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 روزانا ر َّمال

محمد حمية
في ظ ّل التعثر السياسي والتخبّط الحكومي وتعطيل المؤسسات،
تبقى اآلم��ال معلقة على مؤسسة الجيش الذي يخوض مواجهة مع
التنظيمات اإلرهابية في الجرود ،رغم إمكاناته المتواضعة والضغوط
السياسية الداخلية وغياب القرار الحكومي ال��ذي يؤمن له الغطاء
السياسي لحسم الوضع وإنهاء ظاهرة اإلره��اب على الحدود مع
سورية.
وفي إط��ار العمليات النوعية الهجومية التي ينفذها الجيش ض ّد
االره��اب ،تم ّكن أمس من توقيف قياديين من تنظيم «داعش» بعملية
أمنية في عرسال.
وفي التفاصيل فقد هاجمت دوري��ة من مخابرات الجيش مركزا ً
للتنظيم في وادي عطا  -محيط عرسال ،واعتقلت عددا ً من اإلرهابيين
الخطيرين جداً ،وجرى نقلهم الى إحدى الثكنات العسكرية.
وقد تمكنت القوة من توقيف  4إرهابيين بينهم المطلوبان الخطيران
طارق فليطي وسامح البريدي واثنان من التابعية السورية .وقد توفي
الموقوف البريدي متأثرا ًبجروحه.
وأش��ار مصدر أمني لـ «البناء» «أنّ الموقوفين الفليطي والبريدي
م�ت��و ّرط��ان بتفخيخ س �ي��ارات وإدخ��ال�ه��ا إل��ى لبنان وإل��ى الضاحية
الجنوبية تحديداً ،وفي قتل الرائد في الجيش بيار بشعالني والرقيب
إبراهيم زهرمان ومواطنين آخرين في البلدة ،وقتال الجيش بحوادث
عرسال».
ووفق المصدر األمني نفسه ،فـ «إنّ البريدي مسؤول عن اقتحام
فصيلة قوى األمن الداخلي في عرسال واختطاف وحجز عناصرها
وتسليمهم لداعش وإطالق الصواريخ على قرى علي النهري واللبوة
وتفخيخ السيارات وإرسالها الى الضاحية الجنوبية ،أما الفليطي فهو
المسؤول المباشر عن إعطاء األومر بإعدام الجندي في الجيش علي
البزال وقتيبة الحجيري وهو المسؤول المباشر عن التصفيات».
هذا وت ّم نقل الفليطي وبريدي الى بيروت بمواكبة أمنية مشددة
اتخذتها الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني.
وسادت حال من البلبلة والتخبط في صفوف «داعش» في عرسال
ومحيطها عقب العملية النوعية وتوقيف القياديين ف��ي التنظيم.
واستهدف الجيش مواقع وتحركات المسلحين في وادي الخيل في
ج��رود عرسال مستخدما ً القذائف الصاروخية ومدفعية الميدان
الثقيلة وسط إطالق قنابل مضيئة فوق مواقع وتحركات المسلحين.
وق��ال��ت م�ص��ادر عسكرية ل�ـ «ال�ب�ن��اء» إنّ «عملية ال�ي��وم تدخل في
إط��ار المتابعة العمالنية للجيش ض� ّد اإلرهابيين ،فالجيش عندما
يحصل على معلومة أو هدف يقوم بضربه ضمن قدراته المتاحة.
وه��ذا ما يؤكد أمرين :األول جهوزية الجيش على جمع المعلومات
واالستعالم ،والثاني قوة الجيش على استثمار المعلومة في الزمان
والمكان المناسبين».
وأوضحت المصادر أنّ «المسلحين في الجرود باتوا في وضع
االنتظار وف�ق��دوا زم��ام ال�م�ب��ادرة؛ وبالتالي ليسوا في موقع تنفيذ
العمليات القتالية الهجومية بعد أن تلقوا ضربات مؤلمة في الشهرين
الماضيين وعقب التدابير المشددة التي اتخذها الجيش في القاع
وع��رس��ال بعد هجمات ال�ق��اع» .وطمأنت المصادر إل��ى أن «الوضع
األمني مضبوط وال خطر على لبنان من التنظيمات اإلرهابية».
واستغربت م�ص��ادر ف��ي  8آذار التأخير المتع ّمد لدعم الجيش
ب��ال�س�لاح وال�ع�ت��اد ال��ذي يحتاجه ويمكنه م��ن م��واج�ه��ة التنظيمات
اإلرهابية والقضاء عليها ،مشددة على أن «هذا يتحقق من خالل قرار
جدي تتخذه الحكومة والمؤسسات المعنية بتسليح الجيش بالسالح
الثقيل والنوعي والمتطور من مصادر وجهات متعددة وليس حصر
وأي عمل خارج
األمر بدولة أو دولتين وربط ذلك بشروط سياسية ّ
هذا اإلطار يع ّد تقصيرا ً متعمدا ً ومؤامرة تستهدف الجيش».
واتهمت المصادر تيار المستقبل بـ «الوقوف سدا ًمنيعا ًأمام تسليح
الجيش بضغوط من السعودية التي ترفض تسليح الجيش قبل أن
يغير عقيدته القتالية تجاه حزب الله».
على الرغم من التعقيدات الداخلية والظروف األمنية على الحدود
وت��ورط أط��راف سياسية في الداخل مع التنظيمات االرهابية إال أن
الجيش وفي عيده وبعد ثالث سنوات على غزوة عرسال وأسر عدد
من جنوده ،استطاع تغيير المعادلة في عرسال لصالحه وتوقيف
ع��دد كبير م��ن ال ��رؤوس اإلره��اب�ي��ة المدبرة للهجمات على الجيش
وف��رض وقائع عسكرية وأمنية جديدة وانتزاع زم��ام المبادرة من
أيدي اإلرهابيين الذين باتوا في موقع الدفاع وليس الهجوم ،وما فشل
هجمات القاع األخيرة إال دليل على الضعف واإلرباك والمأزق الذي
تعاني منه تلك المجموعات .لكن هل تستطيع الحكومة توفير البيئة
السياسية الالزمة للجيش الستكمال مهامه الملقاة على عاتقه ،وهل
يسمح له بالدخول إلى عرسال ومخيماتها التي ال تزال مخطوفة من
بعض النافذين وإعادتها الى حضن الدولة؟ وهل ُي��زال الفيتو أمام
انخراطه في عملية مشتركة مع الجيش السوري لتنظيف الجرود بين
البلدين من اإلرهابيين؟

