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«�إ�سرائيل» :حزب اهلل يك�شف ورقته الكبرى...
 روزانا ر ّمال

محمد حم ّية
ازدحام الساحة المحلية بالملفات االجتماعية واالقتصادية
وصخب السياسة والرئاسة ،حجب اهتمام المسؤولين ع ّما
يجري على الضفة األخ��رى من ال�ب�لاد .إره��اب عابر للحدود
يتهدّد اللبنانيين ك ّل يوم ،حرب طاحنة بين تنظي َمي «داعش»
و«النصرة» ت��دور رحاها في الجرود الشرقية الحدودية مع
س��وري��ة ،لكنها ال تلقى أي ص��دى داخ �ل��ي ،خ�ص��وص�ا ً لدى
المعنيين .فكيف لدولة وحكومة أن تنشغل عن إرهاب قابع على
حدودها ويخطط لتمرير مشروعه عبر أراضيها ويتهدّد أمنها
القومي وسلمها األهلي؟ هي دولة غائبة عن إرهاب حاضر على
الحدود وينتشر داخليا ً في عرسال البقاعية التي تأوي عشرات
اآلالف من النازحين السوريين وآالف المسلحين اإلرهابيين
الذين يتج ّولون س ّرا ً وعالنية في المدينة.
عي ُن المقاومة الساهرة وجهود الجيش اللبناني الذي ُيمطر
مواقع المسلحين بصواريخه ومدافعه بشك ٍل شبه يومي ،ال
يع ّوضان إهمال الدولة لهذا الخطر الداهم الذي يحتاج إلى خطة
وطنية استباقية لدرئه وتج ُّنب تداعياته الكارثية ،وال ُيخفى
على أحد أنّ لبنان يشكل هدفا ً لتنظيم «داعش» للعبور من خالله
إلى المتوسط للسيطرة على منفذ بحري يكون أحد العناصر
الرئيسية إلن�ش��اء دول�ت��ه المزعومة ،وم��ا اع�ت��راف��ات موقوفي
التنظيم لدى السلطات اللبنانية ،إال دليل على ذلك ،فضالً عن
تأكيده من المسؤولين األمنيين.
وف��ي ه��ذا السياق ،ي�ح� ّذر مصدر أمني سابق ف��ي تصريح
لـ«البناء» من مخطط إلشعال الوضع األمني في عرسال لوجود
جهات داخلية وإقليمية تريد للمدينة أن تبقى خنجرا ً في خاصرة
المقاومة وفي خاصرة سورية ،كما ال تريد للجيش السوري
أن يحقق إن�ج��ازا ً عسكريا ً و ُينهي المجموعات المسلحة على
حدوده الجنوبية وال للمقاومة أن تأمن وترتاح من هذا الجيب
األمني ال ُمقلق.
فهل آن األوان للعب ورقة عرسال المزدوجة األهداف؟ وهل
يكون ذلك بابا ً لفتنة مذهبية وطريقا ً لعبور تنظيم «داعش» إلى
منفذ بحري على المتوسط؟
يجيب ال�م�ص��در األم�ن��ي نفسه ب��أنّ الهجمات ال�ت��ي يش ُّنها
«داعش» على «النصرة» واحتالل مواقعها في الجرود ،يؤشران
إلى وجود ُم ّ
خطط لدى هذا التنظيم يعمل على تحقيقه ،ما يعني
أنه سيُكمل طريقه بعد إنهاء «النصرة» إلى قرى البقاع الشمالي
للوصول إلى الهرمل ،ما يس ِّهل عليه العبور إلى عكار عبر جبال
أكروم ومنها إلى البحر المتوسط.
ويلفت المصدر إل��ى أنّ تنفيذ ه��ذا ال ُم ّ
خطط احتمال جدي،
مستبعِدا ً في الوقت عينه ،أن يكون التنظيم ق��ادرا ً على تنفيذه
تصب في مصلحة
في الظروف األمنية والعسكرية الحالية التي
ُّ
الجيش السوري وحلفائه ،خصوصا ً بعد التدخل الروسي ،من
دون أن ُيخفي تخ ُّوفه من خصوبة الساحة اللبنانية التي ُتس ِّهل
على التنظيم تحقيق مشروعه ،ال سيما في عرسال .يضيف:
ف��ي ح��ال ت � ّم ذل��ك ،فقد ي�ج� ُّر المقاومة إل��ى ات�خ��اذ ق��رار يشبه
القرار التي اتخذته في  7أيار عام  .2008فعندما يصل الخطر
إلى ح ّد ضرب بنية المقاومة وإمكاناتها وإغراقها في الفتنة،
فالمس
فلن تقف حينها عند مسألة التهديد بالفتنة المذهبية،
ّ
بسالح االتصاالت دفع المقاومة إلى دخول العاصمة ،واحتالل
عرسال يعني أنّ لبنان ُمهدَّد والمقاومة ُمهدَّدة وقد تدخل حينها
بأساليب متعدِّدة بالتعاون مع الجيش وأهالي عرسال والقرى
المجاورة.
