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الوقت يداهم امللف الرئاسي.. وضغوط لـ«تقليص» جتمع نواب الـ ١٦
بيروت - عمر حبنجر

على مســافة أســبوعني 
فقــط مــن حتــول مجلــس 
النــواب اللبنانــي إلى هيئة 
ناخبة لرئاســة اجلمهورية، 
في األول من سبتمبر املقبل، 
يتعمق التباعد بني األحزاب 
والتيارات والكتــل النيابية 
املتأثــرة بها، وســط أجواء 
سياسية متشــنجة، وأمنية 
ومعيشــية تتجه تصاعديا، 
نحو املزيد من التعقيد، على 
وهج املســتجدات اإلقليمية 
املتباينــة، من جمــود ملف 
ترسيم احلدود البحرية مع 
املفاوضات  إلــى  إســرائيل، 
النووية األميركية - اإليرانية 
في ڤيينا على ســكة االحتاد 

األوروبي.
وضمن مســار التحضير 
الرئاسي، عقد  لالســتحقاق 
النــواب الـــ ١٦، اجتماعهــم 
الثاني امس، وكان مصغرا، 
حيــث بحثــوا انشــاء تكتل 
نيابي أوســع يســتطيع أن 
يفرض توجهاته الســيادية 
املعادلة  والتغييريــة علــى 
الرئاســية، التــي تتطلبهــا 
املرحلة، مواصفات وتسميات، 
وحتــى تعطيال للنصاب إذا 

اقتضت الضرورة.
وحضر االجتماع املصغر 
في مجلس النــواب، كل من 
النواب سامي اجلميل، سليم 
الصايغ، ميشال معوض، فؤاد 
مخزومي، نعمة افرام، غسان 

السكاف ومارك ضو.
وقــال النائــب ضو: «في 
اجلهود احلوارية املســتمرة 
مع الكتل النيابية واستكماال 
للمبادرة التي قــام بها عدد 
من نــواب التغييــر والعمل 
على التشــريعات األساسية 
والتفكك احلاصل، فإن مد يد 
احلوار هو بهدف التنســيق 
إلنتاج عمل وأجندة تشريعية. 
هــذا النقاش الهــدف منه ان 
الى تكتالتنا لنفسح  نأخذه 
في املجــال لتقاطعات اكبر. 
واألجندة نناقشها وتتضمن 

عددا كبيرا من النقاط».
وأضاف: «القرار سنأخذه 
ضمــن الـ ١٣، مــن حق بقية 
النواب ان يعودوا الى احزابهم 
وتكتالتهم. احلوار يهدف الى 

التنسيق التشريعي».
 وأعلن ضو أن «االستحقاق 
الرئاسي ليس على االجندة،» 
مؤكدا أن «مسألة طرح رئاسة 
اجلمهورية يتم عبر مشروع، 
هناك تنوع سياسي في البلد، 

وال اصطفافات مسبقة». 

مع هذه املجموعة من النواب 
والســياديني  التغييريــني 
املعارضني، كي ال يبقى وحيدا 
في مواجهة فريــق املمانعة 
الذي يضم حزب اهللا وحركة 
أمل والتيار احلر وتيار املردة.
النائب املعارض غســان 
السكاف عضو لقاء الـ١٦ نائبا، 
أوضــح أن نــواب املعارضة 
ينتظرون من رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري، املبادرة 
الى تعيني جلسات النتخاب 
رئيس اجلمهورية، انطالقا من 
أوائل سبتمبر. وقال إلذاعة 
«صوت لبنان» صباح أمس، 

اسهم املرشــحني التقليديني 
لرئاسة اجلمهورية، لصالح 
املرشــح القادر على انتشال 
البلد من محنته. وهذا بالطبع 
يتطلب مضاعفة جهود القوى 
السياسية التي تضع لبنان 
في سلم أولوياتها، لكن املوقع 

لم يسم أحدا.
الســابق  القواتي  النائب 
انطــوان زهــرا، وفي جواب 
ضمنــي علــى حملــة التيار 
احلر ضد رئيس القوات سمير 
جعجع، قال لقناة «اجلديد»: 
«عندما انتخبنا ميشال عون 
رئيسا للجمهورية قلنا، انه 
ال يوجد أسوأ من الفراغ، أما 
اليوم فقد علمنا ما هو أسوأ 

