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لماذا يتجاهل الأميركيون طلب الرو�س
التن�سيق في معركة الرقة؟

ريفي يتط ّلع لقيا�س �شعبيته في طرابل�س و«حزب اهلل» للح�شد
 روزانا ر ّمال

*

شارل أبي نادر

ب��ال��رغ��م م��ن ال�ط�ل��ب ال��روس��ي ال��واض��ح م��ن ال��والي��ات المتحدة
األميركية وألكثر من مرة ،إلى درجة كاد يبدو األمر وكأنه إلحاح،
وذل ��ك لتنسيق ال�ت�ح��رك��ات العسكرية (ال �ج��وي��ة وال�م�ي��دان�ي��ة) بين
جيشيهما لدعم قوات سورية الديمقراطية ووحدات حماية الشعب
الكردي في معركتهما ض ّد «داعش» في شمال شرق سورية بشكل
عام وفي معركة استعادة الرقة بشكل خاص ،ال يزال األميركيون
يتجاهلون جدية هذه الطلبات الروسية ويردّون على ذلك بأجوبة ال
تخرج عن ديبلوماسيتهم المعهودة في الغموض وفي عدم الوضوح
وفي الر ّد بطريقة مبهمة.
في المبدأ ...ال تخرج الطلبات الروسية خارج سياق االستراتيجية
األميركية (مبدئياً) في محاربة اإلره��اب ،فالهدف المطلوب تنسيق
ال�ج�ه��ود لمحاربته ه��و التنظيم اإلره��اب��ي «داع� ��ش» ،وال ��ذي تقود
الواليات المتحدة األميركية تحالفا ً دوليا ً واسعا ً لمحاربته ،وهي
تستنفر إمكاناتها الديبلوماسية والعسكرية في العالم وفي الشرق
خاصة لذلك ،كما أنّ الذين مطلوب دعمهم من خالل طلب التنسيق
ال��روس��ي ه��م االك ��راد وحلفاؤهم ف��ي ال�ش�م��ال وال�ش�م��ال الشرقي
ال �س��وري ،وال��ذي��ن يجمعهم أي�ض�ا ً م��ع األميركيين ه��دف محاربة
«داعش» ومعارضتهم لنظام الرئيس األسد ،فلماذا تتجاهل الواليات
المتحدة األميركية الطلب الروسي؟
ينظر األميركيون دائما ً بعين الخوف والخشية من تعاظم النفوذ
الروسي في منطقة الشرق األوس��ط ،وخاصة على المياه الدافئة
في عمق المحيط الملتهب ما بين العراق وسورية وتركيا ،وكانت
أي تقارب روسي
استراتيجيتهم تقضي دائما ً بالعمل على إبعاد ّ
مع دول أو مع مجموعات فاعلة في هذا المحيط ،فهم في األساس
(األميركيون) يخوضون حربا ً ب��اردة مع روسيا من خالل سباق
تسلّح ن��ووي استراتيجي ،ومن خالل سباق على السيطرة وعلى
ال�ح�ص��ول على مناطق استراتيجية ف��ي أمكنة ي�ح��اول ك � ّل منهما
اختيارها على مقربة من منطقة نفوذ اآلخر ،بحيث تؤ ّمن له موقعا ً
يعطيه ن�ق��اط�ا ً لصالحه ف��ي ه��ذا ال�س�ب��اق .ونتكلم هنا ع��ن السباق
المحموم على أوكرانيا وعلى جزيرة القرم ،وعن االعتراض الروسي
العنيف على تركيز األميركيين منظومات صواريخهم المتطورة
على سواحل دول أوروب��ا الشرقية على البحر األسود في رومانيا
ومحاوالتهم لتركيز منظومات أخرى في ك ّل من بلغاريا ومولدوفيا.
في ه��ذا اإلط��ار ،وح��ول التنافس المحموم في الحرب الباردة،
فقد انزعجت الواليات المتحدة األميركية أيضا ً بعد النقلة الروسية
الخارقة لبوتين في سورية ،وحصوله من خالل تحالفه التاريخي
الدائم مع الدولة القوية في سورية ،ومن خالل تحالفه الحالي معها
في محاربة اإلره��اب ،على نقطة استراتيجية مهمة في قلب منطقة
الشرق األوسط الملتهب وعلى الحدود الحيوية برا ً وبحرا ً وجوا ً مع
الوسط القوي لنفوذ حلف شمال األطلسي على شواطئ تركيا ما بين
بحري المتوسط واألسود.
أيضاً ،من الطبيعي أن ال ترتاح الواليات المتحدة األميركية من
محاولة الدخول الروسي بطريقة ذكية وناعمة ومن خالل استغالل
الحاجة الدولية لمحاربة «داع��ش» في س��وري��ة ،في تحالف يجمع
الروس مع األكراد ،حيث رأت في أنّ ذلك سوف يعطيهم نفوذا ً قويا ً
مع هذه القوى الكردية وحلفائها يضاف إلى نفوذهم وتحالفهم القوي
والثابت مع الدولة الشرعية السورية ،فيكون بذلك قد فاز بوتين
بأكثر من نقطة إيجابية تق ّوي استراتيجيته البعيدة المدى في الحرب
ال�ب��اردة ض� ّد ال��والي��ات المتحدة األميركية ،من خ�لال التقارب مع
الوحدات الكردية على اختالف مشاربها ،والتي أصبحت سيطرتها
واضحة وشبه ثابتة في الشمال والشمال الشرقي السوري ،هذه
السيطرة التي ستبعد تركيا وستلغي تلقائيا ً تأثيرها على الداخل
السوري ،وسوف تعطي الروس على األق ّل مساحة غير معادية إنْ
لم تكن صديقة بالكامل ،تربطها وتجمعها مع نفوذها الثابت مبدئيا ً
في النقطة األكثر استراتيجية بين سورية وتركيا والمتوسط.
إن �ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ال�ب�ع�ي��دة ال �م��دى ،ال �ت��ي تجعلهم
يتجاهلون الطلب الروسي بتنسيق الجهود الميدانية والعسكرية
في إكمال الضغط على داعش في معقله الحيوي في سورية ،تقابلها
االستراتيجية الروسية البعيدة المدى أيضا ً في إلحاحهم وإصرارهم
للحصول على موافقة األميركيين على هذا التنسيق ،فهل ستستطيع
ال��والي��ات المتحدة األميركية الثبات على موقفها في تجاهل طلب
روس�ي��ا ،خصوصا ً أن األخ�ي��رة من الالعبين المحترفين في لعبة
الشطرنج ،واستراتيجيتها في ذلك دائما ً كانت تقوم على إظهار نقلة
معينة تظهر للخصم أنها جدية ومثالية ،ولكنها تهدف من ورائها
للتأسيس لنقلة أخرى بحيث تكون األخيرة هي المقصودة ،وماذا
لو كانت النقلة الروسية الخفية هي دعم الجيش العربي السوري
وحلفائه بفعالية لتنفيذ عمل عسكري واسع من خالل هجوم مفاجئ
على داع��ش في دي��ر ال��زور اعتبارا ً من تدمر ،بالتوازي مع هجوم
مفاجئ آخر على الرقة اعتبارا ً من شرق حلب عبر دير حافر ومطار
الطبقة العسكري ،بحيث يأتي هذا العمل العسكري المزدوج مترافقا ً
أو سابقا ً لهجوم األكراد على الرقة؟
*عميد متقاعد

