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حمليات �سيا�سية
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ارتباك و«�أزمة قيادة» في اليرموك
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بع�ض �أ�سرار الحرب الإعالمية على خطاب ال�سيد ن�صر اهلل؟
*

 راسم عبيدات
لم تشهد الساحة الفلسطينية منذ بداية الثورة الفلسطينية
وح�ت��ى اللحظة ال��راه �ن��ة ،وف��ي أش� � ّد المنعطفات وأخطر
المحطات والمراحل التي مرت بها ،أسوأ من هذه المرحلة
التي تغيب فيها ال�ق�ي��ادة ،على ك � ّل الصعد والمستويات،
منظمة وسلطة وفصائل ،فمخيم اليرموك وم��ا يتعرض
له من مأساة إنسانية وسياسية ذات أبعاد استراتيجية،
وما يجري في داخله وما يرتكب من جرائم وحشية على
يد عصابات «داع��ش» ومتفرعاته والتفاهمات التي جرت
بين رئيس ال ��وزراء الفلسطيني رام��ي الحمد الله ونائبه
زي��اد أب��و عمرو مع قيادة حركة حماس ،خ�لال زيارتهما
األخيرة لقطاع غزة ،حول القضايا التي تعيق المصالحة
واستعادة الوحدة الوطنية ورفع الحصار وإعادة اإلعمار،
وخصوصا ً قضيتا إدارة المعابر ورواتب موظفي حكومة
حماس ،جرى التنكر لها واالنقالب عليها ،كما تقول حركة
حماس التي شنت حملة شعواء على حكومة التوافق وعلى
رئيس السلطة الفلسطينية ،محملة إياهما تبعيات ما ينجم
عن مثل هذه التصرفات والتنكر لهذه التفاهمات.
وف��ي ال�م�ق��اب��ل ،ردت حكومة ال�ت��واف��ق ب��أن ال خالفات
جوهرية م��ع حماس ح��ول م��ا ج��رى التفاهم عليه ،ولكن
هناك عراقيل ومعوقات وهناك أيضا ً من يضع العصي في
الدواليب ،لك ّن قياديا ً فتحاويا ً ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير،
حين قال :ال وجود لمثل هذه التفاهمات إال في ذهن قيادة
حماس ،والتفاهمات تكون مكتوبة وليس شفوية .وقد ر ّد
القيادي في حماس محمود الزهار على تصرفات الرئيس
وحكومة ال��وف��اق بالقول إن��ه يجري الحديث ع��ن تشكيل
لجنة إلدارة قطاع غزة ،ورغم أنّ أكثر من قيادي حمساوي
أكد ما قاله الزهار ،هناك في حماس من نفى وج��ود مثل
هكذا توجه.
كشفت م��أس��اة مخيم ال �ي��رم��وك ع���ورات ال�ج�م�ي��ع ،من
المنظمة إل��ى السلطة إل��ى الفصائل واألح��زاب من أكبرها
حتى أصغرها ،وأثبتت أنهم يهوون االنشقاقات ويبدعون
في سوق الحجج والذرائع واألسباب لها ،لكي نكتشف في
نهاية المطاف أنّ األمر ليس أكثر من مزاحمة على القيادة
والمناصب ،أو خدمة لهذا الطرف أو ذاك.
إنّ المواقف الفلسطينية القاصرة والهزيلة والمتلعثمة
والمرتبكة والمتناقضة ،حيال ما يتعرض له مخيم اليرموك
م��ن ج��رائ��م وحشية وح�ص��ار وت�ج��وي��ع وق�ت��ل واغتصاب
على ي��د عصابات «داع ��ش» ،أوص��دت ال�ب��اب أم��ام أي ح ّل
سياسي ألزم��ة المخيم ،وه��ذا ما أك��د عليه موفد السلطة
والمنظمة والرئيس الفلسطيني إلى دمشق الدكتور أحمد
المجدالني ،الذي أشار إلى أ ّنه بعد تمدّد «داعش» وجرائمه
في حق من تبقى من سكان المخيم ،لم يبق سوى خيار
ال �ح � ّل ال�ع�س�ك��ري ال ��ذي ت��واف �ق��ت ع�ل�ي��ه ك�� ّل أل� ��وان الطيف
الفلسطيني ( 14فصيالً) ،باستثناء حركة «أك�ن��اف بيت
المقدس» المحسوبة على حماس والتي تتنكر لها الحركة
في اإلع�لام ،فيما تبعث برسائل تطلب من القيادة العامة
أن تساعد «األكناف» في قتال ومحاربة «داعش» ،كما ذكر
أمين عام الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أحمد جبريل في
مقابلة له على فضائية الميادين .هذا الموقف الحمساوي
النفعي والمصلحي ،ليس بالغريب فقد ت ّم تجريبه سابقا ً
