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حمليات �سيا�سية

«�إ�سرائيل» ...الدولة المجرمة
بكامل مك ّوناتها

شارل أبي نادر*

ل��م تكن عملية إع���دام الشهيد الفلسطيني ال��ش��اب عبد الفتاح
الشريف بإطالق الرصاص على رأسه مباشرة بعدما كان ينزف
مصابا ً على األرض من قبل جندي «إسرائيلي» في مدينة الخليل
في الضفة الغربية هي عملية اإلع��دام الوحيدة ،بل هي واح��دة من
ع��ش��رات العمليات المشابهة التي تحدث يوميا ً على معابر مدن
ص�� ّورت و ُنشرت على
الضفة الغربية ،ولكن ما ميّزها هو أنها قد ُ
وسائل اإلع�لام وعلى وسائل التواصل االجتماعي في غفلة من
رج��ال األم��ن والجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،حيث حظيت بك ّم هائ ٍل من
التعليقات المتباينة وردود الفعل المختلفة.
في الحقيقة ،تتع ّرض مك ّونات دولة العدو كافة ،من سلطة حاكمة
إل��ى معارضة إل��ى أجهزة أمنية وعسكرية ومستوطنين لضغوط
ليست ببسيطة ،بعد أن أخذت العمليات الفلسطينية تمت ّد وتنتشر
وت��ت��ط�� ّور ،ف��ه��ذه العمليات ت��ح��دث ف��ي أغ��ل��ب م��دن الضفة الغربية
حيث االختالط بين العرب واليهود ،وأيضا ً في مدن االحتالل غير
المختلطة حيث يتواجد اليهود «اإلسرائيليون» فقط ،وأصبحت
تطال كامل مكونات دولة العدو من المستوطنين المدنيين إلى رجال
األم��ن وحتى رج��ال الجيش الذين ينتشرون بكثافة داخ��ل األحياء
والشوارع لمؤازرة عناصر األمن والشرطة «اإلسرائيلية» ،وأيضا ً
تط ّورت هذه العمليات من الدهس بسيارات ومركبات إلى الطعن
بسكاكين منزلية أو بسكاكين خاصة ،إل��ى إط�لاق النار بأسلحة
فردية تس ّربت إلى أيدي الفلسطينيين بطرق مختلفة.
ه��ذه العمليات الفلسطينية وال��ت��ي ه��ي نتيجة حتمية وطبيعية
ل�لاح��ت�لال بكافة أب��ع��اده ونتائجه ،ج���اءت على خلفيات مختلفة،
منها على الخلفية الدينية ذات الرمزية الكبيرة بالنسبة إلى الشعب
الفلسطيني المؤمن ،والتي لها عالقة بالتع ّرض للمقدّسات اإلسالمية
والمسيحية في القدس ،كالتقسيم الزمني والمكاني ح��ول تقييد
المصلين المؤمنين بدخول المسجد األقصى الشريف لممارسة
الشعائر الدينية ،ومنها أيضا ً على خلفيات اجتماعية ضاغطة تتعلّق
بالفقر وبالبطالة وبكافة الحقوق البديهية للمجتمع ولألسرة وللفرد
ح��ول العمل والتعليم وغيرها م��ن الحقوق اإلنسانية والطبيعية
حي ،والتي هي ليست مؤمنة وليست متوفرة لإلنسان
لك ّل كائن ّ
الفلسطيني بشكل عام ،وحيث نرى السلطة الفلسطينية غائبة عن
متابعة هذه الحقوق ألسباب تتعلق بقدرتها المحدودة في ذلك ،أو
ألسباب تتعلق باالنقسام بين األخيرة وبين الشعب الفلسطيني
حول المنحى الذي تأخذه هذه المطالبات والذي تعتبره هذه السلطة
عنيفا ً وغير مقبول.
من ناحية أخرى ،نجد أنّ «إسرائيل» بكامل مكوناتها ،قد ذهبت
بعيدا ً في مواجهة قاسية وظالمة ومجرمة ومفتوحة على ك ّل أنواع
التحريض والقتل وحماية مطلقي النار القتلة من رج��ال الشرطة
والجيش «اإلسرائيليين» ،وذل��ك ب��دالً من التطلع إل��ى أسباب هذه
االنتفاضة أو ه��ذه الصرخة المليئة بالوجع وبالقهر وبالشعور
بالظلم وبالحرمان ،خصوصا ً في ظ ّل التع ّرض لمقدّسات الشعب
الفلسطيني ولحقه الطبيعي في ممارسة شعائره الدينية.