من الفراغ..».
وردا على ســؤال، أضاف 
زهرة: من الطبيعي ان يكون 
حلمنا إيصال سمير جعجع 
لرئاســة اجلمهوريــة، لكن 
نحن نعلم ان عملية ترشيحه 
ثقيلة حاليــا، وعندما يحني 
وقت احلل اجلذري سيكون 

جعجع األفضل للرئاسة.
من جهته، املستشار لدى 
البطريــرك الراعــي الوزير 
السابق سجعان القزي، نقلت 
عنه قناة «OTV» الناطقة باسم 
التيار احلر قوله: إذا جنيب 
ميقاتــي لم يؤلــف حكومة 
وبقيت حكومتــه تصريف 
أعمــال، ومبا ان الضرورات 
تبيح احملظــورات ومبا انه 
ال يجوز تســليم البالد إلى 
هكــذا حكومــة، يصبح من 
الضروري اإلبقاء على رئيس 
اجلمهورية ألنه ما يطبق على 
احلكومــة يطبق ايضا على 
الرئاســة األولى». أما جديد 
املصاعــب احلياتيــة، فكان 
العــودة الــى الطوابير أمام 
محطات احملروقات لســبب 
ظاهره، زعم غياب التوزيع 
بحكم العطلة األسبوعية التي 
امتدت لـ ٣ أيام ملصادفة يوم 
االثنني عيد انتقال الســيدة 
الطوائــف  لــدى  العــذراء 
املسيحية، أما حقيقته فمرده 
إلى العالقة بني مصرف لبنان 
واملســتوردين، مبعزل عن 
عامل تهريب هذه املادة الى 

سورية.
والالفت ان أزمة احملروقات 
املؤسســات  إلــى  امتــدت 
العســكرية واألمنيــة مــن 
جيــش وقــوى أمــن داخلي 
وأمــن عام، بســبب خالفات 
محاســبية، كما تدعي إدارة 
منشآت النفط التابعة لوزارة 
الطاقة، واحملسوبيات، التي 
تبدو من وجهة نظر اآلخرين.

هدفنا عدم الوصول الى فراغ 
رئاســي، بل نحــن مصرون 
على ان يكــون هناك رئيس 
خالل املهلة الدستورية، ألن 
موقع رئيس اجلمهورية مهم 
جدا وحساس، ومن سيسكن 
في قصر بعبدا، أما ان يعيد 
شيئا من التوازن الى احلياة 
السياسية، او ان يفاقم نتائج 
االنقــالب الــذي تكــرس في 

تسوية ٢٠١٦.
ونقــل موقــع «األنبــاء» 
احلــزب  بلســان  الناطــق 
التقدمــي االشــتراكي عــن 
مصــادر سياســية، تراجــع 

مستشار بكركي سجعان القزي: مبا أن الضرورات تبيح احملظورات فليبَق عون في بعبدا!

مصادر متابعة، كشــفت 
لـــ «األنباء» عن ان ضغوطا 
بــدأت  سياســية ونيابيــة 
تستهدف أعضاء هذه التجمع 
النيابــي، من مختلف القوى 
املؤثــرة سياســيا أو حزبيا 
لزعزعــة تضامنهم وتفريق 
شــملهم، لكــن تقلــص عدد 
احلضور أمس، ال يشكل مظهر 
استجابة للضغوط، بقدر ما 
هو إجراء غايته ديناميكية، 
ولتسهيل االتصال واملتابعة.
وفــي تقدير املصــادر ان 
رئيس القوات اللبنانية سمير 
جعجع، يعمل على التواصل 

النائب عماد احلوت لـ «األنباء»: ال حّل
إال برئيس من خارج االصطفاف السياسي

حترك نواب بيروت جلمع
شمل النواب السنة عبر دار الفتوى

بيروت ـ خلدون قواص

 عقد نواب بيروت فؤاد مخزومي ونبيل 
بــدر وعماد احلوت اجتماعهم األول أمس، 
معلنني تعويلهم على دور دار الفتوى في 
جمع شمل النواب السنة انطالقا من ثوابت 

السيادة واإلصالح.
وناقش النواب الثالثة خالل اجتماعهم 

أوضــاع الطائفــة الســنية التــي بات من 
الضروري أن تســتعيد دورها األساســي 
الــذي لطاملــا متيزت به فــي احلفاظ على 

وحدة لبنان.
واتفق املجتمعون على عقد لقاء أسبوعي 
للتنسيق والعمل من أجل حتصني وضع 
الطائفــة وإيجاد حلول لألزمات املتالحقة 

التي تعصف بالبلد.

