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حمليات �سيا�سية

�سورية العب وناخب في لبنان ّ
مجدد ًا
سوسن صفا
أث���ارت الضجة الكبيرة ح��ول ترشيح سليمان
فرنجية أسئلة كثيرة حول األدوار المحلية واإلقليمية
والدولية في تحديد اسم الرئيس اللبناني .لعلّه أعاد
بقوة أيضا ً ال��دور السوري إلى لبنان بعد أن اعتقد
أي تأثير.
كثيرون بانتفاء ّ

ماذا في المعلومات واألسئلة؟

أوالً :تؤ ّكد مصادر نيويورك أنّ اللقاءات األميركية
الروسية األخيرة ،وفي مقدّمها ق ّمة أوباما ـ بوتين،
أث��م��رت اتفاقا ً يقضي بتسليم ال��ح�� ّل ال��س��وري إلى
موسكو بالرغم من أنّ األميركيين فوجئوا وانزعجوا
من سرعة االنتشار العسكري الروسي الذي لم يكن
متّفقا ً على توقيته.
وهذا التفاهم له أسبابه الكثيرة ،بينها أنّ الرئيس
األميركي ال يريد أن ُينهي عهده بصورة الفاشل
في إيجاد ح ّل للحرب السورية ،وثانيا ً ألنّ اإلرهاب
خرج عن الحدود المرسومة له ،وثالثاً ،ألنّ العقل
الغربي يعتقد بأ ّنه كلّما دخلت موسكو إلى سورية،
انحسر أكثر التأثير اإليراني المباشر (بالرغم من أنّ
طهران هي التي أقنعت القيادة الروسية بالدخول
عسكرياً) ورابعاً ،ألنّ هذا العقل نفسه يعتقد أنه إذا
نجحت موسكو فلن يتغيّر ش��يء ،ذل��ك أنّ سورية
دائ��رة تاريخيا ً في الفلك السوفياتي ث�� ّم الروسي،
وإنْ فشلت فتكون تو ّرطت في مستنقع.
األه��� ّم ف��ي ك�� ّل ه��ذه ال��م��ع��ل��وم��ات ،أنّ أوب��ام��ا قال
ص��راح��ة لبوتين ،إن��ه ال يريد وال يرغب ب��أن يرى
س��وري��ة ق��د انزلقت إل��ى الفوضى ل��و سقط النظام
ب��س��ب��ب خ��ط��ر اإلره������اب .وال��ق��ل��ق األم��ي��رك��ي على
«إس��رائ��ي��ل» يبقى م��ن ان��ف�لات حلف المقاومة نحو
التفكير ب��ح��رب ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ع��ام  1973ب��دون
الشريك ال��روس��ي ،أو من تح ّول سورية إل��ى ليبيا
أخرى وصومال آخر .لن يتوانى حزب الله مع تل ّكؤ
الجماعات األخرى عن االهتمام بالحدود الجنوبية
لسورية من جعلها نصيبه المتو ّقع ،ما يعني عمليا ً
أنّ األميركي صار قابالً ضمنيا ً بالخطة الروسية
القائلة بإعادة تقوية دعائم الدولة والجيش ،على أن
يأتي الح ّل السياسي الحقاً.
ثانياً :ا ّتفق بوتين وأوباما على أنّ محاربة اإلرهاب
أولوية ،لكن ينبغي توسيع قاعدة المشاركة السنّية
في حكومات المنطقة .في هذا السياق تماما ً يمكن
إدراج التسويات ال��ت��ي ب���دأت بواكيرها ف��ي اليمن
وامتدّت إلى لبنان .لع ّل االنفتاح على عودة الرئيس
سعد الحريري إلى لبنان ليس بعيدا ً عن هذا االتجاه،
ذلك أنّ الحريري الذي ال يزال الرمز األب��رز للسنة
في لبنان ،يساهم من خالل عودته وتولّيه الحكومة
في تعزيز مناخ آخر في المنطقة بانتظار التسويات
الكبرى التي تتعلّق بسورية على وجه الخصوص،
ويش ّكل حاضنة حامية للجيش اللبناني في حال
انخرط أكثر في محاربة اإلرهاب عند الحدود.

