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هل ي�ش ّكل مخيم عين الحلوة بدي ًال من عر�سال؟

�أهي الحرب
�أم لعبة حافة الهاوية...؟

 د .وفيق ابراهيم

راسم عبيدات

يتح ّول مخيم عين الحلوة تدريجيا ً إلى نقطة أساسية إلعادة
تجميع مجمل ق��وى اإلره��اب التي كانت منتشرة في الشمال
اللبناني ومنطقة عرسال ،في حركة ن��زوح مريب له أه��داف
سياسية خطيرة كما يبدو.
للنزوح أسبابه وإلعادة التجميع مب ّرراتها .فعلى المستوى
السياسي ،سحب «ح��زب المستقبل» المق ّرب من السعودية
غطاءه عن معظم الحركات اإلرهابية في الشمال ،نتيجة لبدء
حواره مع «حزب الله» ،ما استتبع انكشاف هذه الحركات في
الشمال اللبناني ،حصراً ،أمام قوى األمن الداخلي وأفواج الجيش
اللبناني التي تمكنت من فكفكة معظم خالياها النائمة والمستيقظة
في طرابلس وعكار والضنية .أما في عرسال ،فقد نجح الجيش
و«حزب الله» في لجم اندفاعة «داعش» و«النصرة» نحو تأسيس
«إمارة إسالماوية» كان يمكن لها أن تمتد من سواحل المتوسط
عند مدينة طرابلس حتى حدود جرود عرسال مع سورية.
لذلك تراجعت أهمية عرسال عند إرهابيي «داعش» و«النصرة»
من دور العصب المركزي لإلمارة المنشودة ،إلى مجرد أداة للتوتير
ض ّد الجيش و«حزب الله» ومخزن للتموين الغذائي لعناصرهما
القابعين في الجرود.
كان أمام اإلرهابيين ثالثة احتماالت :إما التسلل إلى سورية،
أوالفرار بحراً ،أو إيجاد موقع جديد لتحركاتهم في لبنان ،وبعد
أن تبين لهم أنّ التسلّل صعب جداً ،وكذلك الفرار بحرا ً ألن ال مكان
لهم في الخارج بعد تعثر وضع «اإلسالمويين» في ليبيا ،فضلوا
االنتقال إلى موقع جديد في لبنان ،مختارين مخيم عين الحلوة
ألسباب متعددة:
أوالً :وجود عدد كبير من الفلسطينيين المتشدّدين داخله.
ثانياً :محاذاته لمدينة صيدا ذات الغالبية «السنية».
ثالثاً :موقعه بجوار إقليم الخروب «السني».