وي�لاح��ظ ال �م �ص��در وج���ود ت�ق��اط��ع م�ص��ال��ح ب�ي��ن «داع���ش»
والسعودية ،كاشفا ً أنّ «عناصر التنظيم يتردّدون إلى السفارة
السعودية ألخ��ذ روات�ب�ه��م منها» .ويتوقع المصدر أن تبقى
عرسال بوابة للضغط ،إذ ال حكومة تملك القرار إلزالة الخنجر
م��ن ظهر المقاومة وس��وري��ة ،وبالتالي ف��إنّ استخدامها من
السعودية وحلفائها أمنيا ً وسياسيا ً سيستم ّر حتى الرمق
األخير.
من جهة أخرى ،ترى مصادر مطلعة في  8آذار في تصريح
لـ«البناء» أنّ وجود المقاومة وسالحها هو ما يثني السعودية
وغيرها عن تفجير الوضع األمني في لبنان ،وتعود المصادر
بالذاكرة إلى مرحلة ما ُسمي بثورة  14آذار ،وتعتبر أ ّنه «في
ذل��ك الحين كانت تلك القوى تشكل  60في المئة من الشعب
ال�ل�ب�ن��ان��ي وك��ان��ت تحظى ب��دع��م المجتمع ال��دول��ي والرئيس
األميركي السابق جورج بوش ،لكنّها لم تستطع ومعها الدول
الداعمة لها تغيير المعادلة الداخلية ال األمنية وال السياسية،
أما اآلن فقد تضاءل تمثيل هذه القوى إلى حدود  40في المئة
وف��ي ح��ال ره��ان ال �خ��ارج على استعمال اللعبة األمنية ض ّد
المقاومة ،فسيتضاءل حجمها أكثر ليصل إل��ى الصفر ،ألنّ
المقاومة حينها ستذهب إلى المواجهة الحاسمة ،لذلك يحرص
داعمو هذا الفريق على وجودهم في لبنان من خالل نسبة 40
في المئة المتوفرة».
وتح ّذر المصادر من أنّ «استخدام س�لاح الفتنة المذهبية
في وجه المقاومة ،يعني استهداف المقاومة ككيان وليس فقط
كسالح إش��ارة كما حصل في  5أي��ار» ،وتربط المصادر بين
التعاون بين األجهزة األمنية اللبنانية كافة ال��ذي أنتج كشف
العديد من الشبكات والخاليا اإلرهابية وحفاظ الدول على نسبة
فسر المظلة
الـ  40في المئة التي تمثلها قوى  14آذار ،وهذا ما ُي ِّ
األمنية الخارجية التي تغطي لبنان والتي يعمل الجميع تحتها،
فضالً عن الخطر الذي سيتهدَّد ال��دول الغربية في حال نجاح
«داعش» بلوغ المتوسط والوصول إلى السواحل األوروبية.
أم ��ام ه��ذه المعطيات ف ��إنّ ال �س��ؤال ال �م �ط��روح :ه��ل اهتمام
ال��والي��ات المتحدة المفاجئ بدعم الجيش اللبناني بالسالح
وزي ��ارة قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي إل��ى واشنطن منذ
أسبوعين ،ي�ع��ود إل��ى م �خ��اوف أميركية م��ن سيناريو جديد
ُيعدُّه «داعش» لعرسال شبيه بهجومه عام 2013؟ أما السؤال
األخطر فهو :هل يصبح هذا السيناريو أقرب إلى التحقيق بعد
انتقال عناصر «داعش» إلى عرسال مع انطالق هجوم الجيش
السوري وحلفائه ال ُمحتمل على الشرق السوري وتحديدا ً على
الرقة ودير الزور؟
ال ُتخفي المصادر تأثير األزمة السياسية الداخلية ،ال سيما
الفراغ الرئاسي على الوضع األمني ،وتربط بين انتخاب رئيس
للجمهورية وبين الملف السوري ،وترى أنه في ظ ّل موازين
القوى الحالية ،فإنّ سيناريو انتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً
للجهورية وشخصية من  14آذار رئيسا ً للحكومة أق��رب إلى
الواقع ،أما إذا ذهب الوضع في سورية إلى نصر حاسم للجيش
«حصة
السوري والمقاومة ،ف��إنّ فريق  8آذار حينها سينال
ّ
األسد» ،أي ينال رئيس الجمهورية ويشارك في اختيار رئيس
الحكومة وإن كان من  14آذار.
ِّ
وتختم المصادر بالقول« :إنّ حزب الله سيسخر انتصاراته
الميدانية في سورية في ال��داخ��ل ،لكن تحت عنوان الشراكة
الوطنية وبناء ال��دول��ة ،فالفرق شاسع بين خروجه قويا ً من
الحرب في المنطقة وسورية وبين أن يخرج مهزوماً».