ما عالقة األمر بسليمان فرنجية؟

وف��ق االت��ف��اق��ات األميركية  -ال��روس��ي��ة ،ينبغي
إعادة تقوية الجيوش القادرة على ضرب اإلرهاب،
ش��رط أن تبقى القضايا االستراتيجية الكبرى،
مثل األسلحة االستراتيجية وال��ه��دن��ات المحتملة
مع «إسرائيل» في إطار الضوابط الروسية ،ذلك أنّ
بوتين الذي لم يتع ّهد لرئيس الوزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو بعدم السماح بمرور أ ّي��ة أسلحة
استراتيجية من سورية إلى حزب الله ،يعرف أ ّنه
سيكون مسؤوالً عن حدوث ذلك وهو موجود في
سورية أكثر م ّما وهو خارجها ،ولعله من دون أن
يقدّم وعدا ً لبعض الدول الخليجية بتحجيم الحضور
اإليراني ،يعني لهذه الدول،ضمنياً ،بأنّ الحضور
الروسي القوي في سورية يعني وجود طرف دولي
قوي في سورية غير إيران يمكنه رعاية التفاهمات
المقبلة اذا حصلت.
الجيش اللبناني سيكون إذن ،تماما ً كالجيوش
السورية واألردن��ي��ة والمصرية والعراقية ،محور
اهتمام خ��اص في المرحلة المقبلة ،إذا ما صدقت
النوايا األطلسية في ضرب اإلره��اب والتخلّي عن
األداة «الداعشية» وغيرها ،التي اعتمدوا عليها طويالً
في محاولة تفكيك الدولة السورية وإسقاط النظام،
وإضعاف جيوش المنطقة.
م��ن البديهي ف��ي ه��ك��ذا ح���ال ،أن ي��ك��ون الرئيس
المقبل للبنان قويا ً ومتحالفا ً مع حزب الله وإيران
وس��وري��ة ،ك��ون ه��ذه األط��راف هي التي تعمل على
ض���رب اإلره�����اب ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن .صحيح أنّ
الجنرال ميشال ع��ون حليف ول��ه تأثير ق��وي على
الجيش وال��دول��ة ،لكن ر ّب��م��ا إع���ادة سعد الحريري
والقبول الخليجي بتعويم دور الجيش السوري

واالنخراط في ضرب اإلره��اب ،يحتاج إلى رئيس
غير ميشال ع���ون ،ن��ظ��را ً الن��ع��دام الثقة فعليا ً بين
العماد عون والرئيس الحريري ،ونظرة الحريري
إلى ش��روط وج��وده في السلطة لتعويم ما يس ّميه
ب���االع���ت���دال ال��س��ن��ي ،ك��ذل��ك أزم����ة ال��ث��ق��ة ب��ي��ن عون
والرياض على وجه الخصوص.
من هنا ترافق ترشيح سعد الحريري لسليمان
فرنجية بجملة من الشكوك حول األهداف ،تس ّربت
شكوك من حزب الله والقيادة السورية بالرغم من
أنّ الطرفين يعتبران سليمان فرنجية فردا ً من العائلة
المقاومة ،وليس مجرد حليف .من كان يستمع إلى
الرئيس بشار األس��د في السنوات الماضية ،كان
ُي���درك أنّ األس��د يعتبر فرنجية م��ن أب��رز وأصدق
وأش��رف الحلفاء وأكثرهم ج��رأة بعد السيد حسن
نصرالله.
ال تتعلّق الشكوك إذن بسليمان فرنجية ،وإ ّنما
بمن ّ
رش��ح��ه وب��أه��داف��ه .ف��األس��د وف��ق ز ّواره كان
مرحبا ً بهذا الترشيح ،لكنه أرفق الترحيب بالقول
ّ
نسقوا مع حزب الله ومع الجنرال عون ،فعون هو
ّ
أيضا ً بالنسبة للقيادة السورية حليف شريف وقف
إلى جانب دمشق رافضا ً ك ًل اإلغراءات والتهديدات
على مدى السنوات الخمس الماضية .بمعنى آخر،
إنّ األس���د ال���ذي ت��رب��ط��ه ع�لاق��ة عائلية وشخصية
قريبة جدا ً بسليمان فرنجية ،اعتبر أنّ ما يتّفق عليه
الرجالن مع حزب الله حاصل على تأييده المباشر،
وله ثقة بك ّل هؤالء الحلفاء.
تبيّن م��ن خ�لال ال��ش��ك��وك ،أنّ ان��ع��دام الثقة بين
محور المقاومة ودمشق من جهة ،والسعودية من
جهة ثانية ،ال يزال كبيراً .اعتقد قادة محور المقاومة
أنّ ترشيح سليمان فرنجية في هذا التوقيت بالذات
معطوفا ً على تأييد من وليد جنبالط ،قد يحمل في
طيّاته أهدافا ً أُخرى .حسم السيد نصرالله األمر أمام
سليمان فرنجية ،حيث أ ّك��د على عمق التحالف مع
البيك الشمالي ،لكنه أظهر أمرا ً مه ّما ً جدا ً مفاده أنّ
نصرالله وحزب الله يعرفان كيف يبقيان وفيّين لمن
تحالف معهما .ليس غريبا ً على سليمان فرنجية أن
يتف ّهم وجهة نظر الحزب ،فهو يثق جدا ً بالسيد نصر
الله ،ولم يقل يوما ً إنه مستع ّد للقفز فوق عون ،ثم إنّ
عارفي سليمان فرنجية وتاريخه يدركون أنّ مسألة
أي أمر آخر.
الوفاء عنده تتخطى ّ