الموفد الأميركي ل�ش�ؤون الطاقة الدولية
يبحث مع الم�س�ؤولين ملف النفط والغاز

ليس االمتحان في انتخابات طرابلس البلدية لقدرة
تيار المستقبل على استقطاب الشارع هناك بعد انتخابات
بيروت وصيدا وانكشاف قدرته المحدودة والمتراجعة فيهما
بعد غياب الرئيس الحريري األكثر جذبا ً في االستحقاق
االنتخابي هذه المرة ،فغياب الحريري لفترة طويلة عن البالد
وبعد انخراط «المستقبل» بشكل كبير في الحرب السورية
بامتداداته الخارجية ودعمه المعنوي تارة والمادي أحياناً،
وعبر وجوه وشخصيات فيه بعضها غاب تماما ً عن الساحة،
فالمنتظر اليوم اختبار حجم حضور القوى المتشدّدة في
الشمال وشعبية ممثليها ،خصوصا ً في طرابلس ،وما لها
من رمزية أساسية في الحرب السورية« ،ففيها ومنها»
انطلق عدد من المقاتلين نحو سورية انخرطوا في الصراع
بشكل نسف أيّ إمكانية للعودة إلى مرحلة ما قبل الحرب،
فاالصطفاف الحاصل ونشوء أسماء ورم��وز أضحت خالل
ّ
خضت المدينة أكثر من
السنوات الخمس عناوين لمعارك
مرة ،وفتحت الملفات على مصراعيها ،غيّر طابع المدينة التي
يعتبر فيها الصراع اليوم بين القوى األكثر «انفتاحاً» على
القوى السياسية بر ّمتها واألكثر تزمتا ً وتشدّدا ً سياسيا ً والتي
تفضل ربط مصيرها بالخارج ،خصوصا ً الحدث السوري
الذي أصبح من يوميات المدينة عند بعض الفعاليات التي
تجد فرصة في إثبات وجودها ألول م��رة ،حتى أنّ بعض
التحالفات لالنتخابات البلدية تقول المصادر إنها ت ّمت آخذة
بعين االعتبار هذا الحساب القادر على نقل المدينة نقلة
نوعية ومصيرية ،فتصبح ثاني األمثلة بعد عرسال التي
كشفت نتائج االنتخابات فيها حرص أهلها على تخليصها
تجسدت بأخذ
من السمعة التي طغت على روحيتها والتي
ّ
المدينة نحو هوية تكفيرية بامتياز ،وهي التي خضعت
الحتالل جدّي وحصار من قبل التكفيريين الذين يقطنون

