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حمليات �سيا�سية

�سورية لن تنج ّر �إلى مخططات
ومغامرات الكيان ال�صهيوني وحلفائه
هشام الهبيشان
في هذه المرحلة تحديدا ً من عمر الحرب المفروضة على الدولة
السورية ،نستطيع أن نرسم خطوطا ً عامة ل�لأح��داث كافة التي
عشنا تفاصيلها في الساعات القليلة الماضية ،من خالل تطورات
أحداث العدوان الصهيوني على دمشق وأبعاده وخلفياته ،والذي
استهدف تحديدا ً مبنى سكنيا ً في جرمانا وأدى إل��ى استشهاد
القيادي في المقاومة سمير القنطار ،والالفت أنّ العدوان تزامن مع
قرار مجلس األمن رقم  2254حول سورية.
ال�ي��وم وليس بعيدا ً ع��ن ال�ق��رار ال��دول��ي ال�م��ذك��ور ،ع��اد الكيان
الصهيوني ليمارس م��ن جديد دوره القديم الجديد ف��ي إعادة
صياغة ورسم مالمح جديدة ألهداف مؤامرته القديمة الجديدة
على الدولة السورية واستراتيجيات تلك المؤامرة ،خصوصا ً
بعد أن قام الطيران الصهيوني بعملية اغتيال الشهيد القنطار.
هذا العدوان الذي ال يمكن وضعه إال في خانة نسف ك ّل المقررات
والتوافقات الدولية حول سورية التي ت ّم التوصل إليها مؤخرا ً
في فيينا وموسكو ونيويورك ،ويوضع على الجانب اآلخر في
خانة دع��م المجاميع المسلحة المتطرفة والتي شارفت جميع
حصونها وب��ؤره��ا على االنهيار ،في ظ� ّل تصاعد ق��وة وصمود
ال��دول��ة ال �س��وري��ة وج�ي�ش�ه��ا ،وم��ع ب ��روز م��ؤش��رات انتصارها
على هذه المؤامرة الكبرى ،واتساع حجم انتشار استراتيجية
المصالحة الوطنية.
ال يمكن إن�ك��ار حقيقة أنّ الكيان الصهيوني ح��اول وال يزال
المس بوحدة الجغرافيا والديمغرافيا السورية ،وق��د أظهر منذ
ّ
بداية األزمة رغبته الجامحة في إسقاط الدولة في أتون الفوضى،
ودفع كثيرا ً باتجاه انهيارها وسقوط نظامها السياسي ،فكانت له
صوالت وجوالت في هذا السياق ،ليس أولها ضرب جمرايا إسنادا ً
للجماعات المتطرفة في دمشق ،في محاولة يائسة إلسقاط دمشق،
ول�ي��س آخ��ره��ا م��ا ج��رى م��ن أح ��داث ف��ي القنيطرة وري��ف دمشق
وجرمانا ،وإسناد المتطرفين في حربهم ض� ّد الجيش السوري
واالش �ت��راك ،بشكل مباشر ،في المعارك في الجنوب السوري،
خصوصا ً في معارك أري��اف القنيطرة األخيرة ،م��رورا ً بعاصفة
الجنوب ومعارك أري��اف درع��ا ،وليس انتهاء بمعارك تالل المال
والحارة االستراتيجية والمعارك التي دارت حول معبر نصيب
ال�ح��دودي مع األردن مطلع العام الحالي ،وم�ع��ارك جبل الشيخ
وريف درعا الغربي.
هذه المعارك بمجموعها كانت ُتدار برؤية استراتيجية صهيونية
بالشراكة مع َمن يدير هذه المجاميع المسلحة المتطرفة.
على محور هام متصل بهذا العدوان الصهيوني الصارخ على
األراض��ي السورية ،واستهداف بعض عناصر حزب الله وعلى
رأسهم عميد األسرى المحررين ،يبدو جليا ً أنّ الكيان الصهيوني
وساسته وجنراالته يسعون اليوم ومن خالل عدوانهم المباشر
على األراضي السورية إلى إيصال مجموعة رسائل ،أهمها أنّ ك ّل
التفاهمات التي ت ّم التوصل إليها في نيويورك مؤخرا ً بخصوص
الملف السوري ،يستطيع الصهاينة نسفها بمغامرات ومقامرات
ج��دي��دة ف��ي المنطقة .ف�ه��م ي �ح��اول��ون م��ن خ�لال ه��ذه العمليات
العدوانية وهذه المغامرات إثبات أنه ما زال لهم دور ووجود في
الملف السوري ،وعلى الجميع عدم تجاوز هذا الدور الصهيوني
المتمثّل بالدعم والتمويل والك ّم الهائل من اإلم��داد اللوجستي
للمجاميع المسلحة المتطرفة بالمال والسالح ،وقد بات واضحا ً
أنّ الهدف من هذا الدعم هو رفع معنويات سقطت تحت ضربات
الجيش العربي السوري ،واليوم هم يحاولون قدر اإلمكان إخراج
هذه المجاميع المسلحة من غرف اإلنعاش التي وضعتهم فيها
ملحمة صمود الدولة السورية .ك ّل هذه المحاوالت لن تؤثر ولن
تثني من عزيمة الدولة السورية ال ُمص ّرة على قطع دابر اإلرهاب
وداعميه ومح ّركيه ومم ّوليه على األرض السورية.