مع النظام ال�س��وري ،ول��م تلجأ حماس إل��ى ه��ذه المواقف
إال بعد قيام تلك العصابة المجرمة بقتل واغتيال عدد من
عناصرها ،وتسليمها المخيم إل��ى عصابات «النصرة»،
وخصوصا ً أنّ المعلومات األكيدة تفيد بأنّ معظم عناصر
«أكناف بيت المقدس» أعضاء سابقون في حركة حماس
ومن طاقم حراسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.
إنّ القيادة الفلسطينية الغائبة عن مأساة اليرموك ،هي
م��ن تتحمل مسؤولية ك � ّل م��ا يتعرض ل��ه شعبنا وأهلنا،
فاجترار الكالم عن أنّ ما يجري مؤامرة على حقّ عودة
الالجئين الفلسطينيين كالم إنشائي ،ورغبة في الهروب
إل��ى األم��ام من تحمل المسؤولية .فتلك القيادة تريد من
شعبنا الفلسطيني المضحي والمعطاء أن يعمل في التنجيم
لكي يتعرف إل��ى حقيقة مواقفها المتناقضة والخجولة
حيال جريمة إبادة وتطهير ترتكب في حقّ عاصمة الشتات
الفلسطيني وبؤرة نضاله وكفاحه وعمله المسلح ،مخيم
اليرموك .فأي قيادة هذه التي تستخف بعقول أبناء شعبها
وتقدم على مثل هذه الحماقات والتصرفات التي ال يمكن
قبولها أو تبريرها؟
فبعد أن أع�ل��ن م��وف��د ال��رئ�ي��س أنّ «داع ��ش» أغ�ل��ق وقطع
الطريق أمام أي ح ّل سلمي لألزمة ،ولم يبق سوى خيار
الح ّل العسكري ،وأنه يجري التنسيق مع النظام السوري
في شأنه لتحرير المخيم من تلك العصابات ،بحيث جرى
الحديث ع��ن تنسيق م��ع لبنان م��ن أج��ل استقدام وحدات
من مقاتلي المنظمة للمشاركة في تحرير المخيم ،تنكرت
السلطة لهذا الموقف معتبرة أنّ المجدالني اجتهد ،فإذا
ك��ان ال�م�ج��دالن��ي ق��د ت �ح��دث ب��اس�م��ه واس ��م فصيله فتلك
مصيبة ،أما إذا تحدث باسم السلطة والرئاسة عن الموقف
ال��ذي حملته إي��اه ،فالمصيبة أعظم .لم تكد تمض ساعات
قليلة على تصريح الموفد الرئاسي ،حتى تبرأت المنظمة
على لسان أمين سرها ياسر عبد ربه من الموقف والقرار،
مؤكدة أنها تريد أن تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن
السوري ،وأنها ال تريد تحويل المخيم إلى ساحة صراع
بين النظام والمعارضة.
فهل ستقود سياسة النأي بالنفس إلى تحرير المخيم
م��ن ع�ص��اب��ات «داع� ��ش» و«ال �ن �ص��رة»؟ وه��ل ال��ره��ان على
المؤسسات الدولية التي ُجربت سابقا ً سيقود إلى تحرير
المخيم؟ وإذا كانت المنظمة ال تريد التدخل العسكري من
أجل تحرير المخيم ،فهل هي مالكة ألدوات الح ّل السياسي؟
مع من ستتفاوض سياسيا ً من أجل تحرير المخيم؟ مع
«داعش» و«النصرة» أم مع مشغليهما الذين ضغطوا عليها،
مهدّدين بأنّ التدخل العسكري لتحرير المخيم يعني إغالق
صنابير المال وعدم إقامة موائد الرحمن؟
«داعش» و«النصرة» ال يعترفان بفلسطين وال بسورية
وال ب�ل�ب�ن��ان وال ب �م �ص��ر ،ف�ه�م�ه��م ه��و ال �خ�لاف��ة وال��دول��ة
اإلس�لام �ي��ة ،وال ي��ؤم�ن��ون ب��ال�ج�ه��اد ف��ي فلسطين ،ب��ل إنّ
ج �ه��اده��م م��وج��ه إل ��ى األق��رب �ي��ن ،ال��ذي��ن ي�س�ت�ح�ق��ون ،في
نظرهم ،القتل والتش ّرد.
هذا هو المشهد الفلسطيني ،على درجة كبيرة من العجز
واإلرباك والتعلثم والتناقض ،وها هي القيادة الفلسطينية
تدخلنا وتغرقنا ف��ي متاهات وخ�لاف��ات ،تثبت أنها دون
مستوى التحديات ،فمأساة بحجم مأساة مخيم اليرموك
ال تحتمل الخالفات والمناكفات ،وكذلك هي قضية قطاع
غزة .مواقف القيادة الفلسطينية ال تليق بنا كشعب وقضية
وث��ورة وحركة تح ّرر وطني ،كنا ق��دوة ومثالً ونموذجا ً
تحتذي به ك ّل حركات التح ّرر الوطني على مستوى العالم،
واآلن أصبحنا مثاالً للتندر والبكاء على الماضي المجيد.
Quds.45@gmail.com