خفايا
خفايا

معادلة دقيقة أطلقها السيّد حسن نصرالله في خطابه
األخير تك ّفلت بتغيير مسار الملفات العالقة في المنطقة،
ووض��ع األم��ور في نصابها ،وهو خطاب فيه من الحزم ما
يكفي ليشكل رسالة محكمة لخصوم إي��ران ،وخصوصا ً
الحلف األكثر تض ّررا ً من توقيعها االتفاق النووي مع الغرب،
ومن استمرار تقدّم عالقاتها مع األوروبيين بشكل خاص،
وهو المحور «اإلسرائيلي» التركي السعودي الذي لن يف ّوت
فرصة للتأثير دراماتيكيا ً في الحرب السورية ضمن عنوانين
أساس ّي ْين ...األول تحجيم نتائج االتفاق النووي عن طريق
إضعاف تداعياته بإضعاف الموقف السوري ومعه موقف
ونفوذ إي��ران في سورية وما يعنيه بشكل مباشر الموقف
اإليراني في اليمن ،والثاني تقييد حزب الله وهزمه بعد
استنزافه في األزمة السورية بالحساب «اإلسرائيلي» بشكل
خاص.
المخصص لذكرى
تط ّرق السيّد نصرالله في الخطاب
ّ
الشهداء ال��ق��ادة ال��ى نيات التدخل السعودي  -التركي
المباشر في سورية واللغة التصعيدية التي تحدّث فيها
بما يشكل ترحيبا ً مبطنا ً بتدخل من هذا النوع على طريقة
االستفزاز المتع ّمد للمعنيين ين ّم عن جهوزية لدى الحزب
ألس��وأ االحتماالت والتقديرات في األزم��ة السورية ،وهو
نسف لك ّل مزاعم ضعف عزيمة حزب الله وكوادره وقدراته
المالية واللوجستية التي ُر ّوج لها طيلة األزمة ،والتي تعني
«إسرائيل» بشكل مباشر كمقدرات كان من المفترض باألزمة
السورية أن تكون قد تكفلت بإتالفها.
يقول السيد نصرالله للسعوديين واألتراك و»اإلسرائيليين»
معا ً إنّ هذا التدخل يتك ّفل بح ّل أزمة المنطقة ،ما يعني أنّ
الحزب جاهز لخوض معركة تتخطى الحدود الجنوبية
اللبنانية لتدخل معركة تحرير األراض��ي الفلسطينية وال

تفسير آخر يفترض أنّ حالً ألزمة المنطقة سوى ح ّل الملف
الفلسطيني وتسكير هذا الصراع ،بحسب السيّد نصرالله.
تدرك «إسرائيل» أنّ المعضلة التي طرحها السيّد نصرالله
اليوم ال تكمن في التزامه بكالمه ووع���وده ،بل بتضييق
الخناق واالحتماالت أمامها ورفع منسوب المخاطر من أيّ
تحرك لحزب الله ،حيث تدرك أجهزة االستخبارات األمنية
«اإلسرائيلية» أنّ حزب الله قد تمدّد بشكل كبير في سورية ،ايّ
انّ الحزب الذي كانت تسعى «إسرائيل» إلى تحجيم حضوره
في لبنان ،وش ّنت اعتداء صريحا ً في حرب تموز عليه تحت
عنوان «التخلص من حزب الله» ،بات اليوم بحدود أكبر
ّ
فتوغله في الميدان السوري منحه قدرات
وامتداد أخطر،
استخبارية أكبر وفرصا ً هامة للتخطيط ألكثر من مشروع
لمهاجمة الكيان «اإلسرائيلي» عند أيّ خطر يتهدّده أو يتهدّد
لبنان ،ويُضاف الى المشهد النفوذ الها ّم للحزب في الميدان
العراقي ،بمعنى آخر تدرك «إسرائيل» بشكل جيّد أنّ أوراق
قوة حزب الله قد تضاعفت ،وأنّ حديث السيد نصرالله عن
تكبير الملف وتعقيده في حال دخول األتراك والسعوديين
الى سورية ليس هباء ،بل ينطلق من حقائق أمنية وقدرات
مستجدّة.
«إسرائيل» اليوم أمام معادلة ردع جديدة رسمها السيّد
نصرالله بخطابه ،وهي تشبه بتأثيرها تأثير الصواريخ
المد ّمرة التي تشكل عسكريا ً بطبيعة الحال قدرة ردع للعدو
في المعارك عبر عرض «القدرات والمقدرات» ،وهذه ليست
أول��ى رسائل السيّد نصرالله الرادعة التي تعاطت معها
«إسرائيل» من دون شك ،إنما أخطرها بالنسبة إليها ألنها
تطال الصراع العربي ـــ «اإلسرائيلي» الشامل ،فهل ترتدع
«إسرائيل» عن هذا التهديد المباشر الذي استخدمه السيّد
نصرالله لردع هذا التقدّم وإعطاء المعنيين الوقت الكافي
للمزيد من التفكير والحسابات عمالً بالسياسة نفسها
بوضعه مسبقا ً في حرب تموز معادالت ،مثل« :الضاحية
مقابل حيفا» ،و»مطار بيروت مقابل مطار بن غوريون»؟