أعالي الجرود ،وبالتالي فإنّ خسارة رئيس بلدية عرسال»
السابق» المعروف بـ «أبو عجينة» ليست إال تعبيرا ً من قبل
أهاليها عن رفض التقوقع ضمن هذا العنوان.
نتائج انتخابات الشمال وتحديدا ً طرابلس هي أحد
أه ّم المؤشرات التي ستحدّد شكل المرحلة المقبلة من عمر
الصراع السوري في المنطقة الحدودية الشمالية ،والتي
ستكشف نيات القوى السياسية الفاعلة من أهل المدينة إذا ما
كانت تتجه نحو ترك المدينة بؤرة توتر تتحرك عند الحاجة
أو عند أيّ استحقاق أم ال .وعليه فإنّ المسؤولية األكبر اليوم
تقع على الناخب الطرابلسي القادر على معرفة التمييز بين
لوائح تعود بالفائدة على مدينته ،وبين تلك القادرة على
اإلمعان في فتح شوارع المدينة أمام ك ّل العابثين من قوى
محلية وإقليمية.
في هذا اإلطار ،يبدو الوزير المستقيل أشرف ريفي إحدى
أبرز الشخصيات الطرابلسية المنافسة التي تدعم الئحة
انتخابية بصفة بعيدة عن تيار المستقبل ،فالوزير ريفي
وعلى الرغم من محاوالت زمالئه وزراء المستقبل نفى أيّ
خالف بينه وبين الحريري ،يبدو ألول مرة منافسا ً سياسيا ً
ل��دودا ً وربما ق��ادرا ً على حصد شعبية داخل مدينته ،وهي
الشعبية نفسها التي حرص على مخاطبتها بما يتناسب
مع النهج السياسي ال��ذي دخ��ل فيه ريفي بقوة المعركة
السياسية في لبنان .فريفي وزير العدل المستقيل ،والمدير
العام السابق لقوى األم��ن الداخلي أمسك بالملفات األكثر
مصيرية واستفزازية بالوقت نفسه في حياة اللبنانيين ،لكنه
استطاع تجييرها لصالحه ضمن خطاب «متطرف» ايّ خطاب
حدّد موقفه بشكل مباشر في القضايا الخالفية ،فرفع مسألة
العالقة مع سورية في ظ ّل النظام الحالي للرئيس السوري
بشار األس��د إلى سلّم أولوياته ،رافضا ً التعامل معه بأيّ
شكل من األشكال ،ثم رافضا ً لترشيح الرئيس سعد الحريري
النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ،وهو صديق
الرئيس السوري وأحد رموز المرحلة السابقة ،أيّ مرحلة