لم تكن عملية اغتيال الشهداء يحيى عياش وصالح شحادة وأبو
علي مصطفى صدفة من حيث التوقيت .كذلك هي عملية استهداف
«إسرائيل» مجموعة القيادة الميدانية لحزب الله في القنيطرة
السورية ،التي لم يأت توقيتها صدفة أيضاً ،بل جاءت في إطار
االعتبارات والصراعات االنتخابية الداخلية «اإلسرائيلية».
إنّ تداعيت ال�ع��دوان على غ��زة وانضمام السلطة الفلسطينية
إلى محكمة الجنايات الدولية ،وانسداد األفق السياسي ،وتدهور
الوضع األمني ،عمقت جراح نتنياهو الذي لن يتمكن من العودة
إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى.
وجريا ً على عادة ك ّل القيادات «اإلسرائيلية» المسكونة بهاجس
ووه��م ال�ق��وة واإلي �غ��ال ف��ي ال��دم الفلسطيني وال�ع��رب��ي وتكثيف
االستيطان وزي��ادة حجمه ووتيرته ،من أجل كسب ثقة الناخب
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» وح�ص��د أك�ب��ر ع��دد م��ن ال�م�ق��اع��د ف��ي «الكنيست»
والحكومة ،يعتقد نتنياهو أن ال ب ّد من مغامرة عسكرية أو عملية
«نوعية» تعيد ثقة «اإلسرائيليين» به وبحزبه «الليكود» وتحقق له
طموحاته بالعودة إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى.
وف��ي تقديري ف��إنّ ه��ذه العملية لن تقود نتنياهو نحو رئاسة
الحكومة ،بل نحو المزيد من الفشل واألزمات ،وقد تلقي به خارج
الحلبة السياسية ،أو ربما تأخذه نحو المساءلة أو المحاكمة ،إذا
ما تدحرجت األمور إلى حرب إقليمية ارتباطا ً بتطورات األوضاع
على الساحتين اللبنانية والسورية ،وبالمفاوضات حول الملف
النووي اإليراني .والجميع يذكر كيف قادت مجزرة قانا اللبنانية
بشمعون بيرس إلى الفشل والسقوط ،كذلك فعلت مجزرة صبرا
وشاتيال بآرييل شارون.
منذ عدوانها على لبنان في تموز  2006والذي شنته بالوكالة،
ألول مرة ،عن الواليات المتحدة األميركية ،إلعادة تشكيل المنطقة
وفق مشروع «الشرق األوس��ط الجديد» ،بلغة وزي��رة الخارجية
األميركية آنذاك كوندوليزا رايس ،وقهر حزب الله جيشها «الذي ال
يقهر» ،ومن ثم حروبها العدوانية المتكررة على شعبنا ومقاومتنا
الفلسطينية في قطاع غزة ،أثبتت «إسرائيل» أنها لم تعد قادرة على
تحقيق االنتصارات أو صنع ما يسمى بـ«السالم» ،وفق رؤيتها
وشروطها.
وم��ع التطورات العاصفة في المنطقة بعد ما سمي بثورات
الربيع العربي ،راهن بعض العرب في الخليج واألتراك على أن
تتحول «إسرائيل» إلى الالعب األول والمسيطر في المنطقة ،وأن
تحظى السعودية وتركيا ،على وجه الخصوص ،بمكانة إقليمية
ودول �ي��ة مميزة على ح�س��اب إي ��ران وس��وري��ة ،ل�ك� ّن التطورات
ل��م تكن على ق��در آم��ال�ه��م وط�م��وح��ات�ه��م ،فالنظام ال �س��وري لم
يسقط بل أصبح أكثر قوة وسيطرة على األوضاع في الميدان،
وت�لاش��ت «المعارضة المعتدلة» وذاب ��ت ،بحيث ل��م يتبق منها
سوى المقيمين في الفنادق الغربية والتركية الفاخرة ،والذين
ال يملكون أي تأثير على الوضع الميداني في سورية ،في حين
بقيت عصابات «داع��ش» و«جبهة النصرة» ،والتي يتجه النظام
إل��ى حسم معاركه معها ،ما ب�دّد األح�لام «اإلسرائيلية» بإقامة
ح��زام أم�ن��ي يمتد م��ن ال �ج��والن ال �س��وري وح�ت��ى م ��زارع شبعا
اللبنانية تديره تلك العصابات على غرار جيش لحد الذي انهار
في الجنوب اللبناني.
أم��ا بالنسبة إل��ى ح��زب ال�ل��ه ،ف��إنّ انشغاالته ف��ي ال�ح��رب ض ّد
اإلره��اب ،لم تضعف من قوته وق��درات��ه وإمكانياته في مواجهة
«إسرائيل» ،الوجه اآلخر لهذا اإلره��اب ،في وقت تتجه إيران إلى
عقد اتفاق نهائي مع السداسية الدولية حول ملفها النووي ،ما
يمهد لرفع العقوبات عنها.
جاء االعتداء «اإلسرائيلي» واغتيال قيادات من حزب الله في
القنيطرة بعد مضي ثالثة أي��ام على تصريحات األم�ي��ن العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،والتي اعتبر فيها أنّ االعتداءات
«اإلسرائيلية» المتكررة على سورية عدوان كبير ،وأنّ سورية
وحلفاءها لهم الحقّ في ال��ردّ .كما كشف عن صواريخ إيرانية
ج��دي��دة تمتلكها المقاومة معلنا ً أن�ه��ا تستطيع اج�ت�ي��اح شمال
األراضي الفلسطينية المحتلة والوصول إلى قرى الجليل.
كل هذه األمور تطرح عدة تساؤالت أبرزها :هل من الممكن أن
يتدحرج االعتداء «اإلسرائيلي» إلى حرب إقليمية شاملة ،أم أنه
سيبقى في إطار سياسة «حافة الهاوية» التي تديرها «إسرائيل»،
ل�ك��ي ت �ف��رض ش��روط �ه��ا وت�ح�ف��ظ دوره� ��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا اآلخ� ��ذة في
التراجع؟ هل جاءت هذه العملية ردا ً على مقابلة وتصريحات السيد
نصر الله التي أعلن خاللها جاهزية المقاومة للدخول إلى الشمال
الفلسطيني وتحريره ،ما قد يدفع «إسرائيل» إلى خوض حرب
تقطع من خاللها الطريق على حسم الجيش السوري للمعارك في
أكثر من منطقة في سورية؟
الخالصة «اإلسرائيلية» هي أنه ال ب ّد من قطع المسارات السوداء
اآلتية ،وإن تض ّمن األمر قدرا ً من المخاطرة ،فال ب ّد من تسخين
جبهة الجوالن وصوالً إلى شيء يشبه القرار .1701
األي ��ام ال �ق��ادم��ة ستحمل الكثير م��ن ال�م�ف��آج��ات والتطورات،
وستبقى الساحة مفتوحة على ك ّل االحتماالت .فك ّل التصريحات
ال��واردة من بيروت تقول أنّ ح��زب الله لن يهضم الضربة هذه
المرة ،وأنه سيردّ .والسؤال :متى وكيف سيكون هذا الردّ؟

