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حمليات  /تتمات

وزراء ونواب و�سفراء و�شخ�صيات
ع ّزوا بري برحيل �صهره زين الدين
تقبّل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ،التعازي
بصهره العميد الدكتور سلمان زين الدين ،في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء ،وأحاط
به أشقاؤه والوزيران غازي زعيتر وعلي حسن خليل
وأع��ض��اء هيئة الرئاسة والمكتب السياسي والهيئة
التنفيذية في حركة «أمل».
وفي الجهة المقابلة ،تقبلت التعازي زوج��ة الفقيد
شقيقة الرئيس بري هنادي وشقيقاتها والسيدة رندة
بري.
ومن أبرز المعزين :نائب رئيس مجلس النواب فريد
مكاري ،وزراء اإلعالم رمزي جريج والعمل سجعان قزي
والشباب والرياضة عبد المطلب حناوي؛ النواب :روبير
غانم ،نوار الساحلي ،أالن عون ،علي خريس ،علي بزي،
وميشال موسى؛ وسفراء سورية علي عبد الكريم علي،
فرنسا إيمانويل بون ،قطر علي بن حمد المري ،اإلمارات

مفاوضات سالم شاملة ،بينما بقي السعودي
ينتقل م��ن فشل إل��ى فشل وت���ورط إل��ى تورط
ومن عناد إلى عناد ،ليتولى وحده دفع فواتير
الخسائر المتراكمة على حلف الحرب كله.
 في منتصف آب تتسارع األحداث وتتدافعال���ت���ط���ورات ،ليظهر ك���أن ح��ل��ف��ا ً ي��ض�� ّم روسيا
وأم��ي��رك��ا وإي����ران وت��رك��ي��ا وس��وري��ة والعراق،
يتناغم على ساحة ال��ش��رق األوس���ط ،فتنض ّم
أم��ي��رك��ا ممسكة ب��ي��د روس��ي��ا ف��ي إع�ل�ان الفت
ل��وزي��ري ال��دف��اع وال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ي��ن عن
ت��ع��اون أم��ي��رك��ي روس���ي ع��س��ك��ري وش��ي��ك في
ح��ل��ب .وتعلن تركيا ع��ن تعاونها م��ع روسيا
وإي��ران وت��ط�� ّورات حاسمة قريبة في سورية،
ويستعد العراق الستقبال مفاعيل هذا التعاون
ف���ي ح����رب ال���م���وص���ل .وت��ت��م��وض��ع ال��ق��اذف��ات
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��روس��ي��ة ف��ي إي�����ران .وتعلن
واشنطن عن تفاهم مع تركيا رغم كل التوتر،
على تموضع ط��ائ��رات ستحتاجها في الحرب
على داعش في قاعدة أنجرليك .ويوجه األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن نصرالله نداء
لجماعات النصرة وداعش بأن الساعة الحاسمة
تقترب ،وثمة شق في الباب قد يفتح إذا أرادوا
أو أراد بعضهم الخروج من هذه الحرب ،قبل أن
تبدأ الحمم بالتساقط فوق رؤوسهم ،وتتقدم
القوات لتجتاح معاقلهم.
 س��ي��ش��ه��د ال���ت���ع���اون األم���ي���رك���ي ال���روس���يتجاذبات كثيرة في األي��ام المتبقية من آب ،في
ض��وء ارت��ب��اك اإلدارة ال��ت��ي تنهي مهامها ،مع
دخول المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيالري
كلينتون وف��ري��ق��ه��ا ال��م��ك��ون م��ن وزي���ر الدفاع
الحالي آشتون كارتر ومدير المخابرات السابق
ديفيد بتريوس لتأجيل هذا التعاون .بينما تبدو
روسيا ماضية مع حلفائها نحو الموعد المتفق
عليه وهو نهاية آب ،مع واشنطن وبدونها .وهذا
ما تعلمه واشنطن ويضغط عليها بقوة ،بينما
تبدو تركيا قد قدمت بوقوفها أم��ام أميركا في
مسار التعاون سببا ً إضافيا ً لالرتباك األميركي،
وسيتصل وزير الخارجية األميركية جون كيري
حتى نهاية آب مرارا ً بنظيريه الروسي والتركي.
 إنها اللحظة التي ال يشبهها إال تزامن اإلنزالاألميركي في النورماندي مع الزحف السوفياتي
نحو برلين ،في نهاية الحرب العالمية الثانية،
ووحدها جماعة الرياض في «كوما سياسية»
تشبه م��ا كانت عليه جماعة فيشي الفرنسية
ال��ت��ي ت��ع��ام��ل��ت م���ع االح���ت�ل�ال ال���ن���ازي ،تنتظر
مصيرها األسود وقادتها يبشرون بـ «أنهم على
ثقة بأن التطورات المقبلة من واشنطن وانقرة
لصالحهم وأن راعيهم السعودي يسيطر على
األم����ور» وي��ق��ف ب��ع��ي��دا ً م��ن ي��ق��ول ل��ه��م همساً،
نعيماً ...تعيشوا وتاكلوا غ��ي��ره��ا ...ك��ل ثورة
وأن��ت��م ب��خ��ي��ر ...تخبزوا بالعافية ي��ا شباب...
الجنسية التركية أفضل ما سيُعرض عليكم فال
تف ّوتوا الفرصة مع تملككم شققكم الفارهة على
البوسوفور.
ناصر قنديل

