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} جمال رابعة*
في خطاب للزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر تحدّث فيه
ومن خالل مذكرات ايزنهاور الرئيس األميركي السابق ما كان يُخطط
ويُحاك للمنطقة لجهة العدوان على سورية ،ضمن مخطط تنفيذي
الحتالل سورية ،باالتفاق مع تركيا ون��وري السعيد في العراق،
كذلك أشار إلى «الحلف اإلسالمي» الذي دعا إليه آل سعود بأوامر من
واشنطن للوقوف في وجه القوى الثورية في المنطقة تتقدّمها مصر
عبد الناصر ،وذلك في إطار المخططات التي كانت ترسم للمنطقة
خدمة للمشاريع الصهيو ـ أميركية.
لكن في ذاك الوقت لم يستطع العدوان تحقيق أهدافه ،ألنّ عبد
الناصر أرس��ل ق��وات خاصة إل��ى سورية في العام  1957وأفشل
العدوان عليها ،أما مشروعهم بتشكيل «تحالف إسالمي» فوجود عبد
الناصر أفشل وأبطل التداعي لهذا الحلف ،ألنّ أحد أه ّم استهدافاته هو
مصر عبد الناصر لما كان يمثله من حضور عربي وإقليمي ودولي ومن
الزعماء المؤسسين لدول عدم االنحياز ووقوفه إلى جانب كل حركات
التحرر العالمية من نير االستعمار والغطرسة االمبريالية.
وحيث إنّ مخططات العدوان واالع��ت��داء على الشعوب من قبل
واشنطن تنتظر دائما ً الفرص المناسبة لتنفيذها؛ وبعد التحضير
والطبخ في المطابخ الخلفية وتحت مسمى (الربيع العربي) شن
العدوان على سورية في مثلث إلقليمي (آل سعود  -أردوغ��ان  -آل
خليفة) يدعم عصابات من التكفيريين كالقاعدة والنصرة وداعش
وغيرها.
جيوش تقاتل باإلنابة عن أهداف ومخطط مشروع صهيو ـ أميركي
ـ وهابي ،المشيخات والممالك ما هي سوى أدوات كداعش والقاعدة
والنصرة برؤية وفكر وهابي تكفيري.
باألمس كان عبد الناصر العدو الذي يُعتبر العقبة الكأداء في وجه
المخطط الصهيو أميركي وتحقيقه ،وحيث إنّ الزعيم عبد الناصر
كان يحظى باحترام ومحبة وتقدير في ضمير األمة والشارع العربي
واإلسالمي.
اليوم ت ّم استيالد عدو آخر بديل للعدو الصهيوني وفق دعوات
الوهابية الصهيونية ،وذلك بشحن الغرائز الطائفية والمذهبية لجهة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،التي قامت في بداية انتصار الثورة
فيها باستبدال (سفارة الكيان الصهيوني) في عصر الشاه ،الحارس
األميركي للخليج ،بسفارة فلسطين؛
لهذه األسباب دعت الوهابية الصهيونية إلى تحالف تحت مس ّمى
إسالمي طائفي غايته ح��روب طائفية مذهبية في المنطقة ال تهدأ
نيرانها وال تنطفئ وال تبقي على شيء.
ومن األهمية بمكان التذكير بالوثيقة التاريخية (وثيقة كامبل عام
 )1907والتي حدّد فيها مصير وتاريخ المنطقة العربية ،حيث ق ّرر في
تلك الوثيقة زرع خنجر في قلب المنطقة العربية (الكيان الصهيوني)،
وما زالت تلك المنطقة منفعلة ومسيّرة ،كما رسم في ذاك االجتماع.
مع اإلش��ارة الهامة إلى أنّ السياسة األميركية تجاه العرب منذ
انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت نقطة ارتكازها وتبلورها تستند
على المبادئ األساسية لهذه الوثيقة من أه ّمها فكرة صراع الحضارات
والصراع الديني مع فارق إحالل السيطرة األميركية مكان السيطرة
األوروبية.
وجهها رئيس وزراء الكيان الصهيوني
في شريط مس ّرب وعبر كلمة ّ
بنيامين نتنياهو ،قال فيه:
(كل العالم يعرف قوة إسرائيل ،لكن الكثير يجهلون الس ّر وراء
ذلك ،قد تستغربون إذا قلت لكم إنّ مصدر قوتنا هو الحكام العرب،
فأغلبهم متعاونون معنا في العلن والبعض في اآلخر ّ
يفضل ذلك في
الس ّر ،لذا نرى قطر واإلمارات والسعودية واألردن ومصر ودوال ً أخرى
رهن اإلشارة ،وال يفوتني موقفهم المش ّرف وسعيهم الجا ّد في توسيع
حدود دولة إسرائيل)!!