خفايا
خفايا

 هشام الهبيشان

تابعت في األيام القليلة الماضية ،سلسلة من األحداث
ُ
وال �ل �ق��اءات وال �م��واق��ف وال�ت�ص��ري�ح��ات وال �م �ق��االت التي
انتقدت أو شتمت أو تهجمت على حديث وشخص أمين
ع��ام ح��زب الله السيد حسن نصر الله بعد خطابه في
مهرجان التضامن مع الشعب اليمني ،والذي تطرق في
بعض مفاصله إل��ى الوضع في المنطقة وإل��ى األزمات
والمشاكل ال�ت��ي يعيشها اإلقليم ال�ع��رب��ي ،وخصوصا ً
تطورات ومسار الحرب العدوانية على اليمن والمستمرة
حتى اآلن.
م��ن خ�لال تلك التصريحات وال�م��واق��ف والمقاالت،
نستنتج أنّ سبب الهجوم على خطاب السيد نصر الله هو
موقفه القوي والصادق الداعم لحقّ الشعب اليمني في
تقرير مصيره ودعوته إلى إيقاف العدوان على األراضي
اليمنية ،لك ّن الموقف األب��رز ال��ذي نزل كالصاعقة على
م��ؤي��دي وداع �م��ي ذل��ك ال �ع��دوان ،ه��و ت�ح��ذي��ره األط��راف
الغازية ل�لأراض��ي اليمنية من أنّ أرض اليمن ستكون
مقبرة لهم.
وم��ع أنّ جميع الذين انتقدوا أو تهجموا على خطاب
وش �خ��ص ال �س �ي��د ن �ص��ر ال �ل��ه ي ��درك ��ون ه ��ذه الحقائق،
وخ�ص��وص�ا ً بعض ال�س��اس��ة ف��ي دول مجلس التعاون
الخليجي ،إال أنهم أصروا على مهاجمته بعد أن تحدث
عن الملف اليمني في الصميم ،وما يعيشه هذا البلد من
أزمات مركبة وظروف صعبة.
وم��ع ك � ّل ه��ذا ،فقد الح��ظ المحللون والمتابعون في