تقوى ال�شيعة ( ...تتمة �ص)1
فمرة تكون واجبة وأخ��رى مستحبّة وأحيانا ً حراماً،
ومقتضياتها ليست متساوية ومتشابهة في األزم��ان
واألمكنة كلّها .والتقية ليس كما يص ّورها البعض بأن
يجعل الشيعة فرقة باطنية أو جماعة س��ري��ة .فهذه
كتب الشيعة تمأل المكتبات وهذه أفكارهم واجتهاداتهم
وتجمعاتهم وأنشطتهم معلنة وواضحة في عين الشمس.
إنّ اعتقاد الشيعة بهذا المبدأ يستند إلى العقل والقرآن
الذي ص ّرحت بعض آياته بالتوقي من األخطار من منطلق
الخوف على النفس ،والك ّل يعرف مدى الظلم واالضطهاد
الذي لحق بهم بسبب اعتقاداتهم.
والسؤال والطعن والمالمة يجب أن يوجه لآلخرين
الذين مارسوا العدوان والتنكيل والتهجير الستئصال ك ّل
وجود شيعي واجتثاث ك ّل فكرة شيعية ،ال للشيعة الذين
يحق لهم كما لك ّل جماعة دينية أو فكرية أن تؤمن بما تراه
موافقا ً لقناعاتها.
ّ
في األح��وال كلها .ال شيء اليوم يمنع إظهار الشيعة
لمعتقداتهم وهم يعلنونها بال خوف وال وجل ،ألنهم أقوياء
أما لو كانوا في حالة ضعف فلن يجدوا سوى السيف
مسلطا ً على رقابهم كما حصل لهم في أزمنة تاريخية
غابرة.
التشنيع بهذه القضية دليل إفالس وجهل ومحاولة
للتعمية على الخيارات والمسارات التي لجأ إليها البعض
ليب ّرر انسحاقه أمام العدوان «اإلسرائيلي» ،وتخليه عن
قيم اإلسالم األصيل وتحويل ك ّل مبدأ إلى ما يناسب الحالة
التي تحفظ له مصالحه ،حتى أصبح اإلسالم مهجورا ً في
تعاليمه األساسية أو مصادرا ً من قبل فئة مغلقة متحجرة
تدعو إلى التأخر والتخلف وتعكس وجها ً همجيا ً وحشيا ً
بحق في الوجود أو االختالف.
دمويا ً ال يعترف لآلخر
ٍ
بينما حالة حزب الله الذي يُص ُّر البعض وضعها في

يازجي :نتمنى اال�ستقرار من خالل انتخاب رئي�س

العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي؛ قائد الجيش
العماد جان قهوجي يرافقه وفد من ضباط القيادة؛ الوزراء
السابقون عبد الرحيم مراد ،وئام وهاب وعدنان منصور؛
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
يرافقه وفد من ضباط القيادة ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم يرافقه وفد من المديرية ،رئيس
المجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير ،المدير العام
ألمن الدولة اللواء جورج قرعة يرافقه وفد من الضباط،
المدير العام لوزارة اإلعالم الدكتور حسان فلحة ،رئيس
المجلس األعلى للجمارك العميد نزار خليل يرافقه وفد
من مديرية الجمارك ،العميد شامل روكز ،رئيس المركز
الوطني في الشمال كمال الخير ،إضافة إلى وزراء ونواب
حاليين وسابقين ومديرين عامين وكبار موظفي الدولة
ورؤس���اء مجالس ورج��ال دي��ن وشخصيات أكاديمية
وتربوية واجتماعية وأمنية ونقابية وهيئات نسائية.