بيروت - زينة طّبارة

رأى نائب بيروت د.عماد 
احلــوت ان لبنــان القائــم 
الطائفية  التعدديــات  على 
واملذهبية واحلزبية، ال ميكن 
لــه ان يخرج من النفق في 
السياســية  ظل املواجهات 
الراهنــة بــني مكوناته. من 
هنا يؤكد احلوت ان رئيس 
التحدي قد ال يصلح إلعادة 
انتظام الدولة على أســس 
صحيحة وســليمة، بدليل 

ان جتربــة اللبنانيني مــع الرئيس التحدي 
احلالي ميشال عون لم تنتج منذ العام ٢٠١٦ 
سوى تعطيل املؤسسات الدستورية، وانهيار 
الواقع االقتصادي ومعه كامل منظومة الدولة، 
وذلك بسبب عجزه عن إيجاد احللول نظرا 
لتمثيلــه جزءا فقط مــن اللبنانيني وليس 
كلهم. ولفت احلوت في تصريح لـ «األنباء» 
الى أن املرحلة الراهنة دقيقة للغاية وحتتاج 
الى رئيس بأربع مواصفات أساسية وهي: 
ان يكــون جامعا للبنانيني، ان يســعى الى 
حتييد لبنان عن صراعات احملاور اإلقليمية 
والدولية، ان يحارب الفساد ويعالج االزمة 
االقتصاديــة، وان يعيد عالقــات لبنان مع 
اشقائه العرب الى ســابق عهدها، ما يعني 
من وجهــة نظر احلوت ان املواصفات التي 
وضعتها بكركي جيدة ويبنى عليها إلخراج 
لبنان مــن الوحول العالق بها، فشــعارات 
التحدي والتجييش، ورفع منسوب التوتر، 
والذهاب باجتاه مواجهات داخلية، ال يتحملها 
لبنان، وقد تأخذه الى مواجهات في الشارع، 
ومنها الى حرب أهلية لن تكون ملصلحة احد.

هذا، واستدرك احلوت بأنه قد نصل في 
حلظــة ما الى رئيس مواجهة في حال أصر 
أي من الفريقني على هذا النوع من الرؤساء، 

لكن ما يحتــاج اليه لبنان 
راهنــا، ليس رئيســا طرفا 
في النزاع السياسي القائم، 
ألن الرئيس الطرف أكان من 
الفريق السيادي ام من فريق 
حــزب اهللا ال ميثل ســوى 
نصف اللبنانيني، ولن يتمكن 
بالتالي من ممارسة احلكم، 
فيما لو قرر النصف الثاني 
تعطيــل دوره، ما يعني ان 
املطلوب رئيس وفق معايير 
وطنية، رئيس يلتف حوله 
اللبنانيون مبــا ميكنه من 
وضــع لبنان على ســكة احللول، ال رئيس 

يكرس االنهيار، ويعزز سقوط الدولة.
وعليه لفت احلوت الى ان كال من فريقي 
ما كان يسمى بـ ٨ و١٤ آذار، بات مقتنعا في 
ظــل املعادلة النيابيــة اجلديدة، بأنه عاجز 
عن إيصال رئيس من صفوفه، ما يعني ان 
احلل هــو بتفادي الفــراغ والذهاب باجتاه 
رئيس وفق معايير وطنية كاملة، مشيرا الى 
أننا في صراع سياسي كبير، واملخرج منه 
يكمن في توسيع مروحة املقتنعني بضرورة 
ان تســير عجلة الدولة باالجتاه الصحيح، 
ومبحاصرة القوى التي تستعمل التعطيل 
وسيلة للضغط على اآلخرين، فاجلميع في 
لبنان مــأزوم وال حل إال برئيس من خارج 

