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حمليات  /تتمات

ت�شييع نجل ب�صبو�ص في داريا
شيعت بلدة داريا ومنطقة الشوف
بعد ص�لاة عصر أم��س ،محمد نجل
المدير ال��ع��ام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص ،الذي توفي
بعد صراع مع المرض.
وكان بدأ توافد المعزين إلى دارة
ال��ل��واء بصبوص ف��ي محلة ضهور
غص
داريا منذ ساعات الصباح ،حيث ّ
منزله بالوفود الرسمية والشخصيات
واألهالي لتقديم التعازي من مختلف
المناطق.
وعصرا ً نقل الجثمان من المنزل إلى
باحة خلية داريا ،حيث أقيمت الصالة
عليه بعدها ووري في الثرى في مدافن
البلدة.
وبعد ذلك تقبل بصبوص التعازي
في خلية داري��ا وإل��ى جانبه مجلس
ق��ي��ادة ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي ،وتقدّم
ال��م��ع��زي��ن ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ب���زي ممثالً
رئيسي مجلسي ال��ن��واب نبيه بري
َ
والحكومة ت ّمام سالم ،النائب محمد
الحجار ممثالً الرئيس سعد الحريري،
محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل ممثالً
وزير الداخلية نهاد المشنوق ،السفير
الفلسطيني أشرف دبور ،وكيل داخلية
الحزب التقدمي االشتراكي في إقليم
ال��خ��روب سليم السيد ممثال النائب
ول��ي��د جنبالط ،النائب ع�لاء الدين
ت� ّرو ،المدير العام ل��وزارة المهجرين
أحمد محمود ،رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن ،وفد من ضباط الجيش

�أهالي جديدة القيطع
دعوا لت�سليم قاتل الحوري
وعدم الث�أر

جانب من التشييع
برئاسة العميد ف��ؤاد عويدات ممثالً
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وفد
من ضبّاط أمن الدولة برئاسة العقيد
رؤوف سكرية ممثالً المدير العام ألمن
الدولة اللواء ج��ورج قرعة ،وف��د من
ضبّاط األمن العام برئاسة العميد فؤاد
عون ممثالً المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،المدعي العام
المالي القاضي علي إبراهيم ،ممثل
منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو
العردات ،منسق تيار «المستقبل» في
محافظة جبل لبنان الجنوبي الدكتور
محمد الكجك ،المسؤول السياسي

لـ «الجماعة اإلسالمية» عمر سراج
على رأس وف��د من الجماعة ،رئيس
اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي
محمد بهيج منصور ورؤساء بلديات
ومشايخ ورجال دين وحشد كبير من
القيادات األمنية والعسكرية وفاعليات
وش��خ��ص��ي��ات وأح�����زاب وجمعيات
وأهالٍ.
وكان حضر معزيا ً إلى دارة اللواء
بصبوص قبل ال��دف��ن النائبة بهية
ال��ح��ري��ري وال���وزي���ر ال��س��اب��ق وئ��ام
وهّ ���اب على رأس وف��د م��ن المشايخ
وشخصيات ووفود مناطقية ورسمية.

النيران مشتعلة في مزروعات الدلهمية
للدواجن ،وقضى على عدد من أشجار السنديان والصنوبر
ومساحات من حقول التبغ.
وعملت عناصر اإلطفاء التابعة للدفاع المدني على
إخ��م��اده قبل توسعه واق��ت��راب��ه م��ن ال��م��زارع والمنازل
السكنية.