نهاية �آب ( ... 2016تتمة �ص)1
ومعه الخروج من البيت البيض للرئيس الحالي
وإدارت���ه ،وتولي إدارة جديدة ،إعالنا ً بتسليم
آس��ي��ا ل��ل��ث�لاث��ي اآلس���ي���وي ال���روس���ي اإلي��ران��ي
الصيني ،المتصل حينها ب��را ً عبر أفغانستان،
للمرة األولى منذ انتصار الثورة في إيران .وهو
م��ا حالت دون��ه واشنطن لقرابة أرب��ع��ة عقود،
وخاضت ألجل منع حدوثه أو تعطيل مفاعيله
ببلوغ البحر المتوسط حروبا ً وحروباً ،كانت
أهمها وأخطرها وأكبرها وآخرها حرب سورية،
ففي نهاية آب آخ��ر الفرص لفعل ش��يء بحجم
التفاهم مع روسيا وإيران ،على خريطة سورية
بش ّقيها ،الحرب على اإلرهاب ومستقبل الدولة
السورية ،بعدما منحت واشنطن التي فشلت
بإسقاط سورية بالضربة القاضية من الجولة
األولى ،أسوة بما فعلت في مصر وتونس وليبيا
وال��ي��م��ن ،ال��وق��ت ال��ك��اف��ي ل��ل��ج��والت المتالحقة
بالخيارات المتعددة ،لكسب النتيجة بالنقاط
وترصدت الحسابات التي يمكن أن تبنى عليها
التفاهمات.
 ليس سرا ً أن ما يجري حول سورية خاللهذا الشهر كبير جداً ،وحاسم ومصيري .وليس
سرا ً أن هذا التدافع في األحداث الكبرى والتزامن
والتتابع لم يأتِ بالصدفة ،وأن استحقاق نهاية
آب يالحق األميركيين للتسريع بفعل ما يجب
فعله ،وأن حلفاء واشنطن الذين نالوا الوقت
المستقطع لحسم حروبهم في اليمن وشمال
س��وري��ة وج��ن��وب��ه��ا ،ف��ي م��ا ي��خ��ص السعودية
وتركيا وإسرائيل ،ليقتطع كل منهم الجغرافيا
التي تحجز له مقعدا ً تفاوضيا ً مناسبا ً في النظام
اإلقليمي الجديد ،فقدوا القدرة على طلب المزيد،
وبعضهم يماشي األميركي في توظيف ما لديه
الستباق نهاية المهلة األخ��ي��رة ك��ح��ال تركيا،
مكتفيا ً بما لديه ليدخل قطار التسويات ،بعدما
أدرك أن ما حجزه من الجغرافيا السورية مطلع
ع��ام  2015مستفيدا ً م��ن مهلة المفاوضات
ال��م��م��ددة للملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،ص��ار عبئا ً
عليه بتوازن رعب اقتطاعات جغرافية مشابهة
ق��ام بها األك���راد ،وص���ارت مقايضتها بدخول
موحدة
التسوية الشاملة لحساب دولة سورية
ّ
يعرف سلفا ً أنها بقيادة الرئيس السوري بشار
األسد هي أفضل الشرور عنده ،طالما سيلقى
دع��م��ا ً وع��ون��ا ً الق��ت��ص��اده المنهار م��ن موسكو
وطهران وتعويما ً لمكانته السياسية بما يع ّوض
بعض خسائر المقامرة المجنونة التي رمى
بكل رصيده فيها ،تحت عنوان حلم السلطنة،
وبعضهم يعتمد على رصيده األميركي ليكون
ض��م��ن أي ت��س��وي��ة ك��ح��ال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» الذي
خسر جولة جنوب سورية مع المقاومة منذ
عملية القنيطرة مطلع ع��ام  ،2015م��ع بداية
المهلة الممددة لمفاوضات النووي اإليراني،
فيفتح منصات ال��ت��س��وي��ات ال��ك��ب��رى بالتناغم
مع المبادرة الفرنسية لمفاوضات فلسطينية
«إسرائيلية» ،تتم تحت عنوان المبادرة العربية
للسالم وتنتهي بدويلة في غزة ،بمثل ما ينفتح
ع��ل��ى ف��رض��ي��ات ح����روب م���ح���دودة ت��ف��ت��ح باب