«الوصاية السورية» ،بحسب ريفي الذي يعتبر أنّ أيّ حضور
بهذا المستوى لتلك الرموز هو خسارة كاسرة لفريق  14آذار،
أو على األق ّل ما تب ّقى منه ،يُضاف إلى ك ّل ذلك ملف الوزير
السابق ميشال سماحة الذي شكل أبرز األسباب «الظاهرة»
الستقالة ريفي من الحكومة ،وهنا يتبيّن بعد عودة الوزير
سماحة إلى السجن أنّ سبب االستقالة أو أحد أبرز أسبابها
«سقط» ،لكن ريفي لم يعدّل عن استقالته ،معتبرا ً أنّ ذلك غير
وارد ،وأنه غير مستع ّد للبقاء فيها مع مَن ال يحترم مصالح
لبنان في الخارج ويع ّرض عالقاته مع الخليج ،وخصوصا ً
السعودية للخطر.
النقطتان هنا ليستا لصالح ريفي ...فاألولى تكشف أنه
استقال بنية تكبير زعامته ،والثانية تؤكد أنّ ريفي يُخضع
ممارسته لمهامه في البالد لحسابات خارجية وانْ ظهرت بهذا
الشكل النافر وهو يرفعها إلى سلّم األولويات ،فينسحب من
مهامه على أساسها .من هنا يمكن وضع تصريحاته المتطرفة
نحو حزب الله في هذا اإلطار ،لكن األخطر استخدامه إياها
لحشد أكبر قدر ممكن من المؤيدين في االنتخابات البلدية،
أو ربما لإلحاطة بشعبية تحميه من سلسلة االتهامات التي
تع ّرض لها منذ انتشار معلومات وتقارير تتحدّث عن دعمه
لقوى مسلحة في الشمال لها عالقة وثيقة بأحداث سورية.
يستخدم ريفي منذ فترة الهجوم على حزب الله كأداة
أساسية في حشده لدعم الطرابلسيين لالئحة التي تحظى
ّ
فينقض على ال��ح��زب م��ن بوابة
بمباركته ف��ي طرابلس،
العقوبات المالية ،وي��ق��ول« :ل��ن نسمح لحزب الله بأن
يتع ّرض للقطاع المصرفي ،والمصرف المركزي سيطبق
العقوبات الدولية على الحزب بحذافيرها ودويلة حزب الله
ستزول وسنقيم الدولة اللبنانية» .الالفت هنا أنّ الرئيس
الحريري ومنذ عودته ظهر بخطاب معتدل قبل االنتخابات
البلدية وبعدها وحرص على اللقاء بك ّل القوى السنية ،وهذا
ما لم يلتزم فيه ريفي والذي يشكل أسئلة كبرى حول دوره
ومضمونه وخروجه عن سياسة تيار المستقبل بالكامل.

علق نائب بارز على
االتصال الهاتفي الذي
حصل بين الرئيسين
السابقين إميل لحود
وسليم الحص اللذين
استذكرا خالله
مرحلة التحرير
في  25أيار 2000
حين كانا في سدة
المسؤولية ،وقال:
على األق ّل فإنّ لهاتين
القامتين الكبيرتين ما
تتذكرانه من إنجازات
وطنية وقومية ندر
أن تحقق مثلها في
العالم العربي على م ّر
العقود الماضية ،بينما
ال ُيذكر لغيرهما إال
الخيبات والفشل إذا
لم نقل التآمر!...

هل يُعاد �إنتاج الأزمة ال�سيا�سية بمك ّوناتها!
هتاف دهام
ال نضوج إقليميا ً ي��ؤ ّم��ن الديمومة وق��درة اإلنضاج
لصفقة سياسية في الداخل اللبناني أو إحداث االختراق
المطلوب .أت��ى ر ّد الرئيس سعد ال�ح��ري��ري على كالم
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر شكلياً .أراد
المعني األول بتلقف
من خالله رئيس تيار المستقبل
ّ
المبادرة أن يناكف بالسياسة .لم يأخذ األمور إلى بحث
جدي في أعماق األزمة ومحاولة الوصول إلى مشتركات
في األشهر المقبلة.
شرعت دول المنطقة في صياغة أو تعديل دساتيرها
وأنظمتها .فكيف للنظام السياسي الحالي في لبنان أن
يعيد إنتاج نفسه من جديد بعد تمديدين غير دستوريين؟
شكل ق��ان��ون االنتخاب أه � ّم مضمون سياسي داخلي
لكلمة األمين العام لحزب الله .تحدث السيد نصرالله عن
القانون االنتخابي للمرة الرابعة في إطالالته األخيرة.
ركز على النسبية الكاملة كعامل ينقل الحياة السياسية
من ضفة إلى ضفة ،ويسمح بتمثيل الجميع ويلغي دولة
الطوائف القائمة حتى لو خسرت كتلة الوفاء للمقاومة
وسع
نائبا ً أو نائبين ،أو خسر حلفاؤه عددا ً من النوابُ .ت ِّ
النسبية أط��ر التحالفات و ُتخرجها م��ن البعد الطائفي
والمذهبي إلى البعد الوطني .قانون االنتخاب هو المرتكز
الحقيقي للعبور إلى الدولة أو إنتاج السلطة على أسس
صحيحة .والربط بحتمية إجراء االنتخابات وضرورة
إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية يرسم معالم
ومعادالت المرحلة المقبلة سياسياً.
ال مشكلة عند ح��زب الله ،كما ق��ال السيد ،بحصول
«النيابية» قبل «ال��رئ��اس�ي��ة» أو العكس .ال يقدم عنوان
انتخاب رئيس للجمهورية الحلول ألزم��ة البلد .األزمة
هي أزمة حكم وأزمة كيان وليست أزمة سلطة أو انتخاب