كما أشار في كلمته الموجهة( :ما يحدث اليوم في العراق وسورية من
قتل ودمار ليس إال بتخطيط مشترك مع بعض الحكام العرب إلضعاف
حزب الله وإيران العدو الحقيقي إلسرائيل وأنا أحذر العراق وسورية
من أنّ لعبة داعش ستستمر حتى يرضخ الجميع إلسرائيل)!!
في تصريح أخير ل��دوري غولد مدير عام وزارة خارجية الكيان
الصهيوني مفاده:
إن هناك تغييرا ً دراماتيكيا ً في عالقات إسرائيل مع العالم هو أنه
بإمكانها اليوم االتصال تقريبا ً مع كل دولة عربية.
إن آل سعود وحكام الخليج المطمئنين إلى هذا التق ّرب والعالقات
الحميمة مع نتنياهو وعصابته اللذين لن يبعدا عنهم ما هو مرسوم
ومنتظر من قبل هؤالء ،فهم مخطئون ولن يتركوا المنطقة آمنة كلها.
ففي عام  2006نشر الكولونيل األميركي المتقاعد رالف بيتر في
صحيفة القوات المسلحة األميركية بعنوان (حدود الدم) ،يقول فيها
(السعودية ستعاني أكبر قدر من التقسيم ،حيث ستقسم إلى دولتين:
الدولة اإلسالمية على غرار الفاتيكان تشمل المواقع الدينية المه ّمة
لمسلمي العالم ،ودولة سياسية سيقتطع منها أجزاء لتمنح إلى دول
أخرى (اليمن ،األردن) .وهذا ليس في مصلحة شبه الجزيرة العربية
وال إيران وحتى أميركا والعالم) ،ألنّ البديل سيكون مزيدا ً من اإلرهاب
والفوضى وسيطرة القوى التكفيرية الوهابية الصهيونية ،حيث
الشارع مشبع بااليديولوجية الوهابية التكفيرية التي هي سبب كل
العنف والتطرف اللذين تواجههما المنطقة والعالم والمول َد ْين عدم
االستقرار.
ختاما ً أقول إنّ استهداف سورية قلب العروبة النابض بمشاريعهم
العدوانية من محور العدوان ،ليس بجديد كما يدّعون اليوم وفق
المب ّررات واألسباب والمسوغات الزائفة .إنه استراتيجية قديمة
جديدة فحواها السيطرة على سورية عبر أدوات تمثلهم وتأتمر من
قبلهم في سدة القرار السياسي واالقتصادي السوري ،مما يوفر الفضاء
والجغرافية السياسية والسياسات التوسعية لكيانهم المزروع في
قلب األمة العربية واإلسالمية ،ما لم يستطيعوا أن يحققوه بعد حرب
ظالمة قاربت السنوات الخمس ،فلن ينالوه بعد تشكيلهم واجهة
سياسية في الرياض عنوانها واجهة سياسية الستمرار الحرب على
سورية.
شعب سورية المقاوم وجيشها المغوار وقيادتها الوطنية بجانب
األشقاء واألصدقاء روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية لهم بالمرصاد.

*عضو مجلس الشعب السوري

بورتوالنو يزور مقبل وقهوجي
تابع قائد قوات «يونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتوالنو جولته على
المسؤولين لبحث التطورات والوضع األمني في الجنوب وتطبيق القرار
 ،1701فزار أمس ،على رأس وفد من مستشاريه ،نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في مكتبه في الوزارة.
وع��رض المجتمعون ،بحسب بيان« ،المه ّمات التي تقوم بها قوات
يونيفيل والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني» ،مؤكدا ً «التصميم على
متابعة هذه المه ّمات رغم الخروقات واالنتهاكات التي حصلت سابقا ً على
طول الخط األزرق».
كما تطرق البحث إل��ى «الوضع األمني جنوبا ً بشكل ع��ام وااللتزام
بمندرجات القرار ،1701
وعرض الجنرال لوتشيانو للنشاطات اإلنمائية التي تقوم بها قوات حفظ
السالم «يونيفيل» في الجنوب وانخراطها الواسع في المجتمعات المحلية
في محيط تواجدها».