قدادي�س احتفا ً
ال بعيد انتقال ال�سيدة العذراء

اإلطار المذهبي ،فهي مثلّت التقوى في ممارساتها وأفعالها
سواء بعد اندحار االحتالل «اإلسرائيلي» ،حيث لم يلجأ
المقاومون إل��ى االنتقام والثأر من أح��د بل كشفوا عن
مستوى عا ٍل من الترفع والمناقبية.
وفي الداخل اللبناني وخصوصا ً بعد عدوان تموز 2006
كان هناك مَن يعمل مع األجندة األميركية «اإلسرائيلية»
لضرب المقاومة وسحق ال��وج��ود الشيعي ،وم��ع ذلك
لم تتعامل قيادة المقاومة إال بمنطق االعتراف باآلخر
وبالتعددية ،وبهذا التنوع المنتشر على الساحة اللبنانية
بروحية االستيعاب والتفهّم والمسامحة والحوار .وفي
سورية حيث يقاتل شباب ح��زب الله دفاعا ً عن األمة
ولبنان والقيم الدينية واإلنسانية كلّها لم يخرج شاب
من حزب الله ليقطع رأس أحد من التكفيريين أو ينتقم من
المدنيين أو يمارس صنوف التعذيب على ك ّل من ال يواليه
ويقتنع بأفكاره.
نموذج المقاومة نموذج إنساني حضاري بك ّل ما للكلمة
من معنى .النموذج الذي يُقدّم التقوى في كل المواضع .ال
يهادن األعداء وال يسمح لهم بالتسلل تحت عناوين براقة
ومضللة ،وفي المقابل يسامح األصدقاء ويداريهم ويفسح
لهم المجال للمشاركة معه وتح ّمل المسؤولية ويُقدّم
الفرص من أجل سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على
العدل والحق.
الشيعة في لبنان قدّموا ص��ورة واضحة وحية في
معنى االعتراف باآلخر واحترامه ،مهما كانت قناعاته
واعتقاداته ،وقوتهم لم تدفعهم إل��ى العسف والجور
وسحق ك ّل مَن ال يسير بركبهم .فهل مَن ينظر إلى هذه
الحقيقة بعين اإلنصاف؟

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

مقدم الحضور في كنيسة السيدة في حاصبيا

يازجي مترئسا قداس البلمند
ع ّمت القداديس المناطق اللبنانية أول من أمس بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.
وفي السياق ،تمنى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم االرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي «األمان للبنان والوصول إلى حالة استقرار من خالل انتخاب رئيس وعودة المؤسسات
الدستورية».
وكان يازجي ترأس القداس اإللهي لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة دير سيدة
البلمند البطريركي ،عاونه رئيس الدير االرشمندريت يعقوب خليل ولفيف من الكهنة والشمامسة،
بحضور وزير اإلعالم رمزي جريج ،النواب :أسعد حردان ،غسان مخيبر ،فادي كرم ،نقوال غصن،
نضال طعمة ،ورياض رحال ،شخصيات اجتماعية ،رؤساء بلديات ومؤمنين.
ثم ألقى عظة وجه فيها المعايدة للجميع في هذه المناسبة ،طالبا ً «السالم في ظل ما نعيشه
من إرهاب وقتل وخطف في المنطقة» ،ومتمنيا ً «األمان للبنان والوصول إلى حالة استقرار من
خالل انتخاب رئيس وعودة المؤسسات الدستورية».
كما ترأس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش ،قداسا ً احتفاليا ً في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة ،لمناسبة عيد انتقال
السيدة العذراء وعيد األبرشية والذكرى الخامسة لتوليته مطرانا ً على أبرشية زحلة ،وألقى عظة
توجه فيها بالتهنئة إلى كل الذين يحتفلون بهذا العيد المبارك رأى فيها «أننا نعيش اليوم في
عالم مضطرب فقدت فيه القيم الروحية وصارت القوى الظالمية تهدد سالمنا وحياتنا وعيشنا
المشترك ،وصرنا كقصبة ريح تعصف فينا األم��واج ،ويكاد بلدنا يغرق .فنحن منذ سنتين
سفينة بدون ربان .كما أن الطائفية أصبحت تتج ّذر فينا كمرض عصي عن الشفاء .أما المذهبية
فبدأت تأكل نسيجنا االجتماعي ،لذلك ال بد من وقفة ضمير وتنازالت من كل الفرقاء السياسيين
ليصار الى انتخاب رئيس قوي قادر أن يص ّوب االنحرافات ويقود مع مجلس نيابي جديد يعبر
عن تطلعات الناس ،عملية إصالح جذري يضع لبنان في مقدمة البلدان الديموقراطية ،تك ّرس
وحدة اللبنانيين وحقوقهم واستقاللهم الحقيقي عن كل ضغوط الخارج».
أضاف « :تبقى آمالنا معلقة على الجيش اللبناني حامي الوطن ،كل الوطن ،وبالتعاون مع
األمن العام وقوى األمن الداخلي وأمن الدولة ،نتمنى على الحكومة ونناشدها بأن تعمل على
إعادة الثقة بجهاز أمن الدولة وتفعل دوره .نرفع اليوم صالتنا على نية جيشنا رمز وحدتنا