إنّ ال��ر ّد السوري على ك ّل هذه العمليات الصهيونية ،سيكون
مدروسا ً ولن تنج ّر سورية إلى مخططات يسعى إلى تنفيذها بعض
ال��دول اإلقليمية بالتعاون مع الكيان الصهيوني .ال��ر ّد السوري
ال��ذي سيكون واضحا ً خ�لال الساعات المقبلة على ه��ذا العدوان
الصهيوني ،هو استمرار الحسم السريع للجيش العربي السوري،
ومعه قوى المقاومة ،في معاركه مع المجاميع اإلرهابية المسلحة
التي يدعمها الكيان الصهيوني ويم ّولها ،وقد بات واضحا ً في الفترة
األخيرة أنّ الجيش السوري قد استعاد زمام المبادرة في معارك
أرياف القنيطرة ودرعا ،بعد فشل سلسلة العواصف في الجنوب
السوري في تحقيق أهدافها ،والمتوقع هنا وبشكل واضح أنّ مهمة
الر ّد على عملية جرمانا ستكون من خالل حزب الله ،واأليام المقبلة
ستؤكد ذلك.
ختاماً ،لك ّل َمن يتحدث عن عجز الدولة السورية عن الردّ ،سورية
ليست ع��اج��زة وس�ت��ر ّد قريباً ،لكنها تعرف أس��س ال��ر ّد وحجمه
وم�ك��ان��ه ،ول�ي��س ب��ال�ض��رورة أن ت��ر ّد بنفسها ،فمحور المقاومة
حاضر وجاهز ،وال��دول��ة السورية بدورها تعلم جيدا ً أنّ معركة
هذه الكيانات الوظيفية الطارئة على المنطقة مع الدولة السورية لن
تنتهي ما دامت لهذه الكيانات أدوات على األرض السورية ،لذلك
تؤمن بأنّ حجم إنجازاتها على األرض واستمرار معارك التطهير
من رجس اإلرهاب ،توازيا ً مع انطالق مسيرة اإلصالح والتجديد
مع الحفاظ على ثوابتها الوطنية والقومية ،هو الر ّد األفضل واألكثر
تأثيرا ً اليوم على الكيانات الطارئة والوظيفية في المنطقة ،وبقدر
صمود س��وري��ة وضربها آف��ة اإلره ��اب والعمل على اجتثاثه من
األرض السورية ،بقدر ما يكون حجم الر ّد أقوى على هذه الكيانات
سيعجل ،ب��دوره ،في سقوط ه��ذه الكيانات الطارئة على
وال��ذي،
ّ
المنطقة ،عاجالً أم آجالً.
* كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

ن�شاطات
عرض رئيس الحكومة تمام س�لام التطورات مع زواره في
السراي الحكومية ،حيث التقى رئيس وزراء إيرلندا إيندا كيني.
كما التقى سالم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي
مصر الشيخ الدكتور شوقي عالم ومفتي األردن الشيخ عبد الكريم
خصاونة.
ومن زوار السراي :النائب نديم الجميل ،ووزي��ر الثقافة روني
عريجي ترافقه ملكة جمال غلوب سيلفيا يمين.
 استقبل الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة،
وفدا ً من الرابطة المارونية ض ّم :رئيس الرابطة النقيب سمير أبي
اللمع وأعضاء المجلس التنفيذي العميد ابراهيم جبور ،المحامية
كارال شهاب واألستاذ بشارة قرقفي.
وتسلم الحسيني من الوفد دع��وة للمشاركة في المؤتمر الذي
سيعقد بتاريخ  15و  16من كانون الثاني في جامعة الحكمة ـ فرن
الشباك ،تحت عنوان« :اإلدارة العامة واالندماج الوطني ،شراكة
وإصالح وتحديث».
كما استقبل الحسيني الوزير السابق ابراهيم شمس الدين ،وكانت
مناسبة لعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
 التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في دارته
في كليمنصو ،السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين في
حضور نجله تيمور جنبالط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي
العريضي والقيادي في الحزب التقدمي االشتراكي د .حليم أبو فخر
الدين وعرض معه التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل النائب جنبالط السفير العراقي في لبنان علي العامري
وعرض معه األوضاع الراهنة.