الفترة األخيرة حديث بعض المأجورين والعمالء الذين
يدعون أنهم إعالميون وصحافيون عرب والعروبة منهم
براء ،والذين شتموا وهاجموا حديث السيد نصر الله ،في
إطار حملة إعالمية مبرمجة تستهدف شخصه ،وما تبع
هذه الحرب اإلعالمية من حرب سياسية يقوم بها بعض
قادة دول مجلس التعاون الخليجي ،تمثلت بالتحريض
على حزب الله وعلى أمينه العام وعلى بعض الصحف
ووسائل اإلع�لام اللبنانية المعارضة للحرب العدوانية
السعودية على اليمن ،مطالبين الدولة اللبنانية من خالل
سفاراتها في دول المجلس بالتصدي والتعامل بحزم
مع الحزب ورم ��وزه ،محاولين استغالل ه��ذه الحادثة
كنقطة ارت�ك��از ،لضرب وتطويق ح��زب الله في الداخل
اللبناني وإثارة فئة من الشعب اللبناني ضده.
من العار على بعض الساسة العرب وبعض وسائل
اإلعالم المتآمرة التي تروج اليوم لكذبة مفادها أنّ إيران
ق��ام��ت بنقل عناصر م��ن ح��زب ال�ل��ه اللبناني إل��ى اليمن
للمشاركة في المعارك هناك ،وكأنّ اليمن اليوم ينقصه
رجال للتصدي للعدوان عليه ،ومن العار أيضا ً أن تخرج
بعض وسائل اإلعالم العربية ،الخليجية وغير الخليجية،
وبعض الصحف الصفراء المعروفة الهدف والغاية من
وجودها لتستضيف وتنشر مقاالت لبعض المأجورين
ال��ذي��ن يسلطون ألسنتهم وأق�لام�ه��م لمهاجمة موقف
السيد حسن نصر الله من أحداث الحرب العدوانية على
اليمن.
لقد تحدث أمين ع��ام ح��زب ال�ل��ه ،مستندا ً إل��ى وقائع
ودالئل يملكها ،وإن كان هؤالء المحرضين غيورين على
مستقبل اليمن ،فليقولوا كلمة حق ،وليدعموا خيارات
الشعب اليمني وحقه في تقرير مصيره ،فليدعموا ثورة

التصحيح اليمنية التي قادتها قوى وطنية وثورية يمنية
في مطلع الربع األخير من العام الماضي ض� ّد الفساد
والتدخل الخارجي ،لتصحيح مبادئ وأهداف ثورة عام
.2011
لكي نكون منصفين ،يجب أن نق ّر بحقّ أي دول��ة في
العالم أن تطالب بعدم التدخل ف��ي شوؤنها الداخلية،
ولكن عليها أوالً أن تكون هي نفسها ملتزمة بعدم التدخل
في الشؤون الداخلية للدول األخ��رى .وإذا كان ساسة
بعض ال ��دول العربية ي��دي�ن��ون خ�ط��اب السيد نصرالله
األخ �ي��ر ويعتبرونهم ت��دخ�لاً ،ف �م��اذا ي�س�م��ون تدخلهم
العلني في اليمن وتأييدهم الحرب التي تحصد ك ّل يوم
أناسا ً أبرياء وتدمر المنازل والبنى التحتية وما تبقى
من مقومات للعيش في هذا البلد؟ في أي خانة يضعون
مشاركتهم ف��ي ال �ح��رب ال�ك��ون�ي��ة ض�� ّد س��وري��ة ،وم��اذا
يسمون دعمهم ألح��داث العنف وتسليحهم التنظيمات
اإلرهابية المتطرفة في سورية والعراق ولبنان وجلب
المرتزقة م��ن ك � ّل أص�ق��اع العالم لقتل شعوب المنطقة
وهدم حضاراتها؟ لماذا يشنون حربا ً سياسية وإعالمية
على ق��وى المقاومة في المنطقة العربية ،ويصنفونها
على أنها جماعات إرهابية؟ لماذا يعطون ألنفسهم الحقّ
في التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وتونس وليبيا،
وش� ّن ح��رب نفطية على إي��ران ومحاولة عرقلة اتفاقها
م��ع ال�غ��رب ح��ول برنامجها ال �ن��ووي؟ أال يخجل هؤالء
عندما يطالبون بعدم التدخل في شؤونهم في حين أنهم
يمعنون بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لآلخرين؟
إنها ق ّمة الوقاحة!
*كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.awamleh@yahoo.com

بعد تكرار األحداث
في سجن رومية،
بدءا ً من محاولة إقامة
«إمارة» في المبنى
«ب» ،ثم باألمس في
المبنى «د» ،أكد نائب
بارز أمام عدد من
زمالئه ضرورة تلبية
مطلب وزير الداخلية
والبلديات نهاد
المشنوق باإلسراع
في بناء سجن مركزي
حديث ،لكنه استنادا ً
إلى سوابق التسويف
والمماطلة في أغلب
المسائل الحيوية
واألساسية ،قال
مازحاً :قد ننتهي
من تهجئة األحرف
األبجدية كلها قبل أن
يتحقق هذا المطلب!

