6

السنة الثامنة  /االربعاء  24 /آب  / 2016العــدد 2160
Eighth year / Wednesday / 24 August 2016 / Issue No. 2160

حمليات � /إعالنات

اختتام مخيم ال�شباب القومي في تون�س:
ت�أكيد خطر حركات التطرف على وحدة المجتمع
اختتم مخيم الشباب القومي العربي ف��ي دورت��ه
الخامسة والعشرين فعالياته في المعهد الرياضي -
المنزه في تونس ،في حضور حشد من الشخصيات
القومية واألح����زاب والتنظيمات يتقدّمهم مستشار
وزير التربية التونسي يوسف التليلي ،النائب مباركة
البراهمي ،عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
ماهر الطاهر ،عضو األم��ان��ة العامة للمؤتمر القومي
العربي ورئيس اللجنة التحضيرية للمخيم في تونس
أح��م��د ال��ك��ح�لاوي ،عضو المكتب السياسي للجبهة
الشعبية القيادة العامة رامز مصطفى ،مساعدة األمين
العام للمؤتمر القومي العربي رح��اب مكحل ومحمد
إسماعيل مدير المخيم.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني التونسي ،فنشيد مخيم
الشباب القومي العربي ،وكلمة لعريف الحفل ندى
محمود إبراهيم (لبنان) ،ثم كلمة باسم المشاركين ألقتها
المشاركة ناردين الطراونة (فلسطين) .كما ألقى مدير
المخيم محمد إسماعيل (مصر) كلمة أشاد فيها بتجربة
المخيم وأهمية استمراره كظاهرة وحدوية ناجحة .وحيّا
الشباب على تفانيهم وإصرارهم على نجاح التجربة رغم
الضائقة المالية ،والحصار اإلعالمي المفروض على أبرز
النشاطات القومية.
بدورها أشادت مساعدة األمين العام للمؤتمر القومي
ال��ع��رب��ي رح���اب مكحل بالمشاركين ،وهنأتهم على
مساهمتهم في نجاح ال���دورة ،وات��س��اع دائ��رة وعيهم
وارتباطهم بقضايا األمة ،وقالت« :صفات كثيرة أطلقت
على العروبة ،العروبة الحضارية ،النهضوية ،المؤمنة،
الجامعة ،التقدمية ،وكلها بدون شك أوصاف صحيحة
ودقيقة ،ولكن هذا المخيم وكما قال مطلق فكرة مخيم
الشباب القومي العربي معن بشور قد أضاف وصفا آخر
وهو «العروبة الحوارية» بين جميع مكونات األمة ،والتي
ال يمكن أن تكون حضارية إال إذا ارتكزت إلى حوار يحقق

التراكم بين المراحل الحضارية التي مرت بها األمة»،
شاكرة «كل الذين ساهموا في إنجاح الدورة ووفروا لها
الدعم المادي والمعنوي رغم انشغاالتهم والعراقيل
والصعوبات التي واجهتهم».
وألقى الكحالوي كلمة شدد فيها على صعوبة ودقة
المرحلة التي تجتاز األم���ة ،وعلى حجم التحديات
واألخطار التي تواجهها ،وعلى انخراط تونس في فعل
استرجاع هويتها العربية المقاومة ،وخطر حركات
التطرف والغلو واإلره��اب على وحدة نسيج المجتمع
العربي.
ب��دوره ح � ّذر عضو األم��ان��ة العامة للمؤتمر القومي
العربي ماهر الطاهر الشباب من محاوالت تزييف الوعي
والتالعب بعقولهم عبر المؤمرات الداخلية والخارجية
لحرف اهتماماتهم وإلهائهم بقضايا فرعية وهامشية
بدل التركيز على قضايا األمة المصيرية ،وفي مقدمها
القضية الفلسطينية ال��ت��ي اعتبرها طريقا ً للوحدة
والتحرر االجتماعي والرقي االقتصادي واالزدهار العلمي
والتقاني.
بعدها سلّمت مكحل وإسماعيل الجوائز على الفائزين:
 جائزة أفضل مجموعة ،مجموعة بيروت تسلّمها عنزمالئه أحمد الزرقي (تونس).
 جائزة أفضل حلقة نقاش محمد قانصوه (لبنان). جائزة أفضل توثيق لحلقات النقاش قصي بن فرج(تونس).
 جائزة أفضل أداء ثقافي ،مالك زغرودي (تونس)،أن��ور بن الطيب (الجزائر) ،آم��ال الحمدوني (تونس)،
خلف عبد الحميد خلف (مصر).
 جائزة األداء اإلعالمي المتميز ،لينا مياسي (لبنان)،فرات إبراهمي (تونس).
 جائزة أفضل أداء فني ،مؤمن عويضة (فلسطين)،حفصة الصافي (المغرب).

