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حمليات �سيا�سية

«ا�سحقوا عظام حزب اهلل»...
} محمد شادي توتونجي
ع��ج��زت أم��ي��رك��ا وح��ل��ف��ه��ا ال��م��ش��ؤوم ع��ن ال��ن��ص��ر ف��ي سورية،
كما رض��خ��ت لصمود إي���ران ال��ن��ووي��ة وهُ��زم��ت ه��ن��اك ،وك��� ّل هذه
االنتصارات ساهم حزب الله في صنعها ،فلو أنه هُزم في تموز
النهار المحور بأكمله ،وسقط معه الملف النووي اإليراني أيضاً،
وكذلك الدور الكبير للحزب في هزيمة الحلف الصهيو ـ ـ تكفيري
ف��ي دح��ر ال��م��ش��روع ف��ي س��وري��ة ،فأصبح ال ب�� ّد م��ن تحطيم هذه
االنتصارات عبر استهداف رأس حربة حلف المقاومة في المنطقة
حزب الله.
فبعد القرارات األخيرة التي اتخذتها أميركا وأوروب��ا بحصار
حزب الله مصرفياً ،بعد إعادة وضعه على قائمة اإلرهاب األميركية،
وف��ي أول تعليق لها على خطاب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيد
حسن نصرالله« :دول مجلس التعاون الخليجي تصنّف حزب الله
إرهابياً».
وفي أول تعليق رسمي صهيوني ،قالت وزيرة خارجية العدو
السابقة تسيبي ليفني« :قرار دول مجلس التعاون الخليجي حول
اعتبار حزب الله منظمة إرهابية هو أم ٌر مهم ودقيقٌ جداً».
كان متوقعا ً ج��داً ،ومحسوبا ً ج��دا ً مثل هذا القرار من قبل دول
البترودوالر العربي المل ّوث بدماء العرب والمسلمين ،ألنّ هذه
الدول لم تكن يوما ً إال الخادم الذي يدفع لسيده الصهيو ـ ـ أميركي
ليقبل به عبدا ً مطيعاً.
ال بل وننتظر أكثر من هذا القرار بعد إقراره من الجامعة العبرية،
ومنظمة ما يدعى «منظمة التعاون اإلسالمي» لتشكل غطاء «عربيا ً
وإس�لام��ي��اً» ل��ض��رب ح��زب ال��ل��ه بعاصفة ح��زم صهيو ـ ـ تكفيرية
بحجة أنه منظمة إرهابية والعمل على نزع سالحه ضمانا ً ألمن
الكيان الصهيوني ،كما يمنّي بعض أقطاب الحلف المهزوم في
لبنان أنفسهم من قادة المحاور اإلرهابية التابعة للمحور الوهابي
التكفيري المهزوم في المنطقة.
ه��ذا األم��ر ليس غريبا ً أب��دا ً بل ك��ان هو المشروع األس��اس منذ
قيام ما سمي بـ«الربيع العربي» والهدف واحد ،بعد هزيمة الكيان
الصهيوني في حرب تموز  ،2006وكان ال ب ّد من ضرب ك ّل َمن
ساهم بهذا النصر وتدميره من طهران إلى الضاحية مرورا ً بدمشق
قلب هذا المحور ،وك ّل من يظ ّن غير ذلك فهو واه ٌم ومشتبه.
هذا القرار لم يأت مصادفة ،فك ّل التقارير الصهيونية والمناورات
العسكرية داخ��ل الكيان الصهيوني باتت مبنية لمواجهة خطر
واحد ،وتحاكي سيناريو واحدا ً وهو هجوم من حزب الله لتحرير
المستوطنات في الجليل ،وهذا ما يؤكده أمران:
األول عمليات الحفر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الحدود
حول الجليل بخنادق كبيرة ومنحدرة وتعرية المنطقة من األشجار
لكشف تحركات عناصر حزب الله ورصدهم عندما يصدر األمر
للمجاهدين بتحرير أصبع الجليل.
أما الدليل الثاني ،فأتى على لسان أحد ق��ادة العدو حيث قال:
«في ما سبق كانت المناورات التي يجريها جيشنا تحاكي ر ّد اتحاد
جيوش عربية ،أما اآلن فك ّل المناورات تجري تحسبا ً وخوفا ً من
حزب الله».
وك��ذل��ك ل��م يكن توقيت ص���دوره م��ص��ادف��ة ،خصوصا ً بعد أن
كشفت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة عن زي��ارة وفد رفيع بقيادة
شخصية صهيونية بارزة للسعودية ،زيارة سبقتها زيارات وفود
«إسرائيلية» ل�لإم��ارات إلع�لان افتتاح ممثلية مصالح «تجارية»
للكيان الصهيوني فيها.
إذاً ،المشروع واضح وقديم وهو «سحق عظام حزب الله» ،كما
طالب سعود الفيصل إب��ان ح��رب تموز ،وق��ال حينها« :اسحقوا
عظام حزب الله ،فإننا لم نعد نطيق أن نرى نصرالله يط ّل علينا في
الشاشات ويهدّدنا بإصبعه».
لتحقيق ذل��ك ال ب�� ّد م��ن اعتماد نظرية ساتلوف ع��ن «الفوضى
الخالقة» ،والتي كان أه ّم محاورها نزع سالح حزب الله ،حيث قال
كبير الباحثين والمدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف
في دراس��ة ح��ول سياسة اإلدارة األميركية في الشرق األوسط
في  15آذار  2005بعنوان»Constructive Instability« :
الفوضى البناءة التي اعتمدتها إدارة بوش االبن آنذاك والتي كان
من أه ّم نقاطها نزع سالح حزب الله ،وجاء فيه ما يلي:
«إنّ االمتحان األصعب الذي يواجه السياسة األميركية الدولية
ف��ي لبنان ،يكمن ف��ي كيفية تطبيق البند المتعلق بانسحاب ك ّل
القوى األجنبية من لبنان في القرار الدولي رقم  ،1559خاصة مع
ما يشاع عن دخول ما يقارب المئة من الحرس الثوري اإليراني
وغيرهم من المد ّربين العسكريين إلى لبنان».
وما يشغل بال األميركيين والمجتمع الدولي في هذا الخصوص
هو كيفية تطبيق متطلبات القرار الدولي في ما يتعلق بنزع سالح
حزب الله ،وتوسيع سيطرة الجيش اللبناني لتشمل ك ّل المناطق بما