قرر تحويل مليون دوالر لإعادة ال�سائقين و�شاحناتهم
ّ
�أبو فاعور زار بري موفد ًا من جنبالط:
ً
مجل�س الوزراء :ال توافق
�سيا�سيا على الموازنة ال مب ّرر لتعطيل الت�شريع

جانب من الجلسة
ل���م ي��ح��س��م م��ج��ل��س ال�����وزراء
م��وض��وع م��وازن��ة ال��ع��ام 2015
خصصت لهذه
في جلسته التي
ّ
الغاية ،وذل��ك بسبب عدم وجود
ت��واف��ق س��ي��اس��ي ح��ول م��وض��وع
سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب ،التي
رأى البعض ض��رورة ضمها إلى
ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة ،فيما اعتبر
البعض اآلخر أنّ الموازنة يجب أن
تكون مستقلة.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��� ّرر مجلس
ال�����وزراء ت��ح��وي��ل س��ل��ف��ة بقيمة
مليون دوالر أميركي إل��ى الهيئة
العليا ل�لإغ��اث��ة للمساهمة في
إع��ادة السائقين المحتجزين مع
شاحناتهم على الحدود السورية ـ
األردنية واألردنية ـ السعودية ،إلى
لبنان .كما أيد القرار الذي اتخذه
وزي���ر التربية ال��ي��اس بوصعب
بإعالن يوم  24من الشهر الجاري
يوم إقفال في المدارس في ذكرى
اإلبادة األرمنية.
وق���د ت���رأس رئ��ي��س الحكومة
تمام سالم جلسة قبل ظهر أمس
في السراي الحكومية ،خصصت
لمناقشة الموازنة العامة لعام
.2015
وإث���ر الجلسة ال��ت��ي استمرت
قرابة ثالث ساعات ،تحدث وزير
العمل سجعان قزي بصفته وزيرا ً
لإلعالم بالوكالة ،مشيرا ً إلى أنّ
«الجلسة ت��رك��زت الجلسة على
م��وض��وع واح��د م��ن داخ��ل ج��دول
األعمال هو الموازنة ،وعلى بعض
ال��م��واض��ي��ع األخ����رى م��ن خ��ارج
الجدول».
وقال« :بالنسبة إلى الموازنة،
ب��ع��د ن��ق��اش ط��وي��ل م��وض��وع��ي
وهادىء وإيجابي تبين أنه ال يوجد
بعد توافق سياسي خارج مجلس
ال���وزراء على م��وض��وع الموازنة
وسلسلة الرتب والرواتب ،فهناك
طرف يريد أن يضم السلسلة إلى
الموازنة ،وط��رف آخ��ر يفضل أن
ت��ك��ون ال��م��وازن��ة مستقلة .وبعد
إق�����رار ال��س��ل��س��ل��ة ف���ي المجلس
النيابي يصار إلى ضم وارداتها
ونفقاتها إلى الموازنة ،لذلك ،وفي