رابعاً :قطع الطريق الساحلية على «حزب الله» بين بيروت
والجنوب.
خ��ام��س�اً :إمكانية جمع نحو  300أل��ف «س��ن��ي» لبناني
وفلسطيني وسوري ،في إطار إمارة جديدة تمتد من حدود صيدا
مع الغازية وحتى حدود بلدة الناعمة مع الجوار المذهبي المتعدّد
لها( .شاطئ طويل من الممكن استخدامه للتوغل في اإلرهاب).
نالحظ إذا ً أنّ المشروع اإلرهابي يكتسب خطورة أكبر ،على
المستوى الداخلي اللبناني ،بعد انتقاله للعمل في مخيم عين
الحلوة تحت أنظار عشرات التنظيمات الفلسطينية والمجموعات
اإلرهابية ،ويمكن من خالله التجديد للفتنة السنية الشيعية ألنّ
أب��واب المخيم تط ّل على جنوب لبنان .وربما تجد التنظيمات
اإلرهابية تحالفات لها في أوساط إقطاعية من مذاهب أخرى،
ُ
تفترض أنّ اصطفافاتها اإلقليمية والدولية ،تقيها ش ّر اإلرهاب
وتجعله حليفا ً لها .وهذا يعني تدمير لبنان نهائيا ً وإقحامه في
لعبة المشيخات والدويالت.
ك��ل ه��ذه المعطيات ف��رض��ت على «داع����ش» و«ال��ن��ص��رة»
و«القاعدة» ومجموعات أخرى االنتقال إلى مخيم عين الحلوة بعد
مفاوضات مع قوى أساسية حليفة لها في المخيم ومدينة صيدا.
فأصبح المخيم ،الذي ال تزيد مساحته عن بضعة كيلومترات
مربعة ،يض ّم القوى التالية« :حركة فتح» و«جماعة دحالن»،
«حماس»« ،الجهاد»« ،الديمقراطية»« ،الشعبية»« ،القيادة
العامة»« ،فتح اإلس�لام» «عصبة األنصار»« ،غالة اإلخ��وان»،
«إرهابيو الشمال»« ،داعش»« ،النصرة»« ،القاعدة» ،وتشكيالت
«إسالماوية» مختلفة وعصابات إجرامية وجماعة أحمد األسير
وفضل شاكر ومئات اإلرهابيين السوريين ونازحون سوريون
ح ّولهم الفقر إلى أدوات تعمل في خدمة اإلرهاب.
وال ب ّد من اإلشارة إلى أنّ مئات اإلرهابيين مطلوبون بجرائم
قتل قضاة وعسكريين لبنانيين واعتداءات على حواجز للجيش
وج��رائ��م سرقة وسطو ،وهناك «علماء إس�لام��وي��ون» يفتون
لإلرهابيين بقتل ك ّل من يقف في وجههم.