خطاب السيّد نصرالله الذي تط ّرق في أغلبيته إلى األزمة
السورية والوضع العام في الشرق األوس��ط ،ومن خالل
الحيّز الذي أعطاه لمسألة المشروع التكفيري في المنطقة
والتحدّيات أمام الطائفتين السنية والشيعية في المنطقة،
هو دخ��ول مباشر على مستوى خلط األوراق كلها ومنح
فرصة تمهل للتفكير مليا ً ووضع المشهد في إطاره ،وأكثر
ما يعني «إسرائيل» في هذا اإلطار أنّ الحزب يشكل بالنسبة
إليها جهة مجربة وليست استفزازية أو استعراضية عدا عن
أنها تدرك تماما ً أنّ الحزب مستع ّد في أيّ وقت لتنفيذ وعوده
في االنتقام لدماء شهيده القائد عماد مغنية وأللف سبب
وسبب ،بينها أهمية الرئيس السوري بالنسبة إلى حزب الله
كرئيس داعم للمقاومة يؤتمن على تأمين السالح المطلوب
لها والذي حظي أيضا ً في خطاب السيّد نصرالله بالتمجيد
المطلوب.
ق���دّم ح��زب ال��ل��ه ب��األم��س اع��ت��م��اده ال��واض��ح المتمثل
باستعداده للدخول على خط المواجهة والمبارزة أليّ جهة،
اكانت سعودية او تركية ،وبالتالي فإنّ هذا الحساب يفترض
ان تأخذه الدولتان بعين االعتبار بشكل أكبر من أيّ وقت
ّ
يتوضح السبب الرئيسي الذي حدا بالسعودية
مضى ،وهنا
إل��ى تسمية الحلف ال���ذي ت��ن��وي تشكيله منذ شهرين
بـ»التحالف اإلسالمي» وتوسيعه من اإلطار العربي من أجل
دخول تركيا إليه ضمن إطار مألوف ،وضمن هذا المعطى
فإنّ القراءة السعودية  -التركية لمصير هذا الحلف ونطاق
عمله تخضع هي األخرى الختبار بعد إعالن حزب الله شريك
سورية التي أعلنت االستعداد وتحدّثت عن صناديق خشبية
جاهزة للمعتدين ،وإيران التي ذ ّكرت بنهاية أنظمة خليجية،
وروسيا المتربّصة لتركيا...
وموقف حزب الله األخير من رؤيته لهذا التدخل ،والتي
كشفها أمينه العام والتي ستأخذ حزب الله نحو فلسطين،
وحده حزب الله يجيد مخاطبة «إسرائيل وها هو يكشف
ورقته الكبرى واألخيرة ويرفعها في وجهها...

قلّل قيادي في «قوى
 14آذار» من شأن دعوة
الرئيس سعد الحريري
األمانة العامة للقوى
المذكورة إلى إجراء
مراجعة نقدية لواقع
هذا الفريق ،في ظ ّل
الخالفات المستحكمة
بين أطرافه ،والفشل
الذي ُيمنى به على
المستوى السياسي،
وأشار القيادي إلى
«أن ال جدوى من هذا
األمر ،إذ سبق أن
حاولنا القيام بمثل هذه
الخطوة ،لكننا اصطدمنا
بتشبّث ك ّل حزب
بمواقفه وإصراره
على االستمرار بأدائه
المعتاد ،وباءت ك ّل
المحاوالت بالفشل»...