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«�إ�سرائيل» در�ست توقيت االغتيال
 روزانا ر ّمال
لم تكن العملية «اإلسرائيلية» في جرمانا واحدة من العمليات
التي ارتجلتها «إس��رائ�ي��ل» لتصفية حساب قديم م��ع سمير
القنطار فقط ،أو أنها غير مستعدّة لتأجيل العملية كي ال تخسر
فرصة نجاحها مجددا ً ألنّ المصالح الكبرى تعلو ،في معظم
األح�ي��ان ،على الرغبات في الحسابات العسكرية إذا لم تكن
الظروف تسمح وتأخذ بعين االعتبار أنّ الظروف المقبلة قد
ترتب عليها فرصة استهداف تأتي بشكل ال يرتب عليها انتظار
ر ٍّد قاس قد ال تتحمله.
متحسبة ج ��داً ،وأن�ه��ا قد
الدليل على أنّ «إس��رائ�ي��ل» كانت
ِّ
خططت للعملية هو تماهيها مع الوضع وأخذها بعين االعتبار
حساسياته وتداخالته عبر استهداف القنطار عن ُبعد أي ليس
عبر خ��رق السيادة السورية وخ��رق األج��واء التي تقع تحت
وجهت بالتالي رسالة صارخة
منظومة روسيا الدفاعية ،وقد ّ
بأسلوب االغتيال ،أنه مدروس وهو الذي شكل أصالً غموضا ً
في بدايته بتقنيته التي لم تعد ته ّم اليوم .وعليه فإنّ «إسرائيل»
تراقب جيدا ً وتعرف في أي ظرف تنفذ العملية وفي وجود َمن
وبغاية ماذا.
كان ممكنا ً جدا ً تأجيل العملية التي ال تعتبر بالنسبة إلى
«إسرائيل» على األرض السورية سوى مجازفة ،وخصوصا ً
أنها تأتي في ظ��روف ضاغطة داخلياً ،أي في ظ ّل انتفاضة
السكاكين ال�ت��ي تتك ّفل وح��ده��ا باغتيال القنطار ف��ي تلقي
جرعة زخم كبرى لشابات وشبان فلسطين المتعطشين إلى
االنتقام من «اإلسرائيليين» ،وبالتالي فإنّ تخطي «إسرائيل»
لهذا الحساب أمر له دالالت كبرى؛ وهو ضاغط بحجم قلب
المشهد الذي ربما تريد استدراج حزب الله أو أحد حلفائه إليه

من دون أن يكون بالضرورة حربا ً كبرى.
يأتي التصعيد «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ف��ي ظ � ّل تصعيدين آخرين
لحلفاء ف��ي م �ح��ور واح ��د ك�ش��ف ال�ش�ه��ر ال�م��اض��ي مستوى
اإلح� ��راج وال�ض�غ��وط ال�ت��ي وق �ع��وا فيها .فبعد القطيعة بين
الحكومة التركية والسلطات ال��روس�ي��ة ج��راء أزم��ة إسقاط
طائرة «سوخوي» الروسية على حدود تركيا ومقتل طيار ،لم
توجهت تركيا فورا ً نحو بعض
تقدم روسيا أي مساومة عليه ّ
التعويض لمهابة وانكسار أخذتها إليهما روسيا بتحجيمها
عبر عقوبات اقتصادية ونكث لعهود ووعود بخط غاز واألهم
كبح جماحها وتماديها على األراضي السورية بقاعدة روسية
رسمتها بأنظمة دفاعات «أس  »400أن من غير المسموح ألي
خرق لألجواء السورية من دون تنسيق مع موسكو ،مهما كان
الدور التركي وغير الدور التركي مباشرا ًوأساسيا ًفي المعادلة
السورية ،لجهة دعم مسلحين ،وخصوصا ً في الشمال .وهذا
ما أخذ تركيا نحو تصعيد تقدمت فيه بنوع من الخفة بدخول
قوات عسكرية لها إلى الموصل ومن ثم تراجعها عن القرار
بأوامر البيت األبيض األميركي ،بحسب ما قال أردوغان ،ليتبع
ذلك موقف سعودي ال يق ّل غموضا ً وعبثية عن القرار التركي،
م��ا يؤكد على ضغط م��ا يعيشه الحلفاء وه��و تأسيس حلف
إسالمي ـ عربي من  34دولة بقيادة السعودية من أجل مكافحة
اإلره��اب في س��وري��ة .وه��ذا اإلع�لان ت�لازم مع تكبّد القوات
السعودية وحلفائها في اليمن خسائر مادية وبشرية كبيرة
بصواريخ «باليستية» استعملت ألول مرة في حرب اليمن.
«إسرائيل» التي شكلت حلفا ً منذ أيام مع تركيا تعويضا ً لها
عن خط غاز روسيا الموعود ،اتفقت مع أنقرة على خط غاز
يمر من شاطئ سيبان التركي إلى حيفا .وقد كشف الطرفان
ب�ه��ذا التموضع ف��ي ال�خ�ن��دق نفسه واالت �ف��اق على ال �ع��دو أو
صح التعبير ،وهو التموضع الذي استطاعت
الخصم نفسه ،إذا ّ

السعودية جلب تركيا إل�ي��ه على غير ع��ادة بقبول األخيرة
االنضمام إلى الحلف اإلسالمي لقتال اإلرهاب ليكتمل الثالثي
بوضوح وتقاطع مصالح السعودية وتركيا و»إسرائيل».