 ..ودرويش في زحلة
الوطنية ونبارك له إنجازاته اليومية ليصون وحدة لبنان».
وأقيمت القداديس في كنائس منطقة بعلبك ،كذلك رعى مطران صيدا وصور وتوابعهما للروم
االرثوذكس المطران الياس كفوري القداس اإللهي الذي أقيم بمناسبة عيد السيدة في الكنيسة
التي تحمل اسمها في حاصبيا بحضور الشيخ أمين زويهد ممثال النائب أسعد حردان.

«�أن�صار الوطن» زارت قيادة اللواء ال�سابع
ّ
نظمت «جمعية أنصار الوطن» ،بالتنسيق مع قيادة الجيش،
زي���ارة لناشطيها ،إل��ى مقر ق��ي��ادة ال��ل��واء السابع ف��ي منطقة
السعديات.
وكان في استقبال الزائرين قائد اللواء العميد الركن جورج
نمورالذي رحب بهم ،وقال« :في كل يوم ودائما ً نطلب من الضباط
والرتباء واألفراد في الجيش ،أن يحافظوا على أغلى سالح يملكه

الجيش أال وهو محبة الناس له وهذه تختصر في كل مهمة ننفذها
والتي نراها بعيون الصغار والكبار وكل الناس».
ب��دوره ،شكر رئيس «جمعية أنصار الوطن» شكري سابا
العميد ن ّمور وضباط الفوج على االستقبال والترحيب ،وقال:
«نحن ندرك المحبة الكبيرة التي يكنها الشعب للجيش ونحن من
خالل «أنصار الوطن» وتواصلنا وتنسيقنا الدائم والمستمر مع

المؤسسة العسكرية نحب ان ننقل هذه المحبة مباشرة من خالل
تعريف الشباب على كافة ألوية وقطع الجيش واألفواج .ودليل
زيارتنا اليوم من مختلف المناطق من الشمال والجنوب والبقاع
وبيروت إنما هو دليل تجسيد مقولة مؤسس الجمعية الراحل
ميشال الحاج« :ال للطائفية ،نعم للمؤسسة العسكرية».
وفي ختام النشاط ،قدّم سابا درع الجمعية إلى العميد نمور.

كيري وخط �ساخن ( ...تتمة �ص)1
على الصعيد ال��داخ��ل��ي ،توقف المراقبون أم��ام تأكيد
التوصل
حزب الله وتيار المستقبل على الدعوة لتسريع
ّ
لقانون جديد لالنتخابات النيابية من دون أن يعرف مدى
تعبير اإلع�لان عن ب��دء ح��وار ج��دي بين الطرفين يقترب
من تفاهم على خطوط عريضة لهذا القانون ،أم هو من
باب رفع العتب وتأكيد المؤ َّكد ،ألن التفاهم الذي ينتظره
يتوجه
الجميع هو بين الفريقين نفسيهما وليس بين َمن
ّ
إليه بيانهما المشترك.
على مستوى التعيينات العسكرية تبدو قاطرة التمديد
لقائد الجيش العماد جان قهوجي ولألمين العام لمجلس
الدفاع اللواء محمد خير ،قريبة من اإلقالع ،بعدما حسم
موقف التيار الوطني الحر كمعارض رئيسي للتمديد،
بعدم اإلقدام على خطوات تصعيدية ،واالكتفاء بتسجيل
الموقف الرافض للتمديد.