هل انتهت قضية ترشيح فرنجية؟

األكيد ال ،فسليمان فرنجية وميشال ع��ون هما
حليفا محور المقاومة ،والسيد قال أكثر من هذا؛ أ ّكد
«أنّ سليمان فرنجية واحد منا» ،وبالتالي فمن يصل
مرحب به ترحيبا ً شديداً ،وفي بلد
منهما إلى الرئاسة ّ
كلبنان ك ّل شيء يبقى مفتوحا ً على ك ّل االحتماالت،
فكيف تنحصر الفرضيّات ،على األق�� ّل حتى اآلن،
بأن يكون أحد الرجلين رئيسا ً مقبالً للبنان.
األك��ي��د أي��ض��ا ً أنّ سليمان فرنجية ص��ار الحدث
بترشيحه ،وص���ار ال��ح��دث أي��ض��ا ً بتعامله الحكيم
واألخالقي والسياسي الرفيع مع الظرف الحالي،
واألكيد كذلك أنّ حزب الله ظهر بمثابة الالعب األول
في لبنان ،الذي بدونه ال يمكن لرئيس أن يصل إلى
قصر بعبدا.
تفترض الرياح الدولية واإلقليمية الحالية منذ
دخ��ول ال��روس عسكريا ً إل��ى الحرب السورية ،أنّ
الك ّفة تميل بوضوح إلى محور المقاومة والقيادة
السورية ،هذا يعني أنّ األيام المقبلة ستكون أفضل
وأكثر وضوحا ً لشروط هذا المحور في ما يتعلّق
برئاسة لبنان ،فما ك��ان ممكنا ً قبل عامين ،ما عاد
كذلك اآلن .يتف ّهم عون وفرنجية هذا األم��ر اليوم،
ولعلهما يدركان تماما ً أنّ وفاء حزب الله و ُعرفان
القيادة السورية يعنيان أنّ من يصل إلى بعبدا لن
يكون مطلقا ً على حساب طرف آخر ،خصوصا ً إذا
ما تعلّق األمر بالحليفين المسيحيَّين األكثر وفا ًء.
أ ّما دوليا ً وإقليمياً ،فلسليمان فرنجية أفضلية على
ميشال عون ،خصوصا ً إذا ما كان في األمر عودة
لسعد الحريري وتغييرا ً جدّيا ً للرياح في سورية.
ال ش��� ّك أنّ ح��ل��ف ال��م��ق��اوم��ة وال��ق��ي��ادة السورية
وعون وفرنجية سيعملون أكثر في المرحلة المقبلة،
ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون م��ري��ح��ة ل��ه��م ج��م��ي��ع��اً ،ع��ل��ى سحب
مفتاح الترشيح والتأثير من الطرف اآلخر ،وإيجاد
تسوية ُتبقي الحلفاء حلفاء ،فالحلف يشتغل على
��وج��ه��ات ال��ج��دي��دة ال��ت��ي حملها
تثمير إيجابيات ال��ت ّ
الترشيح ومنها اللجوء إلى صفوفه لحصر تقديم
السعي
المرشحين ل��ل��رئ��اس��ة ب��ه��ا ،وف���ي ال��م��ق��اب��ل ّ
إل��ى تحجيم المكاسب التي سعى ويسعى الطرف
المقابل األميركي السعودي الحريري لتحقيقها،
خ��ص��وص��ا ً م��ا يتّصل منها بتصديع الجبهة التي
تصنع االنتصارات اليوم ،وتثق بقدرتها على صنع
المزيد.

الحراك المدني� :إبراهيم وعدنا
بن�شر ملفات الف�ساد والمتو ِّرطين

رعد بحث والعامري
ّ
التوغل التركي في العراق

درباس

عرض السفير العراقي في لبنان علي عباس العامري ،مع رئيس كتلة
ّ
«التوغل
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خالل زيارته أمس موقف بالده من
العسكري التركي إلى بعض مناطق الشمال العراقي من دون أي إذن أو تنسيق،
األمر الذي يُع ّد في القانون الدولي انتهاكا ً سياد ّيا ً يفترض العمل على إزالته
سريعاً».
ً
أنّ
من جهته رأى رعد «الخطوة التركية في العراق مرفوضة تماما ،وعلى
المجتمع الدولي تح ّمل مسؤولياته» ،مستغربا ً «هذا التمدّد في الفلتان والتحلّل
من المواثيق الدولية» ،كما لفتَ إلى «المخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك».

