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خفايا
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الحريري في تركيا ...لي�س للرئا�سة فلماذا �إذ ًا؟

�شريعة الغاب
في ال�سيا�سة الخارجية الأميركية!

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

يقول الكولونيل أندرو جيه باسيفيتش في كتابه «حرب أميركا من
أجل الشرق األوسط الكبير» ،والصادر عن دار نشر راندوم هاوس،
إنّ فكرة إعادة ترتيب العالم كانت تستحوذ على عقول صانعي القرار
األميركي ،ولكنهم مؤخرا ً لم يعودوا يطيقون أن يشهدوا المزيد من
الخسائر التي ُمني بها جيشهم في المنطقة ،وال سيما الخسائر
البشرية .مؤكدا ً أنّ فشل السياسة األميركية هو ما أدّى إلى والدة
مظاهر من العنف الدموي المخيف على شكل «إرهاب متطرف» ،كما
لم تقم أميركا سوى بترك عدد من الدول الفاشلة و«حالة واسعة من
التدمير والرعب والموت» وراءها .ومن ثم يتساءل الكاتب مستغربا ً
عن السبب ال��ذي يدفع أميركا لالستمرار في حروبها وف��ي دفع
الخسائر ،ال سيما بعدما تأكدت من عجزها عن كسب المعارك؟
أما اليوم ،ففي الوقت الذي يقترب فيه موعد رحيل أوباما ،تاركا ً
العالم يعيش أزمات مخيفة ،ساهمت سياسته الفاشلة وسياسات
سلفه اإلجرامية في خلقها وف��ي تصاعد وتيرتها ،خصوصا ً في
الشرق األوسط ،حيث أزمات سورية ،العراق ،ليبيا ،اليمن ،بعدما
توسع انتشار اإلرهاب التكفيري فيها ،وما يمثله من خطر على السلم
ّ
واألمن الدوليين .فإننا نتساءل عن المتغيّرات الدولية واإلقليمية التي
سوف يحملها معه الرئيس الخامس واألربعين لـ«الويالت» المتحدة
األميركية مستقبالً ،حيث من المق ّرر إجراء االنتخابات األميركية في
تشرين الثاني المقبل ،وعلى أن يتسلّم الرئيس الجديد مهام منصبه
في كانون الثاني من العام .2017
ونحن إذ نعي ب��أنّ السياسة الخارجية األميركية لها ثوابت ال
يمكن أن ترتبط بشخصية الرئيس أو بالحزب ال��ذي ينتمي إليه،
وب ��أنّ قاسمها المشترك ه��و تحقيق م��زي��د م��ن ال�ت�م�دّد والنفوذ،
واالس �ت �ي�لاء على ح�ق��وق ال�ش�ع��وب المستضعفة ،دون �م��ا اكتراث
بالمواثيق أو العهود الدولية .وإذ نعي أيضاً ،بأنّ المساعدات التي
تقدّمها «ال��وي�لات» المتحدة األميركية لـ«إسرائيل» ،تذهب باتجاه
تمويل أنظمة ه��ذه األخيرة اإلجرامية ،ناهيك عن استخدامها لها
في إره��اب أبناء شعبنا في فلسطين ولبنان وس��وري��ة ،من خالل
حروبها الصهيونية الشعواء عليها .ع��دا عن األم��وال التي تذهب
لبناء المشروعات االستيطانية التوسعية الجديدة ،والتي تم ّهد
شيئا ً فشيئا ً لقضم وتهويد المزيد من األراضي العربية واإلسالمية
المجاورة.
لكننا ال نستطيع إال أن نبدي استغرابنا من نقض أميركا لمواثيقها،
فها هو االتفاق النووي المبرم مؤخرا ً مع إيران على سبيل المثال ،قد
تح ّول إلى أحد أبرز الملفات الحاضرة في سباق الرئاسة األميركية.
وفي حين أنّ الديمقراطيين يؤيدون هذا االتفاق ،فإنّ الجمهوريين
يريدون أن يجعلوا الملف يعود إلى المربع األول ،خاصة بعدما أعلن
حزبهم عن رفضه لالتفاق وعن نيته باالنسحاب منه ،وكأنّ شيئا ً
لم يكن.
وق��د ك��ان الف�ت�ا ً ف�ع�لاً تهديد السناتور األم�ي��رك��ي ،ح��اك��م والية
تكساس ،تيد ك��روز ،بالتخلّي عن خطة العمل الشاملة المشتركة
لالتفاق ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ف��ي أول ي��وم ل��ه ف��ي منصبه إذا انتخب
رئيسا ً للواليات المتحدة .وكذلك تهديد رجل األعمال الثري دونالد
ترامب أيضاً ،قائالً بأنه سوف يدير هذا االتفاق بشكل صارم جداً.
فيما ص ّرح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ،ماركو روبيو ،مهدّدا ً
أي ظرف إليران بالسير قدما ً باالتفاق النووي،
بأنه لن يسمح تحت ّ
دون أن يحدّد إجراءاته.
ولكن على ما يبدو فإنّ الواليات المتحدة عاجز ٌة كليا ً عن إلغاء
االتفاق ،ألنها ترى أنّ من مصلحتها التخفيف من أعباء أدوارها في
الشرق األوس��ط تمهيدا ً لتركيز اهتمامها على منطقتي شرق آسيا
وجنوب شرق آسيا ،حيث باتت الصين تهدّد مصالحها هنالك.