زيارة شكري منسقة مع السعودية

ح��اول الكثير من األف��رق��اء السياسيين تحميل زي��ارة وزير
الخارجية المصري سامح شكري أكثر مما تحتمل .ال تزال مصر
تعيش مرحلة ضياع استراتيجي سواء في عالقاتها العربية أو
اإلسالمية أو اإلقليمية او الغربية ،ال تزال غير قادرة على إنهاء
الخطر ال��ذي يمثله اإلره��اب في سيناء .لم تتجرأ على عبور
حد معين لمقاربتها السورية ،لم تعترف لسورية أنها تحارب
االرهاب نفسه الذي تحاربه مصر .بقيت محافظة على سياسة
الصمت بتعاطيها مع األزمة السورية إلرضاء السعوديين.
تبحث مصر عن مكان ودور إقليميين فقدتهما وال تستطيع
ان تسترجعهما ،ربما تستفيد مصر من الزيارة اللبنانية لوزير
خارجيتها ال سيما لما تمثله بيروت من استقطاب لإلعالم بخاصة
في ظل الفراغ الرئاسي.
وأكدت مصادر عليمة لـ «البناء» أن الزيارة المصرية تحتمل
فرضية أن تكون منسقة مع السعودية ،باعتبار أن الرياض
انسحبت من الساحة اللبنانية بشكل نهائي سياسيا ً واقتصادياً،
فعمدت إلى إدخال القاهرة مكانها كي ال ُتخلي الساحة نهائيا ً
للنفوذ اإليراني.
وشددت على «أن الزيارة ال تتعدّى االستطالعية فهي ال تحمل
أي مقترح جدي أو تنسيق إقليمي وليس أمامها فرص نجاح.
فالعقبات أمام الدور المصري ال تجعل من مبادرته سهلة ،وال
يمكن تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل .وإذ لفتت إلى «أن العالقات
مع المك ّونات اللبنانية ليست جدية ،غمزت من الموقف المصري
السلبي من حزب الله ،واستباق مصر زيارة شكري بإحالة حمدين
صباحي وأبو الفتوح إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حزب الله
بعد مشاركتهما في مؤتمر عقد في لبنان ولقائهما مسؤولين من
حزب الله».
وأش��ار مصدر مطلع لـ «البناء إلى «أن أي محاولة لبنانية
لتكبير حجر زيارة وزير الخارجية المصري ووضعها في إطار
وقائع تجافي الواقع وموقع مصر وقدرتها على التأثير تبقى
محاولة لبنانية متضخمة ال اساس لها من الصحة».
ولفت المصدر إلى «أن آخر دور جدي لعبته مصر في لبنان
كان خالل عملية االنتقال في دار اإلفتاء وانتخاب المفتي عبد
اللطيف دريان التي رعتها مصر عبر الوزير السابق عبد الرحيم
مراد .وهذه الوساطة ليست بحجم انتخابات رئاسية في لبنان،
لكن ثبت أن المسؤولين المصريين عاجزون عن تنفيذ التزاماتهم
الكالمية ،ولذلك هم أضعف من أن ي��ؤدوا دورا ً في أزمة الفراغ
الرئاسي ،فمصر ليست على مسافة متساوية من األطراف كلها،
وال تعرف الملف بحقائقه ،فضالً عن أن الحقبة الحالية تختلف
عن حقبة الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس االستخبارات
عمر سليمان لجهة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان رغم

أنه لم يأت بجهد مصري مباشر.
وكان شكري استه ّل يومه األول بلقاء الرئيسين نبيه بري
وتمام سالم ووزير الخارجية جبران باسيل ،مؤكدا ً «حرص مصر
على التواصل المستم ّر مع المك ّونات اللبنانية كافة» .ولفت الى
أن مصر تتطلّع إلى أن تلعب دورا ً إيجابيا ً لمساعدة األطراف كافة
في التوصل الى تسوية الستحقاق الرئاسة ،مؤكدا ً أن أي دور
تقوم به مصر يكون بتعاون ومشاركة القوى كافة في لبنان،
مضيفا ً «نشعر مع لبنان بالفراغ الرئاسي الذي يعيشه وهذا األمر
مرهون بالتوافق بين اللبنانيين».