�سلهب :اذا ح�صلت الت�سوية
على فرنجية ف�سننتخبه
اعتبر عضو تك ّتل اإلصالح والتغيير النائب سليم سلهب ،أنّ «اللقاء الذي جمع
العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية أظهر بعض التوضيحات» ،وقال:
«نحن نتكلّم عن تسوية بسلّة متكاملة ،وليس عن مبادرة رئاسية».
وكشف في حديث إذاعي أنّ ن ّواب كتلة فرنجية ما زالوا في التك ّتل ولكن م ّر نحو
شهر تقريبا ً على عدم حضورهم اجتماعات التكتل ،مشيرا ً إلى أنّ «وجهات نظر
مختلفة قد تؤدّي إلى تباعد إذا لم يت ّم حلها».
ونفى «علمه بأيّ معلومات عن استمالة عدد من ن ّواب تكتل اإلصالح والتغيير ،أو
اختراق صفوف التكتل من أجل ش ّقه على خلفية انتخاب فرنجية».
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :المبادرة أصبحت على نار خفيفة اليوم ،ولكن إذا حصلت
التسوية على فرنجية سنكون من المنتخبين» .وأضاف« :لم تنته المبادرة وهي
متروكة اليوم على نار خفيفة».
وأشار سلهب إلى أنّ «مر ّوجي المبادرة أعطوا انطباعا ً بأنّ الخارج مؤ ّيد النتخاب
فرنجية رئيساً ،لكن تبيّن العكس ،وليس كل الخارج كان داعما ً ومؤيّدا ً لهذه
العملية».
وإذ اعتبر أنّ «قانون االنتخابات أساسي ونقطة االنطالق ألي تسوية» ،أوضح
وتمسكه به كمرشح
سلهب أنّ «العماد عون مطمئنّ لصدقية السيد حسن نصر الله
ّ
التمسك بالعماد عون».
للرئاسة ،إلاّ أن ال معلومات لديه عن ن ّية سورية لجهة
ّ
وأعلن سلهب أنّ «السيد نصر الله أبلغ فرنجية خالل اللقاء بينهما ثبات موقف
ّ
بترشحه» .ورأى أنّ
متمسك
حزب الله لجهة ترشيح العماد عون طالما األخير
ّ
«هناك أسبابا ً مادية وسياسية وأمنية تمنع عودة الحريري».
وإذ أشار إلى أنّ التواصل بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» متواصل
وبجدّية ،واالتصاالت بشأن الرئاسة ستكون طويلة ولكن سنصل إلى نتيجة ،نفى
سلهب «وجود ا ّتفاق خطي بين القوات والتيار بأن تتب ّنى القوات ترشيح العماد
عون في حال استمر الحريري بتب ّني ترشيح فرنجية للرئاسة».

خري�س :لحماية القوى الأمنية
بتفعيل دور الم�ؤ�س�سات
أ ّكد النائب علي خريس ،أنّ «القوى األمنية اللبنانية ،وال سيّما الجيش ،تحمي
ّ
المنظم الذي يضرب المنطقة» .وقال« :علينا نحن واجب
لبنان من أتون اإلرهاب
حتمي بأن نحمي ظهر هذه القوى بتفعيل دور المؤسسات الدستورية ،وأن نصنع
ّ
وحدة الوطن وتماسكه ونتطلّع إلى مصالح الكل وليس الفرد أو المجموعة ،ألنّ
مصالح الوطن تتغلّب وتتقدّم على المصالح األخرى اآلنية والطائفية الضيّقة».
وأشار خريس خالل احتفال تأبيني في بلدة بدياس إلى أنّ األمة منيَت «بعدو
لئيم تلبّس باإلسالم ،وهو اإلرهاب بعينه الذي خرج من رحم الصهيونية العالمية
وأراح بال الكيان الصهيوني الغاصب في «إسرائيل» .لكن االنتفاضة الشابّة،
السكين والدّهس ،أنارت عتمة الليل المظلم في عالمنا العربي ،وأذاقت
انتفاضة ّ
العدو مرارة قيام دولته على أرض فلسطين وجعلته يعيش الخوف واله ّم والحذر
ألنه لن يكون بمأمن ما دام في أ ّمتنا شباب وشابات يملكون العقيدة الصحيحة».
وأ ّكد «أهمية إعادة التجربة التي خاضتها حركة أمل وأهالي الجنوب المقاومون
بين العامين  1982و  ،»1985وقال« :لقد قاومنا االحتالل بالزيت المغلي والسكين
والحجر ،وانتصرنا وح ّررنا قرانا بفعل قوة المقاومة وإخالص أهلنا للمقاومين.
وبلدة بدياس وشهداؤها كانت النموذج في المقاومة».