�سالم تابع �ش�ؤون المزارعين
المت�ض ّررين من العا�صفة
ع���رض رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
سالم أوض��اع مزارعي قضاء جبيل
المتض ّررين من العاصفة مع النائب
سيمون أبي رميا الذي طالب الحكومة
«بتكليف الهيئة العليا لإلغاثة القيام
بأعمال مسح لألضرار على مستوى
لبنان ككل ،وهو مطلب جبيلي ،لكنّ
القضية وطنية ،وبعد إجراء المسح
تحاول الدولة من خ�لال إمكاناتها
المادية تعويض األضرار».
وأكد «أنّ هناك الكثير من المزارعين
ال��ذي��ن ت��ض�� ّرروا ف��ي منشآتهم وال
يستطيعون انتظار المسح القائم،
لذلك طلب وزير الزراعة أكرم شهيّب
من ق��وى األم��ن الداخلي أن تواكب
هؤالء المزارعين وأن يتوجه ك ّل مزارع
متض ّرر إلى مخفر المنطقة الجغرافية
الموجود فيها ويقوم المخفر بوضع
تقرير عن األض��رار التي عاينها من
صور ومستندات».
وتابع« :الرئيس سالم كان واضحا ً
وواقعيا ً في االعتراف بالكارثة التي
حلت بالمزارعين نتيجة العاصفة،
وباإلمكانات المحدودة للدولة على
الصعيد المالي ،وبالتالي نتمنى أن
ي��درج مجلس ال���وزراء ف��ي جلسته
التي سيعقدها يوم الخميس (غداً)،
من خارج جدول األعمال ،هذا البند
بطرح م��ن وزي��ر ال��زراع��ة ،ونتمنى
على ك ّل الوزراء المشاركين التعامل
إيجابا ً مع هذا الموضوع».

اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل المنسق
ال��خ��اص ال��ج��دي��د ل�لأم��م المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ ،في زيارة
بروتوكولية .وع��رض الجانبان
ال��ت��ط��ورات ،وخ��ص��وص�ا ً االع��ت��داء
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» األخ��ي��ر على مركز
الجيش اللبناني في منطقة عيتا
الشعب في جنوب لبنان .وقد أبلغ
باسيل ك��اغ أنّ وزارة الخارجية
تنتظر تزويدها بالمعلومات حول
االعتداء من قيادة الجيش ،تمهيدا ً
لرفع شكوى إلى مجلس األمن.
ي��ذك��ر أنّ الهولندية سيغريد
كاغ تولت سابقا ً منصب المنسق
الخاص للبعثة الدولية المكلفة
اإلش�����راف ع��ل��ى ت��دم��ي��ر األس��ل��ح��ة
الكيميائية السورية ،من تشرين
األول  2013حتى ك��ان��ون األول
.2014
كما تولت قبل ذلك منصب مساعد
األم��ي��ن ال��ع��ام ف��ي ب��رن��ام��ج األم��م
المتحدة اإلنمائي من العام 2010
إلى العام  2013ومنصب المدير
اإلقليمي لمنطقة الشرق األوس��ط
وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا لمنظمة األم��م
المتحدة للطفولة «يونيسيف» في

سالم وسفير الصين
وللغاية نفسها ،زار رئيس بلدية
جبيل زي��اد ح��واط على رأس وفد
من مخاتير وم��زارع��ي ق��رى منطقة
الحروف في جبيل ،السراي الحكومية
وبحث مع رئيس الحكومة موضوع
األض��رار التي لحقت بهذه المناطق
من جراء العاصفة األخيرة.
وقال حواط بعد اللقاء« :عرضنا
أيضاً ،موضوع مرفأ جبيل السياحي
والتاريخي الذي ضربته العاصفة
منذ أسبوعين ،وهو مع ّرض لالنهيار
من جراء أيّ عاصفة قد تضربه في
المستقبل ،وقد أبدى دولته اهتماما ً

شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على
«احترام مبدأ عدم التدخل في ش��ؤون ال��دول العربية،
وخصوصا ً دول مجلس التعاون الخليجي» ،مؤكدا ً «أنّ أيّ
عمل من هذا النوع ال يعبّر عن رأي دار الفتوى».
وأمل خالل لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله
بن ناصر آل ثاني «أال يدفع اللبنانيون ثمن تصريحات
يطلقها البعض ،وأال تؤثر على أعمالهم ونشاطاتهم في
دول مجلس التعاون».
والتقى المفتي دري��ان رئيس هيئة الرقابة اإلداري��ة

كبيرا ً بالموضوع ووعدنا بمتابعة
الملف بين وزارتي الثقافة واألشغال
العامة إليجاد صيغة لح ّل أزمة المرفأ
في أسرع وقت ممكن .نأمل أن نصل
إلى نتائج إيجابية تتعلق بك ّل هذه
المواضيع ألنّ قضاء جبيل يعاني
من الحرمان وال��م��زارع��ون يعانون
من نكبة حقيقية لذلك علينا التضافر
كمسؤولين وكفاعليات للخروج من
هذه األزمة».
ومن زوار السراي :السفير الصيني
جيانغ جيانغ ،وال��وزي��ر السابق
إبراهيم شمس الدين.

والشفافية الشيخ عبد الله العطية وعدد من رجال األعمال
القطريين خالل حفل عشاء أقامه رجل األعمال القطري بدر
الدرويش في دارته في الدوحة ،تكريما ً له.
ودع���ا مفتي ال��ج��م��ه��وري��ة القطريين إل���ى «تعزيز
استثماراتهم في لبنان» ،مؤكدا ً «أنّ دولة قطر لها أيا ٍد
بيضاء في عمل الخير في لبنان وينبغي إع��ادة تفعيله
انطالقا ً من العمل األخوي المشترك بين البلدين» ،مشدّدا ً
على «أهمية الدور القطري في المنطقة لما فيه مصلحة
الشعوب العربية».

ن�شاطات �سيا�سية

المشنوق والسفير السعودي
عرض وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات نهاد المشنوق األوضاع
العامة في لبنان والمنطقة ،مع
السفير السعودي علي عواض
عسيري .كما ج��رى البحث في
األمور ذات االهتمام المشترك.
بحثت النائب بهية الحريري
الوضع األمني في مدينة صيدا
مع قائد منطقة الجنوب اإلقليمية
في ق��وى األم��ن الداخلي العميد
سمير شحادة.

قهوجي والوفد اإلندونيسي
وج���رى ال��ت��ط��رق إل���ى ح��ادث��ة
التفجير التي شهدتها المدينة ليل
اإلثنين والتي وضعت في سياق
م��ح��اوالت إث��ارة البلبلة وتوتير
ال��وض��ع األم���ن���ي ،وك���ان تأكيد
مشترك ألهمية تعزيز حضور
الدولة بك ّل مؤسساتها األمنية
وال��ع��س��ك��ري��ة ،م��ن أج���ل إش��اع��ة
أج���واء األم���ن والطمأنينة لدى
المواطنين في المدينة وجوارها
ولقاصديها ،عابرين أو زائرين.