وفد طالب «الدعوة الجامعية»
زار كورية وكني�سة مار اليا�س
 ج��ائ��زة األداء الرياضي المتميز ،ش��ام أب��و فالح(األردن).
 جائزة األداء المتميز ،رامي كراي (تونس) ،هايلأيوب (لبنان) ،تركية بن علي (تونس) ،ريم الهمامي
(ت��ون��س) ،ن��ض��ال اللوباني (ل��ب��ن��ان) ،أح��م��د حمنية
(موريتانيا) ،محمد سعيد (م��ص��ر) ،مونيسة خبابة
(الجزائر) ،سيف عادل (العراق) ،علي حدرج (لبنان)،
حمزة مارتين (األندلس) ،مالك التليلي (تونس) ،آية
الغوتي (المغرب).
 جائزة أفضل مشارك ،محمد حمدان (المغرب).وفي الختام ُقدمت األغاني الوطنية والقومية ،ثم عرض
فولكلوري ألنواع األلبسة التقليدية وطقوس األعراس
والعادات والتقاليد في مجموعة من األقطار العربية.
فعّ اليات
وكان المشاركون قد عقدوا سلسلة من حلقات النقاش
تناولت« :األقليات في الوطن العربي :الواقع واآلفاق»،
«شهداء الحركة القومية العربية».
ومن ضمن الفاعليات كانت وقفة تضامنية مع األسرى
في سجون االحتالل ومعاناتهم ،إضافة الى مسرحية
تعكس واقع االحتالل الصهيوني ،وض��رورة مواجهته
عربياً ،معرض صور يعكس حجم الجرائم في فلسطين،
دورة فلسطين لكرة القدم وحفالت فنية.
وكانت للمشاركين جولة في العاصمة تونس وزيارة
نابل والحمامات في األسواق الشعبية ،المعالم األثرية
والتاريخية.
كما ّ
نظمت اإلذاعة الثقافية في تونس لقاء حول مخيم
الشباب القومي العربي ومقاومة وثقافة التطبيع .كما
استضاف تلفزيون  TNNهزرشي بن جلول منسق
البرنامج الثقافي للمخيم في حوار تناول فكرة المخيم
ونشاط المؤتمر القومي العربي وحول األسرى وإضراب
الجوع.

زار عميد كلية ال��دع��وة الجامعية
للدراسات اإلسالمية في لبنان الشيخ عبد
الناصر جبري ،مع وفد من طالب العلوم
الدينية ،من جنسيات إيرانية وسورية
وإندونيسية ،مطران بيروت للسريان
األرثوذكس المطران دانيال كورية ،في مقر
المطرانية المصيطبة« ،للتعرف عن كثب
إلى النسيج التعددي اللبناني».
ورحب كورية بجبري والوفد ،وشدد على
ّ
أن «تعزيز العالقات اإلسالمية  -المسيحية
وتفعيل قنوات الحوار والتواصل ،يوصدان
أبواب الفتن والفرقة».
بدوره شكر جبري المطران كورية على
حسن االستقبال ،م��ؤك��دا ً «ترسيخ قيم
السالم ونبذ العنف والتطرف».
كما زار جبري ووفد الطالب كنيسة مار

الياس  -بطينا ،حيث استقبلهم المتقدم في
الكهنة األب جراسيموس عطايا.

وجال الوفد في أنحاء الكنيسة ،واطلع
على معالمها.

الأ�سعد :للتن ّبه من الخطر ال�صهيوني
رأى األم���ي���ن ال���ع���ام ل���ـ «ال��ت��ي��ار
األس��ع��دي» المحامي معن األس��ع��د،
في تصريح« ،أنّ السلطة السياسيّة
ال��ح��اك��م��ة ن��ج��ح��ت ف��ي ف���رض الشلل
السياسي واإلداري وانعدام الخدمات،
�ي ملفاته ،رغم
واستشراء الفساد وط� ّ
اع��ت��راف ق��ي��ادات سياسيّة وروح��ي��ة
ّ
المؤسسات واإلدارات»،
بتفشيه في
ّ
معتبرا ً «أنّ معظم اللبنانيّين يتح ّملون

المسؤوليّة ف��ي إن��ج��اح تعميم ثقافة
الفساد بسكوتهم غير المبرر عن الطبقة
السياسيّة وتبعيّتهم وارتهانهم لقادة
الطوائف والمذاهب والمصالح».
وأ ّكد «أنّ الطبقة الحاكمة لن تتخلّى
ع��ن نهجها اإلف��س��ادي وع��ن صفقاتها
المشبوهة ،ما دام ه��ذا الشعب خائفا ً
ورافضا ً لخيار الحراك الشعبي الحقيقي
للدفاع عن حقوقه ،ورفع سيف الحرمان

المسلّط عليه من هذه الطبقة الممعنة في
سياسة الحرمان والتجويع والفقر».
ودعا األسعد إلى «التنبّه من الخطر
الصهيوني الجاثم وال��داه��م ،وال��ذي
يستعرض ق ّوته العسكريّة في مناورات
ع��ل��ى ال��ح��دود ال��ج��ن��وب � ّي��ة ،ويتحيّن
ال��ف��رص ل�لان��ق��ض��اض ع��ل��ى ل��ب��ن��ان»،
مؤ ّكدا ً «أنّ الجيش والشعب والمقاومة
بالمرصاد».