ن�شاطات

ليس عاديا ً ان يتمسك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
بقراره الذي يقضى بالتوجه في أول زيارة خارجية له بعد
محاولة االنقالب في بالده نحو روسيا ،فيخرج من البالد
التي لم يم ّر عليها شهر كامل لمحاولة االنقالب الخطيرة
المعالم بالنسبة له ولحزبه ،مؤكدا ً استمراره على ما كان
عليه قبل الحادثة من مواقف وخطوات في ما ع ّممه على
الغرف المحلية والدولية من نيات ترميم العالقات مع دول
الجوار التي تض ّررت بفعل األزمة السورية.
ليس عاديا ً أن يخاطر أردوغ���ان بأمنه وكيانه وهالة
حضوره في مثل هذه األوقات ،وما يمكن أن يحصل في أيّ
لحظة من انفالت لألوضاع وفقدان القدرة على السيطرة على
ايّ حدث دراماتيكي جديد ،وهو الذي يقول إنّ مخاطر انقالب
جديد ال تزال حاضرة كاحتماالت في المرحلة المقبلة ،معلنا ً
حالة طوارئ لثالثة أشهر.
وقد وضعت أجهزة المخابرات التركية أردوغ��ان عند
المخاطر التي ال ت��زال تحيط بموقعه وبالبالد التي قد
تتع ّرض في أيّ لحظة لهجمات انتقامية نتيجة التصفيات
المعنوية والجسدية التي انتهجها بحق االنقالبيين «جيشا ً
وشعباً» ،راسمة أمامه خطة األشهر المقبلة التي تعتبر
خارطة الطريق لالنتقال الى مرحلة األم��ان التي ينشدها
أردوغ��ان غير القادر على حسم إعادة عقارب الساعة الى
ال��وراء ،فالوضع محليا ً سيّئ ...هكذا يتحدث الخبراء في
تركيا والذين يعاينون حركة وسلوكيات الناس عن قرب
معتبرين أنّ البالد تعيش ذي��ول الصدمة حتى الساعة
ّ
تتكشف حتى اللحظة ه��ذه ،فالناس
وإنّ ردود الفعل لم
كلها واقعة تحت مفاعيل الهزة المفاجأة التي وقعت في
هذا التوقيت بالذات ،خصوصا ً أنّ أردوغان بالنسبة إليهم
رئيس قوي لم تب ُد عليه أو على فريقه مسبقا ً معالم القلق من