ولذلك ،فإنّ مسعاها المستقبلي يتجه إلى تأسيس حلف لخصوم
إيران ،والذي تنض ّم إليه مؤخرا ً تركيا وباكستان ،بغية خلق نوع من
التوازن معها ،وبشكل يمنع إي��ران من التف ّرد بالتحكم في مصير
المنطقة وفقا ً للتصريحات الصادرة عنها .ولضمان دوام التحكم
األميركي عن ُبعد بمفاصل الشرق األوسط بر ّمته.
من هنا ،فإنّ أميركا سوف تقف مستقبالً وبشدّة ض ّد سيطرة
حلفاء إيران على مضيق باب المندب بغية منعهم من التحكم بكامل
خطوط النفط ،ال سيما أنّ إيران تسيطر أصالً على مضيق هرمز،
كما تقول «الويالت» المتحدة.
إنما تبقى عقدة أميركا الحالية ،ب��أنّ الخالفات الداخلية القائمة
بين حلفاء خصوم إيران ما تزال قائمة ،وبقوة ،وهي تنبئ بإمكانية
أي وقت ،خصوصا ً أنّ خطر اإلرهاب التكفيري
انهيار حلفهم هذا في ّ
يتهدّدهم ،كما أنّ الجميع بات يخشى من تمدّده إلى داخل دولهم.
وبالتالي ،فمن الص ّعب تص ّور مستقبل الصراعات في الشرق
األوسط خالل األعوام الالحقة ،ال سيما بسبب الال َيقين الدائر حاليا ً
حول ماهية االتفاقيات السرية القائمة بين الدول الكبرى ،والمتعلقة
بترسيم حدود مصالحها الجيوسياسية في المنطقة .ولكن الصلة
األساسية بين هؤالء تبقى وبدون أدنى شك ،الحفاظ على ديمومة
المشروع الصهيوني ،والذي أصبح التحالف معه استراتيجيا ً بفعل
الق ّوة االقتصادية للوبياته المنتشرة دولياً.
من جهة أخرى فإنّ ك ّل ما نسمعه عن قرارات تصدر عن مجلس
األم ��ن ،كتمسك ه��ذا األخ�ي��ر م��ؤخ��را ً ب��ال�ق��رار ال��رق��م  497المتعلق
بالجوالن المحت ّل .وتمسكه أيضا ً بالقرارات السابقة الرقم 242
لعام  1967والرقم  338لعام  .1973إنما كلّها ُتعتبر حبرا ً على
أي آلية دولية تضمن تنفيذ هذه القرارات ،ما لم
ورق ،حيث ال توجد ّ
ترافقها رغبة أو مصلحة من قبل الدول العظمى ،ال سيما «الويالت»
المتحدة األميركية.
ومن هذا المنطلق ،فال نغالي إنْ قلنا بأنّ ما يحكم السياسة الدولية،
هو قاعدة الحق للقوة فقط ،خصوصا ً أنّ الدول االستعمارية تتلطى
تمت إلى الحقيقة بصلة تهدف ،وبدون
دوما ً وراء شعارات زائفة ال ّ
أدن��ى ش � ّك ،إل��ى هتك مبادئ العدالة واإلن�ص��اف وحقوق اإلنسان
ف��ي المجتمعات األض�ع��ف منها .ونحن ال نستغرب أب��دا ً سياسة
االزدواجية في المعايير المعتمدة على الساحة الدولية ،إذ إنها أمر
تع ّودنا عليه منذ أمد بعيد.
ولكن يبقى من حقنا أن نسأل ال��رأي العام اإلقليمي والدولي
عن سبب انجراره دوم�ا ً وراء األباطيل واألكاذيب اإلعالمية التي
أي تفكير أو تحليل باألمر :فلماذا يحق مثالً
يس ّوقها الغرب ،ودونما ّ
بأن تحتكر الدول العظمى صناعة األسلحة النووية ،ال سيما أميركا
وبريطانيا وفرنسا و«إسرائيل» ،فيما يعتبر اقتناؤها من قبل الدول
األضعف منها تهديدا ً للسالم ولألمن الدوليين؟ كما لم تتو ّرع أميركا
عن استخدام أسلحتها النووية في اليابان مرتين قبيل انتهاء الحرب
العالمية الثانية؟ ولماذا ال ُيعتبر الدعم المالي السنوي األميركي،
والذي يقدّم على شكل كفاالت وتب ّرعات للكيان الصهيوني ،تمويالً
ل�لإره��اب؟ ال سيما أنّ صانعي القرار األميركي يعلمون ب��أنّ تلك
المبالغ تخصص إلقامة المزيد من المستوطنات على أراضي الغير
في فلسطين وسورية ولبنان ،ولشراء أسلحة حربية متطورة يت ّم
استخدامها في حروب «إسرائيل» العدوانية علينا؟ ولماذا ال يحق
ل�ل��دول األض�ع��ف ب��أن تحاكم اإلدارة األميركية قضائيا ً لتكبيدها
التعويضات المالية لورثة ضحاياها ،كالضحايا اليابانيين والعرب
على سبيل المثال؟
وأخيراً ،فما دامت السياسة الدولية تنتهج نهج شريعة الغاب،
وتؤسس دوالً و ُتلغي دوالً كما تشاء،
فتقسم أراضينا كما تشاء،
ّ
وتصادر خيراتها ومواردها كما تشاء ،متذ ّرعة بحجج واهية ال تمت
للحقيقة بصلة ،ودونما األخذ بعين االعتبار بحق الشعوب بتقرير
مصيرها بنفسها ،فإننا لن نتح ّرر أبدا ً إال بكفاح ونضال وتضحيات
المقاومات الشعبية الباسلة .فانتفضوا أيها المقاومون األبطال
األشاوس لمواجهة أعدائكم ،فـ»إن ينصركم الله فال غالب لكم».
*محام ،نائب رئيس
للمهجرين سابقا ً
الصندوق الوطني
َّ