االصطفاف السياسي.
وردا على سؤال، أشار احلوت الى انه أمام 
ما يحصل على مستوى املنطقة، السيما جلهة 
تسارع االتفاق على امللف النووي اإليراني، 
قد نشــهد فراغا في رئاسة اجلمهورية إمنا 
لفترة قصيرة، ومن املرجح ان يعقبها انتخاب 
رئيــس للجمهورية، مؤكدا ان املشــكلة في 
لبنان ليست مشكلة نظام بقدر ما هي فيمن 
ميســك بالنظام ويســخره ملصالح خاصة 

وحزبية وعائلية.

اعتبر أن املواصفات التي وضعتها بكركي جيدة ويُبنى عليها

النائب د.عماد احلوت

إطالق سراح املودع «محتجز» الرهائن 
بعد إسقاط مصرف «فدرال» حقوقه

بيروت: أفادت تقارير إعالمية لبنانية بأن 
احملامي العام التمييزي القاضي غسان اخلوري 
أعطى إشارة بتخلية سبيل املودع بسام الشيخ 
حسني الذي احتجز رهائن في مصرف «فدرال 
بنك» األسبوع املاضي، للمطالبة بوديعته املالية.

وقالت إن وكيل مصــرف «فدرال بنك» 
روي مدكور حضر إلى النيابة العامة التمييزية 
وأسقط حقوق املصرف الشخصية، فتقرر 
تركه بســند إقامة وإحالة أوراقه إلى قاضي 

التحقيق في بيروت.
وأكد مصدر قضائي مطلع لـ «األنباء» أنه 
«نظرا إلسقاط الدعوى الشخصية وظروف 
القضية تقرر ترك املوقوف بسند إقامة، وأحاله 
احملامي العام التمييزي القاضي غسان اخلوري 
مع محاضر التحقيق األولي الى النيابة العامة 
االستئنافية في بيروت، وطلب االدعاء عليه 
بجرائم «خطف مواطنني وتهديدهم وسرقة 

أموال املصرف». 

(محمود الطويل) املودع بسام الشيخ حسني مع والده املريض في منزله عقب إطالق سراحه 

أنباء سورية

أنباء لبنانية

وزير اخلارجية التركي يوضح تصريحاته حول سورية:
فها استخدمت مصطلح «تفاهم» وليس «مصاحلة» وبعضهم حرَّ

وكاالت:   - إســطنبول 
أوضــح وزيــر اخلارجيــة 
التركــي مولود تشــاووش 
أوغلو انه اســتخدم عبارة 
«تفاهم» وليس «مصاحلة» 
بــني املعارضــة واحلكومة 
الســورية، في تصريحاته 
األخيــرة التي كشــف فيها 
عــن لقــاء جمعــه بوزيــر 
اخلارجية الســوري فيصل 
املقداد، ما أثار استياء لدى 
املعارضة الســورية أعقبها 
خــروج تظاهرات واســعة 
في عشرات املدن والبلدات 
القوات  اخلاضعــة لنفــوذ 
املوالية  التركية والفصائل 

في الشمال التركي.
واتهــم تشــاووس أوغلو 
«البعض» بتحريف تصريحاته، 
وأضــاف: «اســتخدمت كلمة 
«تفاهــم» وليس «مصاحلة»، 
أولئك الذين يريدون تصعيد 
هذه القضيــة، ليس فقط في 
ســورية بل فــي تركيا أيضا، 
حّرفوا أقوالنا» وفقا ملا نقلت 

عنه وسائل إعالم تركية.
وتابــع: «أولئــك الذيــن 
يريــدون حتريــف كلماتنا 
ميكنهــم فعل ذلــك، ونحن 
نعلــم من قــام بالتحريف، 
التــي  األيــادي  وسنكســر 
امتدت علــى علمنا، قلنا ما 
نقوله دائمــا، بغض النظر 

عما يفسره اآلخرون».
وأوضح تشاووش أوغلو  
بحسب ما نقلت عنه وكالة 
«األناضول» أن تطبيق قرار 
مجلــس األمــن رقــم ٢٢٥٤ 