موفد للراعي في عين التينة

وعلى صعيد الحراك الداخلي رئاسياً ،أوفد البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نائبه العام المطران سمير
مظلوم الى عين التينة ،حيث التقى الرئيس نبيه بري ،وذلك قبل
توجه الراعي الى روما .وإذ دعا إلنهاء الحروب وعودة النازحين،
ّ
ألن لبنان لم يعد يحتمل ،أكد «اننا في حاجة لمصالحة سياسية
جديدة ،وهذا يتم عندما يضع كل السياسيين عندنا مصلحة لبنان
فوق كل اعتبار ،أي عندما يخرجون من مصالحهم الشخصية
التي هي على حساب الخير العام».

جلسة التمديد لخير؟

إلى ذلك ،تتجه األنظار إلى يوم غد الخميس ،حيث من المتوقع
أن يؤجل وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تأجيل تسريح األمين
العام للمجلس االعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير مرة ثانية
قبل ان يحال الى التقاعد في  21آب الجاري في خطوة تمهيدية
للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في  30ايلول المقبل.
وتشير مصادر وزاري���ة ال��ى «أن ق��رار مقبل تأجيل التسريح
سيصدر إذا تع ّذر على مجلس الوزراء البتّ بالموضوع في حال
تعذر التوافق على تعيين بديل عن خير».
ورجحت مصادر وزارية عدم االتفاق في مجلس الوزراء على
ّ
تعيين اسم لمنصب رئيس المجلس األعلى للدفاع ما سيدفع
وزير الدفاع الى التمديد للواء خير ،متوقعة أن يكون التمديد لخير
مقدمة للتمديد لقائد الجيش الحالي جان قهوجي في منصب
قيادة الجيش.
وتوقعت المصادر لـ «البناء» معارضة بعض الوزراء للتمديد،
لكنها أكدت أنه إذا تع ّذر التعيين ،فإن وزير الدفاع سيلجأ الى
التمديد للواء خير والحقا ً لقائد الجيش الحالي ،ومشددة على أن
مجلس الوزراء لن يسمح بحصول فراغ في أي من المؤسسات
األمنية تحت أي ظرف من الظروف ،وخصوصا ً في ظل الوضع
األمني الذي يعيشه لبنان ال سيما خطر اإلرهاب على الحدود وفي
الداخل .وح ّذرت المصادر من أن أيّ خضة في الحكومة ستؤدي
إلى تراجع حظوظ العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية،
بسبب التشنج في العالقات السياسية بين مك ّونات الحكومة
والقيادات السياسية ما ينعكس سلبا ً على حل الملف الرئاسي.
وتساءلت المصادر :هل هناك حكومة كي تتفجر؟ هناك وزراء لكن
ال توجد حكومة.
وعن موضوع االتصاالت ،لفتت المصادر الى أن «هذا الموضوع
مطروح على جدول أعمال الجلسة ،لكن لن يتوصل المجلس الى
نتيجة بسبب الخالفات المستحكمة بين الوزراء الذين تح ّولوا
جميعا ً خبراء في االتصاالت والذين يطبقون المثل القائل« :الفخار
يكسر بعضو» ،بينما األمر يحتاج الى لجنة من الخبراء التقنيين
في االتصاالت واإلنترنت لبت الموضوع».

التغيير واإلصالح :نرفض التمديد بال تصعيد

وأك��دت مصادر في تكتل التغيير واالص�لاح لـ «البناء» أن
«التيار الوطني الحر في المبدأ ضد التمديد ،وال نرى أن هناك
أسبابا ً قاهرة تفرض التمديد للقادة العسكريين ،ال سيما أن كلمة
الفراغ ال تصح على المؤسسة العسكرية» .ولفتت المصادر في