رئيس .بالتالي فإنّ المعالجة الحقيقية مدخلها الطبيعي
أي قانون انتخابي.
اعتماد النسبية كأساس في مقاربة ّ
وهذا قطع لدابر ما فهم من مواقف مسؤولي حزب الله
في المرحلة الماضية بشكل خاطئ ،وك��أنّ هذا الحزب
يقبل أن ُتجرى انتخابات  2017وفق قانون الستين.
رف ��ع ال�س�ي��د ن�ص��رال�ل��ه ال�س�ق��ف س�ي��اس�ي�ا ً إل ��ى الح ّد
األقصى في هذا المضمار .تحدث عن حتمية االنتخابات
النيابية (إذا انتهت مدة المجلس الحالي نحن مع إجراء
بأي شكل ألن ال مجال لتمديد جديد).
االنتخابات النيابية ّ
أكدت االنتخابات البلدية أن ال مانع من إجراء «البرلمانية».
تملك الدولة القدرة على إدارة استحقاق كهذا .ومكوناتها
السياسية شاركت في االنتخابات البلدية واالختيارية.
أعاد كالم السيد القضية األساسية إلى نطاقها الصحيح
خارج محاوالت خلق وقائع وسرقة اللحظة السياسية،
وخارج منطق التهويش القائل بأنّ العماد ميشال عون
والنائب سليمان فرنجية باتا خارج المعادلة الرئاسية،
وأنّ قانون الستين ال يزال نافذا ً لتجرى االنتخابات على
أساسه ،وأنّ عشاء السفير السعودي أظهر حزب الله
وكأنه معزول عن الواقع السياسي اللبناني.
لكن ماذا لو تقاطع كالم «النبي شيت» مع مبادرة عين
التينة ،فهل نذهب إلى دوحة جديدة توضع على طاولتها
عناوين (ق��ان��ون االن�ت�خ��اب ،ال��رئ��اس��ة ،الحكومة ،الثلث
الضامن) وغيرها من المضامين السياسية ونعود إلى
مفهوم السلة؟
يدرك الجميع أن ال قانون انتخاب بمعزل عن تنازالت
وعناوين أخرى ،لكن األكيد أيضا ً أنّ حزب الله لن يغطي
اللعبة الداخلية التي تقول على «الستين يا بطيخ» لتعيد
أي تغيير ،ويبقى
إنتاج هذا المجلس الموجود من دون ّ
«ب �ي��ك ال �م �خ �ت��ارة» بيضة ال �ق �ب��ان ،و ُي �ع��اد إن �ت��اج األزم��ة
السياسية بمكوناتها.

قانون العقوبات المالية الأميركية بين خليل وغاليزر

«الوفاء للمقاومة» :معنيون بمتابعة المو�ضوع
وفق معايير حفظ ال�سيادة النقدية اللبنانية
استقبل وزير المالية علي حسن
خليل نائب وزير الخزانة االميركية
دانيال غاليزر يرافقه القائم بأعمال
سفارة الواليات المتحدة في بيروت
ريشارد جونز وعدد من المساعدين،
وت���م ال��ب��ح��ث ف��ي م��وض��وع ق��ان��ون
العقوبات االميركية وآليات تطبيقه
والتداعيات التي سيرتبها.
وق��د أك��د خليل ل����زواره ،أهمية
«ال��ح��ف��اظ على ال��ق��ط��اع المصرفي
اللبناني كأحد أعمدة االستقرار».
ال��ث��ا  -إذ ت��ج��دد ك��ت��ل��ة ال��وف��اء
للمقاومة إدانتها لالعتداء األميركي
على سيادة لبنان من خالل قانون
العقوبات المالية وأي تواطؤ معه،
فإنها تعتبر نفسها معنية بمتابعة
هذا األمر وفق معايير حفظ السيادة
ال��ن��ق��دي��ة اللبنانية وح��م��اي��ة حق
التداول النقدي لكل اللبنانيين ،تالفيا
ألي تداعيات سلبية على الوضع

بري مجتمعا ً إلى هوكشتين وجونز
في سياق جولته على عدد من المسؤولين ،زار الموفد األميركي الخاص
ومنسق ش��ؤون الطاقة الدولية آم��وس هوكشتين ،يرافقه القائم باألعمال
األميركي في لبنان ريتشارد جونز ،رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل في عين
التينة وبحث معه ملف النفط والغاز في لبنان والحدود البحرية.
وق��ال هوكشتين بعد اللقاء« :كانت هناك محادثات جيدة ومنفتحة مع
الرئيس بري حول مقترحات جديدة لح ّل موضوع الحدود البحرية اللبنانية في
الجنوب ،وقد عبرنا سويا ً عن أملنا وتفاؤلنا بالوصول إلى اتفاق يسمح للبنان
باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة .وسأتابع
محادثاتي مع باقي المسؤولين ،ونأمل أن تؤدي هذه األفكار والمقترحات إلى
ح ّل في أسرع وقت ممكن» .
كما زار الوفد األميركي رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية،
حيث جرى عرض التطورات.
وفي قصر بسترس ،استفسر هوكشتين من وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل عن المناقصة والمراسيم التطبيقية وعن العوائق التي تحول
دون إطالق الخطوات التنفيذية بغية استخراجهما .والتقى هوكشتين أيضا ً
رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط ،ووزير الطاقة
والمياه آرتور نظريان.