«رابطة علماء اليمن» عند «تجمع العلماء»
زار وفد من «رابطة علماء اليمن» ض ّم رئيسها شمس الدين شرف الدين واألمين
العام للرابطة الشيخ عبد السالم عباس الوجيه ،أمس «تج ّمع العلماء المسلمين»،
حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة اإلداري��ة الشيخ الدكتور حسان عبد الله
وأعضاء المجلس المركزي.
ورحب رئيس مجلس أمناء التجمع الشيخ القاضي أحمد الزين بالوفد ،وقال:
ّ
«نجدّد ترحيبنا بكم وباليمن السعيد رافضين النزاعات والتفرقة التي نشاهدها في
العالم العربي واإلسالمي والتي تنطلق لتنفيذ السياسة الوافدة إلينا من الخارج».
فرحب بوقف إطالق النار في اليمن داعيا ً إلى
وألقى عبدالله كلمة التج ّمعّ ،
«الحوار السياسي بين أبنائه باعتباره الحل الوحيد لألزمة ،وندعو الشعب اليمني
أن يتكل على الله ونفسه ال على الغير كائنا ً من كان».
أضاف« :لفتني أنّ السعودية ش ّكلت حلفا ً عربيا ً مواجها ً لإلرهاب ،وهو ما يُضحك
الثكلى ،فالك ّل يعرف أنّ اإلرهاب «الداعشي» صنيعتها ،إلاّ إذا كانت تقصد المقاومة
باعتبارها إرهابا ً بعد أن وضعت حزب الله على الئحتها لإلرهاب ،وهنا أنا أسأل
الدولة اللبنانية أين ا ُّتخذ قرار الموافقة على الدخول في هذا الحلف؟ وهل ستقوم
الدولة اللبنانية بالتصرف مع قسم كبير من شعبها إن لم يكن غالبية شعبها
كإرهابيين؟».
وفي الختام تحدّث شرف الدين ،فقال« :نحن نحمل في قلوبنا الشيء الكثير من
معاناة الشعب اليمني وآالمه وأحزانه ،وال أبالغ إن قلت إنّ العدوان السعودي على
ّ
ّ
يتدخل في
وتدخلها في شؤونه كان منذ العام  ،1948هذا العدوان السافر
اليمن
شؤون اليمن االجتماعية والسياسية والعسكرية والدينية».
أحس بخطورتها
أضاف« :نحن اآلن نعيش مرحلة الصحوة اإلسالمية التي
ّ
العدو «اإلسرائيلي» متم ّثالً برئيس وزرائه عندما قال إنه شعر بقلق من تنامي مثل
هذه القوة في اليمن وكان الغرض الوحيد لشنّ هذه الحرب وإن كانت مستمرة
منذ عقود من الزمن ،إجهاض هذه الحركة اإلسالمية الموجودة في اليمنُ .طلب
م ّنا ،وأُوحي إلينا أ ّنه لو سكتنا عن القضية الفلسطينية وعن ترك شعار» الموت
ألميركا والموت إلسرائيل» لهان األمر و ُتركنا لحالنا ،أرادوا أن نتخلّى عن القضية
الفلسطينية ونتخلّى عن مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فلذلك ش ّنوا هذه
الحرب الشعواء واإلجرامية والبربرية ،لكننا ثبتنا وصبرنا ولن نتنازل عن هذا
المبدأ ،أل ّنه أصالً هو مبدأ القرآن».
وفي الختام قدّم عبدالله درع التج ّمع للوفد تقديرا ً واعتزازا ً بدور رابطة العلماء.

جانب من تج ّمع الحراك المدني أمام العدلية
تج ّمع ناشطون من الحراك المدني
أم��ام قصر العدل في بيروت أمس،
والتقى وفد منهم المدّعي العام المالي
القاضي علي إبراهيم لالستفسار عن
آخر التط ّورات في أزمة النفايات.
وبعد اجتماع استم ّر ما يقارب
ال��س��اع��ة ،أع��ل��ن الناشط ف��ي حملة
«طلعة ريحتكم» أسعد ذبيان ،أن
القاضي إبراهيم وعدهم ببدء ظهور
النتائج في ملف «سوكلين» خالل
عشرة أي��ام ،وق��د استمهلهم إلع��ادة

قراءتها بتمعّ ن.
وق���ال ذب��ي��ان« :إنّ اللبنانيين
سيتل ّقون عيدية رأس السنة ،ألنّ
القاضي إبراهيم وعدهم بنشر المل ّفات
التي تتض ّمن ف��س��اداً ،ونشر أسماء
الشخصيات السياسية المتورطة في
قضايا الفساد ،والتي لم ُت َ
عط اإلذن
بمتابعة ومالحقة الملفات».
واش��ار إل��ى «وج��ود أخطاء لدى
الحراك ،إال أن ذلك ال يمنع من التعلم
من األخطاء ومتابعة التحرك لمحاربة

ال��ف��س��اد» ،م��ؤك��دا «ان مجموعات
الحراك لم تؤذ الشعب اللبناني ،بل
هي تضحي بوقتها ومالها من أجل
مكافحة الفساد ،عكس المسؤولين
في الدولة الذين سرقوا المال العام
طيلة  40عاماً».
من جهته ،تساءل الناشط لوسيان
أب���و رج��ي��ل��ي ع��ن «ع���دم اس��ت��دع��اء
القاضي إبراهيم لوزير الزراعة أكرم
شهيب الذي صرح أن ملف النفايات
ّ
تعطل بسب المحاصصة».