الحريري يلتقي رئي�س «المردة» مجدِّ داً التزامه بتر�شيحه

عر�ض مع م�س�ؤولين قبار�صة التعاون الع�سكري وملف النازحين

جدّد الرئيس سعد الحريري التزامه
بترشيح ال��ن��ائ��ب سليمان فرنجية
ل��رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،ف��ي حين أكد
فرنجية أنه مستمر في الترشح طالما
أنّ هناك كتالً نيابية تدعم ترشحه.
والتقى الحريري فرنجية ظهر أمس
ف��ي بيت ال��وس��ط ،وأق���ام على شرفه
مأدبة غ��داء حضرها وزي��ر الداخلية
نهاد المشنوق ،النائب السابق غطاس
خوري ،الوزير السابق يوسف سعادة
ومدير مكتب الحريري نادر الحريري.
ب��ع��د ال����غ����داء ت���ح���دث ف��رن��ج��ي��ة
للصحافيين وق���ال« :جميعكم يعلم
العالقة مع الرئيس الحريري ،خاصة
في الفترة األخيرة .واليوم لبينا دعوة
دولته للغداء ،واألساس في ذلك تقديم
واج��ب التعزية باستشهاد الرئيس
رفيق الحريري في  14شباط ،والذي
كانت تربطنا به عالقة مودة وصداقة.
وأعتقد أنّ المرحلة السابقة لم تكن
كما هي اليوم ،فالنفوس هدأت وبات
الجو أفضل ،وأصبح معروفا ً من كان
فعالً صديق الرئيس الحريري ومن
كانت لديه عالقات سياسية معه .قد
نكون قد اختلفنا في فترة ما أو اتفقنا
في فترة أخ��رى ،ولكنّ المحبة كانت
دوما ً موجودة وكذلك االحترام ،وفي ك ّل
اللقاءات التي عقدناها مع دولته كانت
العالقة بالرئيس الشهيد لها ال��دور
األساسي في هذا الموضوع .وقد تكلمنا
كالما ً وجدانيا ً في هذا الشأن».
أض��اف« :أم��ا في السياسة ،فإننا
اليوم أتينا لشكر دولته على تأييده
موضوع دعمنا لرئاسة الجمهورية،
وتأكيده هذا الدعم .وتداولنا في األمور
الراهنة ،واألمور التي يعتبرها البعض
ثانوية في البلد ،فيما الرئيس الحريري
وأن���ا نعتبرها أس��اس��ي��ة ،وال��ت��ي هي
األم��ور المعيشية والبيئية والحياتية
للمواطن .هناك الكثير ممن وبخنا عليها
واعتبرنا نتحدث في األمور الثانوية،
فيما هي بالنسبة لنا أم��ور أساسية.
كذلك تحدثنا ف��ي م��وض��وع الواجب
الديمقراطي لك ّل لبناني ولك ّل استحقاق،

استبعد نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع سمير مقبل انتخاب رئيس في
ال��م��دى المنظور «ف��ي ظ � ّل التشنج
السياسي واألختالف في الرأي بين
األقطاب السياسية».
وب��ع��د لقائه ب��ط��ري��رك أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا ال��ع��اش��ر ي��ازج��ي ف��ي المق ّر
البطريركي في البلمند ،قال مقبل:
«ه��ذه ال��زي��ارة ه��ي لالطمئنان إلى
صحة البطريرك بعد الوعكة الصحية
التي أل ّمت به منذ فترة وألخذ بركته
أيضا ً وتوجيهاته .لقد وضعنا غبطته
في الجو السياسي السائد في البلد
والتشنجات السياسية أيضاً .ومن
جهتي ،وضعته في أجواء المؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة .ول��ق��د ت��رك��ز بحثنا
خصوصا ً على الطائفة األرثوذكسية
وكيفية العمل على تقويتها وجمعها
والمحافظة على المراكز األرثوذكسية
الموجودة في الدولة ،ألنّ في العرف
السياسي الموجود في البلد على ك ّل
طائفة المحافظة على مراكزها».
وحول ترحيل النفايات إلى روسيا،
قال« :هناك ملف غير مكتمل ،وقضايا
غير صحيحة ،وه��و م��ن مسؤولية
الدائرة القانونية في مجلس اإلنماء
واألع���م���ار .وه��ن��اك أي��ض �ا ً أم���ر غير
صحيح ف��ي ال��م��ل��ف ،مما سيخلق
خالفا ً في الرأي في مجلس الوزراء،
وأتمنى أن نجد حال نهائيا قبل أن نقع
بمشاكل صحية أكثر.
وعن الملف الرئاسي والترشيحات
التي تمت أخيراً ،قال مقبل« :في ظ ّل
التشنج السياسي واألخ��ت�لاف في
الرأي بين األقطاب السياسية ،ال أرى
أنّ هناك انتخاب رئيس في المدى
المنظور».
وكان مقبل عاد ليل أول من أمس

فرنجية :لن �أتراجع ُ
وفر�صي مت�ساوية مع الآخرين مقبل يزور يازجي :ال رئي�س في المدى المنظور