وقال بورتوالنو« :كان لي لقاء مميز مع معالي وزير الدفاع سمير مقبل
تحدثنا خالله عن الوضع في المنطقة الواقعة ضمن نطاق عمليات يونيفيل،
والممتدة من نهر الليطاني حتى الخط األزرق .الوضع في المنطقة هادئ
ومستقر ،يعود ذلك إلى عوامل عدة ،أهمها التعاون الفعال بين الونيفيل
والجيش اللبناني الذي يشارك في  10في المئة من أنشطة يونيفيل ،ومن
بينها تسيير دوريات على طول الخط األزرق ،بما في ذلك تسيير دوريات
أمنية يومية في القطاع».
أضاف« :وبفضل الدعم الذي نتلقاه من الجيش اللبناني ،سنستمر في
الحفاظ على الهدوء واالستقرار في المنطقة ،وفي صون العالقات الوثيقة
مع السكان والسلطات ورجال الدين فيها .وأود أن أتقدم بالشكر من معاليه
على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة اللبنانية لقوات يونيفيل ،كما أنني
أشكر الجيش اللبناني على ما يبديه من تعاون وثيق وفعال مع قوة األمم
المتحدة المؤقتة في لبنان».
كما زار بورتوالنو والوفد المرافق ،قائد الجيش العماد جان قهوجي.

خفايا
خفايا

تصب توجهاتهم
يتحدّث بعض نواب المستقبل وآخرون م ّمن
ّ
في خانة العداء لسورية عن أهمية الحفاظ على مبادئ الرابع
عشر من آذار وروحيتها وعدم المساومة عليها تحت أيّ معطى أو
ظرف ،فهي تمثل خط الدفاع عن دماء شهداء «ثورة االستقالل»،
حسب زعم مصدر قيادي فيها ،من دون أن يربط وجهة الحركة
بحركة السياسة الدولية واإلقليمية ومندرجاتها.
تعمد شخصيات قوى الرابع من آذار إلى الترويج ،في معرض
الدفاع عن وجهات نظرها في أيّ ملف تعتبره أولويتها ،مثل
العالقة مع سورية ،أو سالح حزب الله أو العالقة مع إيران
وغيرها ...إلى طرح صيغ باتت بعيدة ك ّل البعد عن الواقع،
وتنسف أيّ واقعية تحتاجها الحركة لالستمرار ،وتعزلها عن
كونها العبا ً سياسيا ً مؤثراً.
ربما ينسى أو يتغاضى البعض فيها أنها وجدت نتاج ظرف
سياسي في مرحلة محدّدة ،ويرفض االنضواء تحت فكرة التغيير
ال��ذي عصف بالمنطقة من ك� ّل ح��دب وص��وب ،وك��أنّ الحركة
بكوادرها ومسؤوليها ال يريدون النظر أبعد من الحدود.
يط ّل النائب اللبناني نديم الجميّل في معرض احتجاجه على
خروج الوزير السابق ميشال سماحة من السجن ،ليعترض على
حكم المحكمة العسكرية ،لكنه لم يكتف بما أط ّل به على الناس من
أجله ،وما لبث أن تح ّول خطابه عدائيا ًلفريق الثامن من آذار بر ّمته،
معتبرا ً أنه من غير المقبول أن يكون الرئيس اللبناني المقبل من
هذا الفريق ،ألنّ في ذلك «طعنا ً لمبادئ  14آذار وروحيتها»...
إذاً ،نعود إلى روحيتها مجدّداً ،هي نفسها التي تحدّث عنها
وزير العدل أشرف ريفي في رفضه أن يأتي رئيس للجمهورية
متفاخرا ً بصداقته لألسد ،ويقصد النائب سليمان فرنجية ،أو
خادما ً لمشروع فارسي في لبنان ،ويقصد العماد ميشال عون ،ألنّ
ذلك «يضع مبادئ حركة  14آذار في خطر».
من الطبيعي أن تحرص القوى المعارضة للترشيحين على

تماسك الصورة التي أوحت لسنوات أنّ البلد ليس تابعا ً للثامن
من آذار ،فالرئيس السابق ميشال سليمان كان كفيالً بطمأنة
الحريصين على المشروع أنه غير مرتهن إليران وسورية ،وقد
تكفل بإعطاء لبنان تلك الصورة التي يخجل بها البعض اليوم
في بعض المواقع ،ويرفضها تلك التي واجه فيها يوما ً الوزير
السابق عدنان منصور وزراء الخارجية العرب دفاعا ً عن سورية،
وصورة وزير خارجية لبنان الحالي جبران باسيل في معرض
رفضه أن يوافق على انضواء لبنان ضمن مشاريع خليجية
عربية ،وقد التمس أنّ المعنيين يعذرون الصيغة اللبنانية
وحساسية الموضوع ليكتشف اللبنانيون أنّ هناك من ال يريد
العذر في الداخل و ُمص ّر على أسر لبنان ضمن الصيغة الخليجية
السعودية تحديداً ،بينهم الوزير ريفي الذي قال« :نحن لبنانيّون
عرب ،ولن نكون إال لبنانيين عرباً ،وسنبقى كذلك فهذا تاريخنا .ال
تؤاخذونا وال تؤاخذوا أهلنا بما فعل المرتهنون م ّنا» .ينسى ريفي
هنا أنّ حديثه هذا هو تقديم أوراق اعتماد ألولئك الذين يب ّرر أمامهم
للحظة.