خفايا
خفايا

خليل وغاليزر
ال��م��ص��رف��ي اللبناني وع��ل��ى األم��ن
االجتماعي واالقتصادي للناس ،ومن

المفترض أن تتوضح قريبا النتائج
والمسارات في هذا المجال.

 عرض رئيس مجلس النواب
نبيه بري التطورات مع زواره في عين
التينة ،حيث استقبل رئيس بلدية
صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن
البزري.
من جهة أخرى ،تلقى بري اتصاال ً
من رئيس مجلس النواب المصري
الدكتور علي عبد العال .وتلقى أيضا ً
برقية تهنئة بعيد المقاومة والتحرير
من األمين العام للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين نايف حواتمة.
 اجتمع نائب رئيس مجلس
ال��وزارء وزي��ر الدفاع الوطني سمير
مقبل إلى رئيس المحكمة العسكرية
العميد الركن خليل ابراهيم ،في إطار

االتحاد الأوروبي ّ
يحث الم�س�ؤولين
على انتخاب رئي�س
أعلنت الممثلة العليا لالتحاد األوروب���ي للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضية
األوروب��ي��ة فيديريكا موغيريني ،في بيان أم��س باسم
االتحاد ،أنه «في  25أيار  ،2016يدخل لبنان عامه الثالث
من دون رئيس .ويعلق االتحاد األوروبي أهمية على سيادة
لبنان واستقراره وسالمة أراضيه واستقالله .ويبقى لبنان
مثاال ً للحرية والتنوع والتسامح للمنطقة ،ولكنّ األزمة
السياسية التي طال أمدها تضعف البالد ومؤسساتها
أكثر في مواجهة التحديات الكثيرة .وال يستطيع لبنان
أن ينتظر إيجاد حلول لمشكالت المنطقة ليجد حالً لهذه
المسألة».
وأك���دت «أنّ االت��ح��اد األوروب���ي يحث م��ج��ددا ً القوى
السياسية اللبنانية وجميع الجهات المعنية على وضع
المصالح الحزبية والفردية جانبا ً وإيجاد تسوية قابلة
لالستمرار النتخاب رئيس على وجه السرعة .ويدعم
االتحاد األوروبي الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية
في ظ��روف صعبة لضمان أال تعوق المسائل الخالفية
عمل المؤسسات اللبنانية بالكامل ،وأال تؤثر في تقديم
المساعدات الدولية».
وتابعت« :وفي هذا السياق ،يشيد االتحاد األوروبي
بالجيش اللبناني على عمله للمحافظة على سالمة البالد
وأمنها .ويشكل الحوار الوطني وجهود الوساطة األخرى

مبادرات طيبة لضمان التواصل بين القوى السياسية
ومنع تدهور المناخ السياسي .ويرحب االتحاد األوروبي
بإجراء االنتخابات البلدية واالختيارية واالنتخابات
النيابية الفرعية ،ويدعو جميع األطراف إلى إيجاد الظروف
التي تسمح بإجراء االنتخابات النيابية».
واش��ار البيان إلى أنّ «االتحاد األوروب��ي يدرك تماما ً
التحديات اإلضافية التي تفرضها أزم��ة الالجئين على
استقرار لبنان .كما يشيد بالشعب اللبناني على جهوده
في استضافة الالجئين الهاربين من النزاع في سورية،
ويشدد على أهمية احترام جميع األطراف حق الالجئين
المهجرين من سورية في العودة اآلمنة والطوعية .وكما
أظهرت التعهدات التي قطعها االتحاد األوروبي في مؤتمر
لندن وتنفيذها األول��ي ،ف��إن االتحاد األوروب���ي وال��دول
األعضاء ملتزمة دعم لبنان ومجتمعاته المضيفة وأجهزته
العامة في تلبية االحتياجات المتزايدة لكل المجتمعات
المضيفة المعوزة والالجئين .ويرحب االتحاد األوروبي
ببيان النيات الذي قدمه لبنان في مؤتمر لندن ويدعم
تنفيذه كلياً».
وختم البيان« :يجدّد االتحاد األوروبي التزامه الشراكة
مع لبنان ويعيد تأكيد ض��رورة العمل معا لمواجهة
التحديات المشتركة على أساس قيمنا المشتركة ،بما فيها
حقوق اإلنسان والديموقراطية واحترام التنوع».