اغتيال القنطار يأتي في ظ� ّل الضغط نفسه ال��ذي يعيشه
الحلف المذكور ،وهو على ما يبدو ض��رورة من أجل أمر ما
تريد «إسرائيل» وحلفاؤها فرضه ،وك ّل على طريقته من أجل
الدخول في التسويات من بوابتها الكبرى ،حتى ولو كلف هذا
التصعيد مواجهة كبرى ألنّ هذه الفرصة لن تتكرر ،وألنّ حلف
إيران ــــ سورية ـــــ روسيا يتقدّم ويثبت جذوره أكثر يوما ً بعد
يوم ،منذ توقيع االتفاق على البرنامج النووي اإليراني.
كانت القيادة العسكرية «اإلسرائيلية» تتوقع من أمين عام
حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ك ّل ش��يء ،وفي
الوقت نفسه ،هي ال تتوقع أي شيء في القريب العاجل كر ّد
فوري على عملية اغتيال القنطار في ظ ّل الضغط الذي يعيشه
حزب الله في سورية ،لك ّن السيد نصرالله أكد أنّ خرق المعادلة
التي وضعها بعد عملية القنيطرة لحماية رجال المقاومة غير
قابل للمرور وأنّ القنطار واحد من هذه المقاومة ،وبالتالي كما
ت ّم الر ّد على اغتيال جهاد مغنية فإنّ الر ّد مقبل أيضا ً هذه المرة
ومن أي مكان.
الرد على اغتيال مغنية أوجب على «إسرائيل» تلقفه من دون
أن يتطور إلى حرب ،لك ّن ر ّد المقاومة سيكون هذه المرة قاسيا ً
جداً ،بحسب التوقعات ،بعد أن كبُر الحساب منذ اغتيال عماد
مغنية وحسان اللقيس حتى القنطار اليوم .من هنا ،فإنّ هذا
ال��ر ّد يؤكد أنّ ح��زب الله جاهز لحرب حقيقية ،لكنه سيترك
تط ّورها في يد تل أبيب التي ستكشف نيات حلف بر ّمته في
حال اختيارها التصعيد .ومن اآلن حتى ر ّد حزب الله يعيش
كيانها حرب أعصاب بك ّل المقاييس.
الر ّد أكيد؛ مختصر كالم السيد المفيد.

نجح الوسطاء في
«تطرية» األجواء بين
رئيس كتلة نيابية
وسفير دولة كبرى،
و ُعقد لقاء بين الجانبين
أمس ،بعدما كان انقطاع
العالقة بينهما حديث
الصالونات السياسية
والديبلوماسية ،وذلك
على خلفية موقف
تناول فيه األول بنوع
من السخرية رئيس
الدولة التي يمثلها
السفير في لبنان.
سجل مراقبون
وقد ّ
مناسبتين على األقلّ
تحاشى فيها االثنان
تبادل السالم ،حيث
كان أحدهما يغادر
المناسبة فور وصول
اآلخر...

الحوار الوطني ...في الطريق �إلى تفعيل العمل الحكومي
هتاف دهام
ُرحِّ ل الحوار الوطني إلى العام المقبل ،باختتام جولته
الثانية عشرة من عام  2015من دون إح��داث أيّ تقدّم
ّ
الملف الرئاسي ،البند األول من جدول األعمال ،برغم
في
أص��داء المبادرة الرئاسية التي ط��رح فكرتها الرئيس
سعد الدين الحريري بانتخاب رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية رئيسا ً للجمهورية ،مقابل تكليفه تشكيل
حكومة وفاق وطني .حضر فرنجية جلسة الحوار الذي
جلوس ُه أم��س ،في وجه رئيس التيار الوطني
ص��ودف
ُ
الح ّر وزير الخارجية جبران باسيل الذي جلس إلى جانب
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من دون
أن تحضر تسوية انتخابه خوفا ً من أن تنفجر األجواء
بين المتحاورين الذين غاب منهم رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ورئيس الحكومة السابق نجيب
ميقاتي ،وحضر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل الذي
عَ دَل عن مقاطعة هيئة الحوار مع عودة مجلس الوزراء الى
االنعقاد واستم ّر رئيس حزب القوات سمير جعجع على
موقفه من عدم الحضور.