تحرك بهذه الضخامة ،بالرغم من ك ّل ما انتشر في الصحف
الغربية.
يتحدّث المسؤولون ال��روس المتابعون للزيارة أنها
ستتمحور ح��ول ترميم وتجميع م��ا تبعثر ج��راء األزم��ة
السورية بعمقها اوال ً وتفاصيلها التي كشفت لموسكو في
أكثر من دليل ووثيقة ضلوع اردوغ��ان واف��راد من عائلته
بملفات تجارة النفط وتمريرها بمعابر غير شرعية وتسهيل
حركة المسلحين وإع��اق��ة عمل ال��ق��وات الروسية كما في
حادثة الطائرة التي شكلت المفصل بالعالقة وتدهورها
حتى القطيعة وتتحدث المعلومات عن اهتمام متبادل لك ّل
من الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس التركي رجب
أردوغان بنجاح الزيارة وإنتاجيتها ،فالوضع في سورية
هو الملف األكثر دقة واهمية فيها.
يقول دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية
تخص النشاط االقتصادي سيت ّم بحثها
ان هناك مسائل
ّ
ايضا ً في هذه الزيارة وأنّ «عالقات الشراكة المتقدمة كانت
تربط روسيا بتركيا قبل حادثة الطائرة الروسية» .وهو
األمر نفسه الذي كان قد كشفه نائب رئيس الوزراء التركي
محمد شيمشك ال��ذي زار موسكو بوقت سابق ،وك��ان أول
من اعلن عن الزيارة .وكان حينها قد اصحطب معه وفدا ً
اقتصاديا ً تركيا ً رفيع المستوى بينه وزير االقتصاد التركي
نهاد زيبكجي ،وقد اقترح الوفد التسريع في عملية إصالح
العالقة بين البلدين حيث أوضح شيمشك أنهم قدموا إلى
روسيا من أجل نقل العالقة بين البلدين إلى أبعد مما كانت
عليه قبل  24تشرين الثاني عام  2015تاريخ إسقاط تركيا
المقاتلة الروسية.
يلفت إلى أنه ومنذ لحظة اإلع�لان عن محاولة االنقالب
توجهت اتهامات الرئيس التركي صوب عناصر في منظمة
فتح الله غولن اإلرهابية ،فأردوغان لم يتخ َّل عن هذا االتهام
للحظة واح��دة فيما بدا وكأنه ليس تصفية للحساب بل
إبراز لمعلومات مؤكدة من أنّ غولن وراء األمر ،تلفت ايضا ً

زعيتر يوقع تحديد �آلية عمل تاك�سي المطار ويلتقي وزير ال�صحة

�أبو فاعور :جنبالط لن ّ
يمل الحوار

زعيتر مستقبالً أبو فاعور
استقبل وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر في
مكتبه بعد ظهر أمس ،وزير الصحة وائل أبو فاعور والوزير
السابق النائب عالء الدين ترو ،وكانت مناسبة لعرض
التطورات في ظل ما تشهده البالد من تفاقم على المستويات
األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،إضافة إلى
الشؤون اإلنمائية.
وأش��ار أب��و فاعور إل��ى أن��ه «بتكليف من رئيس اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط واألستاذ تيمور جنبالط
قمنا بمراجعة الحاجات اإلنمائية الملحة في منطقة الشوف
وإقليم الخروب التي هي بحاجة إلى عالج سريع» ،الفتا ً إلى
أنّ «الوزير يعاني مشكلة في مسألة التجزئة في مجلس
الوزراء .هل نريد مساعدة المناطق اللبنانية أم ال نريد؟ هل
هناك موازنة نريد رفعها أم ال؟ إذا استمررنا على هذا المنطق
من اإلعاقة واالعاقة المتبادلة فلن نصل إلى نتيجة ،ومن
يدفع الثمن هو المواطن في ك ّل المناطق اللبنانية».
وعن عدم حضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» جلسة
الحوار ،أو اذا كان الحوار قد فشل ولم يتم التوصل الى أي
نتيجة ،قال أبو فاعور« :إذا كان هناك داعية حوار يضاف
إلى الرئيس بري في لبنان فهو النائب وليد جنبالط الذي لن
يمل الحوار ،بل على العكس في ك ّل جلسات الحوار السابقة
لظروف خاصة كان النائب وليد جنبالط يحضر الجلسة
االفتتاحية ثم يترك للرفيق غازي العريضي متابعة الحوار،
وهو خير تمثيل يمكن أن يمثل به الحزب التقدمي االشتراكي
واللقاء الديمقراطي عبر الوزير العريضي ،كما أنّ الحوار لم