واح��د م��ن اثنين تعني ه��رول��ة الرئيس األس��ب��ق سعد
الحريري إلى تركيا لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغ��ان،
األول اعتبار الحريري أنّ تركيا العب أساسي في الساحة
اللبنانية وقد يحتاج ذلك لبعض التساؤالت المترافقة مع
تصب في دور أمني بحت لدعمها مجموعات قابعة
شكوك
ّ
في ج��رود ال��ب�لاد ،والثاني يعني أنّ الحريري بشخصه
ينتظر أو يراهن على حدث إقليمي ما في المنطقة ليبني على
أساسه خطواته المقبلة ،وفي الحالتين يكشف الحريري
نفسه أمام دورين يشوبهما الكثير من االلتباسات في هذا
التوقيت بالذات.
يلتقي الحريري إضافة إلى أردوغ��ان كبار المسؤولين
األت��راك ،ويبحث معهم األوض��اع في المنطقة والعالقات
الثنائية في حين ال تسمح صفته النيابية بهذه الحركة
وال تغطي لقاء رئاسيا ً بهذا الحجم يك ّرر التذكير بزيارته
توجه نحو تركيا بوقت تستعر المعارك
موسكو ،كيف وأنه ّ
ف��ي حلب بمؤشر على تصعيد تركي ص��ري��ح ،فـ»جبهة
النصرة» تسيطر بشكل مباشر على المدينة تماما ً كما
تسيطر الجبهة على مدينة عرسال اللبنانية وجرودها ،أيّ
أنّ الدور التركي في المحطتين مشهود.
يمكن للحريري كمسؤول لبناني البحث مع األتراك بين
مسؤولين أمنيين ومعنيين بملف منطقة عرسال ومصيرها
المعلق بين أيدي «جبهة النصرة» و«داع��ش» إضافة إلى
مصير العسكريين اللبنانيين المختطفين ،لكن هذا لم يطرح
على ما يبدو ،وتوقيت الزيارة في ظ ّل تصعيد تركي سعودي
في حلب يعني ضرورة مسارعة الحريري لالستكشاف عن
ماهية العملية وإمكانية تط ّورها وامتداد تداعياتها على
لبنان ،وبهذا اإلطار يبحث الحريري احتماالت تأثر الساحة
اللبنانية بالمخاطر التي تحيط بحلب ،خصوصا ً إذا بدأت