إنّ أهمية جلسة الحوار التي ُحدّد موعدها الجديد في
 11كانون الثاني المقبل أنها فتحت قناة اتصال بين تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر ،في ما يتعلق بتفعيل
العمل الحكومي ،بخاصة بعد التأ ّزم الذي أحدثه تأكيد
الوزير باسيل موقف تياره البرتقالي الرافض تفعيل عمل
الحكومة قبل إقرار سلة التعيينات األمنية؛ لكن المشاورات
التي أجراها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتفعيل عمل
الحكومة وشملت رئيس الحكومة تمام سالم ورئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة والوزير باسيل ،خالل استراحة
استم ّرت نحو عشرين دقيقة ،نجحت في التوصل إلى
تهدئة الوضع ،إذ عاد بعدها رئيس المجلس ليتحدّث عن
مؤشرات أنّ األمور تسير بشكل صحيح وستظهر اآلثار
اإليجابية المترتبة عليها بعد األعياد ،بعد أن كانت مواقف
المتحاورين في الجلسات الـ 11السابقة عكست الفراغ في
روزنامة هذا الحوار ،الذي أحال قانون االنتخاب إلى لجنة
لدراسته بهدف تمييع الوقت ،ووضع بند انتخاب الرئيس
جانبا ً بانتظار التسويات اإلقليمية التي لم ت ّتضح معالمها
بعد.
واستعرض رئيس المجلس مجريات عمل لجنة درس
القانون االنتخابي ،واعتبر أنّ هناك تقدّما ً طفيفا ً حصل،
وهناك ميالً لإلدراك أنّ الذي سيسلك الطريق إلى الهيئة
العامة هو المختلَط ،وأنّ هناك خالفا ً حول تقسيمات جبل
لبنان .وستناقش اللجنة االنتخابية في الخامس من الشهر
المقبل توزيع الدوائر بين النظام النسبي والنظام األكثري.
وشهدت الجلسة نقاشا ً فعليا ً في ما يتعلق بوجهة نظر ك ّل
مك ّون من المك ّونات في آلية عمل الحكومة ،حيث أكد باسيل
تمسك التيار الوطني الحر باآللية التي اتفق عليها مع
بداية عمل مجلس الوزراء وضرورة تصحيح المخالفات
التي ارتكبها مجلس الوزراء ،في المقابل اعتبر السنيورة
أن ال حاجة البتكار آليات عمل جديدة غير منصوص عليها
في الدستور.
وافتتح ب� ّري جلسة الحوار بالوقوف والمتحاورين
دقيقة صمت على روح عميد األسرى المح ّررين الشهيد
سمير القنطار وأرواح شهداء جرمانا الذين سقطوا في
العملية التي نفذها العدو اإلسرائيلي .ورثى بري الشهيد
القنطار بكلمة قال فيها :القنطار خسر مساحة جسد ،لكنه
ربح مساحة لبنان والعالم العربي واألمة ،خسر لبنان
إنسانا ً وربح بطالً ،شهيد كسمير يربح الدنيا واآلخرة.
ثم تحدّث عن تفعيل الحكومة ،قائالً« :ال ب ّد أن ننتهي
من ملف النفايات ،وننتقل إلى الموضوع الثاني قانون
اإليجارات».
السنيورة :إيجارات.
بري :انتخابات.
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ط��اش��ن��اق ال��ن��ائ��ب ه��اغ��وب
بقرادونيان :ما كلّو إيجارات.
النائب أحمد كرامي :غلطة مقصودة.
بري :طاولة الحوار تطل دائما ً على مجريات قانون
االنتخاب ،واللجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب عقدت
توصلت إليه بطيء جداً،
جلسات عدة ،لكن التقدّم الذي
ّ
لذلك ال يمكننا أن نع ّول على النتائج .هناك توافق نوعا ً
ما حول المختلط .هناك قانونان متقاربان من أصل 17
اقتراح ومشروع قانون :القانون المقدّم من االشتراكي،
القوات والمستقبل ( )60 /68والقانون المقدّم من كتلة
التحرير والتنمية ( .)64/64هناك خالف حول الدوائر
في محافظة جبل لبنان بين المشروعين .لقد حضر النائب
هاغوب بقرادونيان الجلسة األخيرة واستمهل لتقديم طرح
األرمن االرثوذكس حول تقسيم الدوائر .وستبحث اللجنة
في الجلسة المقبلة التي ستعقد في الخامس من كانون
الثاني المقبل في توزيع المقاعد بين النسبي واألكثري.
الجميّل :نحن حريصون على عدم تعطيل عمل اللجنة،
ال نريد أن نعرقل سير العمل ،لكننا مع إبقاء القضاء على
أساس األكثري ،موقفنا واضح من ضرورة تقسيم القضاء
بشكل متوازن بعدد النواب ،ولهذا السبب نحن مع أقضية
تض ّم نائبين أو ثالثة نواب ال أكثر.
ب��ري :النائب سامر سعادة أب��دى مالحظات الكتائب
خالل االجتماع.
رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل أرسالن :نحن
لسنا ممثلين في اللجنة ،ولم نعترض من منطلق االتفاق
في جلسات الحوار السابقة أنّ أيّ قانون ال يصدر عن

اللجنة إال إذا درس في هيئة الحوار ،لكن اليوم نرى أنّ
البحث يدور حول توزيع الدوائر ،فأين رأينا من موضوع
قانون االنتخاب ،ومتى يؤخذ به؟ هل في الجلسة العامة؟
هل يمكن أن أعتبر أنّ قانون االنتخاب حذف من جدول
أعمال الحوار؟
بري :أنا على عهدي ،أن ال قرار من دون هيئة الحوار.
أرسالن :أيضا ً في موضوع القانون المختلط.
بري :ال يت ّم شيء إال بموافقة طاولة الحوار .لقد سبق أن
اتفقنا أن ال يحصل شيء إال بالعودة للحوار واللجنة على
علم بذلك ،مبدئيا ً هناك ميل إلى المختلط الذي من الممكن
أن يحظى بالتوافق .إن كتلة الوفاء للمقاومة ال تقبل إال
لبنان دائرة واحدة ،وربما تقبل بالمختلط ،أنا فقط أنقل
الجو ،واللجنة لن تأخذ أيّ موقف من دون العودة إلينا.
السنيورة :إنّ األولوية هي لموضوع انتخاب رئيس
الجمهورية ،فقانون االنتخاب أوك��ل إل��ى لجنة نيابية
ونحن لسنا بديالً عن المؤسسات .إنّ الرئاسة هي األساس
والقانون إلى اللجنة.
أرسالن :األولوية بالتنفيذ.
السنيورة :األولوية في البحث.
رعد :يبدو أنّ السنيورة لديه جديد عن الرئاسة.
السنيورة :نحن ننتظر موقفا ً منك.
باسيل :نحن نتمسك بالنسبية والمناصفة .ما نطالب
به أن نضع معيارا ً واحدا ً بدل أن نضع القوانين.
بري :سوف أنقل هذا الرأي إلى اللجنة ،وال زلت على
كالمي أن ليس هناك من مشكلة.
سالم :في موضوع الحكومة ،كنت واضحا ً أنّ أيّ جلسة
ستعقد يجب أن يسبقها اتفاق حول ملف النفايات ،واليوم
وصلنا إلى ما قلناه ،وأتمنى أن نجد مخرجاً .ال اعتراض
على ترحيل النفايات وال��ي��وم (أم��س) يجتمع مجلس
الوزراء لندرس بداية موضوع النفايات ،وإذا استطعنا أن
نح ّل معضلة كبيرة ونبعد الخطر عن اللبنانيين ،فهذا أمر
جيد.
وزي��ر السياحة ميشال فرعون :نحن ندعو النتخاب
رئيس بالتوافق ،لكن إذا استم ّر تعطيل انتخاب الرئيس،
فتجب المسارعة إلى تفعيل عمل الحكومة .فهناك 500
إلى  600بند على جدول أعمال مجلس ال��وزراء ،وهناك
بنود تتعلق بأمور حياتية ،لذلك أنا أو ّد أن نبحث مواضيع
أخرى بعد انتهاء مناقشة النفايات ،إذ كيف لنا أن نخرج
من مشكلة تعطيل الحكومة؟
وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب :هناك  800بند على
جدول األعمال ،نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية ،لكن
في حال لم تحصل االنتخابات الرئاسية ما هو المخرج؟
توجه الناس إلينا الشتائم ك ّل يوم ويجب أن نجد حالً.
أقترح أن نعالج هذا الموضوع بالعودة إلى اجتماعات
مجلس الوزراء فطاولة الحوار ال تأخذ مح ّل الحكومة.
ب��ري :أن��ا ال أق��ول غير ذل��ك وم��ع��روف دستوريا ً أن ال
ض��رورة لحكومة إذا كانت ال تجتمع ،لكن اليوم هناك
ظ��روف غير طبيعية ،ففي جلسة مجلس النواب مثالً
حصلت تفاهمات أثمرت عقد الجلسة ،أنا أطلب اعتماد أية
طريقة بصورة مؤقتة ولو على هامش الدستور لمعالجة
أمور الناس ،بخاصة إذا تأخر انتخاب الرئيس ،لقد أطلقنا
أفكارا ً ومواقف انه طالما لم ننتخب رئيسا ً ال حكومة وال
مجلس نواب .هل انتخبنا رئيساً؟ ال .معنى ذلك أن ال عالقة
بين انتخاب الرئيس وعمل مجلسي النواب والحكومة.
أنا أتمنى عندما ينتهي مجلس ال��وزراء من دراس��ة ملف
النفايات أن ينصرف لمعالجة مصالح الناس ولو لشهر
واح���د .رئ��اس��ة الجمهورية «انشالله ص��رن��ا» بالفترة
االنتقالية.
الجميّل :المشكلة واضحة والجميع يعلم أي��ن هي،
وأتمنى أن يُفهَم كالمي ،وك ّل الحضور أصدقائي ،فمجلس
الوزراء ال يجتمع ألنّ هناك أطرافا ً تفرض شروطا ً ويجب
أن نتحدّث في الموضوع.