مصدر متابع في  8آذار َ
لملفي الترشيحات الرئاسية يعتبر أنّ
أولئك المعترضين على اسم َْي فرنجية وعون ليس اعتراضهم
عليهما وحسب ،إنما في الحقيقة هو رفض باالعتراف بأنّ التغيير
ممكن ،ال بل مقبل على البالد ،أي أنّ ه��ؤالء رافضون تصديق
الحقيقة ،ولهذا السبب هم في وارد تسجيل اعتراضات عند ك ّل
ّ
ملف ي��رون فيه فائدة إلع��ادة استحضار واستجرار قاعدتهم
الشعبية المحبَطة ،والتي انعكس التغيير عليها إحباطا ً انتخابيا ً
هي األخرى.
وانطالقا ً من هنا يؤكد المصدر أنّ اللبنانيين على موعد مع
استحضار قوى الرابع عشر من آذار ،أو ما تبقى من غير المقتنعين
منها ملفات تؤكد تمسكهم حتى آخر لحظة بمشروعهم ،فتارة
يخرج مَن يتمسك بمالحقة ملف سماحة ،وت��ارة أخرى يخرج
مَن يتمسك برفض مرشح رئاسي من  8آذار ،ويضيف المصدر
ممازحاً :مَن يدري فربما يخرج من يرفض التدخل الروسي في
سورية!

السؤال المطروح هنا أمام فريق  14آذار والذي على المعنيين
فيه تقديم وجهتهم للمرحلة المقبلة من خالله ،هو إذا كانت
المملكة العربية السعودية هي عصب هذه الحركة التي نشأت
عقب اغتيال الحريري ،وما اعتبرته السعودية اغتياال ً لمشروعها
ستتمسك السعودية بالدفاع عن
في لبنان ،فإلى أي درج��ة
ّ
«روحية» الحركة وتحت أيّ حساب؟ واأله� ّم هل تعتبر حركة
 14آذار بالنسبة للسعودية أه ّم من «المعارضة السورية» في
الكباش السياسي الحالي ،وفي المفاوضات الدولية؟
من دون شك ،قدّمت السعودية اليوم نموذجا ً هاما ً لقوى الرابع
عشر من آذار التي تراهن على تمسك المملكة بها وعدم المساومة
عليها من خالل الواقعية التي قدّمتها بخضوع لحالة مفادها أنّ
تخطي روسيا وحليفها األسد في المنطقة بات أمرا ً خيالياً ،وأنّ
االستمرار في التمسك بشعارات مثل عدم قبول التفاوض على
طاولة واحدة فيها فريق الدولة السورية الممثل األساسي للرئيس
األسد.
يتوجه الوفد السوري إلى مؤتمر جنيف الذي يوضع ضمن
عنوان عريض ،وهو مفاوضات الح ّل السياسي في سورية بين
النظام والمعارضة ،من دون القدرة على االستمرار في سياسة
العزل ،وهنا تؤكد السعودية أنها غير قادرة على التمسك بتلك
الثوابت ،وعلى هذا األساس أجبرها األميركيون على إقناع الوفد
المعارض بالمشاركة منذ أول مؤتمرات جنيف السوري.
سيسأل فريق  14آذار نفسه س��ؤاالً :هل هناك مَن سيجبر
السعودية على التخلي عنهم أم أنها ال تحتاج إلى ضغط حتى
باعتبار أنّ سورية تمثل استراتيجيا ً أكثر مما يمثله لبنان ،وها
هي تقبل الهزيمة سياسيا ً وتخضع للتفاوض؟
فاأله ّم من التفاوض ،كمبدأ هنا ،هو إلزام المعارضة بالتفاوض
وفق شرط يُلغيها ،فبقاء الرئيس السوري والتفاوض تحت سقف
الرضا ببقائه بالنسبة إلى المعارضة السورية يعادل التفاوض
تحت سقف الرضا اللبناني بسالح حزب الله وبقائه يقاتل في
سورية ...سبحان الذي يغيّر وال يتغيّر ...إنها س ّنة التغيير..