لقد ظهر «المجتمع المدني اإلسرائيلي» بأغلبيته مؤيدا ً لما قام
به الجندي «اإلسرائيلي» حول إع��دام المصاب الفلسطيني ،والذي
ك��ان يتخبّط بدمائه على األرض ،حيث أظهر استطالع للرأي عن
وجود نسبة  100/ 57مؤيدة لهذا التصرف ،كما أنّ وسائل اإلعالم
بأغلبيتها الساحقة نشرت البرامج والتحليالت المؤيدة والمب ّررة
لهذا اإلع��دام الوحشي ،وحتى المنظمات «اإلسرائيلية» والتي هي
قليلة عادة ،وغالبا ً ما ُتظهر رأيا ً مستقلاّ ً حول حقوق اإلنسان التي
يجب أن تكون مؤ ّمنة للشعب الفلسطيني ،وهي بالعادة تص ّوب على
الممارسات الضاغظة للجيش ولألجهزة األمنية ،أخذت على خلفية
منحى قريبا ً جدا ً من تبرير هذه اإلعدامات لدرجة
الحادثة المذكورة
ً
القول إنهم ّ
يفضلون رؤية «مخ ّربين» قتلى وليس جنودا ً أو رجال
أمن «إسرائيليين».
أم��ا على الصعيد الرسمي ،حكومة أو جيش أو أج��ه��زة أمنية،
ف��ال��واض��ح أن��ه��م ذه��ب��وا بعيدا ً ف��ي ال��ت��ش��دّد وف��ي ال��ق��رارات العنيفة
والتي تخالف أبسط القواعد القانونية واألص��ول المعروفة حول
التوقيفات وحول إج��راءات حفظ األمن وضبط المخالفين للقانون
او األشخاص الخطرين ،كما أنهم بتص ّرفاتهم هذه أزالوا ك ّل أشكال
القواعد الجنائية والجزائية متخ ّطين القانون وسامحين ألنفسهم
بتنفيذ إعدامات ميدانية دون األخذ بعين االعتبار التحقيقات وقواعد
اإلثبات واالعترافات وضاربين بعرض الحائط المفاهيم والمعاهدات
الدولية وحقوق اإلنسان كافة.
وأخيراً ...هذه الظواهر المجرمة لناحية العصبية أو العنصرية،
والتشدّد نحو القتل وال��ذي ظهر إجماالً ل��دى أغلب مكونات كيان
العدو «اإلسرائيلي» ،تد ّل على انّ هذا المجتمع لم يخرج من فكرة
التأثير الديني المتطرف ل��دى ه��ذا الكيان ف��ي نبذ اآلخ��ر ألسباب
اخ��ت�لاف ال��دي��ن وال��م��ذه��ب وال��ث��ق��اف��ة ،وي���د ّل إل��ى أنّ ه��ذا المجتمع
وال��ذي يبدو ظاهريا ً مجتمعا ً متطورا ً لناحية العلم واالختراعات
والتكنولوجيا ومستوى المعيشة واالنفتاح االقتصادي والتجاري
مع العالم ،هو بالحقيقة مجتمع عنصري ،متط ّرف ومتشدّد ،ال
يعطي لإلنسانية أي��ة قيمة .ه��و مجتمع ت��س��يّ��ره عصبيته خارج
القوانين واألع��راف الدولية واإلنسانية ،بشكل مخالف التفاقيات
جنيف وألغلب المعاهدات الدولية .هو مجتمع ينتهك أغلب القواعد
القانونية اإلنسانية المعروفة ،مجتمع يتفنّن بممارسة جرائم
الحرب وبانتهاكات حقوق اإلنسان.
* عميد متقاعد

�إميل لحّ ود :زيارة بان جاءت مت�أخرة
أكد النائب السابق إميل إميل لحود أنّ «زيارة األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون إلى لبنان تأخرت كثيراً ،ويبدو أنّ الرجل علم متأخرا ً بوجود أزمة
إنسانية في منطقتنا ،من دون أن يكتشف أنّ موضوع الالجئين نتيجة مباشرة
لإلرهاب ولمعاقبة من يحاربه ال من يدعمه ،في حين كان عليه أن يقصد تركيا،
المسبب األول لما تشهده أوروبا من حركة لجوء كثيف ،وأن يسأل رجب طيب
أردوغان عن سبب مشاركته في هذه الحرب وتمويل اإلرهاب وتسهيل دخول
المسلحين إلى سورية وخروج الالجئين منها ،وهؤالء باتوا ،لألسف ،الحلقة
األضعف في المؤامرة المتعدّدة األطراف ويدفعون ثمنا ً كبيراً».