التفاوض مع النظام من أجل 
املرحلــة االنتقالية وكتابة 
الدســتور. ما أعنيه أنه لم 
تكن املرة األولى التي جنمع 
فيها املعارضة مع النظام في 
هذا اإلطار. ونحن ســاهمنا 
بشكل مهم جدا في هذا. ملاذا؟ 
ألن املعارضــة تثق بتركيا 
ونحــن لم نتخــل عنها في 

منتصف الطريق أبدا».
وأشار إلى أن التصريحات، 
التي أدلى بها حول سورية 
سابقا، تعبر متاما عن اجلهود 
احلثيثــة التي تبذلها تركيا 

لوقف احلرب.
وحول لقائــه املقتضب 
باملقداد، على هامش اجتماع 

النظــام الســوري ال يؤمن 
باحلل السياســي بل باحلل 
العسكري، احلل الدائم هو 

احلل السياسي».
وتابــع الوزيــر التركي 
أنه بعد خروج املدنيني من 
حلب، بدأت عملية أســتانا 
مع روسيا مبشاركة الدول 
الضامنة إلى جانب حكومة 
دمشق واملعارضة «إلحياء 
مســار جنيڤ»، ومت اتخاذ 
خطوات بناء الثقة، مبا في 
ذلــك تبــادل املعتقلني، ثم 
ظهــرت فكرة إنشــاء جلنة 

دستورية.
وأضــاف: «يؤكــد قــرار 
مجلــس األمــن رقــم ٢٢٥٤ 
على وحدة سورية وسالمة 
أراضيهــا، متامــا كما نؤكد 
نحن في كل بيان، نحن نهتم 

بوحدة أراضي سورية».
وكانت وسائل إعالم نقلت 
عن الوزير التركي قوله يوم 
اخلميس املاضي في أنقرة:  
«تركيا تواصل حربها ضد 
اإلرهــاب علــى األرض في 
سورية، لكن صيغة أستانا 
جاهــزة للحــل مــن خــالل 
الديبلوماسية والسياسة في 
ســورية، علينا أن نصالح 
املعارضة والنظام بطريقة 
ما وإال فلن يكون هناك سالم 

دائم».
وأكــد وزيــر اخلارجية 
التركــي أن االتصــال بــني 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وبشار األسد غير 

وارد حاليا.

حركة عدم االنحياز الذي عقد 
في أكتوبر املاضي، بالعاصمة 
الصربيــة (بلغراد) أوضح 
تشــاووش أوغلو أن اللقاء 
مت أثناء لقائه مع وزراء دول 

أخرى قبل موعد الطعام.
وأكد خالل اللقاء لوزير 
اتخــاذ  النظــام ضــرورة 
مــن  الالزمــة  اخلطــوات 
بينها مــا يتعلــق باللجنة 
الدســتورية لتحقيق سالم 
دائم في سورية، إلى جانب 
دعــم تركيــا الكبير لوحدة 

األراضي السورية. 
واستطرد: «قلنا إنه يجب 
اتخاذ اخلطوات الالزمة من 
أجل سالم دائم في سورية.. 

وزير اخلارجية مولود تشاووش أوغلو في مؤمتر صحافي مع وزير خارجية التفيا إدغار رينكيفيكس (األناضول)

يســتوجب «تفاهمــا» بــني 
النظــام واملعارضــة، قائال: 
«أليس كذلــك؟ ما صرحت 
به سابقا كان هذا بالتحديد، 

هل قلت شيئا مختلفا؟».
جاء ذلك في تصريحات 
الذي  باملؤمتــر الصحافــي 
عقده مــع نظيــره الالتفي 
إدغارس رينكفيكس، امس 

في العاصمة أنقرة.
وســأل الوزيــر التركي: 
«مــا الهــدف مــن تشــكيل 
املعارضــة لهيئة تفاوض؟ 
نحن واملعارضة دعمنا هيئة 
التفاوض في إطار هذا القرار 