الحريري مستقبالً فرنجية في «بيت الوسط»
وفي هذا الموضوع كانت لدينا نظرة
مشتركة ،وهذه األمور ستستمر ،خاصة
أنّ هناك جلسة مقبلة في  2آذار».
وع��ن إمكانية مشاركته ف��ي هذه
الجلسة ،أجاب« :ك ّل األمور مطروحة،
وسنرى كيف ستسير ،وما أقوله أنني
أنسق دائما ً مع حلفائنا وال أقوم بشيء
إال بالتنسيق م��ع الحلفاء ،فهذا هو
األساس».
وأك��د فرنجية أنّ فرصه الرئاسية
«متساوية مع غيري ،وال أريد أن أقول
أكثر من غيري».
أض���اف« :ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك رئيس
جمهورية في لبنان ال يحظى بالتوافق
الوطني .فكل خطوة ستتخذ ستكون
منسقة مع الحلفاء».
وتابع« :نحن والرئيس الحريري
متفقون على الكثير من األمور ،وإذا كان
البعض يريد من الرئيس الحريري أن
يرشحني لكي يستخدم هذا الترشيح
في الجو الطائفي والحقن المذهبي
ويتخذها ورق��ة بيده ليستفيد منها
سلبياً ،فأنا أصدق الرئيس الحريري
واتفاقي وتفاهمي معه واض��ح ،وقد
أعلنه الرئيس الحريري في  14شباط،
وتبنى الكالم ال��ذي سبق أن قلته في
المقابلةالتلفزيونية».
وفي شأن التنسيق مع «حزب الله»
والرئيس نبيه ب��ري وال��ح��وارات بين

«المردة» و«التيار الوطني الحر» ،قال
فرنجية« :نحن نعتبر التيار الوطني
الحر حليفاً ،ونعتبر العماد عون صديقا ً
وحليفاً .اليوم األمور ليست في أحسن
ح��ال ،ولكننا نعتبر في ك � ّل الظروف
أننا نحن والتيار الوطني الحر في خط
واح��د وم��وق��ف واح���د .اآلن ترشيحي
لرئاسة الجمهورية يعتبره العماد
عون منافسة له ،أما نحن فنعتبر أنّ
ظروفنا غير ظروفه .فاليوم لو تبنى
الرئيس الحريري ترشيح العماد عون
لكان استطاع أن يوصله إلى رئاسة
الجمهورية نظرا لحجم كتلته النيابية،
أما إذا طلبوا مني االنسحاب لكي أحرج
الرئيس الحريري ،وكما يحبون أن
يقولوا مسيحياً ،فإنها ليست هوايتي
أن أُحرج شخصا ً كان وفيا ً وشهما ً معي
وذي أخالق عالية في ترشيحي .اليوم
أقول أنا ال أحرج أحدا ً من الذين تبنوا
ترشيحي ،ومن يريد أن يرشح العماد
عون فليست لدي مشكلة في ذلك».
وأكد أنه مستمر في ترشحه «طالما
أنّ هناك كتالً أيدت ترشحي فأنا موجود
ولن أتراجع».
ول����دى م���غ���ادرة ف��رن��ج��ي��ة ،سئل
الحريري عن تعليقه على تصريحه،
فاكتفى بالقول« :إنّ كالم فرنجية من
ذهب».

بو �صعب يتابع مع مراد
وكاغ �ش�ؤون ًا �سيا�سية وتربوية
ت���رأس وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي الياس بو صعب اجتماع عمل
للوحدة المختصة بتعليم النازحين
في حضور المدير العام للتربية فادي
يرق ومسؤولة الوحدة صونيا خوري
وممثلي الجهات والجمعيات الدولية
المانحة ،وتم التداول في أجواء مؤتمر
لندن األخير ونتائجه.
واجتمع ب��و صعب إل��ى الموفدة
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة
سيغريد ك��اغ وبحث معها الوضع
السياسي العام وفي نتائج مؤتمر لندن
للمانحين.
واستقبل وزي��ر التربية المجلس
الجديد لنقابة الصيادلة برئاسة النقيب
ج��ورج صيلي وتناول البحث تطوير
المهنة وال��ت��وج��ه نحو تخصصات
جديدة في الصيدلة.
ثم التقى الوزير األسبق عبد الرحيم
م��راد وتناول البحث موضوع تطوير
المناهج واإلمتحانات الرسمية وشؤون
التعليم العالي إضافة إلى األوض��اع
السياسية الراهنة.
وق���ال ب��وص��ع��ب« :ف��ي م��ا يتعلق
بموضوع الساعة لجهة الحكومة
ورئاسة الجمهورية فإننا ننظر إلى
الوضع الراهن ونقارنه بما ك��ان في
األسبوع الماضي ونالحظ أن األمور
تذهب في منحى سلبي وليس إيجابياً،
فقد كنا في األسبوع الماضي في مكان