نائب رئي�س الوزراء البلجيكي يزور �سالم ودربا�س

ن�شاطات
االجتماعات الدورية التي يعقدها مع
هيئة المحكمة ،في مكتبه في الوزارة.
وأط��ل��ع اب��راه��ي��م وزي���ر ال��دف��اع على
تفاصيل األحكام وسير العمل في هذه
المحكمة
 عرض الرئيس سعد الحريري
التطورات مع نائب رئيس الحكومة
وزير الدفاع سمير مقبل .كما استقبل
المدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم.
وك���ان ال��ح��ري��ري التقى النائب
ال��س��اب��ق مصطفى ه��اش��م ،السفير
اليمني علي أحمد الديلمي .كما استقبل
المجلس اإلداري ألوق��اف طرابلس
برئاسة مفتي طرابلس والشمال

فهل يولد قانون انتخابي يعطي رئيس التيار األزرق
والنائب وليد جنبالط حجميهما الحقيقيّين؟ إنّ التعثّر
الحاصل ف��ي المفاوضات الجارية ح��ول ق��ان��ون جديد
التوجه الحريري والجنبالطي.
لالنتخابات ال يخدم إال
ّ
في هذا الصدد ،هدّد النائب عن اللقاء الديمقراطي مروان
حمادة أمس ،بتفجير جلسات اللجان المشتركة .تو ّعد
المس
بانسحاب التقدمي االشتراكي من النقاش لو جرى ّ
بصيغة انتخاب  68نائبا ً على أساس األكثري و 60نائبا ً
على أساس النسبي ،أو بعدم األخذ بما تريده المختارة
في تقسيمات الجبل .ق ّرر حمادة بطريقة غير مباشرة
إن�ه��اء النقاش مطالبا ً بتأجيل االجتماعات إل��ى م��ا بعد
جلسة الحوار الوطني في  21حزيران كي تتحدّد وجهة
الح ّل ،فبري ينتظر أجوبة على مبادرته.
لكن م ��اذا ل��و وص�ل��ت «م �ب��ادرة األس �ت��اذ» إل��ى طريق
مسدود؟
أث�� ��ارت ال� �م� �ب ��ادرة ج� ��دالً واس � �ع � �اً .ت��ؤك��د تعليقات
المتحاورين أن ال ت�ح� ّول ن��وع��ي ف��ي ال�م��واق��ف اآلخذة
بعين االع �ت �ب��ار ح�س��اب��ات ال��رب��ح وال �خ �س��ارة .ستبقى
األم��ور ت��راوح مكانها .م��ا حصل داخ��ل ج��دران القاعة
العامة أمس ،مجرد تكرار لنقاش دار في اجتماعات لجنة
التواصل حول االقتراحين المختلطين ،اقتراح الرئيس
بري القائم على انتخاب  64نائبا ً على أساس النسبي ،و
 64نائبا ً على أساس األكثري ،واالقتراح الثالثي القائم
على انتخاب  68نائبا ً على أس��اس األكثري و 60نائبا ً
على أساس النسبي .لم يتع ّد البحث المالحظات العامة
م��ع ال��دخ��ول ف��ي بعض ال�ن�ق��اش��ات التفصيلية .تمثلت
نقطة الخالف األساسية في كالم النائبين أحمد فتفت
وجورج عدوان .ما ف ّرقته الرئاسة األولى شكلياً ،يجمعه
القانون االنتخابي .أكد نائبا المستقبل والقوات أنّ قانون
االنتخاب هو قانون سياسي في ك ّل العالم ،خصوصا ً