هل من دور �أميركي ( ...تتمة �ص)1
اإليراني  -التركي  -العراقي ،وأنّ المجموعات المسلحة
توجهات عرقية كردية
التي قامت به معروفة باعتناقها
ّ
مناهضة للجمهورية اإلس�لام��ي��ة .وك��ان��ت الفتة أيضا ً
إش��ارة بيان الحرس الثوري إلى أنّ محاوالت اختراق
العمق اإليراني لن تمنع العمل العسكري ض ّد الجماعات
اإلرهابية في سورية والعراق ،وأنّ محاوالت مشاغلة
القوات المسلحة اإليرانية «لن تؤثر في الدعم العسكري
االس��ت��ش��اري ال��ذي تقدّمه إي���ران ض � ّد اإلره���اب ف��ي كِال
البلدين».
يتحصل للمراقب المتتبّع للمعلومات المتوافرة أنّ
ّ
طهران تربط المجموعات الكردية الناشطة على حدودها
تفسر
الغربية بحزب العمال الكردستاني التركي ،كما
ّ
تلك االشتباكات بأنها لمشاغلة القوات المسلحة اإليرانية
وحملها على وقف تقديم الدعم العسكري لك ّل من العراق
وسورية في صراعهما ض ّد تنظيم «الدولة اإلسالمية –
داع��ش» .ذلك كله يطرح س��ؤاال ً مفتاحياً :ما ال��دور الذي
يلعبه الكرد في سورية وتركيا والعراق خالل الحروب
واالضطرابات الدائرة فيها؟ وما طبيعة عالقتهم العلنية
والمستترة مع الواليات المتحدة؟
ليس س��را ً أنّ أميركا تساند بعض القوى الكردية
السورية المتعاطفة مع حزب العمال الكردستاني التركي
في كفاحها من أجل تحرير مناطق شمال شرق سورية
وشمالها الغربي من سيطرة «داع���ش» .تجلّى الدعم
األميركي في مساندة «قوات حماية الشعب الكردي» في
معركة عين العرب (كوباني) ،كما يتجلّى حاليا ً في دعم
«قوات سورية الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية لتحرير
منبج ،غرب نهر الفرات ،وكفاحها للوصول إلى جرابلس،
وربما ،إلى عفرين في أقصى الشمال الغربي.
َ
تتوان قيادات كردية سورية متعاونة مع
إلى ذلك ،لم
الواليات المتحدة عن التلميح حينا ً والتصريح حينا ً آخر
بأنّ ما يرمي إليه المقاتلون الكرد هو إقامة منطقة للحكم
الذاتي في شمال شرق سورية .ثم أنّ بعضهم لم ي ِ
ُخف
تعاطفه مع دع��وات ت��ردّدت في إقليم كردستان العراق
حول إج��راء استفتاء إلعالن استقالله عن جسم الدولة
العراقية .ك ّل ذلك في سياق دعوات قديمة جديدة إلقامة
دولة مستقلة تض ّم الكرد الموزعين على دول تركيا وإيران
والعراق وسورية.
من المعلوم أنّ الكرد في تركيا معارضون لحكومة
رجب طيب أردوغان الذي يقاتل حزب العمال الكردستاني
التركي كتنظيم انفصالي ،وال يتوانى عن اتهام الواليات
المتحدة بأنها تؤيد حلفاءه من الكرد السوريين الناشطين
إلقامة حكم ذات��ي في شمال شرق سورية وعلى امتداد
الحدود التركية – السورية.
الواليات المتحدة ال تخفي مساندتها للكرد السوريين
وتحاول طمأنة أردوغ��ان ب��أنّ ذلك يت ّم في إط��ار الحرب

ض ّد «داع��ش» و ...قوات سورية األس��د .غير أنّ افتضاح
أمر العمليات اإلرهابية الثالث من قبل مجموعات كردية
الختراق الحدود اإليرانية ومشاغلة الحرس الثوري حملت
خبراء استراتيجيين في دمشق وطهران وموسكو على
االعتقاد بأنّ ما تقوم به أو تقف وراءه الواليات المتحدة في
سورية والعراق وإيران إنْ هو إالّ جوانب من استراتيجية
متكاملة ترمي إلى إضعاف محور المقاومة وصوال ًإلى تفكيك
سورية وتحويلها إلى جمهورية كونفدرالية بكيانات إثنية
(كردية وتركمانية) ومذهبية (علوية وسنية ودرزية)،
ومن ثم محاصرة حزب الله مصرفيا ً من خالل القانون
األميركي المتعلّق بحظر تمويله دولياً ،وتهديده بضربة
عسكرية «إسرائيلية» لحمله على سحب قواته العاملة في
سورية ،وصوال ً إلى محاولة استغالل التعددية اإلثنية في
إيران بتسليح مجموعات كردية (وربما بالوتشية ايضاً)
من أجل مشاغلة القوات المسلحة اإليرانية باضطرابات
أمنية داخلية لحملها على وقف دعمها لحلفائها في سورية
ولبنان والعراق وفلسطين المحتلة.
من مجمل هذه المعطيات واالحتماالت يمكن االستنتاج
أنّ الصراع بين الواليات المتحدة وإيران لم ينت ِه بإقرار
االتفاق النووي ،وإنّ واشنطن تحاول ،ألسباب تتعلق
بنفوذها ومصالحها في الشرق األوسط من جهة ،وبأمن
«إسرائيل» ومطامعها من جهة أخ��رى ،تحويل سورية
ولبنان والعراق وتركيا ذات التعددية اإلثنية والمذهبية
دوال ً كونفدرالية ضعيفة ،منشغلة بأوضاعها الداخلية،
وغير قادرة في المدى الطويل على تشكيل قوة إقليمية
مركزية ق���ادرة على تهديد المصالح األميركية وأم��ن
«إسرائيل».
إنّ وج��ود ه��ذا المخطط االستراتيجي البعيد المدى
وقيام واشنطن بتنفيذه عبر عهود رئاسية متتالية ال يعني
بالضرورة أنه قابل للتحقيق .ذلك أنّ تغييرات عدّة حدثت
تباعا ً وأدّت إلى إضعاف قدرات أميركا ونفوذها من جهة
وإلى تعزيز قدرات غيرها من دول المنطقة من جه ٍة أخرى.
إلى ذلك ،فإنّ حضور روسيا في سورية وانخراطها في
الحرب ض ّد «داعش» هو تعبير واضح عن اقتناعها بأنّ
إضعاف سورية والعراق وص��وال ً إلى تقسيمهما يؤذي
أمنها القومي ،من حيث إنهما يصبّان في مصلحة تنظيمات
«اإلره����اب ال��ج��ه��ادي» الساعية إل��ى تعزيز وج��وده��ا
ونشاطها في قلب روسيا االتحادية ذات التعددية اإلثنية،
وفي مقدّمها القوميات اإلسالمية.
روسيا ستثابر في تصدّيها ،إذاً ،لـ ِ «داعش» ولمخطط
أميركا البعيد المدى الذي يهدّد أمنها ووحدتها السياسية.
معنى ذلك أنّ بلدان غرب آسيا ستعاني فصوال ً متعدّدة
ومتصاعدة من صراعات ساخنة قد تنعكس على العالم
بر ّمته.