فيها السيطرة على المناطق الجنوبية الواقعة بين لبنان وفلسطين
المحتلة ،خاصة أنّ خطورة حزب الله تكمن في امتالكه صواريخ
بعيدة المدى يمكن أن تصل تل أبيب وغيرها من المدن ،وبانسحاب
سورية من لبنان لم يعد باإلمكان أن تح ّمل «إسرائيل» سورية
مسؤولية التصرف غير المسؤول لحزب الله ،وبالتالي فإنّ انتزاع
هذه الصواريخ من يد حزب الله أمر ذو أهمية استراتيجية ،يجب
أن يترافق مع رحيل المستشارين العسكريين اإليرانيين عن لبنان،
ألنّ برحيلهم تنقطع اإلمدادات العسكرية عن الحزب.
هناك ه��دف آخ��ر قصير المدى يجب تحقيقه ،وه��و وض��ع ح ّد
لحرية ح��زب الله ف��ي العمل كقوة عسكرية مستقلة ف��ي جنوب
لبنان ،إذ تفيد التقارير بأنّ قوة الحزب البشرية تقدّر بمئات عدة
من العناصر الناشطة بشكل دائم ،باإلضافة إلى احتياطي بشري
يقدّر بثالثة آالف عنصر يمكن استدعاؤهم في الظروف الطارئة.
وبناء عليه فإنّ تنفيذ هدف نزع سالح الحزب بشكل كامل تقتضي
بداي ًة الح ّد من انتشار الحزب وحصره في قواعد ومراكز تدريب
محدّدة ،بعيدة عن الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مسافة
كافية لمنع الحزب من إطالق صواريخ «كاتيوشا» ،فهذه الخطوة
ستح ّد من قدرات عناصر الحزب على التسلل عبر الحدود ،وتسمح
بنشر الجيش اللبناني في تلك المنطقة.
ومن المه ّم التفريق بين موضوع تفكيك سالح حزب الله ،األمر
الذي يجب أن ال تساوم عليه الواليات المتحدة أو األمم المتحدة،
وبين تح ّول الحزب إلى قوة سياسية.
كما يجب التفريق بين ق��وة ح��زب ال��ل��ه السياسية وموضوع
إدراجه على الئحة المنظمات اإلرهابية األجنبية ،فمهما بلغت قوة
ح��زب الله السياسية ومهما بلغ ع��دد أعضائه في البرلمان ليس
هناك سبب ضروري لمراجعة الواليات المتحدة األميركية قرارها
إدراجه على الئحة المنظمات اإلرهابية».
هنا ال ب�� ّد لنا من تذكير الكيان المس ّمى «دول مجلس التعاون
الخليجي» ب��أنّ من يستخدم األسلحة المحرمة دول��ي��ا ً ويقصف
المساجد واألسواق والمشافي ودور العجزة والحضانة ومنازل
المدنيين في اليمن المظلوم ،وبدعم وغطاء جوي صهيوني ،ثم
يصدر ق��رارا ً يصنّف فيه حزب الله باإلرهابي ال ينطبق عليه إال
المثل الذي يتحدث عن تلك التي تحاضر في العفة.
كما نتوجه بالسؤال إلى جوقة عروبة لبنان والنأي بالنفس :هل
تقتضي عروبة لبنان والتزامه باإلجماع العربي أن ُيصنف الشريك
في الوطن إرهابياً؟
وه��ل م��ن الحرية وال��س��ي��ادة واالس��ت��ق�لال أن ُيصنّف م��ن ح ّرر
األرض إرهابيا ً من قبل المحور الذي تنتمون إليه؟
م��ن المؤكد أننا ال ننتظر األج��وب��ة ،ألنها معروفة مسبقا ً عبر
مواقفكم الفاضحة في حرب تموز وعبر تآمركم على شريككم في
الوطن حينها ،وحرصكم على إلحاق الهزيمة به و«سحق عظامه»
ومحاولتكم إدخ���ال بنود هزيمته على ال��ق��رار  ،1701وتبرؤكم
منه وقت الحرب «لتنأوا بأنفسكم» ،ومطالبة بعض أقطابكم اليوم
بعاصفة حزم لبنانية لهزيمة حزب الله.
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«�س ّنة» � 8آذار؟
هل تنجح ال�سعودية في ا�ستمالة ُ
 روزانا ر ّمال
ّ
بحق حزب الله ضمن حملة تضييق
ق��رارات بالجملة
ُمفترضة تش ّنها السعودية عليه في سياق نهج مغاير
سلكته وح ّتم عليها التحرك مباشرة ،بعدما كانت قد
اعتمدت وكالء فشلوا في إح��داث فارق في التوازنات في
أكثر من دولة تعتبرها السعودية امتدادا ً لنشاط الحزب،
خصوصا ً في لبنان .فالحملة ض � ّد دخوله إل��ى سورية
والعراق عبر معارضات مسلّحة ومجالس سياسية محلية
تهاجم نشاطه وامتداده إيرانيا ً فشلت في إحداث أي أذى
يُبنى عليه ،حتى بات دخولها بشكل مباشر ضرورة ،وفق
حساباتها ،رغ��م الدعم اللوجستي الكبير ال��ذي حظيت
به مجموعاتها من ف��رق «إسرائيلية» وحلفاء واشنطن
المد ّربين الذين تابعوا تحركات قادة الحزب في سورية
والعراق بشكل حثيث.
تدرك السعودية أنّ الميدان هو ساحة حزب الله ،حيث
ال مجال إلح��داث نصر كامل عليه ،لكنها ت��درك أيضا ً أنّ
النجاح في استهدافه ،وإنْ جاء من بعض الجوانب ،هو
استهداف مباشر إليران .فالحاجة إلى نقاط سعودية في
وجه الصعود اإليراني لها حساب خاص بشكل أو بآخر،
مع أخذ الرياض بعين االعتبار أنّ الحزب حاجة إليران
والعكس صحيح؛ أيّ أنّ العالقة بين الطرفين ليست بين
ممثل سياسات خارجية ومرجعية بل بين طرفين يتكامالن
في صناعة موقف محور سياسي.
وتأتي سياسة المملكة المستحدثة اليوم بشكل مغاير،
لما كانت قد انتهجته سابقا ً أو ج ّربته في ساحة االشتباك
السياسي ،وتتمثل إضافة إلى استفزازات معنوية قطع
السيّد نصرالله عليها الطريق مناطقياً ،بفتح قنوات
تواصل مع حلفاء حزب الله من فريق الثامن من آذار بشكل
يؤدّي إلى استدراج بعضهم عبر إغراءات ومواقف تضرب