روسيا وحلفاؤها بتنفيذ الخطة الشاملة في حلب واستعر
المشهد أكثر.
يؤكد الحريري للوفد الصحافي المرافق أنّ زيارته
تركيا ليست لبحث ملف رئاسة الجمهورية ،بل لشرح
خطورة ال��ف��راغ على لبنان ،ه��ذا لن يضيف ج��دي��دا ً على
مسامع المسؤولين األتراك وال أردوغان تحديدا ً المهت ّم أوال ً
وأخيرا ً بمصير الحدود بين تركيا وسورية وملف األكراد
ومعركة حلب الموعودة ،بالتالي ف��إنّ الزيارة ال تتعلّق
باالستحقاقات المحلية اللبنانية ال من قريب وال من بعيد،
وإذا كان الحريري ذهب الستطالع النيات التركية في حلب
فإنّ هذا يعني نيات مبطنة لديه بإمكانية المراوغة مجدّدا ً
بملف الرئاسة اللبنانية ،فإذا كان ميزان القوى يتجه مجدّدا ً
نحو خطة تركية تصعيدية تراهن انقرة على تمكينها من
استعادة زمام األمور ،فإنّ هذا يعني أن ال حاجة للحريري
ليتمسك بمرشح من قوى  8آذار واعتبار نفسه محكوما ً بما
ّ
من شأنه أن يعتبر هزيمة محلية بك ّل األحوال ،وإذا كان هذا
رهان الحريري فعالً فإنه سيتملص تدريجيا ً من ترشيح
فرنجية إلى الرئاسة ،ك ّل ذلك يعتمد على النفس التركي -
السعودي في معركة حلب التي تحسم وضع سورية بين
نصر أو هزيمة شبه كاملين.
يلفت إع�لان وزارة الخارجية ال��روس��ي��ة ع��ن تع ّرض
قنصليتها في حلب لقصف مدفعي من قبل «جبهة النصرة» ما
يعني في باطنه تصعيدا ً تركيا ً عبر رسالة مباشرة لروسيا،
فأنقرة المسؤول األول واألخير عن نشاط المسلحين هناك،
وإذا كانت معارك حلب والتصعيد التركي  -السعودي بخرق
الهدنة فيها شبه محاولة لحرف األنظار عن مفاوضات اليمن
وما تشكله من هزيمة جدية للسعوديين ،ف��إنّ التصعيد
التركي أيضا ً
يفسر ضغطا ً على روسيا في ملف األك��راد
ّ
واستعدادا ً تركيا ً لالستدراج لمعركة كبيرة بحلب ،وهذا
من شأنه اإلش��ارة إلى التعقيد المستمر والفجوة الكبيرة
بالعالقة الروسية التركية ويؤكد أنّ مصير المفاوضات

يازجي يلتقي الجعفري ووفد ًا �أميركي ًا

يازجي متوسطا ً الجعفري والوفد
استقبل بطريرك أنطاكية وس��ائ��ر المشرق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في الدار البطريركية

وفدا ً أميركيا ً برئاسة السيناتور ريتشارد بالك والمندوب
الدائم لسورية في األمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري.