تهدئة الح�سكة تدفع ( ...تتمة �ص)1
حزب الله ،واستهتار تيار المستقبل بهذه القدرة ،انطالقا ً من الثقة بعدم
إمكانية لجوء الحليفين إلى التعطيل ،بصورة تذكر بما وصفه الرئيس فؤاد
السنيورة في مجالسه لمب ّررات قرار تفكيك شبكة اتصاالت المقاومة في
الخامس من أيار عام  2008رهانا ً منه على عدم تج ّرؤ حزب الله على
الر ّد أمنيا ً وعسكريا ً على القرار ،بداعي الخوف من الوقوع في الفتنة،
فهل تقع مفاجأة من نوع سقوط الحكومة في الفراغ بعد التمديد ألمين
عام مجلس الدفاع األعلى اللواء محمد خير وقبيل التمديد لقائد الجيش
العماد جان قهوجي ،خصوصا ً أنّ تيار المستقبل شمل باستهتاره إلى
ح ّد التسخيف والتجويف ،مبادرة األمين العام لحزب الله التي تض ّمنت
استعدادا ًلالنفتاح على معادلة ثنائية رئاستَ ْي الجمهورية والحكومة لك ّل
من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ،أم تبدو عملية التمديد
لقائد الجيش خالفا ًلرغبة التيار الوطني الحر محكومة بموافقة حزب الله
لكونها ضمن مساحات الخط األحمر الذي يقيمه الحزب لحماية الجيش
من مترتبات الفراغ ،وتصير معادالت التصعيد الحكومي بانتظار ملفات
السياسة واإلدارة؟
انطالقا ً من هذا القلق من مخاطر التسيّب والفوضى ،وما تحتمله من
مخاطر الوقوع في المزيد من الفراغ ،ومن الحذر من تبرير البقاء في
مستنقعات المحاصصات الطائفية والسموم التي تنثرها في فضاء
السياسة اللبنانية وصوالً إلى التشظي والتشرذم ،بحجة منع الوقوع
في الفراغ ،ب��ادر رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير
السابق علي قانصو إل��ى الدعوة لمسار توافقي إصالحي ،يتفادى
خط َر ْي الفراغ والتشظي.

أبدى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير السابق علي قانصو
قلقه من استحكام االنسداد السياسي ،مشدّدا ً على أنّ المصلحة الوطنية
اللبنانية تتطلّب دفعا ً من ك ّل القوى باتجاه الوصول إلى حلول ُتخرج لبنان
من هذه األزمة السياسية المستفحلة .ألن ليس في مصلحة أيّ طرف ،تعطيل
الحلول وإيصال البلد إلى الطريق المسدود.
وقال قانصو ،خالل ترؤسه الجلسة األولى لمجلس العُ ُمد الجديد في الحزب
القومي« :على ك ّل األفرقاء في لبنان أن يسلّموا بضرورة تطبيق نصوص
الدستور التي تحدّد ثوابت لبنان وخياراته وعالقاته ،وترسم االتجاه اإلصالحي
فيه ،ونحن نرى أنّ تطبيق الدستور يبدأ بإنجاز االستحقاقات اللبنانية ،بدءا ً
من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،إلى قانون انتخابات على أساس الدائرة
الواحدة واعتماد النسبية ومن خارج القيد الطائفي ،وتاليا ً تنفيذ ك ّل المندرجات
نص عليها دستور الطائف .أضاف :لبنان سيبقى مأزوما ً ما
اإلصالحية التي ّ
دام محكوما ً بمنطق التحايل الطائفي والحصص الطائفية والقرصنة الطائفية،
لذلك ،على القوى اللبنانية التي تعطل مبادرات الح ّل السياسي لألزمة أن
تختار بين أن تحكم بذهنية االستئثار الطائفي ،وهذا مسار تفتيتي ال يقيم دولة
وال يبني بلداً ،وبين أن تحكم وطنيا ً وفق مسار ديمقراطي ح ّر ،يحدّده قانون
انتخابات عادل يحقق صحة التمثيل وعدالته .وهذا هو المسار الصحيح لقيام
دولة مدنية عادلة وقوية.
ودعا قانصو إلى االحتكام للحوار وعدم إقفال النوافذ التي تحدث انفراجات
في الوضع السياسي ،مح ّذرا ً من أنّ تعطيل الحلول ،سيؤدّي إلى مضاعفة
معاناة الناس ،والمعاناة تو ّلد االنفجار .وأننا سنتح ّمل مسؤولياتنا تجاه

قضايا الناس وهمومهم ومعاناتهم االقتصادية واالجتماعية والحياتية،
وسنضغط باتجاه إيجاد الحلول الالزمة لهذه القضايا .وحيّا قانصو وقفة أبناء
شبعا في مواجهة الخرق الصهيوني .وهذا الموقف الشجاع يعبّر عن إرادة
الصمود والمقاومة المستندة إلى معادلة قوة لبنان بثالوث الجيش والشعب
والمقاومة.