الوقت نفسه الى أننا لن نصعد ،فالبلد ال يحتمل ،نحن نعتبر أن
االستقالة وتعطيل الحكومة ضررهما أكبر من التمديد .وأشارت
المصادر إلى «أن اجتماع التكتل أمس ،شهد انقساما ً بين من يدعو
الى االستقالة ومقاطعة جلسات الحكومة ،وبين من دعا الى األخذ
بعين االعتبار المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة .ورأت
المصادر إلى «أن استقالة وزيري التيار الوطني الحر ال تطيح
بمجلس الوزراء».
واعتبرت مصادر مطلعة لـ «البناء» «أن الجنرال ميشال
عون أجرى تقييما ً خالل اجتماع التكتل لمسار األمور ،في ما لو
اتخذ قرار االستقالة من الحكومة ،وحصل توافق بين غالبية
الحاضرين ،على تأكيد الموقف المبدئي ال��راف��ض للتمديد،
وتجنب ردات الفعل العنيفة التي لن تعطي أية نتيجة في الوقت
الحاضر» .ورأت المصادر أن الجنرال ال يريد توتير العالقات مع
المك ّونات السياسية ،وفتح سجاالت ومشاكل وبطوالت لن تؤدي
الى نتائج».
وفي السياق ،أكد أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل موقف التكتل من قيادة الجيش
مع التعيين أنه واضح وهو مع التعيين ضد التمديد ،قائلاً  :نحن
مع التعيين في أي لحظة النه المبدأ السليم .ورأى أن العودة إلى
الدستور والقانون هي المبادرة األساسية للحل وإع��ادة النظر
باإلمور العالقة .وعلمت «البناء» ان التكتل استفاض في مناقشة
الوضع االقتصادي ،وملف الميكانيك ،قضية كاميرات بلدية
بيروت والعقود التي اعطيت لتيار المستقبل ،وناقش االجتماع
في تعميمات مصرف لبنان المركزي في ما يتعلق بضخ الدوالر
في المصارف.

وجلسة حوار ثنائية

ناقشت جلسة ال��ح��وار ال��ـ  30بين «ح��زب ال��ل��ه» و «تيار
المستقبل» ،مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة
ال��ت��ط��ورات السياسية ،واالستحقاقات الدستورية وقانون
االنتخابات النيابية ،وأكد المجتمعون على الحاجة لإلسراع في
إقراره.
تكمن أهمية الجلسة أنها تأتي بعد خطاب األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله وتأكيده االنفتاح على النقاش في
رئاسة الحكومة بعد انتخاب العماد ميشال ع��ون» .وتكمن
أهميتها أيضا ً أنها تض ّم الوزير نهاد المشنوق المؤيد النتخاب
الجنرال عون ،ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري
الذي هو على تواصل دائم مع الوزير جبران باسيل في شأن
الملف الرئاسي وضمان مطالب الرئيس سعد الحريري .ويبدو أن
هجوم الرئيس فؤاد السنيورة على الحوار وعلى حزب الله لم يعد
ذا تأثير جوهري على وجود ثالثي الرئيس سعد الحريري والوزير
نهاد المشنوق ونادر الحريري باستمرار التحاور اإليجابي مع
حزب الله ،فالتراشق اإلعالمي المستمر عبر أشخاص جانبيين
من تيار المستقبل على غرار النائب أحمد فتفت ومسارعته الى
الرد على خطاب السيد نصر الله تنفيه بالوقائع استمرار لغة
الحوار بين الحزب والمستقبل ،الذي تعبر عنها بشكل مباشر
اإلرادة السياسية للرئيس سعد الحريري باستمرار الحوار.
رئيس
ولفتت كتلة المستقبل ال��ى ان «مسألة انتخاب
ٍ
للجمهورية أو انتخاب رئيس مجلس النواب او اختيار رئيس
مجلس الوزراء هي أمور وطنية بامتياز ،وليست مسائل لتبت كل
مجموعة طائفية أو مذهبية بما تظن أنه منصب يتعلق بحصتها
أكثر مما يخص غيرها» .واعتبرت أن «الكالم الذي صدر عن السيد
حسن نصرالله في ما يتعلق بإعادة التمسك بالعماد ميشال عون
مرشحا ً من قبله ،هو من حقه ،ولكن هذا الحق ال يخ ّوله أن يفرضه
مرشحا ً وحيدا ً لرئاسة الجمهورية ويدّعي بالتالي لنفسه الحق
الدستوري بتعطيل جلسات مجلس النواب إن لم تتم االستجابة
لرغبته .إنه بذلك يؤكد تسببه باستمرار أزمة الشغور الرئاسي
في لبنان».

