مواقع «داعش»
في سورية ،لكون هذا التنظيم اإلرهابي يلجأ إلى
تخبئة مواقعه الهامة والحساسة بين المراكز
المدنية ،وحتى بين األحياء الشعبية ،وهدفه من
ذلك استخدام المواطنين كدروع بشرية يحمي بين
ظهرانيهم انتشاره العسكري.
وفي معلومات خاصة بـ«البناء» فإنّ ك ّل ما كان قد
تب ّقى من القنابل الذكية لدى حاملة «شارل ديغول»
قبل نحو يومين من انسحابها من المتوسط هو 680
قنبلة فقط ،ما يعني عمليا ً نفادها تقريباً.
 ...وبما أنّ القنابل الذكية الموجودة لدى الجيش

الفرنسي مشتراة من مصانع عسكرية أميركية،
ون��ظ��را ً ألنّ المنتج األم��ي��رك��ي ل��ه��ذه القنابل أبلغ
الفرنسيين بعدم إمكانية تزويدهم بكمية جديدة من
القنابل الذكية قبل حلول الشهر السادس من العام
المقبل ( ،)2016فإنّ كالً من األليزيه ووزارة الدفاع
الفرنسية ق ّررتا إبعاد «شارل ديغول» عن الميدان
البحري اللصيق بمعركة قصف مواقع «داعش» في
سورية من الجو ،ألنّ استمرار وجودها في مكانها
سيفضح أم��ر أنّ تأثيرها العسكري ض� ّد «داع��ش»
هو تأثير ضعيف ج��داً ،وسيلحق بها وبتاريخها
العسكري وبباريس وصمة عار كبيرة.
وتؤشر الوقائع اآلنفة إلى أنّ قضية ثانية تشكل
خلفية أخرى لما يمكن تسميته بفضيحة انسحاب
«ش��ارل ديغول» من المتوسط وم��ن المعركة ض ّد
«داعش» ،بعدما فقدت «قدراتها العسكرية الذكية»،
وتتمثل بأنه إذا كانت ع��ودة «ش��ارل ديغول» إلى
المتوسط باتت مرهونة حصرا ً بتسليمها كميات

ج��دي��دة م��ن القنابل الذكية المنتجة ف��ي أميركا،
والموجودة تحت إشراف واشنطن في مخازن الحلف
األطلسي ،فإنّ هذا يعني بوضوح أنّ قرار عودتها
للمشاركة ف��ي ال��ح��رب الدولية ض � ّد «داع���ش» في
أميركي بامتياز.
سوريا ،لم يعد فرنسيا ً بل هو قرار
ّ
السؤال اآلن :لماذا ق � ّررت أميركا إخ��راج فرنسا
م��ن جهد القتال ال��دول��ي ل��ـ«داع��ش» ف��ي سورية؟
ومتى ستسمح بعودتها وضمن أية ظروف وشروط
سياسية؟
ضمن األجوبة المطروحة يقع احتمال بدء التوجه
األميركي إلبعاد باريس عن المشرق ،كما فعلت معها
في ليبيا.
يبقى القول إنّ هوالند الخارج من هزيمة داخلية
كانت متوقعة أمام اليمين الفرنسي ،ق ّرر تبكير سحب
حاملة «شارل ديغول» من المتوسط حتى ال تثار في
اإلعالم الفرنسي كقضية إعالمية عن فشله السوري
العارم تتزامن مع إثارة قضية أسباب فشله األخرى