(تموز)
غياب النضوج السياسي إلق��رار
الموازنة ،تق ّرر عقد جلسة مقبلة
للبحث في هذا الموضوع في جلسة
عادية ،ولكن لنكن واضحين ،إنّ
مجلس الوزراء ،برئيسه ووزرائه،
غير مستعد لتحمل ع��دم ق��درة
القوى السياسية على االتفاق على
الموازنة».
ولفت إلى أنّ المجلس طرح من
خ���ارج ج���دول األع��م��ال موضوع
«كيفية معالجة مسألة السائقين
المحتجزين م��ع شاحناتهم في
بعض ال��دول العربية ،وال سيما
على الحدود السورية ـ األردنية
واألردنية ـ السعودية» ،معلنا ً أنّ
مجلس الوزراء اتخذ قرارا ً «بتحويل
سلفة مليون دوالر أميركي إلى
الهيئة العليا لإلغاثة للمساهمة
ف��ي إع���ادة ه���ؤالء السائقين مع
شاحناتهم إلى األراضي اللبنانية
بأمان».
وأض��اف« :ق� ّرر مجلس ال��وزراء
أن يؤيد القرار الذي اتخذته وزارة
التربية بشخص وزيرها الزميل
الياس بوصعب بإعالن يوم 24
من الشهر الجاري يوم إقفال في
ال��م��دارس .ووزارة التربية تطال
سلطتها المدارس الرسمية ،أما وقد
اتخذ مجلس الوزراء القرار باإلقفال
فنتمنى أن يشمل هذا اإلقفال ك ّل
ال��م��دارس ،تضامنا ً م��ع الشعب
األرمني ،ليس في العالم فحسب،
إنما مع الشعب األرمني في لبنان،
ال��ذي يشكل مكونا ً أس��اس��ي�ا ً من
مكونات الشعب اللبناني».
كما أعلن قزي أنه «ت� ّم تحويل
مبلغ  11مليار ليرة لبنانية إلى
وزارة ال��زراع��ة لدعم المزارعين
والزراعة واألعالف».
بعد ذل��ك توجه وزي��ر الزراعة
أك��رم شهيب بالشكر إل��ى رئيس
الحكومة والوزراء «على موافقتهم
لتخصيص مبلغ م��ل��ي��ون دوالر
أميركي يصرف بسلفة من خالل
الهيئة العليا ل�لإغ��اث��ة ،إلع��ادة
أبنائنا السائقين مع شاحناتهم
والموجودين في بلدين عربيين».
وق����ال« :ف���ي األردن ل��دي��ن��ا 60

شاحنة ولدينا في المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة  169ش��اح��ن��ة ،إل��ى
جانب  15شاحنة في الكويت قد
تأتي إلى المملكة أو إلى األردن،
وبالتالي على أصحاب الشاحنات
التواصل مع سفاراتنا في المملكة
العربية السعودية وفي األردن،
وق��د ت � ّم ه��ذا التواصل وأصبحت
ال��ل��وائ��ح ج��اه��زة ل��ن��ؤك��د إم��ك��ان
عودتهم عن طريق النقل البحري،
مما قد يؤدي إلى طول الوقت حتى
عودتهم جميعاً ،ألنه يلزمنا أكثر
من (رورو) لنقلهم على دفعات،
وكما قلت إنهم مواطنون لبنانيون
ال ذنب لهم بالذي حصل سياسيا ً
على الحدود السورية ـ األردنية .هم
في مشكلة ليسوا مسؤولين عنها،
ومن واجبنا كدولة إعادتهم».
وأض�������اف ش���ه���ي���ب« :ي��ب��ق��ى
الموضوع الذي يه ّم ك ّل المزارعين
وال��م��ص��ن��ع��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ،وه��و
م��س��ت��ق��ب��ل إن��ت��اج��ن��ا ال���زراع���ي
وال��ص��ن��اع��ي ،ون��ح��ن ن��ق��وم مع
الهيئات المعنية ب���درس خطة
لتأمين نقل إنتاجنا الزراعي لتأمين
أسواقنا في الخليج وعدم فقدانها
في ظ ّل ظروف صعبة جدا ً يعيشها
الفالح اللبناني .وملف التصدير
واالس��ت��ي��راد من وإل��ى لبنان عبر
البحر سيكون على ج��دول أعمال
جلسة مجلس الوزراء في األسبوع
المقبل.
وختم« :أعتقد أنه سيكون لنا
في جلسة األس��ب��وع المقبل قرار
واضح في كيفية التصدير ،ولكن
أود أن أشير إلى أننا في شهري آب
وأيلول لدينا نحو  70طناً ،أي ما
يعني أنّ  1536شاحنة ستغادر
لبنان في أيلول .الزراعة ال تتحمل
االنتظار ،وقد تصبح المواسم من
خضر وفاكهة على الطريق خالل
ثالثة أيام ،وبالتالي على الدولة
أن تتحمل جزءا ً من النقل أو فرق
النقل البري مع البحري ،وهذا قرار
صعب ،ولكن من واجبنا حماية
إنتاجنا الزراعي بقرار مشابه لقرار
اليوم ،ولكن إذا ت ّم تنظيمه تصبح
كلفته أقل في النقل البحري».