أزمة حكم أم نظام؟

وفي ظل هذا الواقع المأزوم ،يبدو أن الحكومة أمام أزمة جديدة قد تصل الى
أزمة نظام بعد إعالن التيار الوطني الحر أمس ،مقاطعة الجلسة المقبلة ،وقال
رئيس التيار جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «التغيير واإلصالح» األسبوعي
برئاسة العماد ميشال عون في الرابية ،أن التكتل سيقاطع جلسة مجلس
الوزراء المقبلة كرسالة تحذيرية اعتراضية كي توقف الحكومة مخالفة القانون،
موضحا ً أن «القضية متعلقة بميثاقية الحكومة» ،متسائالً :كيف يمكن لحكومة
أن تجتمع إذا فقدت ميثاقيتها ،وهل يقبلون في ظل غياب رئيس الجمهورية أن
تحكم حكومة بغياب المسيحيين فيها؟ وأضاف باسيل« :على ضوء الجواب
الذي يحدده أوال ً رئيس الحكومة ،وثانيا ً مكونات الحكومة الباقية بكل أجزائها
نكون بعد الخميس لسنا امام ازمة حكم ،انما أمام أزمة نظام».

التمديد لخير مسرحية

وقالت مصادر قيادية في التيار لـ «البناء» إن «قرار وزير الدفاع سمير مقبل
التمديد للواء محمد خير هي عملية نكد سياسي واستخفاف بموقف التيار
وإحراجه أمام جمهوره .ومقبل يواصل ارتكاب المعاصي ولن نتح ّمل إهانات
بعد اآلن .فهو أتى الى مجلس ال��وزراء بـ  3أسماء لتعيين أحدها في منصب
األمانة العامة للمجلس األعلى للدفاع من دون أي قواعد أو معايير ومن دون
التفاهم مع المكون المسيحي األقوى ،وبالتالي أشبه بمسرحية سخيفة بهدف
تكرار السيناريو نفسه للتمديد لقائد الجيش الحالي ونحن سنقطع الطريق على
استمرار مقبل بتجاوز القانون والدستور».
وش��ددت المصادر على أن «وزراء التكتل لن يحضروا جلسة الخميس
للضغط على الحكومة ورئيسها للتوقف عن السياسة الكيدية» .ونفت
المصادر أي اتصاالت مع رئيس الحكومة لحلحلة الموضوع ،مضيفة :إذا كان
لديه شيء لوقف خرق الدستور فليعرضه علينا ونعود الى طاولة مجلس
الوزراء».
واعتبرت أن «تيار المستقبل يأخذ البلد إلى المجهول ويراهن على حس
المسؤولية عند التيار الوطني الحر بأنه لن يجازف بمصير الحكومة ،لكن
التيار ليس المك ّون الوحيد في هذا البلد لهذا نطالب بتطبيق القوانين والدستور
وأي خرق لمقدّمة الدستور يضعنا على مشارف أزمة نظام وميثاق».

التواصل مع المستقبل وصل طريقا ً مسدودا ً

وفي حال عقدت الجلسات بغياب مكون أساسي فيها ،قالت المصادر:
«حينها سنطرح على بساط البحث كل مرتكزات الصيغة اللبنانية ونتعامل
مع الفريق اآلخر كمغتصب للسلطة ،وإذا آثر الوزراء المسيحيون من الفريق
اآلخر الصمت على االنتهاكات للدستور ،فهذا شأنهم لكن عندنا كل االحتماالت
واردة منها اللجوء الى الشارع والعصيان المدني» ،كاشفة بأن التواصل بين
التيار والمستقبل بشأن الرئاسة وصل طريقا ً مسدودا ً والمستقبل يراهن على
تحوالت خارجية في سورية ،وعليه أن ينتظر كثيرا ً وسننتظر معه وكل تأجيل
ليس لصالحه .فاليوم نعلن أننا نريد الوصول معه لتسوية ،لكن في المستقبل

ربما حلفاؤنا لن يكونوا مستعدين ليعطوه شيئاً» .ولفتت المصادر إلى أن «ال
اتصاالت بين عون والرئيس سعد الحريري الذي لم يستغل مبادرة االمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله لحل األزمة ،وبالتالي ال يريد حالً والسبب هو
أن السعودية جمدت الحلول البتزاز العالم بهذه الورقة ،لكن لن يستمر ذلك الى
ما ال نهاية» ،مشيرة الى أن «األوضاع الدولية لصالح فريق المقاومة في لبنان
والمنطقة وليس لمصلحة فريق  14آذار والحريري كما يتوهمون ،خصوصا ً بعد
عودة روسيا بزخم كبير الى حلبة المواجهة وتنسيقها مع إيران وانتصارات
محور المقاومة على مستوى المنطقة».