بري :ال مانع عندي.
الجميّل :الموضوع الثاني ،هو رئاسة الجمهورية ،هناك
فريق يقاطع االنتخابات ،لكنني ال أرغ��ب بالدخول في
الموضوع.
بري :نعم ألنك عندها ستكبّر الحجر.
الجميّل :لن أكبّر الحجر ،ك ّل األفرقاء الموجودين على
الطاولة يثقون بالرئيس بري.
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري :لكن القوات
ليس لديها ثقة.
بري :بيعملوها.
الجميّل :أن��ا أطلب من دولتك وض��ع خارطة طريق
لتحديد مسار االجتماع ،انتظر من األفرقاء التي لديها
مالحظات على جلسة انتخاب أن تبديها.
بري :هناك جدول أعمال .اقترحت يا سامي نقل الحوار
إلى عين التينة وتغيّبت.
الجميّل :هناك أمور أخرى.
ّ
فملف رئاسة الجمهورية بحث
بري :تفعيل الحكومة،
في  5جلسات حوارية وثم انتقلنا إلى أمور أخرى على
أساس السلة الكاملة.
باسيل :نحن في وض��ع استثنائي ،والرئيس تمام
سالم قال إنّ الدستور لم يلحظ الشغور الرئاسي الطويل
ولم يحدّد وضع الحكومة في ظ ّل ذلك ،لذلك صرفنا وقتا ً
طويالً لمعالجة الموضوع واتفقنا على آلية لم نقل إنها
صدرت بقرار حتى ال يُقال إننا نخرق الدستور ،وقرارات
مجلس ال��وزراء تؤخذ إما بالتوافق أو بالتصويت .ما
ناقشناه هو عقد جلسة لمجلس الوزراء وكيفية توزيع
جدول األعمال .ومن المعروف أنّ الرئيس يوافق على
ج��دول األعمال قبل الجلسة وأحيانا ً داخ��ل الجلسة،
واتفقنا على توزيع ج��دول األعمال قبل  48ساعة من
الـ 48ساعة المنصوص عليها ،واتفقنا انه عندما يقول
فريق إنه ال يريد بندا ً ما ألسباب فعلية مب ّررة وتستند
إلى سبب منطقي يؤخذ في ذل��ك ،لكن عندما يعترض
مكونان لسبب من األسباب يعتبر ذلك بح ّد ذاته بمثابة
فيتو ويؤخذ به.
لقد حصل خالف في مجلس ال��وزراء حول التعيينات
األمنية والعسكرية ومجلس ال���وزراء خالف الدستور
وتخلّى عن صالحياته ووزي��ر واح��د أخذ ق��رارا ً من دون
العودة إلى مجلس ال��وزراء ،لذلك أقول إنّ هؤالء هم من
ارتكبوا المخالفات ولسنا نحن ،ولحظنا أيضا ً أنّ هناك
اتجاها ً لمخالفة اآللية التي اتفقنا عليها والتي نتمسك
بها .إنّ مخالفة هذه اآللية هي التي ع ّقدت مجلس الوزراء،
ومعالجة البنود العالقة ليست أه ّم من مخالفة ارتكبت
نصححها والبلد يحتاج إلى تصحيحها .إنّ
وعلينا أن
ّ
البلد يحتاج إل��ى تعيين قائد جيش ومجلس عسكري
ثالثة منهم ممدّد لهم فلنعالج المشكلة .إن هناك 55%
من مواقع السفراء شاغرة في الخارج فهل أخترع فتوى
وأجدد للسفراء ،نحن نتمسك بقاعدة التوافق التي تفاهمنا
عليها ،لقد سبق في مجلس الوزراء أن طرح تعيين مدير
عام األمن الداخلي وأص ّر فريق على التعيين وجرى تجميد
الجلسة ثالث ساعات بسبب ذلك .إنّ ما حصل هو إطاحة
بالتوافق وعدم االكتراث بموقف مك ّون له دوره وموقفه،
بخاصة في الشغور الرئاسي ،فهل نطرح التشدّد ونعيد
النظر بالتوافق .إذا كنا نستطيع أن نسيّر عمل المؤسسات
بالتوافق ل َم ال ،لكن فقط ما ينطبق على األمور الضرورية
وليس ما يعتبر عادياً.
سالم :للتصحيح؛ حصلت جلسة تعيين مدير عام قوى
األمن الداخلي بوجود رئيس الجمهورية.
السنيورة :الدستور شديد الوضوح في ما يتعلق بدعوة
الحكومة ومجلس الوزراء ،ولذلك لسنا مضطرين العتماد
قواعد غير موجودة في الدستور.