ب�ضم لبنان لتحالف الريا�ض:
المزيد من التنديد ّ
ّ
وت�صدره وموقف �سالم ديكتاتوري
ال�سعودية تنتج الإرهاب
ت��واص��ل��ت ال��م��واق��ف المستهجنة وال��م��ن �دّدة بض ّم
السعودية لبنان إل��ى م��ا ُس � ّم��ي التحالف اإلس�لام��ي
لمكافحة اإلرهاب خارج األ ُ ُطر الدبلوماسية والدستورية،
مشيرة إلى أنّ «النظام السعودي هو من يص َّنع وي ُنتج
ويصدر اإلرهابيين ويدعمهم» ،واعتبرت
الفكر اإلرهابي،
ّ
أنّ فريق «المستقبل» يتص ّرف على قاعدة أنّ لبنان إمارة
سعودية ،وال يُقيم وزنا ً لمؤسساته الدستورية ،م ّتهمة
رئيس الحكومة تمام سالم بانتهاج نزعة ديكتاتورية،
وإهانة اللبنانيين.

رعد مستقبالً السفير العراقي

عبد الله يسلّم درع التجمع للوفد اليمني
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في المقابل ،أش��ار وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد
درب����اس ،إل��ى أنّ س�لام «ب���ارك التحالف العسكري
اإلس�لام��ي ،والمباركة في محلّها ألنّ على المسلمين
أنفسهم حسم األمر ليُظهروا أنّ «داعش» تعادي اإلسالم
أكثر م ّما تعادي الجهات التي تعرضت لها» ،الفتا ً إلى أنّ
«رئيس الحكومة أوضح أن االنخراط يحتاج إلى آليات،
وهذه اآلليات ال يمكن أن تت ّم إلاّ من خالل مجلس الوزراء،
وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية أيضاً».

الجسر وحوري

بدوره ،اعتبر عضو كتلة «المستقبل» ،النائب سمير
الجسر ،أنّ «لبنان أحد الضحايا األولى لإلرهاب الذي
يضرب العالمين العربي واإلسالمي ،وبالتالي فإنّ فكرة
التعاون لمحاربة اإلرهاب يجب أن تكون مقبولة» ،الفتا ً
إلى أنّ انضمام لبنان لهذا التحالف ،أوضحه سالم عبر
تأكيده ضرورة ا ّتباع األ ُ ُطر الدستورية.
وأ ّك��د النائب ع� ّم��ار ح��وري «أنّ ه��ذا الموضوع لن
ينعكس سلبا ً على ح��وار حزب الله  -المستقبل ،ألنّ
من يرفض هذا المبدأ وكأ ّنه يقبل ويوافق على اإلرهاب،
خصوصا ً أنّ من ّ
اطلع بشكل تفصيلي على ما صدر في
الرياض يتحدّث عن حيثيات لهذا التحالف الذي يقوم
على ثالثة عناوين ،عنوان عسكري ال عالقة للبنان به،
وواحد فكري ،وآخر إعالمي».
وج���دّدت كتلتا وزراء ون��� ّواب ح��زب الكتائب بعد
اجتماعهم أمس ،مطالبة الرئيس سالم «بالدعوة إلى
عقد جلسات مجلس الوزراء للبتّ بكل القضايا المتراكمة
والطارئة ،ومن بينها مناقشة موقف لبنان الرسمي من
التحالف اإلسالمي ض ّد اإلره��اب ،إذ أنّ انضمام الدولة
اللبنانية إلى أيّ تحالف خارجي ،وخصوصا ً تحالف
عسكري ه��و ،وف��ق�ا ً للمادتين  52و 65م��ن الدستور،
من صالحيات رئيس الجمهورية ومجلسي ال��وزراء
والن ّواب».

ّ
«الشغيلة» و«تيار العروبة»

وفي السياق ،أ ّكدت قيادتا «رابطة الشغيلة» وتيار
«ال��ع��روب��ة للمقاومة وال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة» خالل
اجتماعهما أمس ،برئاسة األمين العام لرابطة الشغيلة
النائب السابق زاهر الخطيب ،أنّ «نظام الحكم السعودي
ليس هو المؤهّ ل لقيادة تحالف لمحاربة اإلرهاب ،فهو
ويصدر اإلرهابيين
أصالً من يصنع ويُنتج الفكر اإلرهابيّ ،
إلى دول العالم ،وال سيّما إلى سورية والعراق ،ويدعم
هؤالء اإلرهابيين بالمال والسالح ،والسياسة واإلعالم،
ويعمل هذه األي��ام على محاولة تلميع صورة بعضهم
تحت عنوان منظمات مسلحة معتدلة ،فيما هي فعالً
فروع لتنظيم القاعدة المص ّنف دوليا ً تنظيما ً إرهابياً».
واعتبرتا أنّ «م��ن ي��ري��د محاربة اإلره���اب ف��ع�لاً ال
استعراضا ً كما يفعل حكام السعودية ،وأسيادهم في
واشنطن ،عليه أن ينض ّم إلى التحالف الروسي ،السوري،
اإلي��ران��ي ،العراقي ال��ذي يحارب اإلره���اب ق��وال ً وعمالً
ويح ّقق نتائج فعلية وملموسة كل يوم في الميدانين
السوري والعراقي .أ ّم��ا هذا التحالف السعودي ،فإنّ
غايته التشويش على التحالف اآلنف الذكر ،ومحاولة
تلميع صورة حكام السعودية بعدما انفضح دورهم في
دعم اإلره��اب ،وارتكبوا المجازر اإلرهابية والوحشية
ض ّد شعبنا العربي في اليمن ،ووجدوا أنفسهم في ورطة
نتيجة فشلهم في إخضاعه ،وتو ّرطهم في حرب استنزاف
ال قدرة لهم على االستمرار فيها».
وسألت القيادتان «كيف يشترك لبنان في هذا التحالف
السعودي ،ومن ا ّتخذ القرار في ذلك ،فيما يعرف الجميع
أنّ مجلس الوزراء صاحب القرار لم يجتمع منذ فترة ،وقد