بوصعب في عين التينة

وفي سياق آخر ،وقبل اجتماع التكتل وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة
غدا ً الخميس والتي على جدول أعمالها تعيين رئيس للجامعة اللبنانية ،زار
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مقر الرئاسة الثانية ،حيث التقى
رئيس مجلس النواب نبيه بري.

الحكومة خط أحمر

في مقابل ذلك ،قالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» إن «التيار
الوطني الحر علّق سابقا ً مشاركته في الحكومة لفترة من الزمن ثم عاد الى
الحكومة ولغة التصعيد التي يستعملها سرعان ما ستتراجع ،ألن الجميع
مجمعون على استمرار الحكومة وأنها خط أحمر .وبالتالي ينحصر تهديد التيار
باالعتراض أو االعتكاف وليس إسقاط الحكومة من الداخل أو من الشارع»،
وأكدت المصادر أن «المستقبل لن يتبنى ترشيح عون ولن يص ّوت له النه غير
مقتنع حتى اآلن بوصوله للرئاسة وال يزال متمسكا ً بترشيح الوزير سليمان
فرنجية ،لكن إذا استطاع عون أو من يدعمه تأمين األغلبية النيابية الالزمة
النتخابه في المجلس فلن نعطل ولن نعرقل انتخابه ،بل سننزل الى المجلس
ونؤمن النصاب ،لكن لن ننتخبه وسنبارك له إذا فاز» .واعتبرت أن «السعودية
من خالل مواقفها تعلن أنها جاهزة للمساعدة قدر المستطاع على إنهاء الفراغ
وليس لديها فيتو على أحد».

لن نكرر التجربة مع حزب الله

وأوضحت المصادر أن «طرح السيد نصرالله ال يمكن تحميله أكثر مما
يحتمل ،فهو ليس مبادرة .فالسيد نصرالله يقول لنا تعالوا ووافقوا على
عون للرئاسة ومستعدون أن نتكلم برئاسة الحكومة فضالً عن أن كثيرا ً من
األطراف متمسكون بنبيه بري لرئاسة المجلس النيابي ،لكن السيد نصرالله
يريد أن يس ّمي رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ويوافق أو ال يوافق على
رئيس الحكومة ،األمر الذي يضرب الدستور وآليات تكليف رئيس حكومة تتم
عبر االستشارات النيابية» .وتابعت المصادر« :لدينا تجارب غير مشجعة مع
حزب الله ،ولن نكرر التجربة معه ،وهو الذي قدّم التزامات وفجأة تنصل منها
بعد اتفاق الدوحة وانتخابات  ،2009حيث قال السيد نصرالله إننا سنحتكم
لصناديق االقتراع ومن يفز يشكل الحكومة .ورأينا الحقا ً كيف أن الحريري ربح
االنتخابات ،لكنه شكل حكومة وحدة وطنية وعطلت تحت حجج الثلث المعطل
الذي استعمله حزب الله إلسقاط الحكومة».

المشنوق :نؤيد التسوية ال االستسالم

وك � ّرر وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق مواقفه السابقة من مبادرة السيد
نصرالله وأزمة الرئاسة والحوار الثنائي ،وفي ذكرى تفجير مسجدَي السالم

ال�صين في �سورية ( ...تتمة �ص)1
القدرة على منح تسهيالت عسكرية لروسيا في ه��ذه المنطقة
الحساسة عبر تفعيل اتفاقات سابقة بين موسكو وصنعاء،
ّ
تدخل األميركيون يومها لوقف تنفيذها ،وأنّ الفشل في التوصل
لتفاهم على مجمل الخريطة في اليمن وسورية سيرتب تداعيات
من هذا النوع ،تبدو اليوم مجرد صرخات بصوت مرتفع.
 ف��ي ال�ح�س�ك��ة ي �ق��وم التشكيل ال �ك��ردي ال �م��دع��وم أميركيا ًبالتصعيد عسكريا ً وفجأة تخرج واشنطن من ورائ��ه ،وتل ّوح
بجدّيتها ف��ي حماية عناصر وحداتها الخاصة على األراض��ي
ال�س��وري��ة ،وم��ن ث � ّم ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�ق��وات الحليفة لها ،تتقدّم
موسكو بمسعى لهدنة ،ويت ّم تفجير مفاعيلها ،في توقيت كانت
القوات التركية تدعم فصائل سورية أخرى للتقدّم إلى مناطق
ح��دودي��ة يسيطر عليها داع ��ش ،وال��واض��ح أن�ه��ا لعبة تنافسية
وتصادمية مع الجماعات الكردية المدعومة من واشنطن ،تتقن
س��وري��ة لعبة الشطرنج ،فتتم ّهل ف��ي دخ��ول الكمين األميركي
ال��ذي سيدفع المواجهة معها إلى المواجهة ،ب��دالً من التصادم
مع تركيا ،ويمنح واشنطن فرصة طرح وجودها في األراضي
السورية للتشريع ،ورسم خرائط وحدود الحماية ومداها الذي
يحظى به هذا الوجود ،فترتضي سورية هدنة لم تكن لترضاها
في ظروف مختلفة وتسحب عن الطاولة ورقة تفاوضية حول
الوجود األميركي وتدفع إلى الواجهة معركة يقف فيها األميركي
والتركي وراء فريقين متقاتلتين بين جرابلس ومنبج ،فيتقدّم
ال ��روس ف ��ورا ً بمقترح ض � ّم س��وري��ة إل��ى ال�ت�ف��اه�م��ات الخاصة
بأمن التحليقات الجوية للطيران الحربي ال��ذي يض ّم واشنطن
وم��وس �ك��و ،ط��ال�م��ا أنّ واش�ن�ط��ن ت�ت�ح��دث ع��ن خ �ط��ورة تضارب
التحليقات بين طيرانها والطيران السوري ،فاتحة المجال لحصر
الشرعية ب��دور س�لاح ال�ج��و األم�ي��رك��ي ك�ج��زء م��ن ال�ح��رب على
اإلره��اب ،مقابل جلب األميركيين إلى تنسيق يكون السوريون
طرفا ً فيه.
 -ق��ال��ت وك��ال��ة «ش �ي �ن �خ��وا» الصينية إنّ م �س��ؤوالً عسكريا ً