د .عصام نعمان

منع المنا�ضلين ( ...تتمة �ص)1
بعد سنوات طويلة ك��ان اللقاء مع زميلَ ْي الدراسة
العزيزين ول��م يتبدّل فيهما ش��يء ،الصالبة هي هي،
وااللتزام هو هو ،والتفاني هو هو .شيء واحد تغيّر بسبب
ظروف المنفى والنضال هو األسماء ،فأبو منصور صار
اسمه حسن موسى ،والراحل أبو أمل صار اسمه سعيد
سيف ،وحين كانا ي��زوران بيروت كان الكثير من رفاق
األمس يته ّرب من اللقاء بهما .مَن لم يته ّرب من اللقاء كان
يته ّرب من اإلع�لان عنه ،دون أن يتذ ّكر أنه كان بإمكان
الرجلين أن يصبحا من أثرياء الخليج وهما خريجا واحدة
من أه ّم جامعات المنطقة آنذاك.

أق��ام��ت م��ؤس��س��ات اإلم����ام السيد
موسى الصدر إفطارها السنوي في
ص��ور بحضور فاعليّات سياسيّة،
اجتماعيّة ،روح � ّي��ة ،أم��ن� ّي��ة ،بلدية
واختيارية وحشد من األهالي.
وأل��ق��ت رئيسة مؤسسات الصدر
السيدة رب��اب ال��ص��در ش��رف الدين
كلمة قالت فيها« :تم ّر قضية تغييب
اإلم��ام الصدر وأخويه في منعطفات
تستوجب مضاعفة الجهود ،ال يمكن
القبول ب��أي تباطؤ ليبي أو لبناني
ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع ،ألن ذل��ك يشكل
خطرا ً على القضية ،ونظرا ً لخطورة
ال��م��س��ت��ج��دات ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة
ستعلن عائلة اإلم���ام ال��ص��در قريبا ً
موقفها للرأي العام في بيان شامل،
ونحن إذ نجدّد الشكر لدولة الرئيس
نبيه بري وللجنة المتابعة الرسمية
واألساتذة الوكالء والمستشارين على
حمايتهم الدؤوبة ومتابعتهم الجدية
لهذه القضية ،نطالب دول��ة رئيس
الحكومة تمام سالم ومجلس القضاء
األعلى ونقابة المحامين في بيروت
حماية القضية من أي��ادي السوء أيا ً
كان لونها .كما ِّ
نبشركم بصدور القرار
عن الهيئة العامة لمحكمة التنفيذ
بوقف تنفيذ قرار خاطئ كان يقضي
بنقل الدعوى من يد المحقق العدلي

الصدر تلقي كلمتها
الحالي ،فإذا كان للباطل جولة فإن
للحق دولة».
وأك��دت الصدر أخيرا ً أنها «باقية
على العهد في متابعة هذه القضية
المقدّسة» متمسك ًة بثوابتها حتى
تحرير اإلمام وأخويه.
وق���دم���ت ش���رح���ا ً ع���ن ن��ش��اط��ات
ال��م��ؤس��س��ات ال س��ي��م��ا ف��ي التعليم

والتربية والتمريض وتقديم الخدمات
اإلنسانية واالجتماعية ،والخطوات
األساسية الموضوعة للعمل خالل
ال��س��ن��وات المقبلة م��ن  2016حتى
.2020
واختتم الحفل بعرض فيلم وثائقي
ع��ن نشاطات المؤسسات ،وتقديم
الزهرات أناشيد دينية.