تنقسم ه��ذه التنظيمات المذكورة إل��ى ثالثة أق��س��ام :ذوو
االهتمامات الفلسطينية كـ»فتح» و«الديمقراطية» و«الشعبية»
وبعض أجنحة «حماس» ،ومؤيدو النظام السوري منهم «القيادة
العامة» و«الفجر» ،وبعض التشكيالت الفلسطينية المرتبطة
بـ«حزب الله».
أما ما تبقى من تشكيالت فهي ت��دور في فلك اإلره��اب مثل:
«القاعدة و«داعش» و«النصرة».
يؤسس هذا الوضع لصراعات بين:
ِّ
ـ ذوي االهتمامات الفلسطينية وتنظيمات فلسطينية وسوريين
داعمين لإلرهاب.
ـ اإلرهابيين السوريين والفلسطينيين مع الجيش اللبناني
والقوى األمنية.
ـ صراعات مذهبية مع جنوب لبنان.
وتفترض ه��ذه االح��ت��م��االت أنّ مركزية «ح��رك��ة فتح» قد
تضعضعت ،ما يستتبع تعزيز دور الحركات السلفية في ظ ّل عدم
وضوح موقف «حزب المستقبل» الموجود في مدينة صيدا .فهل
رفع «المستقبل» غطاءه عن اإلرهابيين في الشمال ،حصراً ،ويريد
استثمارهم في الجنوب ،أم أنه أصبح مناوئا ً لهم في ك ّل مكان؟
المالحظ أنّ السعودية تشنّ حربا ً إعالمية قوية على «داعش»
و«النصرة» ،ما يوحي بأنّ «المستقبل» في الجبهة نفسها ،وهذا
ما يع ِّزز اآلمال بفرض مكافحة اإلره��اب في مخيم عين الحلوة
ومدينة صيدا.
لذلك فإنّ اكتفاء المسؤولين في «فتح» بترداد مقولة أنهم ال
يعرفون شيئا ً عن اإلرهابيين ولم يشاهدوهم ،أصبحت بالية
وممجوجة ،فالخطر يحدق بالجميع ،وإال فإنّ البديل «دحالن»
ال��ذي يتهيأ للسيطرة على «فتح» بمساعدة اللينو ،وال مكان
لـ«حماس األخوان» إلى جانب «داعش» و«النصرة» ،لذلك يجب،
في الح ّد األدنى ،منع تحويل المخيم إلى رأس حربة لصراعات
مذهبية لن تكون ،بك ّل تأكيد ،في مصلحة القضية الفلسطينية.
إنّ خطرا ً كبيرا ً يطرق باب «عين الحلوة» ،فهل تنبه «اإلخوة»
إلى هذا الخطر؟ المركب واحد فادعموه قبل أن يغرق.

كشفت مصادر أمنية
فلسطينية عن تحرك
سياسي وأمني كثيف
ستشهده المخيمات
الفلسطينية في لبنان،
وال سيما مخيم عين
الحلوة ،وذلك لمعالجة
عدد من المسائل
الحساسة التي قد تؤ ّدي
إلى إشكاالت أمنية في
حال عدم تداركها .ومن
هذه المسائل ما تر ّدد
عن توجه مجموعات
إرهابية خطيرة إلى
مخيم عين الحلوة
من جهة ،ومن جهة
أخرى ترتيب الوضع
الفلسطيني الداخلي
بعد االنقسامات
التي أصابت بعض
التنظيمات المهمة.

با�سيل بحث مع كاغ االعتداء «الإ�سرائيلي»
على مركز الجي�ش في عيتا ال�شعب

دريان التقى رئي�س وزراء قطر :الحترام
مبد�أ عدم التدخل في �ش�ؤون الدول العربية

Quds.45@gmail.com

خفايا
خفايا

استقبل البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي الرئيس
العام للرهبانية المريمية األباتي
ب��ط��رس طربيه على رأس وفد
ت�����داول م��ع��ه ش���ؤون���ا ً كنسية
ورهبانية.
ثم التقى المطران مارون العمار
وكهنة زغرتا مع عائلة المطران
هكتور الدويهي ،في زي��ارة شكر
على مشاركة البطريرك الراعي
في جنازة الدويهي.