ينع ،ولو كان هناك بديل منه لكنا نعينا الحوار منذ فترة
سابقة ،ولكن ما هو البديل؟ بالعكس ،باالمس تم فتح خط
جديد في الحوار ،وربما فتح أفق جديد في الحلول ،وقد
نحتاج الى لحظة سياسية مؤاتية نستطيع أن نق ّر فيها
هذه الحلول ولكن بالحد األدنى النقاش النظري يجب أن
يستمر».
من جهة أخرى ،وقع وزير األشغال قرار تحديد آلية عمل
السيارات العمومية في مجال نقل الركاب في مطار بيروت
الدولي ،وذلك بعد دمج ما كان يسمى «سرفيس المطار»
مع «تاكسي المطار» ،حيث أصبح الجميع تحت اسم موحد
«تاكسي المطار» ،بمواصفات وشروط معينة لتنظيم عمل
هذا التاكسي والعاملين فيه لجهة طلب التزام تسعيرة
موحدة مع وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس ،وذلك
من أجل سالمة أصحاب السيارات والمسافرين والسالمة
العامة ولتقديم افضل الخدمات التي تليق بمطار بيروت
الدولي ،ولتنظيم دخول السيارات وخروجها من المطار
وإليه تأمينا ً لحسن سير السيارات العمومية ،وحفاظا ً على
تقديم خدمات مميزة لنقل الركاب وتخفيفا لالزدحام الناتج
من الفوضى المتعلقة بالسيارات العمومية غير المرخص
لها.
ويهدف ه��ذا ال��ق��رار «إل��ى تحديد آلية عمل السيارات
العمومية التي تعمل في مجال نقل الركاب من مطار بيروت
الدولي وكذلك تنظيم دخول وخروج ك ّل السيارات العمومية
من وإلى المطار».

عبيد يزور عوده :مع �أي مر�شح
يحقق الإجماع والتفاهم الوطني
قهوجي مجتمعا ً إلى رعد وصفا

(مديرية التوجيه)

 أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي معزيا ً برحيل العالم العربي أحمد زويل الذي نال جائزة
نوبل في الكيمياء ورفع اسم مصر والعرب عالياً .كما أرسل برقية مماثلة
إلى عائلة الراحل زويل.
 عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط مع السفيرة
األميركية الجديدة في لبنان إليزابيت ريتشارد التطورات السياسية
الراهنة في لبنان والمنطقة.
واستبقى جنبالط ضيوفه إلى مائدة الغداء.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة ،رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والحاج وفيق صفا ،ثم النائبة بهية
الحريري ،حيث قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الجيش ،وتداولوا معه
«األوضاع العامة والتطورات الراهنة في البالد».
كما استقبل وفدا ً من الحزب التقدمي االشتراكي ض ّم ظافر ناصر ووليد
صافي ،اللذين وجها إليه دعوة لحضور حفل اختتام أعمال ترميم كنيسة
السيدة ـ المختارة.