فاستعدوا!

أعربت أوساط
سياسية عن خشيتها
من حصول أمر
ما «أمني» إلخراج
االستحقاق من عنق
الزجاجة التي وصل
إليها أو «الثالّجة»
التي أعيد إليها بعد
المستجدات التي
طرأت عليه بعد لقاءي
باريس ومعراب،
والحظت األوساط
في هذا السياق أنّ
بعض قوى 14
آذار ال تزال تطلق
تحذيرات من احتمال
حصول توترات أمنية
في المرحلة المقبلة،
في حال بقي الوضع
على ما هو عليه.

طاولة «ت�شخي�ص م�صلحة النظام» تتفق على الحكومة و ُتغفل الرئا�سة
هتاف دهام
أغفلت طاولة الحوار في جولتها الـ  14ملف الرئاسة األولى واتفقت على تفعيل عمل الحكومة ،بعدما نال
ملف التعيينات العسكرية حصة األسد من النقاشات في الجلسة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة،
وتط ّرقت إلى اإلجراءات األميركية وقرار الكونغرس األخير القاضي بفرض عقوبات على المصارف التي
تتعامل مع حزب الله.
لم تأت الجلسة الحوارية ،التي أرجأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى  17شباط المقبل ،على الملف
الرئاسي ،ألنّ الوقائع الرئاسية خارج الجلسة فرضت نفسها بعد لقاءي باريس ومعراب إلى درجة أنه لم
أي قيمة رئاسية في المدى المنظور.
يعد للجلسات الحوارية ّ
ال رئيس في الوقت الحاضر ،كما قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط عبر «تويتر» في تغريدات
متواصلة طيلة جلسة الحوار التي غاب عنها بداعي المرض كحال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب
طالل أرسالن ،كذلك تغيّب عن الجلسة النائب ميشال المر.
ويبدو أنّ الفرصة الرئاسية معدومة في الوقت الراهن ،واألمور مج ّمدة وغير قابلة للحلحلة ،ولذلك عزف
المتحاورون عن مقاربة هذا الملف ،وهو البند األول على جدول األعمال ،ال سيما أنّ ك ّل طرف ال يزال عند
موقفه ،وهذا ما عبّر عنه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عقب انتهاء الجلسة بتأكيده االستمرار
بترشحه لرئاسة الجمهورية ،وأنه إذا كان هناك «خطة بـ« فيكون العماد عون «الخطة أ» ،وإذا لم يوافق
على «الخطة بـ« فال نعترف بالـ»خطة أ» .وسأل« :كيف سينسحب من لديه  70صوتا ً لمصلحة من لديه 40
صوتاً» ،وقال للصحافيين عن لقاء معراب «اقرأ تفرح ...واكملوا المثل الذي تعرفونه».
استه ّل رئيس المجلس النيابي
الجلسة بالتذكير ب��االت��ف��اق على
تفعيل ال��ح��ك��وم��ة .وق����ال :بحثت
الموضوع مع رئيس التيار الوطني
الحر وزير الخارجية جبران باسيل
وكان متجاوبا ً ومتفاهما ً على معالجة
تعيينات المجلس العسكري .وأعتقد
أنّ الموضوع ب��ات محلوال ً وهناك
إجماع على الكاثوليكي والشيعي
وتبقى مشكلة األرث��وذك��س��ي ،لكن
األغلبية مع العميد سمير الحاج،
ولذلك أتمنى على المشاركين في
�ص الشيخ
ط��اول��ة ال��ح��وار وب��األخ� ّ
سامي الجميّل والشيخ بطرس حرب
الموافقة ،لكي نقلّع ف��ي موضوع
الحكومة.
ال��ج��م� ّي��ل :ل��م��اذا ال نضع معيار
األقدمية و ُننهي هذه المشكلة.
ب ّري :لقد اعتمدنا المعيار القانوني
وأخ��ذن��ا مجموعة أس��م��اء تقف في
المقدّمة وعلينا أن نختار منها.
الجميّل :ال نستطيع المقاربة بين
قائد الجيش والمجلس العسكري،
قائد الجيش ه��و مسألة سياسية
والمجلس العسكري هو قضية تقنية
إدارية تقترحها قيادة الجيش.
بري :أنا أخذت موافقة األغلبية،
وبحثت الموضوع مع وزي��ر الدفاع
سمير مقبل ،وعلينا أن ننتهي من هذا
األمر.
ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
ف��ري��د م��ك��اري :األق���دم ليس األك��ف��أ.