الحساس فتكشف عن تقبّل لمرور مصالحهم
على الوتر
ّ
السياسية.
هكذا فعلت المملكة مع النائب سليمان فرنجية عندما
دع��م��ت ط��رح��ه لرئاسة الجمهورية ف��ي محاولة ك��ادت
تحدث خالفا ً بين الحلفاء وحزب الله ،إال أنّ الحزب كشف
عن قدرته على االلتفاف بشكل غير مسبوق واستثنائي
على عالقته بك ّل حليف حتى لو تخاصما في ما بينهما،
بمعنى آخر استطاع حزب الله أن يكون مرجعية ،بعد أن
مؤسسا ً لخالف بين عون
كانت السعودية تريده أن يكون
ّ
وفرنجية ،من دون أن تنجح المملكة في إحداث شرخ بين
المسيحيين وحزب الله.
لم تنجح سياسة الرياض في أخذ فرنجية إلى التطرف
والتنصل من حزب الله ،حتى ولو رأى فيها مصلحة
بمواقفه
ّ
كبرى لحيثيته السياسية تخدم وصوله إلى الرئاسة ،بدليل
رفض فرنجية دعوة الحريري له للنزول إلى مجلس النواب
النتخابه رئيسا ً في جلسة األمس.
تجهد السعودية لتقديم حزب الله كحزب متطرف معزول
من حلفائه المسيحيين خصوصاً ،وعلى اختالف طوائفهم
وانتماءاتهم عموماً ،فالصورة الجامعة التي يض ّمها حلفه
السياسي تجعل منه مرجعية سياسية كبرى تتناقض
مع تصويره منظمة متطرفة وإرهابية منبوذة من شريحة
واسعة من اللبنانيين.
تلجأ ال��س��ع��ودي��ة إل��ى خلق تكتالت مذهبية بحجة
ض��رورات الحوار في لبنان ،وه��ي في ه��ذا اإلط��ار تغطي
مفسر
الحوار مع ح��زب الله ال��ذي ال ي��زال غير مفهوم أو
ّ
لناحية الصمود والتغطية اإلقليمية التي يجب أن يراعيها
الحريري .من هنا فإنّ السعودية ومعها الواليات المتحدة
عملت على تنفيذ أمرين أساسيّين ك ّل بأدواته أولهما وحدة
المسيحيين ،فت ّمت المصالحة المسيحية ،والثانية تتمثل
اليوم بمحاوالت جمع الس ّنة المتخاصمين ضمن لقاءات
ثنائية مع رموز من الفريق السعودي في لبنان وكله تغطيه