جنبالط مستقبالً السفيرة األميركية

خفايا
خفايا

اس��ت��ق��ب��ل م��ت��روب��ول��ي��ت ب��ي��روت
وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس عوده الوزير السابق جان عبيد
الذي قال« :كانت الجلسة طويلة مع
سيدنا ،ومليئة وحافلة .كانت مألى
مثل هذه البالد ،بالهموم واالهتمامات،
وجربنا قدر المستطاع أن نستكشف
من سيدنا شيئا من الضوء ،نستعين
به ونستنير .إن أردت اختصار القول،
المخاطر ت��زداد ،الصعوبات ت��زداد،
الخصومات تزداد واالنفراجات ضئيلة
وقليلة .وضعنا شيئا من األمنيات
أن يهونها الله على البلد ،ب��دءا من
ه��ذا ال��ح��وار ال��ذي يحصل ،أن يؤول
إل��ى تنفيذ األه���داف األساسية التي
من أجلها انعقد .أولها انتخاب رئيس
جمهورية وثانيها التوصل إلى قانون
انتخابي تبنى على أساسه السلطة
الديموقراطية في البلد».
أضاف« :ما حصل أنّ الحوار ،حتى
اآلن ،طريقه ليست مفروشة باألزهار.
ليس للبلد خيارات أخرى غير أن يكون
نوع من اإلصرار على اإلقناع واالقتناع،
وهذه قاعدة الديمقراطية والحرية .أن
يكون إقناع واقتناع ،ال إخضاع وال
تمييع .أتمنى على المعنيين باألمر
س��واء كانوا محاورين ،متحاورين،
مسؤولين أو مرشحين أن ينير الله
طريقهم في سبيل بت المسائل .البالد
احتملت وصبرت ،لكنها تستحق زمنا
أفضل ،محبة أكثر ،ورج���اال ً قادرين
على جمعها .وأن��ا ليس لدي في هذا
الموضوع إال ما عند اللبنانيين».
وتمنى «أن يقود الله هذه المرحلة

عبّر وزير سابق
عن اعتقاده بأنّ فريق
 14آذار ،وتحديدا ً
تيار المستقبل ،ليس
جاهزا ً بعد لتيسير
التوصل إلى تفاهمات
كبرى في لبنان،
والسبب أنّ حلفاءه
ورعاته اإلقليميين
يم ّرون بمرحلة من
الضياع والتّ َوهان
في أكثر من ساحة،
ال سيما في سورية
واليمن والعراق،
ولذلك ينصح الوزير
السابق بخفض
سقف التوقعات
واآلمال على
األق ّل في المرحلة
الراهنة...

االتهامات المباشرة للواليات المتحدة االميركية من انها
تغطي هذه العملية .فمن غير الممكن بالنسبة ألردوغ��ان
اعتبار خطوة غولن القابع في والية بنسلفانيا األميركية
تحت نظر السلطات واالستخبارات هناك خطوة بعيدة عن
األجهزة األميركية .بالتالي فإنّ مرحلة جديدة من العالقات
األميركية التركية اعلن عنها الرئيس التركي ،بحيث يتم
العمل على ترميم العالقة بين تركيا وروسيا في مشهد جديد
من العالقة المتوترة افتتحته لحظة محاولة االنقالب.
موقف روس��ي��ا المبدئي حيال محاولة االن��ق�لاب ضد
الحكومة المنتخبة بطرق مشروعة في تركيا يستند إلى
ض��رورة حل المشاكل في إطار الدستور .هذا هو الموقف
الروسي مما جرى .وهنا فإنّ امكانية االستفادة الروسية
من سوء العالقة بين اردوغان واألميركيين احد ابرز عناصر
يفسر
المرحلة الجديدة المتعلقة باألزمة السورية .وهذا ما ّ
بشكل أوضح مسألة عزم اردوغان على ترك البالد في مثل
هذه األوق��ات .فاللقاء بالرئيس الروسي على قدر بالغ من
األهمية يحمل في طياته ضمان مستقبل أردوغان من جهة
ومستقبل األزمة السورية من جهة أخرى ،وما يمكن للطرفين
ان يؤسسا في لحظة تح ّول جدّي نحو المفاوضات ،وإال فإنّ
اردوغ��ان ب��ات على علم مسبق من أنّ األميركيين ليسوا
مستعدين لمراعاة مصالحه في لحظة تصاعد االتهامات
التي نفاها وزير الخارجية االميركي جون كيري مراراً.
تقديم طروحات تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين
ورفع مستواها يؤكد نيات تمتين العالقة بين البلدين في ما
يعزز تموضع تركيا في ضفة التمسك ببوابة الخالص التي
تجسدها روسيا اليوم في أكثر مراحلها دقة.
ي��غ��ادر اردوغ����ان ال��ب�لاد ف��ي لحظة دقيقة ف��ي خطوة
استراتيجية مصيرية تحمل في طياتها عنوان المشهد
المقبل .فتعويل تركي – روسي كبيرين على هذه الزيارة
يفتح اح��ت��م��االت التقدم السياسي بالمنطقة بعناوين
عريضة.