ماذا حمل وزير الدفاع ( ...تتمة �ص)1

حريقان في البقاع وال�ضنية

اندلع حريق في سهل للقمح في سهل الدلهمية  -البقاع
األوسط ،أتى على مساحات من المزروعات .وعملت فرق
اإلطفاء في الدفاع المدني بمساعدة األهالي ،على إخماده
والحؤول دون امتداده.
شب حريق في بلدة إيزال ـ الضنية بالقرب من مزارع
كما ّ

عقد اجتماع موسع في بلدة جديدة القيطع في ع ّكار للبحث في
تداعيات مقتل المعاون أول في قوى األمن الداخلي بسام الحوري،
وأصدر المجتمعون بيانا ً عبّروا فيه عن شجبهم وحزنهم الشديد
لهذه الجريمة البشعة «التي حدثت من دون مراعاة للدين وال
لحرمة الدماء وال لشهر رمضان المبارك ،وننظر بخطورة بالغة
إلى مثل هذه الجرائم الفاجعة الخارجة عن المألوف في ديننا
وشرعنا وأعرافنا».
ودع��وا إل��ى «التهدئة وضبط النفس وتحكيم لغة العقل
وتفويض األم��ر إلى الله تعالى ليقتص من المجرمين ،وعدم
التعويل على نداءات األخذ بالثأر التي تعيدنا إلى عصر الجاهلية
األولى التي أخرجنا ديننا الحنيف منها ،فال يعقل أن يحاسب
البريء بجريرة الجاني».
وأضافوا في بيانهم «بما أن المجرم والجاني والقاتل معروف،
وبما أن الشهيد ابن مؤسسة أمنية رسمية؛ فإننا ندعو الدولة
بكافة أجهزتها إلى لعب دورها الجديِّ بأقصى سرعة من أجل
القبض على الجاني والمشارك والمحرض ،وسوقهم وتقديمهم
إلى عدالة القانون ،درءا ً للفتنة التي إذا اندلعت ال سمح الله كانت
عواقبها جدا ً وخيمة».
وطالبوا عشيرة آل سيف وعويد «العمل والتعاون من أجل
تسليم القاتل ومساعدة الجهات القضائية المختصة ،ومن
ثم تأكيد جيرتنا وإخوتنا في الدين واألرض القائمة بيننا منذ
التاريخ» ،كما دعوا «السلطات األمنية والقضائية إلى الضرب بيد
من حديد على المجرمين والقتلة ،واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من
هذه الجرائم البشعة ،وضرورة حصر السالح بيد الدولة فقط».
وأخيرا طالبوا بـ «اإلبقاء على االجتماعات مفتوحة حتى يتم
القبض على الجاني ومن ساعد وساند ،وإنزال أشد العقوبات
بهم».

رباب ال�صدر :لحماية ق�ضية الإمام
من �أيادي ال�سوء

رح��ل أب��و أم��ل ودخ��ل خلفه إبراهيم شريف السجن
لسنوات ،وبقي صوت أبي منصور ي��د ّوي في المحافل
العربية والدولية مدافعا ً عن شعبه والحرية .
اليوم تمنع سلطات البحرين عبد النبي من السفر من
ضمن إج��راءات قمعية متعدّدة تتخذها ،لكنها ال تدري
أنّ الرسالة التي يحملها أبو منصور وك ّل أحرار البحرين
تزداد مع القمع والمنع والسجن انتشارا ً واتساعاً.
أما نحن فمدع ّوون إلى أن ُنعلي أصواتنا إللغاء كلّ
إجراء جائر في البحرين وخارج البحرين.