خفايا
خفايا
سأل إعالميون وزيرا ً
سابقا ً عن رأيه في
موضوع الباخرة
المح ّملة باألسلحة،
والتي كانت آتية إلى
لبنان من تركيا ،قبل
أن تكشف أمرها
البحرية اليونانية
وتحتجزها ،فر ّد
قائالً :يبدو أنّ الحلف
السعودي ـ التركي
الذي انقطعت مياهه
في سورية ،يريد
العبث باألمن اللبناني،
وربما نكتشف بعد
حين أنّ حمولة
الباخرة هي جزء من
الهبة السعودية التي
كانت مق ّررة للجيش
والقوى األمنية ،وت ّم
تحويلها إلى بعض
المجموعات المتطرفة
لتنفيذ هذا العبث!...

ضرورة الحوار وسط األزمات اإلقليمية.
يتك ّرر اليوم مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد سيناريو
فرنجية نفسه ،فيستقبله الحريري بحضور وزير الداخلية
نهاد المشنوق ،ويعلن م��راد بعد اللقاء عن اتفاق بين
موحدة ،على الصعيد الس ّني
الطرفين على أن تكون الكلمة
ّ
والوطني .كما أكد أنه «ال يجوز أبداً ،إال أن تكون عالقاتنا
جيدة ومتينة مع المملكة العربية السعودية ،حتى أنّ
نص على أن تكون عالقاتنا جيدة مع
اتفاق الطائف نفسه ّ
ك ّل الدول العربية ومميّزة مع سورية».
ال يُخفي مراد عتبه على بعض قادة الثامن من آذار ،وهو
الذي كان يدعو دائما ً إلى أن يكون للزعماء الس ّنة تمثيل
أوسع في االستحقاقات الوطنية مثل طاولة الحوار ،لكنّ
ذلك ال يعني أنّ السعودية قادرة على توحيد الس ّنة عبر
خطة الفصل عن حزب الله ،تماما ً كما تسعى مع حليفتها
واشنطن التي تشنّ الحملة نفسها على الحزب أمنيا ً وماليا ً
وسياسياً.
يؤكد مصدر سياسي أنّ السعودية ال تريد استبدال
الحريري بزعيم س ّني آخر ،لذلك تدعوه إلى استقبال رموز
الس ّنة في  8آذار ،ولو كانت تطرح استبداله لما استقبلهم
الحريري أو قبل ذلك بسهولة .ك ّل ذلك تقوم به السعودية
علّها تستطيع تقديم إغراءات مادية أو معنوية توحِّ د الس ّنة
في وجه الحزب ،بحيث يجد البعض في العالقة فرصة
لمستقبل سياسي بارز لكنّ ذلك ليس تقاطعا ً سياسيا ً وال
اعترافا ً بأنّ أحدا ً حتى الساعة هو بديل الحريري ،وإذا كان
ذلك ممكنا ً فال يستغرب اللبنانيون حينئذ إذا رأوا الحريري
منض ّما ً إلى حلف مع حزب الله ،يختم المصدر.
محاولة السعودية مع زعماء الس ّنة في  8آذار ستفشل
كما فشلت مع فرنجيةّ ،
ففك االرتباط بحزب الله أصعب
وأدق من حسابات هالمية تعود إلى اعتبار الرياض ،سلفا ً
ّ
ف��إنّ أيّ دع��وة إلى التق ّرب منها أو من حلفائها هي مادة
إغرائية يتوق خصومها إلى استغاللها عند أول إشارة.