با�سيل :نحتكم لل�شعب
ولن نقوم ب�أي �شيء خارج �إرادته
أك��د رئيس التيار الوطني الحر
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران باسيل
خ�لال ل��ق��اء عقدته هيئة غ��زي��ر في
«التيار» ،وج��ود «خطر يهدد لبنان
اليوم وه��و أكبر من خطر اإلره��اب،
ليس ألن أن��اس��ه خ��ط��رون ،ب��ل ألنّ
حجمه خطير وهو النزوح السوري».
وق����ال« :ي��خ��ب��رن��ا األج��ان��ب عندما
ي���زورون المخيمات السورية أنهم
ع��ن��دم��ا ي��س��م��ع��ون م��ن ال��ن��ازح��ي��ن
رغ��ب��ت��ه��م ب��ال��ع��ودة إل���ى ب�لاده��م،
كأنهم يقنعوننا بأنهم عائدون إلى
أرض��ه��م ،ن��س��أل :م��ا ال��ذي تفعلونه
من أج��ل إعادتهم إل��ى سورية غير
أنكم تكتبون التقارير الدولية التي
تصدر وإننا ذاهبون في أيلول إلى
مؤتمر دول��ي تحت ع��ن��وان «كيفية
تشجيع ال���دول إلدم���اج النازحين
على أرضهم وإعطائهم الجنسية»؟
وأض���اف« :ل��م��اذا ال نقرأ ف��ي اللغة
الدولية التي أصبحت قاموساً)...( ،
وال���ذي ص��دق ف��ي ال��ع��ام  1948أنّ
النازحينالفلسطينيينالذينأصبحوا
الجئين كانوا في صدد البقاء لمدة
أسبوع فقط ،فلينظر ويرى بعد 68
عاما ً ما الذي حصل ،وما الذي يحصل
في مخيمات الالجئين الفلسطينيين،
مع العلم أنهم ليسوا هم من يتحملون
المسؤولية ،بل الوضع الذي تركوهم
فيه وق��د بعثت بأكثر م��ن خمسين
رسالة إل��ى دول أطلب فيها تمويالً
لمنظمة «األونروا» وهي منظمة غوث
الالجئين التي تشهد ع��ج��زا ً ماليا ً
كبيراً ،وهل تظنون أو تصدقون أنّ
ال��دول ستمول النازحين السوريين
م���دى ال��ع��م��ر؟ ل��م��اذا سيستمرون
بالمساعدة خصوصا ً عندما ستعاني
ه���ذه ال����دول م��ن أزم����ات م��ال��ي��ة».
وت��اب��ع« :إن��ن��ا ق��ادم��ون م��ن جلسة
ح����وار ق��ي��ل ع��ن��ه��ا أن��ه��ا م��ن أعمق
جلسات الحوار ألننا نأمل أن نتفق،
وستليها ورشات عمل لحل موضوع
الالمركزية اإلدارية ومجلس الشيوخ
ورئاسة الجمهورية ،لكنّ الجلسات
لن تكون جدية ،لن يصدق اللبنانيون
مفعولها عندما ال نتحدث بصراحة
عن مشكلة أساسية في البلد وهو
مفهومنا للعيش سويا ً مع بعضنا
ألنها الموضوع األس���اس ،ال��ذي لم
يتم التفاهم عليه وح ّل مشكلته ،وهو
ليس تفصيالً كيف ننتخب رئيس
جمهورية أو كيف نتفق على قانون
انتخاب ،بل هو بالنسبة إلينا وجود