قانون االنتخاب رهن توافق القوى ال�سيا�سية

فني�ش :م�شروع حكومة ميقاتي مقبول ويمكن االنطالق منه
ل ّيون :ال �شيء �أهم من و�ضع قانون جديد
أوض����ح وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
مجلس النواب محمد فنيش أننا «مع
تقسيم لبنان دائرة واحدة وفق النظام
النسبي ،وإذا تع ّذر ذل��ك ،نحن مع
موسعة مع
تقسيم لبنان إلى دوائر
ّ
النظام النسبي» ،معتبرا ً أنّ «مشروع
القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي إل��ى مجلس النواب
القائم على تقسيم لبنان إل��ى 13
دائرة تعتمد النظام النسبي ،مقبول
ويُمكن االنطالق منه».
واعتبر أنّ «الرئيس بري بإرجاعه
قانون االنتخاب إلى اللجان النيابية
المشتركة «استجاب» إلص��رار كتل
نيابية على «أول��وي��ة» القانون»،
كما أنه حاول إزال��ة المع ّوقات أمام
ع��ودة مجلس النواب إل��ى ممارسة
دوره التشريعي ولو بالح ّد األدنى
لتج ّنب أي ضرر إضافي على البلد
في ظ ّل الشغور الرئاسي» ،مثنيا ً في
هذا السياق على ال��دور «اإليجابي»
لرئيس المجلس الذي يُراعي األصول
البرلمانية واالعتبارات السياسية».
وأش���ار إل��ى أنّ «مهمة اللجان
النيابية البحث في نقطتين أساسيتين
من دون الدخول في التفاصيل :أوال ً
«العمود الفقري للقانون» بما معناه
أي نظام نريد؟ المختلط ،النسبي أو
األكثري؟ وثانيا ً تقسيم الدوائر».
وق��ال« :البعض اعتبر أنّ إحالة
ق���ان���ون االن���ت���خ���اب إل����ى ال��ل��ج��ان
المشتركة إنما هو «تضييع» للوقت،
فما هو المطلوب؟ وما الذي يجب أن
يفعله الرئيس بري»؟
ولفت فنيش إلى أنّ «المطلوب من
اللجان المشتركة أن « ُتهيّئ» األفكار
واالقتراحات أو مجموعة ُمحدّدة من
المواقف في شأن قانون االنتخاب
لترفعها الحقا ً إلى الهيئة العامة»،
م��ش �دّدا ً على أنّ «ق��ان��ون االنتخاب
ليس قانونا ً عاديا ً إنما يحتاج إلى
مساحة كبيرة من «التوافق».
واعتبر أنّ «إق���رار ق��ان��ون جديد
لالنتخاب ب��ات ض���رورة ليس اآلن
وإنما منذ زمن ،ألنه مدخل أساسي
إلصالح العديد من األمور ومن أجل
إعادة إنتاج السلطة».
وف��ي ال��س��ي��اق عينه ،ق��ال عضو
«تكتل التغيير واإلص�ل�اح» الوزير
السابق غابي ليون لـ «المركزية»:
«يجب االتفاق على المبادئ انطالقا ً
م��ن ال��م��ادة  24م��ن ال��دس��ت��ور ومن

السورية ال يزال شائكا ً وصعبا ً في الوقت الراهن ،فنيات
التصعيد التركية ستقابل بدون شك بتصعيد روسي مقابل
في حلب إذا لم تتراجع تركيا والسعودية عن خرق الهدنة
بوقت مقنع ومقبول يلملم الخرق ويعيد المشهد للوضع
السابق ،أيّ منذ شهر ،وعلى ه��ذا األس��اس أعلنت وزارة
الخارجية األميركية أنّ كالً من واشنطن وموسكو تبحثان
خطوات عاجلة للح ّد من العنف في حلب.
يقول الكولونيل األميركي ستيف وارن ،وهو المتحدث
باسم قوات التحالف ،إنّ األمور معقدة خصوصا ً أنّ «جبهة
النصرة» هي التي تسيطر على مدينة حلب وهي ليست
مشمولة باتفاقية وقف إطالق النار ،ما يعني أنّ الرسائل
التركية غير المباشرة ال ت��زال موضع تبرير لدى اإلدارة
األميركية ،أيّ أنها تبتز هي األخ��رى روسيا بطريقة غير
مباشرة عبر إعالنها التملص من قدرتها على السيطرة على
نشاط حلفائها األتراك ،وك ّل هذا يُضاف إليه تصعيد أميركي
برز في اإلعالن عن إرسال مجموعة من الجنود األميركيين
إلى سورية بعدما كانت قد أحجمت اإلدارة األميركية عن
إرسال قوات أميركية منذ أن بدأت سياسة سحب الجنود
من العراق وعلى أنّ عدد الجنود الذي ال يتخطى  150قليل
نسبيا ً إال أنه يعتبر رسالة أميركية مباشرة تمهّد لدور
محدّد أو نيات مستقبلية في مكان ما تحتجزه واشنطن في
سورية .ومن المرجح أن يكون تمهيدا ً لحضور أقوى في
مجال مكافحة اإلرهاب لما يعنيه ذلك من تسويق ها ّم لدى
الرأي العام األميركي إلدارة أوباما في أيامها األخيرة.
يعلن الحريري بزيارته تركيا عن انتظاره ما تؤول إليه
األمور في سورية لحسم موضوع الرئاسة وبذل جهد توافقي
اكبر لجهة االقتراب أكثر من رغبة حزب الله من عدمها ،وهذا
االرتباط يعني إمكانية أن تتح ّول فكرة ترشيح الحريري
لفرنجية مناورة لتقطيع الوقت ،بانتظار الحسم السوري
في تحديد هوية المرشح في عودة واضحة إلى المربع األول
والمجهول في لبنان.