أوج��ه��ه للشيخ سامي،
ه��ذا ال��ك�لام ّ
وإال ف���إنّ ذل���ك يلغي التعيينات.
توجهت
وأضاف :دولة الرئيس أنت ّ
بسؤالك إلى الشيخ سامي والشيخ
بطرس ،واالثنان ليسا من الطائفة
تتوجه بكالمك
األرثوذكسية ول��م
ّ
إلي أنا األرثوذكسي ،مع ثنائي على
ّ
العميد الحاج.
توجهت إليهما ألنّ سامي
ب��ري:
ّ
لديه ثالثة وزراء في الحكومة وحرب
وزير في هذه الحكومة.
ح�����رب :أن����ا أرف�����ض تسييس
التعيينات العسكرية.
بري :شو منغيّر القانون؟!
السنيورة :س��أت��ح�دّث ف��ي أرب��ع
نقاط:
 1ـ الموقف الذي اتخذته وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،واعتبر أنّ نظرية النأي
بالنفس ال تنطبق ع��ل��ى الموقف
الذي اتخذته وزارة الخارجية .وهذا
الموضوع ب��ات يشكل مشكلة على
ع�لاق��ة لبنان الخارجية وب��ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ،وه���ذا ال��م��وق��ف ل��ه صلة
بتركيبتنا وهويتنا .واعتبر أنّ هذا
الموضوع أه ّم من التعيينات ،مذ ّكرا ً
بدولة وقفت إلى جانب صدام حسين
ج���رى إب��ع��اد  1000ش��خ��ص من
رعاياها من الخليج في يوم واحد.
 2ـ في موضوع الوزير السابق
ميشال سماحة ،كيف لشخص يرفع
صوت أغنية دينية في سيارته يت ّم

توقيفه وإلقاء القبض عليه وتعذيبه
والحكم عليه  5سنوات .إذا استم ّرت
األمور على هذا النحو فسنرى مئات
األشخاص عند داع��ش .نحن وقفنا
إلى جانب حزب الله عندما ص ّنف
نتحسس
منظمة إرهابية ،يجب أن
ّ
م��ش��اك��ل بعضنا ال��ب��ع��ض ونشعر
بهموم بعضنا البعض ألنّ ذلك يهدّد
التضامن الوطني.
 3ـ ت����ردّي األوض�����اع المالية
واالق��ت��ص��ادي��ة .إنّ ك�� ّل ال��م��ؤش��رات
المالية خطيرة وك ّل التوظيفات في
السلطة ميليشياوية وك � ّل موظف
يفكر كيف يخدم طائفته.
بري :متى كانت األمور غير ما هي
عليه اليوم؟
ال��س��ن��ي��ورة :ي��ت��اب��ع ف��ي النقطة
الثالثة ،يجب أن نضع أيدينا ببعض
لنضع حدا ً لهذه الظواهر ،فانخفاض
أسعار النفط ظاهره نعمة لكن باطنه
نقمة .لذلك تجب العودة إلى 5000
ل��ي��رة على سعر صفيحة البنزين
لتخفيض العجز.
 4ـ العقوبات األميركية اعتبرها
ش��دي��دة ال��خ��ط��ورة ،وأذك����ر عندما
منعني األميركيون من السفر إلى
الواليات المتحدة عندما تب ّرعت بـ
 500دوالر.
ب��ري :أن��ت تب ّرعت بمليون ليرة
واتصلت بي يومذاك ألعملك واسطة
مع األميركيين.
السنيورة :األمر يحتاج إلى حكمة.
أنا أؤيد اقتراحات الرئيس بري في
هذا الخصوص ،علما ً أنه قد ال تكون
هناك نتائج ،يجب أن نقلل من الكالم
الذي يقوم على التهيّج.
ب��ري :أن��ا أواف���ق على ج��زء كبير
م��ن ال��ك�لام وأؤي����ده .وف��ي موضوع
سماحة ،ال أح��د مختلف م��ع أح��د،
والحوار الثنائي بين حزب الله وتيار
المستقبل الذي عُ قد في عين التينة

االثنين تط ّرق إلى هذه النقطة ،وليس
هناك م��ن خ�لاف ح��ول الموضوع.