حرب :المشكلة في أن ال وجود لرئيس جمهورية ،ولذلك
يمارس مجلس الوزراء صالحياته مجتمعاً ،لكن هناك مَن

يعتقد من الوزراء أنه أصبح رئيس جمهورية وأنّ رئيس
ّ
يعطل انتخابات رئاسة
ال��وزراء أصبح موظفا ً عنا .مَن
ً
ّ
الجمهورية من حقه أن يسجل موقفا ال أن يعطل .صحيح،
أنّ رئيس الحكومة قال إنّ الوزراء يتسلّمون جدول األعمال
قبل الجلسة ،لكن ال نستطيع أن نحكم البلد ،كما يحصل
اليوم ،هناك حرص على التوافق ال على التجميد.
الجميّل :لسنا قادرين على انتخاب رئيس أو على تفعيل
عمل مجلس الوزراء .إنّ الطرق مسدودة ،وخارطة الطريق
عندك دولة الرئيس ،ومن الممكن أن يدعو الرئيس سالم
رؤساء الكتل للمشاركة في مجلس الوزراء ،هناك اختالف
كبير بين طرحَ ْي باسيل والسنيورة.
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بري :الجو إيجابي واألمور بعد أعياد الميالد والمولد
النبوي ورأس السنة ،ستسير بشكل آخر «انشاالله».
الجو إيجابي بالنسبة لرئاسة الجمهورية ،بالنسبة
لتفعيل العمل الحكومي األمور تسير بطريقة صحيحة.
في ملف النفايات ال زلت على رأيي أنه كان باإلمكان إقامة
مطامر بثلث المبالغ ،نحن نرمي النفايات في ك ّل األماكن،
لكننا رفضنا المطامر ،بعد أن صدّرنا الحرف اليوم نصدّر
الزبالة.
باسيل :الموقف المبدئي للحكومة هو تحييد لبنان عن
األزمة السورية ،لكن هناك موضوعان يأتيان من سورية
هما اإلرهاب والنزوح .وفي هذين الموضوعين ليس في
استطاعتنا أن ننأى بأنفسنا ،لقد عرضنا في فيينا أنّ
مسألة عودة النازحين يجب أن تكون جزءا ً من الح ّل في
سورية .في بيان فيينا  2المشكلة األساسية كانت أنّ
البيان تحدث عن العودة اآلمنة والطوعية ،ونحن قلنا
لهم إنّ العودة من الممكن أن تسبق الح ّل السياسي ،وفي
البيان تحدّثوا عن إلزامية شروط العودة اآلمنة والطوعية،
ونحن اعترضنا على كلمة طوعية ،لكن في النهاية صدر
القرار عن مجلس األمن وتض ّمن كلمتي آمنة وطوعية ،ولقد
فوجئنا أنه أثناء مناقشة الئحة اإلرهاب أن دولة خليجية
واحدة وضعت اسم ثالثة أحزاب لبنانية ،نحن ناقشنا هذا
األمر ورفضناه ،وقلنا إنّ هذه األحزاب ممثلة في البرلمان
وفي مجلس ال��وزراء ،وانّ رئيس أحد هذه األح��زاب هو
رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ وهذا مرفوض .حتى
األميركي كان مسلّما ً معنا برفض هذا األمر ،نحن رفضنا
مناقشة هذا الموضوع.
بري :هذا األه ّم.
السنيورة :أوال ً كلنا ض ّد اإلرهاب .ثانيا ً نحن ض ّد التدخل
في سورية وأثبتت األي��ام أن ال حاجة له ،ولهذا السبب
نتع ّرض لإلرهاب.
فسر يا أخي لنفهم.
رعدّ :
انزعج السنيورة وتل ّونت مالمحه ،وأكمل كالمه قائالً:
يجب أن يكون هناك رفض لك ّل أنواع التوطين وعودة
الالجئين ك ّل الالجئين إلى سورية ،هذه ليست عملية
إكراهية وأتمنى أن ال تكون مادة للتحديات السياسية.
سالم :النازحون.
السنيورة :النازحون في سورية والالجئون خارج
سورية.
بري :قال الحاج رعد كلمة قبل ذلك .هناك صراع في
األمم المتحدة ومجلس األمن بين الخط الصهيوني وخط
آخر تمثله روسيا ولبنان وإي��ران ،نحن نرفض االتهام
لألحزاب اللبنانية الثالثة ،وزعت  3إشارات على  18دولة:
إشارة حمراء تعني اإلرهاب ،إشارة رمادية تعني ممتنع
وإشارة خضراء تعني ال .هناك دولة واحدة وضعت إشارة
إرهابي ،وبفضل تدخل الوزير باسيل واألردن ت ّم إلغاء هذه
اإلشارة ،ويبدو أنّ ك ّل حزب يكنّ العداء لـ«إسرائيل» يس ّمى
إرهابياً .حزب البعث العراقي هو جزء من «داع��ش» ،ال
يريدون اتهامه في حين أنهم اتهموا حزب البعث اللبناني
ألنه ض ّد «إسرائيل».