بو صعب مستقبالً مراد
واليوم نرى أنفسنا في مكان آخر أكثر
تعقيدا ً ب��دال ً من التوجه نحو الحل.
ونأمل أن تعي القيادات السياسية في
لبنان خطورة هذا األمر وأن تعيد النظر
في األمور من أجل الوصول إلى حلول
للبنان وللبنانيين وذلك في محاولة
لعزل لبنان عن أزمة المنطقة ألن ال ح ّل
من دون انتخاب رئيس للجمهورية
وترسيخ شراكة حقيقية ،ال سيما أنّ
ينص على شراكة حقيقية وهي
الطائف ّ
التي تح ّل المشاكل ،وبالتالي فإنّ عزل
أي فريق ال يح ّل المشكل».
من جهته قال مراد« :جربنا الحوار
بهذا العدد المحدود من الشخصيات
التي تجلس إلى الطاولة ولم تظهر أي

نتيجة لهذا الحوار حتى اآلن ،لذا نأمل
أن يتطور هذا الحوار ليجمع أكبر قدر
ممكن من القوى السياسية الفاعلة
على األرض من أحزاب ونقابات تتمتع
بالشرعية ومن الفعاليات السياسية
لكي يشاركوا في ه��ذا الحوار بعدما
وصل المتحاورون الحاليون إلى طريق
مسدود ،إذ أنه ال ح ّل لرئاسة الجمهورية
وال لقانون االنتخابات وال ح ّل أيضا ً ألي
مشكلة تعانيها البالد من الكهرباء إلى
النفايات وصوال ً إلى البترول الذي لم
يستخرج .فلتأت قوى أخرى إلى هذه
الطاولة».
وك��ان بو صعب التقى النائب آالن
عون.

يازجي ومقبل خالل لقائهما في دير البلمند
إل��ى بيروت ،من زي��ارة ق��ام بها إلى
قبرص على رأس وفد عسكري تلبية
لدعوة نظيره وزير الدفاع القبرصي
كريستوفوروس فوكايدس وصفها
الجانب القبرصي بالتاريخية كونها
الزيارة األولى لوزير دفاع لبناني.
وشرح مقبل في تصريح ،صباح
أم��س ،أهمية الزيارة وعالقة حسن
الجوار بين البلدين ،وقال« :الزيارة
ك��ان��ت إيجابية وم��ث��م��رة ،إذ القت
استجابة لطلبنا الضغط الستعجال
الحصول على المساعدات اإلنسانية
خصصة للنازحين السوريين».
ال ُم َّ
أضاف« :تبرز أهمية هذه الزيارة في
اللقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس
أناستاسيادس في مسته ّل زيارتنا
إذ عرضت ل��ه األوض���اع ف��ي لبنان
والعبء الناتج عن أزم��ة النازحين
ال��س��وري��ي��ن والفلسطينيين ،إذ ال
قدرة للبنان وحده على استيعابهم
وإي��وائ��ه��م .كما ناشدته المساعدة
ف��ي استعجال تأمين المساعدات
للنازحين كي ال تبقى وعودا ً وكالماً.
كذلك ،عرضنا المساعدات العسكرية

للجيش اللبناني الذي يواجه اإلرهاب
عند الحدود حيث تتطلب المجابهة
أسلحة وعتادا ً وذخائر تمكن الجيش
من التصدي والصمود حيث الحاجة
ماسة إليها في الوقت الحاضر وليس
خالل السنوات القادمة ،خصوصا ً أنّ
قبرص عضو في االتحاد األوروب��ي
الذي سيكون له اجتماع قريب جدا ً
وسيشارك فيه الرئيس القبرصي».
وأش��ار مقبل إلى أنه جرى خالل
لقائه مع نظيره «التداول في االتفاقات
العسكرية بين البلدين وض��رورة
وضعها موضع التنفيذ ،خصوصا ً
تلك المعقودة بين  2011و،»2013
ووعده «باالهتمام بهذا األمر بحيث
تكون هذه االتفاقات قيد اإلبرام قبيل
زيارته المرتقبة إلى لبنان».
وختم« :كما كان لنا لقاء مع رئيس
مجلس ال��ن��واب القبرصي أوميرو
اياناكيس حيث ت��داول��ن��ا معه في
عدة مواضيع تتعلق بالعالقات بين
البلدين وسبل ترسيخها».