زفاف ح�ضور الحريري 72 ...نائب ًا
} هتاف دهام
وم��� ّر الشيخ سعد ال��ح��ري��ري أم���س ،في
ساحة النجمة بموكبه المؤلف م��ن تسع
سيارات مرسيدس مصفحة وث�لاث جيبات
سوداء اللون ،ال يضاهيه أحد عليه من رؤساء
جمهورية سابقين أو رؤساء حكومات حاليين
وس��اب��ق��ي��ن .صعد درج المجلس النيابي
محاطا ً بمستشاره اإلعالمي هاني حمود.
دخل lobyالمجلس ملقيا ً التحية من بعيد
على الصحافيين متوجها ً إلى مكتب رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري ال��ذي ك��ان أول
الواصلين ،حيث عُ قد لقاء تشاوري انض ّم إليه
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط،
إلى حين دق الجرس إيذانا ً باقتراب موعد
الجلسة ،فدخل مَن كان في الخارج من النواب
الذين كان هادي حبيش آخر الواصلين منهم.
لم يجد الحريري بعد غياب خمس سنوات
أيّ تغيير في القاعة العامة أو في وجوه زمالئه
النواب ،رغم إجراء الكثيرين منهم عمليات
الش ّد والتجميل ،فهؤالء كانوا يطيرون إليه
في السعودية أو باريس ،لكن قبة البرلمان
هي التي شهدت جديداً ،باحتضانها عددا ً أكبر
وصل إلى  72نائبا ً بعدما كان العدد ال يتعدّى
الـ  57كح ّد أقصى في الجلسات السابقة،
ورغم ذلك لم تتبدّل األمور تبديالً ،النصاب
القانوني لم يكتمل ،ك ّل ما في األمر أنّ الشيخ
سعد أراد أن يثبت الفعالية والحيوية التي
أفضى إليها حضوره ،حيث كانت هناك إرادة
جرى العمل عليها من فترة لمالقاة حفل زفاف
حضوره إلى البرلمان بهدية أقلها النصف +
 1بالرمزية وأكثرها حضور  72نائباً ،علما ً

أنّ هناك سعيا ً آخر لكنه فشل ،إذ كان يُراد له
أن يش ّكل إضافة نوعية على هذه الحيوية،
وهو السعي إلى حضور رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،وه��ذا األم��ر جرى
العمل عليه ،وت ّمت مفاتحة فرنجية به في
اللقاء الباريسي الثاني ،لكن حسابات بيك
بنشعي التي تفاعلت مع الحريري أوصلت
في النهاية إلى نتيجة حاسمة أنه ال يستطيع
أن ينزل إلى جلسة بمعزل عن حزب الله،
فخطوة كهذه تفرغ مضمون فرنجية الرئاسي
من أحد أقوى معانيه وحلفه االستراتيجي
مع المقاومة.
لم يترك الحريري حليفه الوسطي بيك
المختارة إال ن���ادراً ،ك��ان يتنقل بين نواب
ال��ح��زب االش��ت��راك��ي وال��ل��ق��اء الديمقراطي،
ليأخذه الحديث مع النائب م��روان حمادة
مطوالً ،أما الرئيس فؤاد السنيورة الواصل
بعد عشر دق��ائ��ق م��ن ق��دوم رئيس تياره،
فسالم رف��ع العتب بينهما ك��ان واض��ح�اً،
فرئيس الكتلة يقف في ص� ّ
�ف وزي��ر العدل
أش��رف ريفي ،المستقيل من الحكومة التي
نزل رئيسها من عليائه في القاعة إلى مقاعد
النواب ليلقي التحية على أصحاب السعادة
ويصافح البعض منهم ،بخاصة الحريري
الذي سلّم عليه بحرارة وقبّله ذات اليمين
وذات الشمال بعد مرور  24ساعة على رؤيته
أول أمس في السراي الحكومية .وإذا كانت
النائبة نايلة التويني سكتت ده��را ً وغابت
األع���ذار عن غيابها المتك ّرر عن البرلمان،
فحضرت كرمى لسعد وأك��ث��رت من الكالم
معه ،وربما أخبرته عن مقالتها الشهيرة
«الحريري ،ابق في بيروت».