باسيل خالل لقاء هيئة غزير في« الوطني الحر»
أو عدم وجود ،هي اعتراف بنا أو عدم
اعتراف بنا وهي ليست قضية شخص
أب����داً ،وال��ب��ره��ان أن��ن��ا ليس قضية
«شخص» إننا نقول إنّ هناك خالفا ً
على اختيار رئيس جمهورية لبنان،
وبالنسبة إلينا موقفنا باالستناد إلى
أمرين ،أوال ً حقنا الدستوري المكرس
بالدستور ب��وج��ود نصاب يمكننا
ع��دم تأمينه كونكم ال تحترمون
تمثيلنا وهذا النصاب ال نؤمنه نحن
وال من يقف إلى جانبنا وال يمكنكم
أخ��ذ حقنا الميثاقي ال��ذي ال يأخذه
منا إال شعبنا ال��ذي أعطانا إي��اه».
وختم« :نحن نحتكم للشعب ولن
نقوم بأي شيء خارج إرادة الشعب،
وه��ذا هو موقفنا اليوم وغ���داً ،ومن
ي��راه��ن ع��ل��ى م���ع���ادالت خ��ارج��ي��ة
كاالنتخابات األميركية أو االتفاقات
اإلقليمية ،هي أمور تؤثر عليه وحده
ألنّ موقفه غير مرتبط بالشعب ،بل
مرتبط بالخارج ،نحن موقفنا مرتبط
فقط بشعبنا وال يغير موقفنا إال
الشعب ولن نترك شعبنا وال موقفنا،
وعندما نتركهم هذا يعني تخلينا عن
ميثاقنا وع��ن مبدأ وجودنا في هذا
البلد ،وه��ذا حق لنا وللذي سيأتي
بعدنا ،ونعطي سببا لوجودنا في
ه��ذا البلد ولنبق مؤمنين ب��ه وال
يمكن أن ننكسر في هذا المبدأ الذي
يجعل المواطن فئة ثانية ،وعندئذ
يكون الحرمان لفئة معينة لقرارها
التمثيلي وال��ذي من خالله يمكنها
إيصال من يمثلها فيما أنّ مواطنا ً
ف��ي م��ك��ان آخ��ر ال يتم ح��رم��ان��ه من
ايصال من انتخبه أو من يمثله ،وهنا
أساس المشكلة الموجودة وهي عدم

التساوي ،وبهذه الطريقة لن يقوم
البلد وعندما يتم حلها ننتخب رئيسا ً
للبالد بالسرعة المطلوبة ،ويكون
لنا قانون انتخاب عادل يقوم أيضا ً
على ه��ذا المبدأ ،ويتم البحث عند
البعض بطريقة سريعة للوصول
إلى قانون يمكنه الحصول من خالله
على أكثرية نيابية غير صحيحة
وغير واقعية هنا تكمن المشكلة
إننا مع النسبية التي تؤمن التمثيل
الصحيح ،ونجدهم يريدون األكثرية
التي ال تؤمن التمثيل الصحيح ،ال
يريدون قانونا ً واح��دا ً ونحن نريد
معيارا ً واح��دا ً ومنطقا ً واح��دا ً يستند
إل��ى الميثاق والمناصفة والتمثيل
الصحيح في ظ ّل العدالة بعيدا ً عن
التفصيالت على قياسات محدّدة
ولغايات محددة».
وكان باسيل الشباب «إلى االبتعاد
عن  5ثقافات وهي ثقافة القفز فوق
القانون ،ثقافة التسوية التي تقوم
على نبذ المبادىء ،ثقافة اإلقطاع،
ثقافة الفساد ،وأخيرا ً ثقافة القناصل
والسفراء».
وأعلن خالل رعايته حفل التخرج
ال��س��ن��وي ل��ط�لاب ج��ام��ع��ة اآلداب
والعلوم والتكنولوجيا ـ  AULأنّ
«الدولة عاجزة عن تحقيق التغيير
واإلصالح من دون الشباب» ،وتحدث
عن هجرتهم ،مؤكدا ً أنه «ال يحق ألحد
أن يحرمنا من ثرواتنا».
وختم« :اللبنانيون تربوا على
ثقافة تقبل اآلخ���ر ،ول��ه��ذا السبب
تمكنوا من استقبال أكثر من مليون
الجىء على أرضهم ،وهو ما عجزت
عنه أوروبا جمعاء».

الرفاعي :ال�سعودية ال تريد
�أي حلحلة في الملف اللبناني
عوده مستقبالً عبيد في دار المطرانية
إلى شيء من الوفاق ،بحيث يستطيع،
كل اللبنانيين إذا كانوا موحدين،
بالكاد حمل مصيرهم وصعوباتهم،
فكيف إذا ك��ان��وا م��وزع��ي��ن؟ ليس
هناك نقص في صفوف اللبنانيين
بالرجال .إن شاء الله تكون األمور في
اتجاه أمنياتنا».
وع ّما إذا كان هذا الحوار مضيعة
للوقت إلطالة أمد الفراغ ألن ال اتفاق
دولياً ،أج��اب« :أنا أعتقد أنّ الطريق
الطويليبدأبخطوة،الخطوةاألولىهي
انتخاب رئيس جمهورية .في موضوع
الرئاسة ليس هناك ش���روط ،هناك
مطالب .أتمنى أن يكون هناك تسريع
في هذا الموضوع وليس تسرعاً ،ألن
البالد احتملت كثيرا .الخطوة األولى
هي انتخاب رئيس للجمهورية ،تليها
محاولة البحث عن قانون لالنتخاب،
ثم وهو األهم ،العمل على انتزاع لبنان