الراعي يبحث مع جريج الوظائف العامة ويلتقي دو فريج

با�سيل :الخلل الرئا�سي ينعك�س على المواقع الأخرى كلها
لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى
«أننا يجب أن نعيش في ظ ّل الميثاق الوطني ألنّ ما
يحصل اليوم هو خارج الميثاق».
وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
ال��راع��ي ،اعتبر باسيل «أن��ه عندما يحصل خلل في
رئاسة الجمهورية ينعكس هذا الخلل على ك ّل المواقع
األخرى».
وق���ال« :اتفقنا م��ع غبطته على أنّ ال��وح��دة بين
المسيحيين ه��ي تكريس للوحدة الوطنية وليست
المس بأحد
مساسا ً بأحد من الشركاء وهي ال تعني
ّ
شركائنا» ،معتبرا ً أنّ «اليد التي تمتد على الرئاسة
تمتد على اإلدارة» .أض��اف« :نحن في أزم��ة مترابطة
ّ
الحق ب��أنّ مفهوم الثلثين يعني
والدستور يعطينا
احترام الميثاق».
ورأى أنّ «مبدأ التماثلي يجب أن يطبق على ك ّل
مواقع الدولة اللبنانية وال يمكن العيش في لبنان من
دون التساوي الوطني وبالوحدة» ،الفتا ً إلى «أنّ نفس
الوحدة الوطنية يساهم في حل ك ّل المشاكل الوطنية من
اإلنماء وصوال ً إلى السياسة».
وعرض الراعي مع وزير اإلع�لام رمزي جريج ملف
الوظائف في إدارات الدولة .وق��ال جريج بعد اللقاء:
«استرشدت بنصائح البطريرك الراعي وبمواقفه الثابتة
وعرضنا القضايا العامة ال سيما موضوع الشغور
الرئاسي وموقف غبطته من هذا الشغور الذي ال تخلو
م��ن التذكير ب��ه موعظة م��ن مواعظه ف��ي ك��ل أسبوع،
وكانت وجهات النظر متقاربة بالنسبة إلى واجب نواب
األمة أن يحضروا جلسات انتخاب الرئيس وفقا ً لألصول
الديمقراطية ما دام هناك ثالثة مرشحين وأن يختاروا
باالقتراع السري داخل المجلس النيابي المرشح الذي
يعتقدون أنه يستحق أن يرأس البالد .وال شك في أنّ
الشغور الرئاسي يلقي بظالله على ك ّل الدولة وال يستقيم
عمل المؤسسات الدستورية إال بوجود رئيس جمهورية
جديد .نأمل أن يستيقظ ضمير جميع نواب األمة وأن
يفرجوا عن أسر رئاسة الجمهورية».
أضاف« :كذلك عرضنا وضع المسيحيين في اإلدارات

والمرافق العامة ووجوب اعتماد قاعدة المساواة بين
المسيحيين والمسلمين في هذه اإلدارات ،مع األخذ في
االعتبار الكفاية على أال تح ّل مكان المساواة المحاصصة
والزبائنية ،وقلت لغبطته أنّ المساواة يجب أن تكون
مطلبا ً مسيحيا ً وإسالميا ً في آن ألنّ تطبيق المساواة
هو من صلب عقد الشراكة والميثاق الوطني في لبنان.
وأعتقد أنّ الجميع يعي أهمية إشراك المسيحيين في
الشأن العام وفي اإلدارة العامة .ولكنّ األوض��اع غير
مستقرة من النواحي االقتصادية والسياسية تبعد
المسيحيين عن اإلدارات العامة وتحملهم على الهجرة.
لذلك ينبغي أن نتمسك بوجودنا وبجذورنا في أرض
لبنان وأن يقبل الجيل الطالع من المسيحيين على
اإلدارات العامة وعلى السياسة».
وكان الراعي استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دو فريج الذي أشار إلى أنّ «وزارته تهتم
بوظائف الفئة األولى فقط ،وهذه الوظائف فيها حسب
ال��دس��ت��ور ،ت��وزي��ع طائفي ومذهبي والمشاكل التي
يتحدثون عنها ال تتعلق بوزارتنا إنما بغير وزارات».
وعن االستحقاق الرئاسي ،قال دو فريج« :اليوم هناك
 3مرشحين أعلنوا عن رغبتهم في الرئاسة ،وطالما هم
أكثر من إثنين ما الذي يمنع من النزول إلى المجلس
لالنتخاب كما قال الرئيس سعد الحريري ،ونقول ألف
مبروك لمن يفوز بالرئاسة».
وأضاف« :المشكلة أنّ حزب الله وبعده التيار الوطني
الحر ال ي��ري��دان انتخاب رئيس للجمهورية الحالية
في لبنان ،إنما من الممكن أنه يريد رئيس جمهورية
للجمهورية المقبلة في لبنان التي تشكل خطرا ً على
الدستور اللبناني وعلى إتفاق الطائف في ظل الجو
المتوتر في المنطقة».
وختم دو فريج« :إذا كان هناك من تعديل دستوري ال
سمح الله تحت الضغط ،ال يمكن أن يؤدي إال إلى مزيد
من الخراب ،فالتعديل الدستوري إذا حصل كما يقولون
تحت عنوان تأسيسي يجب أن يتم في حالة سلم وليس
ف��ي حالة تشنج ،لذلك يجب أن يكون هناك رئيس
للجمهورية».