صينيا ً وهو األميرال «غوان يوفي» مدير قسم التعاون الدولي
في اللجنة العسكرية المركزية الصينية زار دمشق يوم األحد
الماضي ووع��د بتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية للحكومة
السورية ،بما في ذلك توسيع برنامج تدريب الجيش السوري،
وتابعت الوكالة الصينية الرسمية أنّ تقديم ه��ذه المساعدات
ُيع ّد خطوة جديدة تقدم عليها بكين تعزيزا ً لدورها في الشرق
األوسط ،ونقلت الوكالة عن األميرال قوله خالل زيارة لدمشق،
إنّ بكين تدعم نضال سورية في الدفاع عن استقاللها وتريد
عالقات عسكرية أوثق مع سورية .وأردف قائالً« :يرتبط جيشا
الصين وسورية تقليديا ً بعالقات ودّية ،ويريد الجيش الصيني
مواصلة تعزيز التبادل والتعاون مع الجيش ال �س��وري» .وقد
أدّى انتشار نبأ إرس��ال خبراء عسكريين صينيين إلى سورية
ودع��م دمشق في تدريب قواتها العسكرية وال��زي��ارة التي قام
بها ال��وف��د العسكري الصيني ال��ى دم�ش��ق إل��ى اش �ت��داد غضب
المحللين األميركيين ،وكتب موقع «فيسكال نيوز» األميركي
أنّ زي��ادة المساعدات اإلنسانية الى الشعب السوري وتدريب
القوات العسكرية السورية قد تح ّول الى ورطة ومشكلة جديدة
لألميركيين .وأضاف الموقع األميركي «أنّ الصين ق ّررت اآلن
القيام بدور أكبر في سورية واإلعالن عن هذه الخطوة الصينية
مضي يوم واحد فقط على اإلعالن الروسي عن قيام
يأتي بعد
ّ
الطائرات الروسية بقصف مواقع داع��ش في سورية انطالقا ً
من أحد مطارات اي��ران ،إنّ هذين الحدثين قد ش ّكال معا ً مشكلة
كبيرة إلدارة أوب��ام��ا ف��ي البيت األب �ي��ض ،ألنّ المعطيات تقول
إنّ روسيا والصين وإي��ران الذين يقفون في وج��ه أميركا على
توحدوا ض ّد العب إقليمي ،وهو تنظيم داعش
الصعيد الدولي قد ّ
اإلرهابي .وفي هذا السياق زاد القلق األميركي مع كالم رئيس
اللجنة الدفاعية في مجلس الدوما الروسي فالديمير كومودو
الذي قال «إنّ التدخل العسكري الصيني في سورية هو الخطوة
األولى نحو تشكيل حلف سياسي عسكري بمشاركة دول ليست

والتقوى في طرابلس ،أشار المشنوق الى «أننا مع الحوار شرط أال يكون مجرد
وقت مستقطع بين نزاعين» ،الفتا ً االنتباه الى «أننا لم نتقدم خطوة في جلسات
الحوار الذي يبقى له فائدة واحدة هي أننا من خالله قد ننجح في منع تمدد
الفتنة السنية ـ الشيعية الى لبنان» ،محذرا ً من «أن الحوار الذي ال ينتج يتحول
مادة للتطرف ،والحوار الحقيقي هو الذي ننتقل به من مرحلة الى أخرى» .وأكد
«اننا مع التسوية شرط اال تعني االستسالم» ،مشيرا ً الى أنه ال يمكن أن يكون
هناك بلد وسط انتشار «سالح الفتنة».