أمام اليمين.
وفي مقابل ذلك بدأت مؤسسات القرار الفرنسي
الرسمية تتص ّرف مع سياسات هوالند  -فابيوس
ال��س��وري��ة ،بوصفها مرحلة فاشلة م��ن الماضي،
وتعمل لتجسيد رؤى جديدة للتعامل مع األزم��ة
يفسر
السورية واستعادة العالقة مع دمشق .وهذا ما ّ
قيام رئيس األجهزة الفرنسية بزيارة سورية قبل
أيام لبحث العالقات األمنية الثنائية بين الدولتين
وتطويرها على مستوى مكافحة اإلرهاب في سورية
وحول العالم.
قصارى القول إنّ هوالند الفاشل س��وري�اً ،يجد
نفسه محاصرا ً داخل مربّع عجزه العسكري المتمثل
ب��اض��ط��راره لسحب «ش���ارل دي��غ��ول» م��ن شواطئ
المتوسط ،وهزيمته الداخلية أمام اليمين الفرنسي،
إضافة إلى عجزه عن إقناع أجهزة األمن الفرنسية
عن إبطاء عملية تقاربها مع األمن الرسمي السوري.

يوسف المصري

والمسيحية إلى تح ّمل المسؤولية».
وأش��ار إلى «أن األم��ور ليست مسهّلة
في الوقت الحاضر والقيادات أمام
مسؤولية عدم ترك البلد يتخبط بهذا
الشكل».
وط���ال���ب األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ح��زب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
برئيس قوي للجمهورية يمثل جميع
المسيحيين ويصبح رئ��ي��س�ا ً لكل
اللبنانيين ،مسيحيين ومسلمين،
رئيس يحافظ على الدستور ويعمل
على تطويره م��ن دون ال��دخ��ول في
زواري���ب السياسة الضيقة ليصبح
ب��م��ق��دوره المحافظة ع��ل��ى س��ي��ادة
الوطن واستقالله ووح��دة أراضيه،
وكذلك مواجهة اإلرهاب بكل أشكاله،
ومواجهة المخططات اإلسرائيلية
االس��ت��ع��م��اري��ة وت��ح��ري��ر األراض����ي
اللبنانية المحتلة ك��اف��ة .وطالب
خ�لال حفل استقبال أقامته اللجنة
المركزية لحزب الطاشناق ،في العيد
ال��ـ  125لتأسيس الحزب في فندق
متروبوليتان س��ن الفيل ،بقانون
عصري لالنتخابات يؤمن التمثيل
الصحيح لكل م��ك � ّون��ات المجتمع
اللبناني انطالقا ً من حقنا في الشراكة
الحقيقية ول��ي��س ف��ق��ط المناصفة
الشكلية .قانون تطمئن إليه الطوائف
ويزيل هواجس التهميش واإللغاء
ويحترم خصوصيات جميع األطراف
والطوائف مهما كبر أو صغر حجمها
أو نسبة تمثيلها السياسي.

اجتماع لجنة قانون
تقني بحت
االنتخاب
ّ

إلى ذلك تعود لجنة دراسة قانون
االنتخاب إلى االجتماع غدا ً الخميس
ع��ن��د ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة وال��ن��ص��ف
الستكمال البحث في ما بدأته اللجنة
أمس في اجتماعها الثاني الذي عقدته
بعيدا ً عن اإلعالم ،في الصيغ المتعددة
ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب وف���ي طليعتها
القانون المختلط .وبرغم السرية التي
أحاط بها النواب عمل جلسة األمس،
فإن مصادر نيابية اكتفت في حديث
لـ«البناء» بالقول إن االجتماع كان
تقنيا ً بحتاً».

�إعالنات ر�سمية
ق����رر ات���ح���اد ن��ق��اب��ات وم��س��ت��خ��دم��ي
ال��ص��ن��اع��ات ال��ورق��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان اج���راء
انتخابات تكميلية ( )6اع��ض��اء انتهت
مدتهم بالقرعة وذل��ك ي��وم الخميس في
 2015/12/24في مقر االتحاد العمالي
العام طريق النهر من الساعة  10صباحا ً
لغاية الساعة  11منه وفي حال عدم اكتمال
النصاب القانوني تؤجل لمدة اسبوع وتعقد
في نفس المكان والزمان.
رئيس االتحاد