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن ال علم له بقرار
انضمام لبنان إلى مثل هذا التحالف» ،وتساءلتا «أليس
ذلك دليالً جديدا ً على أنّ فريق حزب المستقبل الذي طبَّل
ورحب بهذا التحالف يتص ّرف على قاعدة جعل
رئيسه
ّ
ُ
لبنان مج ّرد إمارة سعودية ملحق بالنظام السعودي،
وال يُقيم أيّ وزن لدستور لبنان وال لمؤسساته التنفيذية
والتشريعية؟».
ورأت القيادتان أنّ «مثل هذا القرار ال ُمدان ،وإن كان
صور ّيا ً لن يُترجم عمالً على أرض الواقع ،إ ّنما يؤ ّكد
من جديد أنّ حزب المستقبل ال يمكن أن يؤتمَن من ِقبَل
اللبنانيين على المحافظة على سيادة واستقالل لبنان،
وال على صون واحترام مؤسساته الدستورية» ،مؤ ّكدتين
أنّ محاوالت «المستقبل» «إحياء زمن االستئثار والتف ّرد
بالقرارات ،وجعل لبنان خاضعا ً للوصاية السعودية
قد و ّلى ،فموازين القوى لم تعد تسمح له بذلك ،ال سيّما
بعد الهزائم التي مني بها التحالف األميركي السعودي
التركي في سورية ،وفشل رهاناته وتالشي أحالمه
في محاولة إسقاط الدولة الوطنية السورية ،وتغيير
ميزان القوى اإلقليمي والدولي لالستقواء به للعودة
إلى استئناف الهجوم على المقاومة وسالحها بالداخل،
وفرض الهيمنة الحريرية على كامل السلطة في لبنان».

«المرابطون»

واستهجنت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» أن يُعلن رئيس الحكومة
تمام سالم انضمامه الشخصي إلى ما يس ّمى التحالف
اإلسالمي لمواجهة اإلرهاب.
ولفتتْ في بيان ،إل��ى أنّ موقف س�لام «ب��أن ال أحد
يستطيع أن يقيّده ،يستدعي موقفا ً حازما ً وحاسما ً من
كل شركائه في إدارة هذا النظام الطائفي والمذهبي عبر
متوجهة إلى سالم بالقول:
مجلس الكانتونات المذهبية»،
ّ
«إنّ الدستور اللبناني إذا كان ال يزال ساريا ً هو الذي
يقيّدك يا دولة الرئيس ،وإال فإ ّنك ُتهين كا ّفة المواطنين
اللبنانيين إذا كنت خارج القيد الدستوري ،وبالتالي
ستكون عُ رضة للمحاسبة والمساءلة بخرق الدستور
اللبناني إذا استطاع المواطنون اللبنانيون إنتاج نظام
جديد حقيقي خارج إطار الصفقة الموعودة التي ربما
ا ّتكلت عليها إلعالن ديكتاتوريّتك المستحدثة».
وأضافت« :أنّ إرث دولة الرئيس صائب سالم ،الذي
تمسك به طيلة حياته بااللتزام بالمسار الشرعي في إدارة
ّ
هذا النظام الطائفي والمذهبي الذي يعتبر صائب بك من
ومؤسسيه يقيّدك ويمنعك من إعالن ديكتاتوريتك
أركانه
ّ
المستحدثة « ،داعية وزي��ر الخارجية جبران باسيل
إلى «إصدار موقف واضح في ما يتعلّق بانضمام لبنان
إلى تحالفات تحت مس ّميات طائفية ومذهبية ،ال سيّما
أن سالم فتح الباب واسعا ً أمام االجتهادات واستباح
التوازن الحقيقي لمرحلة فراغ منصب رئاسة الجمهورية،
وأعلن نفسه وللمرة األولى في التاريخ اللبناني المعاصر
ديكتاتورا ً من دون أي قيّد يُقيّده».
ورأت أنّ «نزعة س�لام الديكتاتوريّة المستحدثة
ستدفع بكل المواطنين اللبنانيين س��واء في الحراك
الشعبي أو غيره إلى مكافحة نزعته إلى الحكم الفردي
الملكي تقليدا ً لمعلّميه في السعودية».