من ساحة وباحة التجاذبات الدولية.
ما أخر هذا الموضوع ليس فقط تنازع
بعض اللبنانيين .التجاذب اإلقليمي
والدولي يلعب دورا أساسيا في هذا
الموضوع .يجب السعي أكثر للعب
دور توفيقي تقاربي ما بين اللبنانيين
وبناء الجسور في المنطقة .العالم
أيضا في حاجة إلى الجسور في هذه
المنطقة ،ه��ذه منطقة حساسة جدا
باالستراتيجية ،بالمرور ،بالعبور،
ب��ال��م��ص��ب��ات ،بالينابيع وال يمكن
مقاربتها مقاربة بسيطة .المقاربة
معقدة ومركبة ولكن أول الطريق
خطوة».
وختم عبيد« :أن��ا م��ع أي مرشح
يستطيع أن يحقق ق���درا ً أع��ل��ى من
التفاهم الوطني واإلجماع ،وليس لدي
مطلب شخصي ،ال على نفسي وال على
المرشحين اآلخرين».

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي
«أنّ الوقت لم يحن بعد إليجاد الحلول في لبنان ،بانتظار
الحلول الخارجية».
وق��ال الرفاعي في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»:
«ما يجري اليوم على طاولة الحوار وضع شبه الحلول
بانتظار الضوء األخضر الخارجي» ،معتبرا ً «أنّ العامل
اإلقليمي يتم ّثل بما يجري في سورية واليمن ،وهو الذي ما
زال يعطي ضوءا ً أحمر».
ورفض الرفاعي وصف طاولة الحوار بالفاشلة ،مشيرا ً
إلى أنها «أظهرت ما الذي يريده ك ّل فريق إلى حين أن يأتي
موسم الحلول ،وفي هذا اإلطار أتى إخراج الملفات القديمة
(مجلس الشيوخ والالمركزية اإلدارية)».
وتابع« :لو ت ّم تطبيق الطائف لك ّنا و ّفرنا على البلد
الكثير من األزمات» ،مشدّدا ً على ضرورة «إلغاء الطائفية
السياسية ،التي هي سبب ما وصل إليه البلد».
وإذ لفت إلى «أنّ الجميع ينادي بتنفيذ الطائف» ،أكد
الرفاعي «أنّ ما نسعى إليه هو الوطن ولغاية اآلن ال
وطن».
ورأى أننا «نحتاج إلى إلتزام الجميع بتنفيذ الطائف
على أن يترافق ذلك مع ضوء أخضر إقليمي» ،مشيرا ً إلى
«أنّ السعودية ال تريد اليوم أي حلحلة في الملف اللبناني،
ألنها تريد إبقاء هذا الملف بيدها الستعماله في سورية
واليمن».
وع��ن ك�لام رئ��ي��س لجنة األم���ن ال��ق��وم��ي والسياسة

الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني عالء
تهجما ً
الدين بروجردي من السراي الذي رأى فيه البعض ّ
على السعودية ،لفت الرفاعي إل��ى «مسارعة المملكة
لالتصال مع الكيان الصهيوني إلقامة عالقات» ،مستغربا ً
«كيف أنها لم تصدر بيانا ً ولم تعاقب مَن أجرى اتصاالت
بإسرائيل ،فلو فعلت ذلك لما كان تج ّرأ أحد أكان أيران
التهجم عليها .وبالتالي السعودية هي
أو سواها على
ّ
المسؤولة عن كل اتهام ضدها».
وختم الرفاعي« :أما إذا كان أحد السعوديين قد تج ّرأ
على كلمة ض ّد أي حاكم عربي فإنه تلقائيا ً يحاكم ويعاقب
ويجلد ،في حين أنّ مَن يتصل بالكيان الصهيوني فمعفى
عنه».