دريان من �ألمانيا :ال مكان للتطرف في لبنان
أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنّ
اللبنانيين ض� ّد اال ٍره���اب ول��ن يكون هناك مكان للفكر
والسلوك المتطرف في لبنان ،وشباب لبنان هم أمانة في
أعناقنا لتوجيههم نحو ما يصب في مصلحتهم ومصلحة
وطنهم».
وخالل لقائه نائب رئيس البرلمان األلماني رئيس لجنة
العالقات الخارجية عضو مجلس أمناء مؤسسة بيرغهوف
النائبة إيديل جارد بولماهن ،في إطار زيارته الرسمية إلى
ألمانيا ،أشار دريان إلى أنّ «الطوائف والمذاهب في لبنان
هي مصدر تنوع وغنى وال يوجد خالف ديني بل سياسي»،
مشدّدا ً على «أنّ اإلسالم ينكر الغلو والتطرف ،وخصوصا ً
باسم الدين ويدعو إلى الوسطية» .وقال« :إنّ من يدعي

أنّ ما يقوم به باسم اإلسالم من إرهاب أو تطرف هو ضال
وآثم».
وج��ال المفتي دري��ان في رح��اب البرلمان األلماني،
ثم التقى دري��ان المسؤولين في مؤسسة  EXITحياة
ألمانيا ومركز الثقافة الديمقراطية بيرند فاجنر وكالوديا
دانتشكة ،واطلع منهما على تجربة ألمانيا في عملية إعادة
تأهيل الشبان الذين استهوتهم بعض أفكار وسلوكيات
التطرف ،وكيف حاولت المؤسسة والمركز إع��ادة ربط
خالفهم بالمجتمع وبالحياة الثقافية والعادية ومدى
النجاح الذي تحقق .وجرى االتفاق على تبادل التجارب
والخبرات واالستفادة من عمل المؤسسة والمركز ودار
الفتوى في ما يمكن عمله لتطوير التجربة األلمانية.

عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري األوض��اع العامة مع زواره في
عين التينة ،حيث التقى وزير الصحة
وائل أبو فاعور موفدا ً من رئيس اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط،
وعرض معه األوضاع الراهنة.
وق���ال اب���و ف��اع��ور ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
«ف���ي إط����ار ح���رص رئ��ي��س ال��ل��ق��اء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط
على التشاور مع دولة الرئيس بري
في ك ّل محطة وك� ّل موقف ،تشرفت
اليوم بلقاء دولته .طبعا ً االرتياح
مشترك بين النائب جنبالط والرئيس
ب���ري ل��ل��م��س��ار اإلي��ج��اب��ي ال����ذي ال
يزال يسير فيه الحوار تحديدا ً بين
ح��زب الله وتيار المستقبل .ورغم
االنقاسمات السياسية والمواقف
العالية اللهجة ال��ت��ي ص���درت في
األيام واألسابيع األخيرة فإنّ هناك
اتفاقا ً وتفاهما ً بين ك ّل األطراف على
جدوى الحوار واالستمرار به».
وأض��اف« :ف��ي ما يعنينا كحزب
تقدمي اشتراكي ،نحن سابقا ً قلنا
بتنظيم الخالف الداخلي بين القوى
السياسية ،أي احتفاظ ك � ّل طرف
سياسي بموقفه وبقناعاته ،ولكن في
الوقت نفسه الحرص على استمرار
ال��ع�لاق��ات ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ت��ش��اور
السياسي ،بحثا ً عن تفاهم سياسي
بين ك ّل األط��راف .مارسنا هذا األمر
ح��ول األح��داث في سورية ،واليوم
الحدث الكبير هو في اليمن وما يعنيه
من انقسامات كبرى على مستوى
المنطقة ولبنان .نأمل أن نستطيع
كلبنانيين أيضاً ،أن نمارس الدرجة
نفسها م��ن ال��ح��رص وم���ن تنظيم
الخالفات حول ما يحدث في اليمن،
بما ال يؤثر سلباً ،ال سمح الله ،على
استقرار األوض��اع في لبنان أو على
سالمة العالقات السياسية».