ف��ي ل �ب �ن��ان .يسعى «األزرق» و«ال��زي �ت��ي» إل ��ى تجاوز
المعايير الواحدة التي تحكم النقاش .القانون وفق النائب
علي ف�ي��اض يجب أن ي��راع��ي صحة التمثيل وعدالته.
يبدي ح��زب الله اس�ت�ع��داده لمراعاة المطالب الحيوية
للطوائف .يوافق على أنّ القانون ذو بعد سياسي ،لكنه
يرفض مقولة إنّ القانون سياسي .ورغم ك ّل ما يحصل
يمضي ف��ي النقاش ك��ي ال ُي�س��اء فهمه ،وج� �دّد فياض
تمسك كتلته بنظام انتخابي نسبي يعتمد لبنان دائرة
انتخابية واح��دة أو اعتماد المحافظات التاريخية دوائر
انتخابية .لكنه انطالقا ً من توجهات حزب الله فهو أبدى
ويبدي االستعداد لنقاش المختلط كي تستكشف فرص
التوافق حوله ،لكنه ال يتبناه .وطالب إذا كان هناك من
نيات جيدة أن تت ّم الموافقة على صيغة  64/64وعلى
توحيد توزيع النسب بين نسبي وأكثري بين الطائفتين
السنية والشيعية ألن��ه ال يجوز أن تكون هناك فروق،
تمس بحقوق
ألنّ الفروق القائمة في المشروع الثالثي ّ
الطائفة الشيعية.
أك��دت جلسة التباينات أم��س ،أنّ التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية يختلفان على شكل القانون االنتخابي
وتقسيماته .أي��د رئيس لجنة ال�م��ال وال�م��وازن��ة النائب
اب��راه �ي��م ك�ن�ع��ان ف �ي��اض ف��ي ط��رح��ه وط��ال��ب أصحاب
الصيغتين المختلطتين بشرح مشروعه ،وأك��د النائب
أالن عون أنّ الح ّل الوحيد للوصول إلى قانون االنتخاب
هو االتفاق على معايير موحدة.
وإذا كان النائب علي عمار خرج من الجلسة ،معتبرا ً أنّ
النقاش ال يراعي أصول النظام الداخلي في نقاش جدول
األعمال الذي يجب أن يبدأ بنقاش الموضوعات حسب
تواردها الزمني ،فإنّ مشروع الحكومة القائم على نظام
انتخابي نسبي يعتمد  13دائرة ،وضع جانبا ً ألنّ حزب
الله وحلفاءه ال يريدان لهذا المشروع أن يسقط.

الشيخ مالك الشعار.
 زار رئيس الحكومة العراقية
السابق أي��اد ع�لاوي ،على رأس وفد
من االئ��ت�لاف الوطني العراقي ،كالً
من رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة تمام سالم وعرض
معهما األوضاع في العراق والمنطقة.
 استقبل قائد الجيش العماد
جان قهوجي النائبة بهية الحريري،
ثم وزي��ر التربية والتعليم العالي
ال��ي��اس ب��و صعب ،وت��ن��اول البحث
األوضاع العامة في البالد.
كما استقبل قهوجي رئيس المجلس
اإلسالمي العلوي الشيخ أسد عاصي
على رأس وفد.

زار نائب رئيس مجلس ال��وزراء
البلجيكي ووزي��ر التعاون للتنمية
ألكسندر دو ك��رو رئيس الحكومة
تمام س�لام وبحث معه التطورات
والعالقات الثنائية.
كما زار دو ك��رو وزي��ر الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة رش��ي��د درب����اس في
مكتبه في الوزارة ،وبحث الجانبان
ف��ي العالقات الثنائية وموضوع
النازحين السوريين في لبنان.
إثر اللقاء قال درب��اس« :تشرفت
بزيارة نائب رئيس وزراء بلجيكا،
ال��دول��ة ال��ص��دي��ق��ة ،وق���د وجدتها
ف��رص��ة ألق����دم ل��ه ت��ع��ازي لبنان
وتعاطفه مع الدولة الصديقة التي

تعرضت لجريمة منكرة في مطارها
كما تعرضت دول أخ���رى ألعمال
ارهابية ،وكانت وجهات النظر متفقة
ومتطابقة على أنّ اإلرهاب له منابت
في الفقر وال��ي��أس والبطالة ،وفي
الحروب التي تستمر منذ مدة طويلة
والتي ال يجد العالم حالً لها».
أضاف« :كنا نعول كثيرا ً على أن
ينقل الوزير البلجيكي وجهة نظرنا
إلى االتحاد األوروب��ي وإلى العالم،
وه���و متعاطف م��ع��ن��ا ،وق���د أب��دى
استعداد دولته ،وهو مساهم أيضا ً
في المنح التي تقدم إلى لبنان وإلى
الالجئين السوريين ،ولقد كانت
فرصة طيبة ج��دا ً لتأكيد العالقة

الممتازة مع بلجيكا وتأكيد الصلة
الحارة والحميمة التي تبديها بلجيكا
بواسطة سفيرها في لبنان».
وأش����ار دو ك���رو ،ب�����دوره ،إل��ى
«أنّ الحكومة اللبنانية والشعب
اللبناني يبذالن مجهودا ً كبيرا ً يوميا ً
منذ سنوات عدة ،وكان من المهم أن
نأتي لكي نظهر للبنانيين رغبتنا في
المساعدة ولكي نشرح هذا الوضع
لألوروبيين .بلجيكا تدعم المنظمات
المتعددة الجنسيات الناشطة في
لبنان وسنتعاون مع معالي الوزير
لمعرفة ما هي الحاجات الالزمة على
صعيد قضية الالجئين السوريين
لتحسين أوضاعهم».