سئل وزير سابق
في مجلس حضره
نواب من كتلة
المستقبل عن الهدف
من زيارة الرئيس
سعد الحريري إلى
تركيا ،فر ّد بلهجة
ته ّكمية الفتة قائالً:
ينسق مع
يبدو أنه ّ
الرئيس التركي رجب
أردوغان بشأن
الوعود الخلّبية
التي يمكن إطالقها
للمرحلة المقبلة ،بعد
الخيبة التي عانى
منها الرجالن منذ
أن أطلقا قبل سنوات
وعديهما بالعودة
عبر مطار دمشق
(الحريري) وبالصالة
في المسجد األموي
(أردوغان)!

الحريري يبحث التطورات مع �أردوغان:
نع ِّول على دور تركي في ّ
حل �أزمات المنطقة
استقبل الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان عصر أمس في قصر
ي��ل��دز ب��اس��ط��ن��ب��ول ،ال��رئ��ي��س سعد
الحريري وعقد معه اجتماعا ً مطوال ً
استم ّر قرابة الساعة ونصف الساعة،
ت ّم خالله عرض األوض��اع في لبنان
م��ن مختلف ج��وان��ب��ه��ا وت��داع��ي��ات
األزمة السورية وآخر المستجدات في
المنطقة.
بعد اللقاء قال الحريري« :تحدثنا
عن المشاكل في المنطقة ،وخاصة ما
يحصل في سورية في هذه المرحلة،
ونحن نعتقد أنّ تركيا يمكنها أن
تلعب دورا ً في إحالل االستقرار في
المنطقة .كما شرحت لفخامته مدى
تأثير الفراغ الرئاسي على الوضع
في لبنان ،ال سيما الحياة االقتصادية
والسياسية فيه .كذلك تحدثنا حول
ال��دور اإليراني في المنطقة ،ونحن
نريد عالقات جيدة مع إي��ران ولكنّ
تدخالتها في دول المنطقة بشكل
سلبي ه��و ال���ذي ي����ؤدّي إل���ى ع��دم
ح��ص��ول ه��ذا ال��ن��وع م��ن العالقات
الجيدة معها».
وردا ً على س���ؤال ح��ول أه��داف
زيارتيه لموسكو وأن��ق��رة ،أج��اب:
«ما يه ّمني هو أن يبقى لبنان على
الساحة ،ويعرف الجميع أنّ البلد
يعاني على أكثر من صعيد ،وال سيما
أي��ض �ا ً حجم الالجئين السوريين
الموجودين فيه ،وهو ما بحثته كذلك
مع الرئيس أردوغان ،وهو أوضح لي
أنّ تركيا تعاني أيضا ً من المشكلة

أردوغان مستقبالً الحريري في قصر يلدز في اسطنبول
نفسها .لذلك اتفقنا على التعاون
لحث المجتمع الدولي لكي يساعد
أكثر في هذا المجال».
وعما إذا كان الهدف هو التسويق
ل��ل��ن��ائ��ب س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ،ق��ال
الحريري« :لم يكن هناك أيّ تسويق
ألش��خ��اص ،ب��ل ت��رك��ز البحث حول
شرح ما يحصل في لبنان ،فالجميع
ي��ع��رف أنّ وض��ع��ه االق��ت��ص��ادي
واالجتماعي والمعيشي وص��ل إلى
مراحل خطيرة ج��داً .ه��ذا أم��ر واقع
وهذا ما نشرحه لهذه الدول ،ونحاول
أن نبيّن أنّ لبنان بحاجة إلى مساعدة
ف��ي م��وض��وع الالجئين اقتصاديا ً
ومعيشياً».