بري مستقبالً أبو فاعور في عين التينة
وأكد أبو فاعور «أنّ واجبنا كقوى
سياسية أن نتفهم بعضنا البعض،
وليس بيننا من يستطيع أن يمنع
أي طرف من التعبير عن رأيه ،وهذا
األمر لم يحصل من أحد على اإلطالق،
فك ّل طرف يستطيع التعبير عن رأيه
بحرية ،ولكن في الوقت نفسه ،الك ّل
ي��ح��رص ع��ل��ى اس��ت��م��رار ال��ع�لاق��ات
السياسية والبحث عن المشترك بين
األحزاب السياسية في لبنان».
وردا ً على سؤال عن موقف اللقاء
ال��دي��م��ق��راط��ي م��ن ان��ع��ق��اد الجلسة
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ،أج����اب« :ن��ح��ن في
األس��اس نقول إنّ استمرار الشغور
في موقع الرئاسة هو نقيصة كبرى
وطنية ودستورية ،والح ّل األسلم
هو التوجه إلى انتخاب رئيس وفاقي
بين ك � ّل الكتل السياسية .أم��ا وقد
استعصى حتى اللحظة الوصول إلى
هذا الخيار ،فذلك ال يعني أن نعطل
المؤسسات األخرى».
وأضاف« :بالطبع ليس بيننا من

يريد أن يتصرف على قاعدة أنّ األمور
تجري وكأنّ شيئا ً لم يكن ،ولكن في
الوقت نفسه فإنّ وضع شروط على
الجلسة التشريعية والتشريع ،وربما
يتطور األم��ر إلى وضع ش��روط على
عمل الحكومة ،يقود الى تعطيل البلد
بالكامل وهذا ما ال نوافق عليه .هناك
حاجة إلى تشريع قضايا أساسية
يحتاج إليها المواطنون ويحتاج إليها
نظامنا السياسي وحياتنا الوطنية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية
ف��ي ظ � ّل تحديات هائلة ،ف�لا مب ّرر
لتعطيل التشريع .طبعا ً الرئيس بري
كما سمعت منه منفتح على النقاش
ح��ول ما يسمى بتشريع الضرورة
ولكن هناك ضرورة للتشريع ويجب
أن ال يتم توقف عمل المجلس النيابي
أو عمل مجلس الوزراء».
وم��ن زوار عين التينة :النائب
السابق خالد صعب ،ورئيس بلدية
صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن
البزري.

ن�شاطات
 ب���ح���ث رئ����ي����س ك��ت��ل��ة
المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة المستجدات واألوضاع
العامة في لبنان والمنطقة مع
السفير األميركي في لبنان دايفيد
هل .ثم استقبل السنيورة سفيرة
االت��ح��اد األوروب�����ي ف��ي لبنان
أنجيلينا إيخهورست.
 اس��ت��ق��ب��ل ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي ،في مكتبه
ف��ي ال��ي��رزة ،ال��ن��ائ��ب آالن عون
وبحث معه التطورات الراهنة في
البالد .ثم التقى القائم باألعمال
لدى السفارة السويدية في لبنان
آالني بيرغيتا هولست.
 ع����رض ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ل�لأم��ن ال���ع���ام ال���ل���واء ع��ب��اس
ابراهيم الوضع العام في لبنان
والمستجدات في المنطقة وسبل
التنسيق بين المديرية العامة
لألمن ال��ع��ام ومؤسسات األم��م
المتحدة ،مع المنسق الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد كاغ.
 ال��ت��ق��ى ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء
إب��راه��ي��م ب��ص��ب��وص وف����دا ً من
المنظمة الدولية الفرنكوفونية
برئاسة مدير برنامج «مجتمع
ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة» ف��ي المنظمة
الدكتور إمانويل أدجوفي ،وجه
إليه دعوة لحضور المؤتمر الذي
تنظمه الجمعية بالتعاون مع
المنظمة حول «حماية البيانات
ذات الطابع الشخصي وضرورة
إنشاء هيئة وطنية للمعلوماتية
والحريات».

قهوجي وآالن عون في اليرزة

ابراهيم وكاغ

(مديرية التوجيه)