«التيار األسعدي»

واستغرب األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي
��ي العهد
��ي ول� ّ
معن األس��ع��د ف��ي تصريح« ،إع�ل�ان ول� ّ
السعودي األمير محمد بن نايف ،إدراج اس��م لبنان
ضمن ما يُس ّمى التحالف اإلسالمي ،من دون التشاور
مع مسؤوليه أو موافقة لبنان» ،معتبرا ً أنّ «ما حصل
كأ ّنه مج ّرد علم وخبر وليس ضمن األصول الدبلوماسية
وعالقات الدول ،وهو إجراء غير مسبوق».
وح ّذر األسعد من «إدخال لبنان في أتون الصراعات
وزجه في المحاور واألحالف ،ومنها التحالف اإلسالمي
ّ
الذي لم ُتعلن أهدافه ومسرح عملياته وبنك استهدافاته»،
مشدّدا ً على أنّ «اللعب بالنار سيؤدّي إلى انفجار البلد
بأكمله» ،ومطالبا ً «السلطة الحاكمة بإبداء القليل من
االستقاللية والكرامة ،حفاظا ً على سيادة الدولة وض ّنا
بها وبالشعب».

بو �صعب عر�ض �ش�ؤون ًا �سيا�سية و تربوية
مع حزب اهلل والج�سر
اجتمع وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،مع وفد من
حزب الله ،ض ّم ،وزير الدولة لشؤون
مجس الن ّواب محمد فنيش ،والنائب
الدكتور علي فياض ،والمسؤولين
في التعبئة التربوية للحزب ،وتناول
البحث الحاجات التربوية للمدارس
ف��ي مناطق لبنانية ع���دّة ،وسبل
تلبيتها.
ثم اجتمع بو صعب مع النائب
سمير ال��ج��س��رّ ،
واط��ل��ع م��ن��ه على
األوض����اع ال��ت��رب��وي��ة ف��ي طرابلس
وحاجات مدارسها ومعاهدها ،إلى
وسبُل تأمينها،
المعلمين والتجهيزات ُ
وكانت جولة أفق في األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة.
على صعي ٍد آخ��ر ،م�دّد الوزير بو
صعب مهلة قبول لوائح التالمذة
وبيانات المعلومات العائدة إلى
ال��م��دارس الخاصة المجانية وغير
المجانية ،بموجب القرار اآلتي:

بوصعب مجتمعا ً إلى وفد حزب الله
«تمدّد مهلة قبول اللوائح االسمية
لتالمذة المدارس الخاصة المجانية
وغير المجانية ،وبيانات المعلومات
ألف����راد الهيئة التعليمية للعام
الدراسي  2016/2015حتى تاريخ

 2016/1/31كح ّد أقصى ،على
أن يبقى تقديم البيانات اإلحصائية
ل��ل��م��دارس ال��خ��اص��ة المجانية في
الموعد المحدّد له أي 2015/12/20
ك ُمهلة أخيرة».

الخازن تداول الأو�ضاع مع مطر:
ال عُ ذر ل ّأي ت�أخير في انتخاب الرئي�س
استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس
مطر ،رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،وتداوال األوضاع العامة في البالد وعلى رأسها
االستحقاق الرئاسي.
وبعد اللقاء قال الخازن :أوضح سيادته أنّ التحرك
في ا ّتجاه الموضوع الرئاسي الذي ا ّتخذ إطار مبادرة،
هو ّ
مؤشر حيوي لجدّية التعامل مع االنتخابات الرئاسية
كملف قابل للنقاش الحقيقي والتفاهم على شخصية
ترضى بها القيادات المسيحية ،و ُتجمع عليها كل القوى
المتنوعة في البالد .فال عذر بعد اآلن ألي تأخير أو إبطاء
أو تماهل في هذا المنصب الذي أثبتت التجربة الحكومية
أهميّته على صعيد المرجعية االحتكامية داخل مجلس

ال���وزراء ،والوجه المطل على العالم الخارجي إلثبات
الحضور التمثيلي الواحد لشرعية الدولة .كما أ ّنه عامل
طمأنة لمسيحيي لبنان والمشرق بعد تراجع دورهم إثر
عملية تهجيرهم من العراق ومحاولة إلغائهم على أيدي
المنظمات اإلرهابية في الحرب القائمة على سورية».
وأضاف« :كان الرأي م ّتفقا ً على ضرورة التركيز على
هذه الفرصة الداخلية والخارجية إلخراج لبنان من د ّوامة
الوضع اإلقليمي والدولي إلع��ادة جميع السلطات تحت
موحدة عنوانها رئاسة الجمهورية .وتط ّرقنا
راية واحدة
ّ
إلى الحلول المعيشية والحياتية التي ته ّم المواطنين،
وخصوصا ً مشكلة النفايات قبل اصطدامها بفصل الشتاء
وما تسبّبه من كوارث».