(رقم ٢٢٥٤)».
وأضــاف: «هدفهــا هــو 

تصاعد املواجهات في الشمال السوري

ثاني هجوم على قواعد «التحالف» 
وقذائف صاروخية قرب حقل العمر النفطي

عواصم - وكاالت:  تبادلت القوات التركية 
واملســلحون األكراد املدعومون من الواليات 
املتحدة القصف العنيف في بلدة عني العرب 
«كوباني» احلدودية في شمال شرق سورية، 
مما أدى إلى مقتل مدني مع تصاعد الصراع بني 
األطراف املتحاربة. وتعرضت مدينة قرقميش 
التركيــة ومدينة جرابلــس املقابلة لها على 
احلدود الســورية، لقصــف مدفعي مصدره 
مواقع ســيطرة مشتركة بني قوات حكومية 
سورية وقوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 
الكردية شمال شــرقي سورية. وبحسب ما 
نقل موقع تلفزيون «ســوريا» عن ناشطني 
فإن «قسد» وقوات حكومة دمشق استهدفت 
بقذائــف املدفعية الثقيلــة، مدينة قرقميش 
التابعــة لوالية غازي عنتاب جنوبي تركيا، 
ومدينة جرابلس شــمال شــرقي حلب وهما 
قريبتان من مناطق سيطرة «قسد» ودمشق 
في منطقة عني العرب. وشهدت املنطقة مقتل 
طفل واصابة آخرين، بحسب االدارة الذاتية 
التي اعلنها االكراد من جهة واحدة وتسيطر 
عليها «قســد». وكانت «عني العرب» تشــهد 
هدوءا نسبيا. لكن عمليات القصف والهجمات 
بالطائرات املســيرة التركيــة تصاعدت في 
العديــد من البلدات احلدوديــة. وقتل ثالثة 

قادة للميليشيات الكردية الشهر املاضي.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن 
حتييد ١٣ عنصرا من وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تهيمن على «قسد» وتعتبرها 
انقرة امتدادا حلزب العمال الكردستاني «بي كي 
كي» في الشمال السوري، ردا على مقتل جندي 
وإصابة آخرين بهجــوم باملنطقة احلدودية 

في شانلي أورفا.
هذا، وقالت وكالة «األناضول» إن ٤ قذائف 
هاون سقطت أمس، على أرض فارغة في والية 
غازي عنتاب جنوبي تركيا، أطلقت من مناطق 

سيطرة تنظيم «بي كي كي/ واي بي جي».
واســتهدفت طائرة حربيــة تركية أمس 
مركزا للجيش الســوري فــي قرية حدودية 
شمال سورية، ما أسفر عن مقتل ١١ شخصا، 
ليس معروفــا ما إذا كانوا جميعهم ينتمون 
إلى القوات الســورية، وفق مــا أفاد املرصد 
الســوري حلقوق اإلنسان. وقال املرصد إنه 
«ليس معروفا مــا اذا كان جميع القتلى من 
قــوات النظام أو من املقاتلــني األكراد الذين 
يسيطرون على املنطقة»، مشيرا إلى أن القصف 
جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليال بني 
القوات التركية واملقاتلني األكراد غرب مدينة 

عني عرب احلدودية.

وكاالت: في ثاني هجوم من نوعه خالل 
٢٤ ســاعة، كشــف «التحالف الدولي» ضد 
داعش بقيــادة الواليات املتحدة أمس، عن 
تعرض إحدى قواعده في محافظة دير الزور 
شــمال شرقي ســورية لقصف صاروخي، 
بعد ساعات من اعالنه تعرض قاعدة التنف 
قرب احلــدود األردنية - العراقية لهجوم 

بطائرات مسيرة.
وقال قائد «قوة املهام املشتركة - عملية 
العزم الصلب» اللواء جون برينان، إن عدة 

قذائف صاروخية سقطت بالقرب من قرية 
اخلضراء القريبة من حقل العمر النفطي عند 
الساعة التاسعة من مساء يوم أمس األول.

وأضــاف، في بيان: «لقــد عرضت هذه 
الصواريــخ الســكان املدنيني فــي املنطقة 
وبنيتهــا التحتية للخطر. كما أن عددا من 
هذه الصواريخ لم ينفجر، وقد مت استردادها 
من قبل قوات التحالف وشركائهم في قوات 
سوريا الدميوقراطية (قسد) قبل أن تشكل 

تهديدا إضافيا للسكان احملليني».