إنّ الجميع يشهد للقاضي طاني
لطوف أن��ه مثل «القطار» ال يرضخ
أليّ مداخلة ،داعيا ً إلى التعجيل في
إصدار الحكم في هذه المسألة.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ع��م��ل مجلس
ال��وزراء ،قال بري :إذا بقينا من دون
مجلس وزراء فسنقع «على رأسنا
ش� ّ
���ك» .ه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى انعقاد
مجلس الوزراء والى انعقاد جلسات
مجلس النواب .ثم تال بري المعطيات
والوقائع التي حصلت معه في إقرار
المجلس النيابي للقوانين المالية
بما فيها قانون تبييض األموال الذي
تبيّن أن��ه يقبع في أدراج المجلس
منذ ثماني سنوات .ثم قال إنه أرسل
رسالة إلى أوباما وكلّف وزير المال
علي حسن خليل باإلعداد إلى السفر
لواشنطن م��ع ف��ري��ق م��ن الخبراء
وسيرسل لجنة نيابية من النواب
ياسين جابر ،روبير فاضل ،أالن عون
ومحمد قباني أيضا ً للغاية نفسها.
ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي :هناك
شاب يُدعى طارق مرعي في طرابلس
ت ّم توقيفه ،ألنه كان يحمل خرائط
لمداخل ثكنة ق��وى األم��ن الداخلي
وحكم بالسجن  15عاماً ،فماذا نقول
ُ
للناس في ملف سماحة؟
تراخ من قبل القضاء
حردان :هناك ٍ
في ما يتعلق بالعمالء.
السنيورة :لماذا لم تعلن موقفا ً في
خصوص فايز كرم.
يوجه لي،
ح��ردان :هذا السؤال ال َّ
ألنني قاتلت العمالء .أن��ا ال أسجل
مواقف سياسية بل أدعو إلى حماية
الوطن ،وبعد هذه الهمروجة التي
�اض
ي��ت��ع� ّرض ل��ه��ا ال��ق��ض��اء ،أيّ ق� ٍ
سيكون على استعداد ألخذ أحكام؟
فليوضع هذا الموضوع على طاولة
مجلس الوزراء.

حسم فرنجية ق��راره بالتمسك بترشحه ،وحسم دع��م كتل الرئيس نبيه ب��ري والرئيس سعد الحريري
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط والوسطيين والمسيحيين المستقلين له ،بتأكيده أنه يحظى
بـ  70صوتاً .أما رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،فغاب عن الجلسة التي لو حضرها
لكان لها رونق رئاسي آخر ،فهو لم يلتق فرنجية بعد لقاء معراب ،وربما كنا قد سمعنا منه تصريحا ً رئاسيا ً
يؤكد فيه ضرورة توفر النصاب السياسي لجلسة انتخاب الرئيس الذي يجب أن يحظى بحيثية شعبية
تمثيلية ،أو ربما لما كنا سمعنا أيا ً من التصريحين «المردي» و«العوني» ،وإنْ اختار فرنجية الجلوس أمس،
في الجلسة متوسطا ً الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بطرس حرب ما استدعى تعليقا ً من رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان «شو مغيّرين القعدة» ،فر ّد السنيورة «غيرة وال ضيقة
عين» ،فقال بري «يبدو أنّ هذه القعدة خطيرة» .وكانت سبقت ذلك دردشة لفرنجية مع حردان وأخرى
سريعة مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،وخلوة على «الواقف» لمدة  20دقيقة مع رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.
قد يكون جنبالط أكثر من أصاب في توصيف هيئة الحوار ،عندما قال إنها أصبحت مثل هيئة تشخيص
مصلحة النظام في إيران على قاعدة أنها تح ّولت ،كما تقول مصادر نيابية شاركت في الحوار لـ«البناء» ،إلى
«إطار أعلى إلدارة السياسة اللبنانية ،بما فيها المواضيع التي لها عالقة بمجلس الوزراء».
أظهر جنبالط هذه المؤسسة الحوارية التي كان من أكثر الداعمين النطالقتها أنها مفروضة على المتحاورين
في غياب المؤسسات الرسمية المعطلة ،وإنْ كانت «تغريدته التويترية» قد حملت موقفا ً تصعيديا ً على
غرار مواقف رئيس الحكومة تمام سالم والرئيسين الحريري وفؤاد السنيورة ض ّد الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،بعد عودة وزير الصحة وائل أبو فاعور من زيارته السعودية.

السنيورة :الموضوع ال يرتبط
ب��ح��ادث��ة ،ب��ل ه��ن��اك «ن���اس بسمنة
وناس بزيت».
ميقاتي :هناك معايير مزدوجة في
هذا الموضوع.
ح���ردان :أن��ا أش���دّد على ض��رورة
المعالجة بطريقة ثابتة بحيث ال
ينقسم الرأي العام.
ال��ن��ائ��ب أح��م��د ك��رام��ي :القاضي
لطوف «قبضاي وآدمي».