معن ّ
بشور

من وقائع ،والخشية والتحذير من خطورة توظيف الوقت التفاوضي في تغيير معادالت
ال��م��ي��دان ،التي يخلق النصر فيها دينامية تخفض كلفة المواجهات بالتتابع ،ويصير
الستعادتها بالشروط ذاتها كلفة أكبر ،فكيف إذا تغيرت الشروط وهذا ما تحدثه الهدنة
من منح الفرصة لتغيير هذه الشروط سالحا ً ورجاالً وخططا ً واستعدادات ،ولم يكن هذا
التباين مخفياً ،وظهر بقوة عندما أكملت جبهة النصرة تحضيراتها وأعلن انسحاب جماعة
الرياض من جنيف ما يشبه ساعة الصفر لشن هجوم استباقي ،انتهى باستردادها خان
طومان ،فكان ال��روس يدعون لمنح المزيد من الوقت لمهل فك التشابك بين الجماعات
المسلحة المحسوبة معارضة وجبهة النصرة ،فيما يدعو حزب الله وإيران ،وتجد سورية
أنها أقرب لمنطقهم ،رغم مراعاتها بدرجة أعلى للحسابات الروسية ،ودارت مباحثات
وم��ش��اورات ،ت ّوجت باجتماع وزراء الدفاع لوضع خطط تعاون عسكرية ،ب��ات اليوم
واضحا ً أنها لم تكن إلعالن ساعة الصفر للحرب على النصرة ،بل لتوفير شروط الصمود
والدفاع الفعال في شمال سوريا ،حيث اإلشكالية التفاوضية مع األميركيين ومن خلفهم
السعودية وتركيا ،مقابل حشد القدرات لتحقيق اختراقات مفاجئة في الجبهات الشرقية
منعا ً الستفراد األميركي و َمن معه بتحقيق تقدم فيها.
 التفاوض األميركي الروسي لخوض حرب النصرة يتضمن كل الملف السوري،والواضح أن التقدم السوري بدعم روس��ي نحو دير ال��زور والرقة لمنع األميركي من
التفرد بالتقدم بوجه داعش ،لربط هذه المعركة الفاصلة ضد داعش التي تشكل أهم أوراق
واشنطن وإدارة الرئيس باراك أوباما لالنتخابات الرئاسية المقبلة ،بإلزامية الشراكة في
خوضها مع الجيش السوري وحلفائه ،ما يجعل معادلة التفاوض الجارية وفقا ً لثنائية،
تغطية أميركية للحرب على النصرة ،مع أو بدون السعودية وتركيا ،مقابل التطبيع مع
حكومة سورية جديدة ،تضم أطرافا ً من المعارضة ،مع أو بدون جماعة الرياض ،وهذا
يعني أن كل شيء مؤجل وصعب ومفصلي بات اآلن على الطاولة.
 موسكو تنتظر واشنطن لتحسم خياراتها ،بين السير بتغطية حرب النصرة مقابلالتطبيع مع حكومة في ظل الرئيس السوري ،فإن حسمت واشنطن أمرها إيجابا ً تكون
موسكو حققت إنجازا يستحق هذا االنتظار ،وإن لم تفعل فيكون على موسكو أن تقرر
مع الحلفاء خيار الحسم مع النصرة ام مع داع��ش أم مع كليهما ،أم االستعداد لحرب
استنزاف طويلة .وواشنطن التي ال تتحمل بقاء داعش والنصرة ،في ظل تداعي األمن
في بالد الغرب إلى حدود الخطر ،تجد أنها أمام ضغط الزمن واستحقاقاته ،بين حاجاتها
االنتخابية الملحة إلنجاز مستحيل دون روسيا وسوريا وإيران ،في سورية وفي العراق،
وخطر تجذر داعش والنصرة وتمثيلهما تهديدا ً متزايدا ً للغرب ،وإدراك الغرب أن الضربة