(مديرية التوجيه)
ومن زوار الصرح البطريركي:
مدير العناية الصحية في وزارة
الصحة الدكتور ج��وزف الحلو،
الذي عرض مع البطريرك شؤونا ً
صحية.
بحث قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي األوض���اع العامة
ف��ي لبنان والمنطقة م��ع سفير
أندونيسيا ديماس ساموداروم
ال��ذي زاره في مكتبه في اليرزة
على رأس وفد .كما تناول البحث

العالقات الثنائية بين جيشي
البلدين.
استقبل المدير العام لقوى
األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء ابراهيم
بصبوص وفد فاعليات بيروتية
برئاسة العميد المتقاعد محمود
الجمل .وأعرب الوفد عن تقديره
لإلنجازات التي حققتها مؤسسة
قوى األم��ن الداخلي ،وتمنى لها
المزيد من النجاح لما فيه مصلحة
المواطن وأمنه.

باسيل مستقبالً كاغ في قصر بسترس
األردن من العام  2007إلى العام
 .2010وقبل االنضمام إلى منظومة
األم��م المتحدة ف��ي ال��ع��ام ،1994
خدمت في وزارة خارجية بالدها،
كما عملت مع شركة «شال» الدولية
للبترول في لندن.
وك���ان ب��اس��ي��ل ال��ت��ق��ى القنصل
الفخري للغابون قاسم حجيج،
وسفير منظمة فرسان مالطا شارل

هنري داراغون .كما تسلّم من نقيب
األطباء د .أنطوان بستاني ،يرافقه
ع��ض��و مجلس ال��ن��ق��اب��ة ال��دك��ت��ور
جوزف حداد ،دعوة لرعاية مؤتمر
يعقد في شهر أيار المقبل بعنوان
«السالم عبر الطفولة المبكرة».
كما استقبل وفدا ً من كلية الحقوق
في الجامعة اللبنانية برئاسة عميد
الكلية الدكتور كميل حبيب.

دربا�س ت�س ّلم من النواب ال�سابقين
م�شروع ّ
حل لق�ضية النازحين
سلّمت الهيئة االداري���ة لرابطة النواب السابقين وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس ،مشروع الرابطة لح ّل
قضية النازحين .وع��رض رئيس الرابطة ميشال معلولي
لنص المشروع ،مؤكدا ً «أن قضية النازحين السوريين تنذر
بتداعيات خطيرة تهدّد استقرار لبنان وأمنه كما وضعه
االقتصادي المأزوم ونسيجه االجتماعي المفكك» ،الفتا ً إلى
«أنّ الرابطة قامت عبر هيئتها اإلدارية منذ بداية هذه القضية،
بتنبيه المسؤولين على مختلف األصعدة بوجوب اتخاذ
إجراءات كفيلة للح ّد من أخطار النزوح ،أوالً ،على صعيد العدد
وثانيا ً على صعيد اإلقامة ،إال أنّ السلطات الرسمية لم تستطع
حتى تاريخه وضع خطة زمنية والبدء بتنفيذها للوصول إلى
ح ّل لهذه األزمة».
وش �دّد على «أنّ النازحين السوريين هم إخواننا كما
هم الالجئون الفلسطينيون وغيرهم .لذلك نناشد دعوة
ملوك جميع الدول العربية ورؤسائها الى عقد قمة خاصة

بالنازحين السوريين بناء على المادة  11من جامعة الدول
العربية».
المختصين ،من الدول
ودعا إلى تأليف لجنة من الوزراء
ّ
العربية المشاركة هدفها وضع الحلول العملية ضمن برنامج
زمني لوضع ح ّد لهذه القضية.
كما دع��ا إل��ى إنشاء صندوق عربي خ��اص بالنازحين
تم ّوله الدول العربية القادرة والهيئات والمنظمات اإلقليمية
والدولية ،هدفه إقامة مج ّمعات سكنية على األراضي السورية
اآلمنة تتوافر فيها جميع وسائل الحياة الكريمة ،وإنشاء هيئة
في ك ّل مجمع تكون مهمتها المحافظة على أمن المجتمع
وسالمة النازحين ،وتؤلف لجنة من مختلف القطاعات لتأمين
متطلبات الحياة الكريمة لجميع المقيمين في المخيم».
وأمل معلولي من «الحكومة اإلسراع في الدعوة إلى هذه
القمة إنقاذا ً للنازحين السوريين ،وصونا ً الستقرار لبنان
وأمنه».