زهرمان لـ «البناء» :مستمرون بالحوار

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان لـ «البناء» أن «كتلة المستقبل
تؤيد كالم المشنوق الذي ّ
لخص الصورة بواقعيتها بأن الحوار الثنائي لم ينتج
شيئاً ،وخاصة بالموضوع األهم هو سرايا المقاومة ،لكن مستم ّرون بالحوار
الذي يبقى حاجة وضرورة ويساعد لو لم يصل إلى نتائج ملموسة على إراحة
الجو الداخلي وإبعاد كأس الفتنة األهلية وخاصة السنية الشيعية عن الساحة
اللبنانية التي تشتعل في المنطقة» ،مشددا ً على أن «المستقبل وحزب الله
مقتنعان بالجلوس الى طاولة واحدة ولو لم يتوصال الى نتائج ملموسة حتى
على االمور اليومية».

ضغوط سياسية على القضاء

وفي سياق آخر ،عقدت لجنة اإلع�لام واالتصاالت جلسة أمس ،خصصت
لمتابعة الشق المالي لملف االنترنت غير الشرعي ،وأرجئت الجلسة الى 20
أيلول حتى انتهاء العطلة القضائية ،وأعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل
الله ،أن «ملف االنترنت غير الشرعي سيبقى مفتوحا ً حتى نصل للنتائج
المرجوة اال وهي محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام» .وقال« :إذا لم
نصل إلى المحاسبة في هذا الملف فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة
القضاء» .وأعلن وزير االتصاالت بطرس حرب ،أنه «تبين أن بعضا ً من المشتبه
فيهم اعترفوا خطيا ً بملكيتهم لبعض األجهزة المرتبطة باالنترنت غير الشرعي
لكن لم يتم بعد التحقيق معهم».
وقالت مصادر في اللجنة لـ «البناء» إن «هناك دعويين مقدمتين من هيئة
القضايا الى المدعي العام المالي االولى حول اإلنترنت غير الشرعي والثانية
حول التخابر الدولي غير الشرعي  Studiovisionالذي يملكه غبريال المر».
وأشارت المصادر الى أن «وزير المال كشف أمام اللجنة أن الخسارة المقدرة على
الخزينة العامة جراء التخابر غير الشرعي الدولي واإلنترنت  250مليون دوالر
سنويا ً وال بد من التعاون مع وزارة االتصاالت للوصول الى األرقام الحقيقية».
وشددت المصادر على أن «هناك بطئا ً في تحقيقات القضاء الذي يقول إنه نتيجة
الدفوعات الشكلية للمتهمين ،ولكن اللجنة ستتابع الموضوع حتى النهاية لكن
ليست هي من سيحقق ويصدر األحكام» .وتحدثت عن «ضغوط سياسية
تمارس على القضاء ليتباطأ في التحقيقات ولم يذكر في الجلسة أسماء أو
جهات» .ولفتت المصادر الى «تقرير وزير االتصاالت الذي قدمه الى اللجنة
في الجلسة الماضية يتضمن أسماء محطات إرسال ومستخدمي االنترنت غير
الشرعي ومستوردي أجهزة ومعدات لتشغيل الشبكات وأقروا باستيراها خالل
التحقيق معهم ،لكن لم تصدر بحقهم بعد مذكرات توقيف من قبل القضاء».
وأضافت المصادر أن «المدعي العام المالي جدي في كشف الحقائق ،لكن
األمر ليس بيده بل بيد قضاة التحقيق وهناك نوع من التباطؤ» ،وقالت مصادر
أخرى لـ «البناء» (زهرمان) أن «التحقيقات تراوح مكانها وال تقدم جديد في
كشف الحقيقة».