الحاسمة لهما تكون في سورية والعراق ،وبالتعاون مع روسيا وإيران وسوريا وحزب
الله ،أو ال تكون ،وبالمقابل الثمن المطلوب لذلك بإنهاء اللغة المزدوجة علناً ،بين الدعوة
العلنية لرحيل الرئيس السوري ،والتعاون معه علنا ً كشرط موجب ،ودرجة القدرة على
جذب التركي والسعودي إلى هذا التعاون ،ودرج��ة القدرة على السير بدون السعودية
وتركيا في لعبة المنطقة المقبلة ،هذا عدا عن التحسب المبطن ألمن إسرائيل ومتطلباته،
وموقع الحرب على حزب الله والجمع بينها وبين وجوده شريكا ً محوريا ً في الحروب
المقبلة ،وبالمقابل درجة القدرة على جذب جماعة الرياض للمشاركة في هذا التحول ،أو
درجة القدرة على السير بدونها مع معارضة ال تشكل أرضية اختراق لمستقبل مشروع
الدولة في سورية.
 تدرك واشنطن مأزق حلفائها ،من حال السعودية المربك بين تسوية مهينة وحربفاشلة في اليمن ،إلى حال تركيا بين نمو حضور كردي على الحدود وتمسك بدعم يائس
لجبهة النصرة ،وتدرك مأزقها معهما ،ومثلهما مأزق إسرائيل العاجزة عن حرب تغير
معادالت التوازن مع حزب الله ،وحدود حرب التطويق والشيطنة ومحدوديتها دون عمل
عسكري فاعل ،مقابل سعي مشترك مع إسرائيل لتهيئة منصات مبادرات سياسية على
المحور الفلسطيني تخلط األوراق ،وتدرك أن الوقت داهم ،وعن قرب موسكو تراقب وتدرك
ذلك ،ويبدو شهر التفاوض الحاسم في تموز ،ألن آب آخر شهور ما قبل االنتخابات لتحقيق
اإلنجازات ،ولم يحدد موعدا لتقدم العملية السياسية في سورية عبثا ،وألن االنسحاب
األميركي من افغانستان يسير قدما ً وسينتهي نهاية العام .وفيما يبدو الطريق الوحيد أمام
واشنطن هو التفاهم مع موسكو على تقديم ربط قيام حكومة موحدة في سورية تشترك
فيها المعارضة باالتفاق على جعل االنتخابات الرئاسية المبكرة في سورية بعد عامين،
التي قال الرئيس السوري إنه يرتضيها ضمن تفاهم شامل ،وبعد الحرب على اإلرهاب،
مخرجا ً يقدم لحلفاء واشنطن وتتقرر المواقف على أساسه .وبانتظار هذا الشهر ونهاياته،
يصير تحصين جبهات حلب وأريافها مهمة روسيا والحلفاء ،فيعلن الناطق بلسان مجلس
الدفاع واألمن الروسي عن تزويد سورية بالمزيد من العتاد والذخائر ،معلنا ُ أنها ال تحتاج
سالحا ً إضافيا ً بينما يصل وزير الدفاع الروسي في زيارة مفاجئة إلى سورية لطمأنة
الحلفاء بتعزيز الحضور في الميدان ومعالجة كل نقاط الضعف ،ويتفقد إجراءات قيادته
الميدانية في قاعدة حميميم ويعطي التوجيهات الالزمة.
 سيكون الخيار الصعب على واشنطن أن تسير بال الحلفاء وسيكون األصعب أنتسير معهم بال أفق ،لكنه شهر الحسم في الخيارات.
ناصر قنديل

الجي�ش ال�سوري يقترب ( ...تتمة �ص)1
المشتركة األربعاء التي ستستكمل البحث في القوانين االنتخابية،
لتنعقد الجلسة الـ 41النتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل
وتعقبها مسا ًء جلسة للحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و
«حزب الله» ،كما ويعقد مجلس الوزراء جلستين األربعاء والجمعة
المقبلين ،فضالً عن إطاللة مرتقبة لألمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله عصر الجمعة في «أربعين» القيادي في الحزب
مصطفى بدر الدين.
وفي غضون ذلك ،يتر ّقب الوسط السياسي ما سيحمله وزير
المرجح أن يزور لبنان مطلع
الخارجية الفرنسية جان مارك أيرولت
ّ
تموز المقبل ،في ظل ما ت��ردّد من معلومات حول مسعى فرنسي
لتسوية رئاسية توصل رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون إلى رئاسة الجمهورية وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وأش��ارت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ «البناء»
إلى أن «كثرة االتصاالت والمبادرات الخارجية التي تعرض على
العماد عون جعلته ال يستبشر خيرا ً وال يسوق ألي مبادرة جديدة
وخصوصا ً الكالم األخير عن مبادرة رئاسية فرنسية» ،ولم تنف
المصادر تلقي عون كالما ً رسميا ً فرنسيا ً في هذا الصدد ،وأوضحت
أن «أس��اس ه��ذا التوجه الفرنسي الجديد أت��ى بعد التفجيرات
اإلرهابية التي تعرضت لها باريس وأزمة المهاجرين في أوروبا،
وبالتالي رأت فرنسا ض��رورة في إنهاء األزم��ة في لبنان لكي ال
تتفاعل في ظل العدد الهائل للنازحين السوريين في لبنان ،وتعتبر
أن وصول شخصية معتدلة كالحريري وهو أفضل الموجود يقلص
الحالة المتطرفة .وبالتالي وصول الحريري أو أي شخصية سنية
وازنة تمثله إلى رئاسة الحكومة تفرض وصول شخصية مسيحية
وازنة كعون لرئاسة الجمهورية».

ال رئيس «بدل عن ضائع»

وجددت المصادر تمسك عون و «التيار» والمسيحيين عموما ً
برفض «انتخاب أي رئيس بدل عن ضائع وفرنسا باتت مقتنعة
بذلك ،وكالم الرئيس فرنسوا هوالند األخير للحريري خالل زيارته
إلى لبنان واضح عندما قال بأن ال مجال لتجاوز الوضع القائم في
لبنان إال بانتخاب العماد عون يعزز هذه القناعة» ،الفتة إلى أن
«ال مشكلة لدى التيار بوصول الحريري إلى رئاسة الحكومة ضمن
تسوية شاملة على قاعدة التوازنات الوطنية التي باتت خطا ً أحمر
لدى التيار ولدى حزب الله أيضاً».