أم��ا رئيس ح��زب الكتائب النائب سامي
الجميّل الذي حضر مع النائبين سامر سعادة
وف��ادي الهبر ،فق ّرر إغاظة زمالئه النواب
القواتيين ،نائب رئيس حزب القوات جورج
ع���دوان وش��ان��ت جانجنيان وإي��ل��ي كيروز
وانطوان زهرا الذين لم يتغيّبوا على غرار
غياب النائبة ستريدا جعجع المتع ّمد ،وهي
التي تحضر دوم�ا ً إلى المجلس .بقي شيخ
الكتائب مواكبا ً تح ّركات «شيخ» المستقبل،
أما «العدوان» الذي ال يترك جلسة النتخاب
ال��رئ��ي��س إال ويختمها بلقاء م��ع الرئيس
السنيورة من باب المجامالت التي له فيها
الباع الطويل ،فكان باألمس الحلقة األضعف،
إذ أخ��ذت الكتائب حصة األس��د عند التيار
األزرق ولو شكلياً ،فالصيفي تدرك ضمنا ً أنّ
ثقلها المسيحي على الصعيد الشعبي تتف ّوق
عليه معراب في  14آذار.
إنّ الموقف األه ّم الذي خرجت به الجلسة
بالنسبة لنواب «ث��ورة األرز» أنّ الرئيس
الحريري الذي بحسب ما قال« :صرلي زمان
ما جيت عالمجلس» ،لن يغادر بيروت قبل
موعد الجلسة المقبلة .سيشارك في جلسة
 23آذار التي حدّدها الرئيس بري ،وسيبقى
داعما ً لترشيح فرنجية ،ومتمسكا ً بالحوار
مع حزب الله ،رغم اعتباره «أنّ ما يقوم به
ح��زب الله في سورية واليمن هو إجرامي
وإرهابي» ،وكأنه بشكل من األشكال يتبنى
ق��رار مجلس التعاون الخليجي ،لكن األه ّم
أنّ بيك المختارة ال��ذي حضر إلى الجلسة
مترئسا ً كتلته المؤلفة من  11نائبا ً انسجاما ً
مع خياره لكون أن له مرشحا ً للرئاسة يدعى
النائب هنري حلو ،وانسجاما ً مع موقفه

الحريري مشاركا ً في الجلسة  ...36الالنصاب زائدا ً واحدا ً
المبدئي بعدم مقاطعة الجلسات ،وانضباطا ً
م��ع صديقه ال��رئ��ي��س نبيه ب��ري وحليفه
الحريري ،وال يستطيع أن يغضب األجندة
السعودية ،أكد في معرض سؤاله عن مصير
الجلسة المقبلة «يبدو أن نتائج االنتخابات
التي جرت في إيران لم تصل بعد عند األستاذ
عبد اللهيان ولسبب بسيط ،ربما كان األستاذ
عبد اللهيان ه��و م��ح��ور ه��ذه الشغلة من
المحافظين ،ويمكن أن تكون الدورة الثانية في
انتخابات إيران قد تغيّر عبد اللهيان أو يمكن
ينفرج» .يعلم جنبالط في قرارة نفسه أنّ هذا
األمر لن يحصل ،وهذا يعني أن ال انتخابات
رئاسية في المدى المنظور ،وانّ ك ّل ما يحدث
ال يتعدّى المراوحة المحلية التي قد تستم ّر
فيها حالة االشتباك بين السعودية وحزب
الله ،وتعكس نفسها على الساحة الداخلية،

(علي فواز)

إال إذا نجحت المساعي لتحييد لبنان ،وتفاعل
الحريري معها بمعزل عن المملكة.
انتهت الجلسة؛ غ��ادر رئيس الحكومة
م��ن دون اإلدالء ب��أيّ تصريح .خ��رج عدد
من ال��وزراء والنواب ملتزمين الصمت ،أما
الرئيس الحريري فذهب سيرا ً على األقدام إلى
مقهى  .ETOILEجلس دقائق معدودة مع
النواب عاطف مجدالني ،خضر حبيب ،زهرا،
حبيش ،والكاتب في جريدة الحياة محمد
شقير« .استمتع» للحظات بمشهد وسط
بيروت الخالي من «الخليجيين» بعد ما
كان حكرا ً عليهم وعلى العائالت الرأسمالية،
وغادر بـ«موكبه الفخم» ،من دون أن ّ
يرف له
جفن لصحافيّي «المستقبل» الذين لم يتلقوا
رواتبهم منذ أشهر ،فهو لن يُف ِرج عن حقوقهم
من أمواله الخاصة.