ح��رب :وسياسيا ً ه��و أق��رب إلى
فريق  14آذار.
ب���ري :أذك���ر ب���أنّ م��ا ص��در ليس
حكماً.
السنيورة :لكنه مؤشر على طبيعة
الحكم.
باسيل قدّم رؤية مطولة ردا ً على
ما قاله السنيورة ،وقال :اقتصاديا ً
ال يبدو عرض للتطورات االقتصادية
من زاوي��ة معينة .هناك استثنائية
في الميثاقية ،ندخل المجلس بسبب
تعيين ف��ي ق��ي��ادة األم���ن الداخلي،
لكن ال مشكلة في مخالفة القانون
في تعيينات المجلس العسكري.

ال نريد مخالفات ال في ق��وى األمن
الداخلي وال في الجيش ،مذكرا ً بأنّ
مواقفه جرى تنسيقها مع الرئيس
سالم وأنّ الموقف األخير في المؤتمر
الهندي والمؤتمر اإلسالمي هي ذاتها.
المواقف التي اعتمدتها في جامعة
الدول العربية ،وأنها تعكس سياسة
الحكومة اللبنانية؛ وحيث هناك إدانة
للتع ّرض للبعثات الدبلوماسية هذا
الموقف تب ّنيناه ،وحيث هناك إدانة
للتدخل في الشؤون العربية تب ّنينا
هذا األمر ،لكن ما يتعلّق باالصطفاف
السياسي أو األحالف أو اتخاذ موقف
مما يجري في سورية أو اعتبار الذين
أعدمتهم السعودية إرهابيّين أو
التطرق إلى حزب الله فنحن نأينا
بأنفسنا .هناك ص��راع سعودي ـــ
إيراني ،سني ـــ شيعي ،هل تريدون
أن نكون ج��زءا ً من اصطفافه .وهذا
ال��م��وض��وع س� ُي��ب��ح��ث ف��ي مجلس
الوزراء.
السنيورة :ف��ي ال��م��رة الماضية
حصل خلط بين القرار والبيان ولقد
أخبر َتنا أنّ القرار أتى على ذكر حزب

الله ،لكن تبيّن أنه لم يأتِ على ذكر
حزب الله ،لذلك كان عليك أن تصدر
ق��رارا ً صريحا ً في تأييد هذا القرار.
نعم ،عندما تحصل خالفات ومحاور
ال ندخل فيها ،لكن أن يكون هناك
تضامن عربي فالمشكلة مختلفة،
وال أدري إذا كنت تعرف الخليج ،إذا
قال أحدهم لك أنت طيب فال يعني أنه
يوافقك ال��رأي ،كما أنّ ال ُك ّتاب الذين
يكتبون في الصحافة الخليجية من
أنفسهم يُوحى إليهم.
رع��د :ال أري��د أن أتحدّث في هذه
المواضيع ،ألنها من خ��ارج جدول
األعمال ،لديّ حديث ومالحظات على
ما قاله السنيورة وس�لام ،لكن هذا
يناقش في مجلس الوزراء .وقد أشار
زميلنا النائب أسعد حردان بما يكفي
في ما يتعلق بالنقاط األخرى.
ب��ري :إنّ التوافق في ما يتعلق
بالمجلس العسكري ح��ص��ل .وقد
أبلغني النائب الجميّل موافقته،
ويمكن للرئيس سالم أن يُعلن عن
التوافق ،أما األمور بالنسبة لمجلس
ق��ي��ادة ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي فهي
«ماشية» ،وهذا ال يحتاج إلى مجلس
وزراء.
س�ل�ام :خ�لال يومين ننتهي من
موضوع ترحيل النفايات ،والعروض
التي تسمعون عنها اآلن تأتي من قبل
رجال أعمال يف ّكرون بالثراء السريع،
ولماذا لم تأت هذه العروض من قبل.
هذه مزايدات .علينا أن ننتهي خالل
ّ
ونتفضى لمعالجة مستدامة
أي��ام
لهذه المشكلة.
النائب غازي العريضي :ما ُطرح
في ه��ذه الجلسة خطير ج��داً ،وك ّل
النقاش يفضي إل��ى نتيجة واح��دة
هي أنّ الوجع واحد واالرتداد السلبي
يصيب ك ّل اللبنانيين.
وزي��ر السياحة ميشال فرعون:
يجب أن نعمل لبلورة موقف واحد
منذ اآلن في ما يتعلق بموقف الدول
الخليجية والمواقف التي تتخذها
الخارجية اللبنانية.