حيث يكون ال�صدر ( ...تتمة �ص)1
حليفة للناتو ،لقد حان وقت تشكيل هذا الحلف الجديد».
 تتّضح أبعاد الرسائل المتسارعة ،فالصين بدأت مساهمتها،وهي تعلم أنّ أمنها مهدّد من حجم تو ّرط جماعات اإليغور والتي
تأتي من غرب الصين في إقليم جينغ جيانغ في تنظيمي داعش
والنصرة والذين ظهرت مشاركة مئات منهم في معارك حلب ،كما
تعلم أنّ االنسحاب األميركي من أفغانستان نهاية العام سيفتح
الحدود البرية الروسية والصينية واإليرانية ،وسيسمح عبر
إي��ران والعراق وسورية بوصول الصين إلى البحر المتوسط،
وأنّ الصين معنية للحصول على ه��ذه ال�ف��رص��ة لتحقيق هذا
الحلم التاريخي ببذل ما يلزم لحماية سورية واستقاللها ،وقد
بدأ الصينيون خطوات جدية بهذا االتجاه ،يعرفها األميركيون
جيداً ،لكنهم يعرفون أنّ فشل مساعي التفاهمات سيجعل حجم
االندفاع الصيني أكبر ،وهذا شأن تمت ّد مفاعيله لتوترات شرق
آسيا وما يجري في بحر الصين .فواشنطن تواصل االستفزاز،
وليس ما يغري الصين بالحفاظ على برود التحركات العسكرية،
خصوصا ً أنّ االستثمارات الصينية المرصودة لطريق الحرير
وما فيه من طرق وسكك حديد وأنابيب نفط وغاز ،من شنغهاي
إل��ى بانياس ال�س��وري��ة ،تزيد ع��ن المئة مليار دوالر وتستحق
ال�ت�ح��رك لحماية ش��روط�ه��ا السياسية وال�ع�س�ك��ري��ة؛ ل�ك��ن لهذا
الحراك الصيني ،وربما الهندي من بعده ح ّد أدنى وسقف أعلى،
أي منهما يعتمد في النهاية ،هي درج��ة التجاوب
وما ستق ّرره ّ
األميركي في هذه اللحظات الحساسة من التفاوض.
 المنطقة تدخل كلعبة شطرنج كبيرة مرحلة النقالت الحاسمة،حيث المبادرة بيد محور المقاومة ،و َمن معه في موسكو وما بعد
موسكو وما بعد بعد موسكو ،كما كان في حرب تموز مستعدا ً
لمواجهة نحو حيفا وم��ا بعد حيفا وم��ا بعد بعد حيفا ،وعلى
واشنطن أن تحسن اختيار نقالتها ومعها نقالت حلفائها ،قبل
أن تدنو لحظة حاسمة فيها «كش ملك»...
ناصر قنديل

كان يسير بين األلغام وعلى حافة قناة معرضة لالنهيار .ولبنان الذي كان
في الظاهر يعد من أفضل البلدان العربية لم يكن في الواقع إال مكانا ً ممتلئا ً
ماسة إلى
بالتناقضات والخالفات والقيم السلبية المش ّوهة ،وهو بحاجة
َّ
عملية جراحية تستنقذه من الفوضى التي تعم داخله.
أجمل ما في اإلمام أنه ال يتوقف عن العمل ،ال ييأس ،ال ينكسر ،وال يتخلى عن
مسؤولياته ،مهما كانت الظروف صعبة وقاسية.
إحدى االتهامات التي ُو ّجهت إليه أ ّنه عميل إيراني والثانية أ ّنه يريد أن يأخذ
الطائفة الشيعية إلى سيبيريا والثالثة أ ّنه قائد للشيعة أي قائد طائفي.
هذه االتهامات هي تماما ً نفسها التي يتع ّرض لها سماحة األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله اليوم مع تغير في الزمان والظروف.
فالسيد ُي ّتهم أ ّنه من خالل تب ّنيه ألطروحة والية الفقيه وقبوله الدعم المالي
والعسكري من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فهو إذا ً عميل إيراني ،وينفذ
سياسات إيران ويعمل لمصالحها وليس لمصلحة لبنان .وكأن ك ّل مَن يستعين
بصديق لتحرير أرضه وتقوية بلده يوضع في خانة العمالء .وهذا منطق لو
ُطبِّق على الشعوب كلها التي استعانت بأصدقاء لتحرير بلدانها لخرجت كلها
عميلة لغيرها!
ثم ُي ّتهم السيد بأ ّنه ومن خالل إرساله رجال المقاومة إلى سورية بأ ّنه يأخذ
الطائفة الشيعية إلى الدمار .وعلى العكس من هذا االتهام الباطل فإنّ وجود
المقاومين في سورية هو الذي حمى الطائفة وكل طوائف لبنان وكل اللبنانيين
من تغ ُّول األعداء وتوحشهم .وهذه حقيقة علمية سياسية تاريخية يقر بها ك ّل
منصف.
ثم ُي َّتهم السيد بأ ّنه ما يقوم به إنما يقود من خالله الشيعة لتحقيق غلبة
طائفة على طائفة .وهذا يُناقض تماما ً كل مواقف وسلوك األمين العام الذي
أهدى نصر عام  2000وعام  2006إلى كل اللبنانيين وجعلهم شركاء في
تحقيق هذا اإلنجاز الذي يجب أن يفتح األفق أمام انتصارات أخرى على مستوى
األمة كلها.
على مشارف الذكرى السنوية لتغييب اإلمام الصدر هل يدري كل هؤالء
المغرضين أنّ ما فعلوه باإلمام الصدر يفعلونه بحق سماحة األخ السيد حسن
نصرالله؟
وه��ذه الحمالت واالت��ه��ام��ات السابقة والحالية نتيجتها تمزيق وحدة
اللبنانيين وتفريط بقوة مقاومتهم وجيشهم .اإلمام الصدر الذي عمل إلخراج
متجسد فكرا ً وقوال ً وسلوكا ً
لبنان من المعوقات الداخلية والتأثيرات الخارجية
ّ
في شخصية السيد حسن نصرالله ،ومن يُرد لبنان هذا الذي كان يدعو له اإلمام
ما عليه إال أن يكون حيث يكون نصرالله.
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