وحول االستحقاق الرئاسي وطرح
انتخاب رئيس لمدة سنتين ،قال« :لم
يتحدّث أحد معي حول هذا الطرح
بل سمعت به عبر اإلعالم .الدستور
اللبناني واضح وهو ينص على أنّ
م��دة والي��ة رئيس الجمهورية هي
ست سنوات ،وأيّ أم��ر آخ��ر يحتاج
إل��ى تعديل دس��ت��وري .من هنا أرى
أنه علينا أن ال نلجأ إلى حلول جزئية
بل إلى حلول دائمة وتعالج مشاكل
البلد .ال��ي��وم لبنان ب�لا رئيس منذ
حوالى السنتين وقد عانى البلد ما
عاناه خالل هذه الفترة ،وإذا انتخبنا
رئيسا ً لمدة سنتين كأننا نعيد فتح
المشكلة نفسها بعد سنتين».

�إميل لحود :هل �أخذ الحريري معه ن�سخة
من مفتاح بيروت ّ
ليقدمه لأردوغان؟
فنيش

ليون

الميثاق الوطني .أي أننا نريد عدالة
التمثيل ،خصوصا لجهة شكل الدوائر
واعتماد النسبية».
وأشار ليون إلى «أننا اليوم أمام
رأي عام يشمل المسيحيين جميعاً،
وجميع التواقين إلى العدالة وإعطاء
كل ذي ّ
حق حقه في االنتخابات ألننا
قبلنا بتمديد األم��ر الواقع لمجلس
ال��ن��واب على أس��اس أن يصار إلى
وضع قانون انتخاب جديد .ونحن
نعتبر أن ال شيء أهم من هذا األمر
ولو أنه سيستغرق وقتاً».
وعن موقف حزب الله من قانون
االنتخاب على وق��ع الكالم عن أنه
ليس مستعجالً إلق���راره تماما ً كما
أنه غير مستعجل النتخاب الرئيس
العتيد ،اعتبر أنّ «حزب الله يصف
الواقع كما هو ويدعو إلى انتخاب
العماد ميشال عون بوصفه الممثل
األول للمسيحيين .ولو كان ال يريد
انتخابات ،ما كان ليرفع هذا الطلب
المنطقي والحقيقي ،بل ك��ان طلب
أمورا ً تعجيزية .الحزب يطالب اليوم
بما هو واقعي .فهل اآلخرون يقبلون
بانتخاب الممثل األول للمسيحيين»؟
وعن التنسيق العوني مع الحلفاء
في ملف قانون االنتخاب ،أكد «أننا
ننسق مع الجميع في هذا الموضوع.
وه��ن��ا أس����أل ل��م��اذا ال ن��ذه��ب إل��ى
انتخابات نيابية اليوم؟ أدعو الجميع
إلى قراءة قرار المجلس الدستوري
الذي ر ّد الطعن بالتمديد ،وقال علنا ً
إنه غير شرعي وغير قانوني ،وأصدر
توصية بتقصير والية هذا المجلس.
لذلك ،إن لم يكن لدينا قانون انتخاب
ع��ادل ليجري االستحقاق النيابي

على أساسه في حزيران  ،2017على
أن يأتي مجلس جديد ينتخب رئيسا ً
ج��دي��داً ،وي��ق� ّر ال��ق��ان��ون االنتخابي
العادل».
وعن المعارك البلدية في زحلة،
ش�دّد على أننا «مددنا اليد للتفاهم
مع الجميع ،وقد أصدرنا على ترجمة
ت��ف��اه��م م��ع��راب ح��ي��ث ي��م��ك��ن على
مستوى لبنان .لكن في زحلة ،كبرى
المدن المسيحية ،يجب أن يترجم
هذا التفاهم بشكل واضح وصريح»،
الفتا ً إلى أنّ «الكتائب ليسوا حلفاءنا
وال تفاهم يجمعنا بهم ولذلك تركنا
ال��م��وض��وع لرئيس الالئحة أسعد
زغ��ي��ب ال���ذي يستطيع ال��ت��واص��ل
معهم».
وتعليقا ً على المشاركة في «الئحة
البيارتة» المدعومة من تيار المستقبل
ع��ل��ى رغ���م االخ���ت�ل�اف ال��س��ي��اس��ي
بين الفريقين ،أش��ار ليون إل��ى أنّ
الوضع في بيروت استثنائي .نحن
نعرف ،تبعا ً للتركيبة الديموغرافية
للعاصمة ،أننا ال نستطيع أن نربح
في ظ ّل بلدية واحدة .لذلك مشروعنا
ينص على إنشاء «بلديات األحياء»
في بيروت على أن تجتمع في إطار
اتحاد بلديات .ثم كان موقفنا ردة
فعل ايجابية ألن الرئيس الحريري
حفظ المناصفة للمسيحيين ،علنا
نستطيع تقويم األم��ور من الداخل،
بدال ً من االكتفاء باالنتقاد من الخارج،
علما ً أنّ هذا األمر ال يتخطى موضوع
بلدية بيروت ،ألنّ تيار المستقبل ال
يريد االعتراف بأحقية العماد عون
في الوصول إلى سدة الرئاسة».