قانون االنتخاب على طاولة الحوار

وأك��دت المصادر أن «ع��ون لم يحسم بعد حضوره شخصيا ً
حول طاولة الحوار الوطني ،وسيرى المواضيع التي سيتم طرحها
وجدية المتحاورين وإن كان هناك أي مستجد يتطلب حضوره»،
معتبرة أن «التيار سيجدد موقفه في طاولة الحوار بالتأكيد على
ضرورة االحتكام للشعب والعودة إلى صناديق االقتراع على قانون
انتخابي عادل (النسبية) .وهذا يشكل مدخالً النتخابات الرئاسة
وإما التسوية الشاملة بين رموز طاولة الحوار الوطني على قاعدة
المسلمات الوطنية وعدم استبعاد مكون أساسي».
وسيبحث المتحاورون خالل جلسة الحوار الوطني المبادرة
األخيرة التي عرضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة
الماضية إلنهاء األزمة الحالية ،كما ستناقش الهيئة مسألة قانون
االنتخاب ،ال سيما مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي
يعتمد النسبية.

بري :الحل لن يكون قريبا ً

ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ «البناء» تمنياته بحل األزمة
القائمة« ،لكنه ال يرى مؤشرات لحل في القريب العاجل ،كما أنه
يفضل تطبيق النسبية ألنه عادل للجميع ويرى في المشروع
الحكومي حالً مقبوالً ،كما نقلت عنه تشديده على ض��رورة أن
يقر المجلس النيابي الحالي قانونا ً جديدا ً بعد التمديد له مرتين
وتجنب العودة إلى قانون الستين» .كما سيسأل خالل جلسة
الحوار الوطني القيادات السياسية عن إجاباتها على األفكار التي
طرحها في الجلسة السابقة» .كما نقلت المصادر عن بري تخوفه
على الوضع األمني ومن مفاجآت ال سيما أن لبنان ال يزال هدفا ً
للتنظيمات اإلرهابية ،خصوصا ً بعد تضييق الخناق والحصار
عليها في سورية والعراق وستجد مجددا ً الساحة اللبنانية ملعبا ً
لها».

سالم :لتقديم االستقالة خطيا ً

حكومياً ،يعقد مجلس ال��وزراء جلستين األربعاء والجمعة
المقبلين ستخصص ثانيتهما لعرض الملفات الشائكة ،وأبرزها
س ّد جنة وخطة «النفايات» في حضور مجلس اإلنماء واإلعمار،
بينما تواجه الحكومة ورئيسها إشكالية التعامل مع استقالة
وزي��ري الكتائب أالن حكيم وسجعان قزي في ظل الحديث عن
انقسام كتائبي ال سيما من الوزير قزي حول هذا الموضوع الذي
سيكون محور نقاش خالل اجتماع المكتب السياسي للكتائب
اليوم.
واعتبر رئيس الحكومة تمام سالم أ ّنه إذا كانت النية جدية
الستقالة وزيري الكتائب ،فيجب أن تقدم خطية إلى األمانة العامة
لمجلس الوزراء.

قزي :لن أتح ّول من ّفذا ً لقرار

وقال الوزير قزي «كنت مع الرئيس الراحل بشير الجميّل شريكا ً
في اتخاذ القرار عندما كنت في عمر العشرين ،فال يمكن في سن
الس ّتين أن أتح ّول منفذا ً لقرار من دون أن أكون شريكا ً فيه».
ولفت قزي أن ق��راره «نابع من قناعتين وطنية ودستورية.
ففي األولى ليس الوقت الراهن وقت التخلّي عن المسؤولية ،وإنما
هذا أوان المواجهة والصمود .أما قناعتي الدستورية فهي أن
االستقالة موقف سياسي ال يمنع الوزير من االستمرار بممارسة
كامل الصالحيات بما فيها حضور مجلس الوزراء» .ولفت إلى أنه
«حتى اآلن ال مشكلة ملحوظة مع قيادة الحزب ،أما إذا حصلت
مشكلة فتكون مشكلة القيادة وليست مشكلتي ،ألنني ال أكنّ لها إال
كل تقدير» .وأشار إلى «أنني لست وزيرا ً عاديا ً بل صاحب مسيرة
وطنية طويلة ،رغم أن البعض ال يحب االعتراف بذلك».