بري ي�ستقبل نواب لقاء الأربعاء ووزير الدفاع:
ل�سحب ال�سجال حول العروبة من اال�ستخدام ال�سيا�سي ويندرز :لإيجاد ّ
حل �سيا�سي
للأزمة ال�سورية وت�أمين عودة النازحين
وزير الخارجية البلجيكي يزور با�سيل وعريجي

بري مجتمعا ً إلى نواب لقاء األربعاء
نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء
األربعاء أمس تأكيده ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية،
مشددا ً على «أهمية التوافق إلنجاز هذا االستحقاق في
أقرب وقت ممكن» .وج�دّد بري تأكيد أن «ليس هناك أي
مبرر لعدم إجراء االنتخابات البلدية» ،داعيا ً إلى إجرائها
في موعدها.
وقال« :في ضوء زيارة الوفد النيابي لواشنطن ،سيتابع
موضوع اإلجراءات والضغوط المالية االميركية من أجل
حماية االقتصاد والنظام المالي اللبنانيين» ،مشيرا الى
زيارة مرتقبة لوزير المال للواليات المتحدة من أجل هذه
الغاية».
ودع��ا ب��ري إل��ى «سحب السجال ح��ول العروبة من
االستخدام السياسي ،ما دام هذا األمر منصوصا ً عليه في
مقدمة الدستور اللبناني ،وهو أمر مسلم به ،وهذا النقاش
في غير محله».
وكان بري استقبل في إطار لقاء األربعاء النواب السادة:
علي فياض ،الوليد سكرية ،مروان فارس ،إميل رحمة ،نوار
الساحلي ،ميشال موسى ،قاسم هاشم ،علي بزي ،هاني
قبيسي ،اسطفان الدويهي ،ياسين جابر ،علي مقداد ،وعبد
المجيد صالح.
والتقى بري ،بعد الظهر ،نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع سمير مقبل الذي قال بعد اللقاء« :دائما نرغب في
أخذ رأي الرئيس بري ألنه هو الجامع وهو الذي يعمل بجهد
لمصلحة البلد .وقد أخذنا رأيه في مواضيع عديدة ،وهناك
قضايا كانت عالقة في مجلس النواب في شأن اتفاقات بين
لبنان وفرنسا وبين لبنان ورومانيا ،وأعطى توجيهاته من
أجل وضعها على جدول أول جلسة عامة للمجلس».

ولفت مقبل إلى «أنّ تعيين مدير المخابرات في الجيش
يجري على الشكل اآلتي :دائما ً يقترح قائد الجيش اسما ً
على المجلس العسكري ،ويدرس المجلس مع قائد الجيش
الموضوع ويوافق عليه ويحيل الملف على وزير الدفاع
لكي يدرسه ويوافق عليه ،وإذا لم يوافق عليه يعيد الملف
ويطلب اقتراح اسم آخر .وفي االقتراح الذي طرح اليوم،
حضرت جانبا ً من اجتماع المجلس العسكري الذي وافق
باإلجماع على االسم ،وليس كما ذكر بعض وسائل االعالم
أنّ هناك أربعة ووافق على تعيين العميد كميل ضاهر .لقد
حصل االتفاق بين جميع أعضاء المجلس العسكري ووافق
المجلس عليه باإلجماع ،وقبل أن أترك الوزارة ألحضر إلى
هنا وقعت قرار تعيين العميد ضاهر مديرا ً للمخابرات».
وردا ً على س��ؤال حول استعداد إي��ران للمساهمة في
تسليح الجيش اللبناني ،أجاب« :أريد أن أوضح قضية
تسليح ايران للجيش .العروض موجودة ،وقد اتصل بي
وزير الدفاع اإليراني وقال إننا مستعدون للتمويل وإرسال
السالح ال��ذي يريده الجيش اللبناني ،وك��ان جوابي
واضحاً ،إذ قلت له فور إزالة العقوبات على إيران فعليا ً
سنكون مستعدين أن ندرس في مجلس الوزراء ك ّل هذه
المعطيات التخاذ القرار المناسب».
وع ّما إذا كانت الصفقة مع فرنسا ،قد توقفت ،أكد مقبل
«أنّ األميركيين لم يتوقفوا عن إرسال السالح إلينا».
وعن الطائرات التي تحدث عنها قائد الجيش العماد
جان قهوجي خالل زيارته الواليات المتحدة األميركية ،أكد
وزير الدفاع أنه «سيتم تسلمها مبدئيا ً من اآلن إلى ستة أو
سبعة أشهر».