رأى النائب السابق أميل لحود
«أنّ الرئيس سعد الحريري يص ّر
على تذكيرنا دوما بماضيه الحافل
بالتناقضات التي ال تبدأ من نومه
ف��ي قصر المهاجرين وال تنتهي
حتما ً بتغريدته األخ��ي��رة التي
أطلقها قبل سفره الى تركيا ،في
أسبوع ذكرى المجازر األرمنية».
وس��أل ف��ي تصريح« :إذا كان
الحريري أخذ معه إلى أنقرة نسخة
من مفتاح بيروت الذي قدمه والده
إلى غازي كنعان ،ليقدمه إلى رجب
طيب أردوغان أو إلى أحد ضباطه
الذين يرسلون اإلرهابيين لقتل
النساء واألطفال وتدمير حضارة
عمرها آالف السنوات».
وقال« :ربما كان على الحريري
أن يصطحب معه العضو الكردي

ف���ي الئ���ح���ة ال��ب��ي��ارت��ة أو أح��د
األع��ض��اء األرم���ن ال��ث�لاث��ة ليكمل
مسلسل تناقضاته الذي يدعو إلى
السخرية من جهة واأللم من جهة
أخ��رى .األل��م على ما بلغه بعض
السياسيين ف��ي لبنان م��ن ق��درة
على الكذب على الناس وخداعهم،
وال��ع��م��ل على عكس ال��ش��ع��ارات
التي يرفعونها والتنكر لمحطات
في تاريخهم ،اللهم إال إذا كانوا
يكذبون أيضا في تلك المحطات».
وتابع لحود« :إذا كانت النتائج
السياسية لزيارة الحريري إلى
تركيا معروفة سلفاً ،ولن نضيع
وقتنا في انتظارها ،فإنّ ما نتمناه
فعالً أن تكون نتائجها المالية
ج��ي��دة ع��ل م��وظ��ف��ي مؤسساته
ي��ح��ظ��ون ب��روات��ب��ه��م ب��ع��د ط��ول

انتظار ،ليصبح الحريري نافعا ً
في األعمال الخاصة بعدما ثبت
حتى لحلفائه ،بأنه غير نافع في
السياسة».

معلولي ينا�شد القيادات الروحية توحيد الأعياد
أص���در ال��ن��ائ��ب األس��ب��ق لرئيس
مجلس النواب ميشال معلولي بيانا ً
جاء فيه:
«م��ن��ذ خمسة أس��اب��ي��ع احتفلت
الطوائف الغربية بعيد الفصح ،وغدا ً
تحتفل الطوائف الشرقية بالعيد
نفسه.
فهل ي��ج��وز أن يصلب المسيح
مرتين وأن يبقى هذا الخالف المد ّمر
على مدى قرون من الزمن?
أال ت��ش��ع��ر ه���ذه ال��ق��ي��ادات ب��أنّ
المسيحية في أيامنا هذه تم ّر بأخطر
المراحل منذ مئة عام?
أال تستدعي ه��ذه المجازر التي
ترتكبها الحركات التكفيرية للقضاء

على المسيحيين ،أن يتداعى القادة
الروحيون إلى مؤتمر التخاذ التدابير
اآليلة إلى حماية المسيحيين ومنها
توحيد األعياد؟
هذه المجازر في العالم ،خاصة
في ال��ع��راق وس��وري��ة أال تستوجب
م��ن ال��ق��ي��ادات اإلس�لام��ي��ة أن تعقد
المؤتمرات وتدين بك ّل الوسائل في
الجوامع ووسائل اإلعالم هذه الجرائم
المغايرة للدين اإلسالمي الحنيف؟
ف��ي ه��ذا العيد المجيد نتض ّرع
إل��ى المولى تعالى أن يلهم ق��ادة
المذاهب والطوائف بالتصدّي لهذا
الخطر الوجودي الذي ال يهدّد فقط
المسيحيين بل أبناء البشر قاطبة».