 ..والكتائب :ال رجعة عنها

وقالت مصادر في حزب الكتائب لـ «البناء إن «قرار استقالة
وزي��ري الكتائب نهائي وال يحتاج إل��ى نقاش وأبلغه رئيس
الحزب سامي الجميل شفهيا ً إلى رئيس الحكومة ،وكالم سالم
حول ضرورة تقديمه خطيا ً إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء ال
يعنينا ،ألن الدستور واضح بأن قبول استقالة الوزراء صالحية
لصيقة برئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة من يبتّ بها ،بل
بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية».

وأكدت المصادر أن «وزيري الكتائب لن يمارسا صالحياتهما في
الوزارات ،وهذا قرار من المكتب السياسي للحزب أما إذا ق ّرر الوزير
قزي مخالفة قرار المكتب السياسي ،فهذا حديث آخر وسيتخذ
المكتب السياسي القرار المناسب حيال الوزير المخالف» .ولم
تستبعد المصادر اللجوء إلى إقالة قزي من الحزب ،ونفت أي
انقسام كتائبي حول قرار استقالة الوزيرين الذي اتخذ بأكثرية
 27صوتا ً مقابل معارضة ثالثة أصوات في المكتب السياسي».
وأكدت مصدر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن استقالة
وزي��ري الكتائب مناورة انتخابية واصطياد في الماء العكر»،
مشيرة إلى أن «سامي الجميل يخطط لالنتخابات النيابية المقبلة
وأراد كسب التأييد الشعبي للكتائب بأنها تحافظ على الحقوق
الوطنية والمسيحية مستخدما ً موضوع النفايات ،رغم موافقة
وزرائه على خطة النفايات في الحكومة» .واعتبرت أن «التيار
لن يحذو حذو الكتائب ويخرج من الحكومة التي تعتبر المعلم
السيادي األخير في ظل الفراغ الرئاسي والشلل في المجلس
النيابي ،وأي خطوة في هذا االتجاه تشكل خطرا ً على الوطن،
وعلى أي طرف يفكر باالستقالة السؤال ماذا بعد االستقالة؟».

الحكومة أمام مطب النفايات وس ّد جنة

وت��واج��ه الحكومة م��ج��ددا ً مطب النفايات وال��خ�لاف حول
مشروع سد جنة ،وعلمت «البناء» أن «موعد إجراء مناقصتين
لكنس وجمع النفايات في كل من الشوف وعاليه وكسروان
والمتن ستنتهي األسبوع المقبل ،بينما لم يحسم وضع مدينة
بيروت بين خيارين ،إما استمرار المناقصة الحالية وإما إجراء
مناقصة جديدة ،وهذا األمر سيكون موضع نقاش خالل جلسة
مجلس الوزراء».
كما علمت «البناء» أن «مناقصة معالجة النفايات ستنتهي في
األول من تموز .وهي مناقصة واحدة لكل المناطق ،ألن المعالجة
الحالية تتم فقط في الكرنتينا وفي العمروسية ،ومجلس اإلنماء
واإلع��م��ار لن يتجه إل��ى مناقصة جديدة لبناء مواقع معالجة
جديدة ،ألن األفضلية وفقا ً لخطة الحكومة للنفايات هي بناء
مواقع للطمر».
وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» أزمة جديدة
في ملف النفايات في ظل التأخير في إجراء المناقصة المخصصة
لبرج حمود والتي من المفترض أن تبدأ األسبوع المقبل ودخولها
في كباش سياسي حول الشركات التي ستأخذ التلزيم».

 ..والس ّد إلى التنفيذ؟

وف��ي ما خص سد جنة ،أش��ارت المصادر إل��ى أن «مجلس
الوزراء سيشكل لجنة خبراء لدراسة المشروع بيئيا ً وجيولوجيا ً
ترفع تقريرها إلى المجلس للبت به» ،موضحة أن «الموضوع
سيدخل ضمن تسوية بعد الخالف السياسي حوله والمزايدات
وتتضمن التسوية استمرار األشغال في السد ،ريثما يناقش
مجلس الوزراء المشروع وحتى ينتهي تكون األشغال قد انتهت
وينتفي الخالف حول استمرارها أو توقفها كما أوصت وزارة
البيئة» .ولفتت إلى أن «المتح ّمسين لتنفيذ المشروع يراهنون
على استمرار األشغال وتأهيل ما تم تخريبه قبل بت مجلس
الوزراء به لقطع الطريق على محاوالت توقيفه ،وبالتالي يكون
مؤيدو المشروع قد فرضوه كأمر واق��ع» ،متوقعة أن «يسير
المشروع نحو التنفيذ».