واص���ل ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء
البلجيكي وزير الخارجية ديديه
ريندرز ،جولته على المسؤولين
فزار أمس نظيره جبران باسيل في
قصر بسترس حيث جرى عرض
التطورات وملف النازحين.
بعد اللقاء عقد باسيل وريندرز
مؤتمرا ً صحافيا ً استهله باسيل،
الف���ت���ا ً إل���ى «أنّ ل��ب��ن��ان ي��واج��ه
تحديين رئيسيين هما اإلره��اب
وال��ن��زوح الكثيف للسوريين».
وقال« :يخوض لبنان ،وعلى وجه
الخصوص قواته المسلحة ،معارك
يومية ض ّد التنظيمات اإلرهابية
مثل داع��ش وجبهة النصرة .إنّ
المعركة التي تخوضها قواتنا
المسلحة هي في الواقع معركة
وطنية يخوضها لبنان من أجل
ب��ق��ائ��ه ول��م��ن��ع ج��ح��اف��ل اإلره���اب
واألي��دي��ول��وج��ي��ات الظالمية من
التدفق إلى أوروبا المجاورة».
وأضاف« :أما بالنسبة إلى أزمة
الالجئين ،نتابع باهتمام وقلق
التطورات األخيرة في مواقف الدول
األع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي
في مواجهة تدفق الالجئين إلى
القارة األوروب��ي��ة ونلمس تصلبا ً
لدى بعض ال��دول كنا قد توقعنا
حدوثه ،كما نلمس من شركائنا
األوروبيين تفهما ً أعمق لمخاوفنا
ولألزمات االقتصادية واالجتماعية
والديموغرافية ال��ت��ي ت��ه��دد منذ
خمس سنوات استقرار لبنان».
من جهة أخرى ،أشار باسيل إلى
أنه بحث ونظيره البلجيكي «تجربة
بلجيكا في مجال معالجة النفايات
واتفقنا على تعميق مباحثاتنا في
هذا المجال لالستفادة من خبرة
بلجيكا في تطبيق الحلول التي
تتوخاها الحكومة اللبنانية».
وقال« :تطرقنا أخيرا ً إلى القضايا
اإلقليمية واتفقنا على ض��رورة

باسيل ونظيره البلجيكي خالل المؤتمر الصحافي المشترك
التوصل إلى ح ّل سياسي لجميع
الصراعات ،وخاصة في سورية،
حيث من المفترض أن يشكل وقف
األعمال العدائية ،إن استمر ،مقدمة
لعودة النازحين».
ثم تحدث ويندرز ،فقال« :أحمل
معي رس��ال��ت��ي��ن ،األول���ى رسالة
تضامن ،فنحن ن��درك أنّ لبنان
يستقبل اليوم على األرج��ح عددا ً
من النازحين ي��وازي العدد الذي
استقبلته ال��دول األوروب��ي��ة على
كامل أراضيها ،في العام الماضي.
ويبلغ ع��دد سكان االت��ح��اد 500
مليون نسمة ،بينما ع��دد سكان
لبنان هو أربعة ماليين ،والفرق
كبير جدا ً ال سيما أنّ مساحة لبنان
تشكل ثلث مساحة بلجيكا».
أض����اف« :إنّ ال��ح�� ّل ال��وح��ي��د
لمعالجة المشاكل المتعددة ال
سيما ال��ن��زوح الجماعي الكثيف
ل��ل��ن��ازح��ي��ن ،ه���و ب��إي��ج��اد ح�� ّل
سياسي ،وسنقوم بك ّل ما يلزم لكي
تكون الهدنة اليوم في سورية،

والتي هي هشة ،ممهدة لتحقيق
وصول المساعدات اإلنسانية إلى
السوريين كما في العراق».
وتابع« :علينا تنظيم جهودنا
المشتركة للسنوات األرب���ع أو
الخمس المقبلة ،ال��ج��ه��ود على
ال��ص��ع��د ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
واالستضافة ،هنا أو في مكان آخر،
ولكن خصوصا ً في عودة النازحين
والقدرة على تنظيمها .كما تحدثنا
عن الجلسة  36النتخاب رئيس
للجمهورية ،ولدينا أمل كبير بأن
يتوصل لبنان إل��ى ات��ف��اق حول
ه��ذا االم��ر ،ألن��ه البلد الوحيد في
المنطقة الذي يقدم نموذجا ً كهذا،
م��ن خ�لال ب��ن��اء دول���ة مؤلفة من
طوائف متعددة ،وه��ذا النموذج
علينا الحفاظ عليه وتشجيعه».
كما التقى ويندرز وزير الثقافة
ري���م���ون ع��ري��ج��ي ف���ي المتحف
الوطني ،في حضور سفير بلجيكا
في لبنان ألكس لينترز ،ثم جال
الجميع في أرجاء المتحف.