�سليمان :لتح�صين الحوار
بالت�ضامن

جنبالط :لو�ضع الق�ضايا
االقت�صادية على ر�أ�س الأولويات

شدّد الرئيس السابق ميشال سليمان على «ضرورة
مواجهة األخطار المحدقة بالحوار ،تارة عبر عمل
إرهابي في الداخل وتارة أخرى عبر عدوان إسرائيلي
على لبنانيين في الخارج» ،معتبرا ً «أنّ المصلحة
الوطنية العليا تكمن في تفويت أي فرصة يتحيّنها
العدو لزرع التفرقة بين اللبنانيين».
وأكد سليمان خالل استقباله وزير العمل سجعان
قزي والنائبين هنري حلو وأنطوان سعد على أهمية
«البقاء على التضامن الحكومي لتسيير أعمال مجلس
الوزراء في ظ ّل الفراغ الذي طال أمده بفعل التعطيل»،
الفتا ً إلى «أنّ وحدة الموقف ،ولو في الح ّد المقبول،
تش ِّكل رافعة للخطة األمنية ومظلة للحوار ،ريثما يت ّم
انتخاب الرئيس وينتظم عمل المؤسسات».
وطالب خ�لال استقباله وف��دا ً من حركة حماس
برئاسة ممثلها ف��ي لبنان علي بركة «بتحصين
وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان ،عبر االلتفاف
الفلسطيني  -الفلسطيني والتنسيق المتواصل مع
الدولة اللبنانية لمواجهة ك ّل من يتربّص شرا ً باألمن
اللبناني داخل المخيمات أو خارجها».
وعرض سليمان األوض��اع المحلية والعربية مع
السفير األردن��ي في لبنان نبيل مصاروة ،الذي أكد
على «العالقات الطيبة» بين لبنان واألردن.
كما تناول موضوع األض��رار الزراعية الناجمة
عن العاصفة األخيرة مع وزير الزراعة أكرم شهيّب،
وج��رى البحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة
لمساعدة المزارعين.

اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط «أنّ
من الضروري إيالء الملف االقتصادي واالجتماعي األهمية
التي يستحق ،وال سيما أنّ المؤشرات المالية ال توحي بكثير
من الثقة على مختلف المستويات ،والحركة االقتصادية
غير مكتملة النشاط للعديد من األسباب ،والدين العام آخذ
في النمو المضطرد ،فيما تشير المعلومات إل��ى أنّ العام
الحالي سيكون صعبا ً لناحية حركة الرساميل ونمو الودائع
المصرفية ،وهو ما قد ينعكس ،بدوره ،صعوبة على تمويل
حاجات الدولة ،من دون أن ننسى خفض تصنيف لبنان
واألزم��ات التي تعيشها األس��واق الخارجية نتيجة تراجع
أسعار النفط العالمية».
ولفت جنبالط في موقفه األسبوعي لجريدة «األن��ب��اء»
اإللكترونية إلى «أنّ ك ّل هذه التطورات تستوجب التعامل
بجدية مع القضايا االقتصادية ووضعها على رأس األولويات
في المرحلة الراهنة».
وتط ّرق إلى ملف ردم الحوض الرابع في المرفأ ،معتبرا ً
أنه «يستوفي الشروط القانونية والمالية بالكامل» .وسأل:
«لماذا ال ترسم الحكومة سياسة عامة للمرافئ والموانئ تحقق
التكامل في ما بينها؟ لماذا ال تطبق الالمركزية في المرافئ،
فتستفيد مثالً منطقة طرابلس من خالل إنعاش العمل بالمرفأ،
ّ
تشق طريقها إلى التنفيذ؟
وهي التي أعطيت وعودا ً خيالية لم
وما الذي يمنع حتى اللحظة تطبيق خطة إنمائية شاملة ألنها
الوحيدة الكفيلة بإخراجها من كبواتها األمنية المتكررة؟»
وك��ان جنبالط استقبل في دارت��ه في كليمنصو ،وف��دا ً من
«حركة التجدّد الديمقراطي» برئاسة النائب السابق كميل
زيادة ،وجرى عرض للتطورات السياسية الراهنة.