وذ ّكر لحود ،في تصريح ،بمواقف جهات سياسية لبنانية شغلت مخيلتها
في تفسير أسباب ونتائج االنسحاب الروسي من سورية ،مشيرا ً إلى أنّ
«المعركة التي شهدتها تدمر ،والتي تأتي كحلقة في سلسلة االنتصارات التي
يحققها الجيش السوري ،هي انتصار جديد للشعب في سورية الملتف حول
رئيسه ،في وجه أبشع حرب تشنّ ضده ويشارك فيها بعض العالم المسمى
متحضرا ً مع التنظيمات األكثر إرهابا ً في التاريخ».
وتوقف عند «التحول في المواقف الدولية بعد أحداث بروكسل بعد ثبات
نظرية تمدّد اإلرهاب التي كان حذر منها الرئيس بشار األسد منذ األسابيع
األولى الندالع الحرب ،في حين تعكف السعودية وبعض الدول العربية ،التي
تخشاها أو تحتاجها ،على تشكيل تحالفات لمواجهة اإلرهاب ،ما يذكر بالمثل
الشعبي اللبناني عن الحامي والحرامي».
وسأل« :أين أصبحت رعد الشمال ،أم أن الرعد اقتصر على االنتقام من
المدنيين اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج»؟
وأضاف« :ال يراهن أحد على االنسحاب الروسي وتفسيره على أنه تغيير
في موقف موسكو ،بل على أصحاب هذه الرهانات أن يعيدوا حساباتهم
بشأن مواقف بعض الدول التي كانوا يعولون عليها ،وفي طليعتها الواليات
المتحدة األميركية وفرنسا ،وعليهم أال يغفلوا عن حقيقة ثابتة هي أنّ الجيش
السوري هو من يقف في مواجهة اإلرهاب ويدافع عن أرضه ويقدم الشهداء،
ومن خلفه ق��وات الدفاع الوطني التي تشكل الدليل األوض��ح على التفاف
الشعب حول الرئيس ،الى جانب حزب الله الذي يؤدي دورا ً ميدانيا ً أساسيا ً
في حماية الحدود اللبنانية كما في مؤازرة الجيش السوري ،وجميع األحزاب
التي تشارك في أشرف المعارك وال تبخل بشهادة وتضحيات».
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هوالند قريب ًا في لبنان ،هل ي�ؤ�س�س لتقارب �إيراني � -سعودي؟
 روزانا ر ّمال
بعد زيارة أمين عام األمم المتحدة إلى لبنان ،حديث عن
زيارة عالية المستوى من ضيف آخر إلى لبنان الذي يبدو
انه يتحضر ليكون مقصدا ً لرؤساء الوفود والشخصيات
الرفيعة المستوى العربية والدولية ،بالرغم من أن ال رئيس
جمهورية في البالد حتى الساعة.
لم يبا ِل بان كي مون كثيرا ً لعدم وجود رئيس للجمهورية
فهو يأتي بمهمة واضحة إلى لبنان ،في وقت دقيق من عمر
المنطقة ،حيث دقت ساعة التحوالت بالمواقف االستثنائية
والجذرية على ما بدا من التعاون األميركي الروسي الجدي
في األزمة السورية بعد سلسلة اجتماعات مكثفة بين وزير
الخارجية األميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي
الفروف ما قبل جولة جنيف المقبلة ،وكأن الطرفين يبذالن
ما أمكن العتبارها نقطة تحول دبلوماسية باألزمة ،كل هذا
يضاف إليه تحضيرات المعنيين بين األطراف المتصارعة
باليمن إلى جولة مفاوضات بالكويت للتمهيد إلنهاء الحرب
التي أعلن الجانب السعودي نيته إيقاف العمليات العسكرية
ضمن التحالف العربي الذي قادته الرياض على مدى عام.
كل هذا التحول وبان كي مون في لبنان في مؤشر مباشر
على أن شيئا ً ما قد حان موعده في هذا البلد ،وأن هذا األمر
يرتبط ب��دون شك باألزمة السورية وسبل المخارج التي
تبحثها الدول الكبرى والتي يساعد فيها كي مون هو اآلخر
كأن يرحب بتحرير الجيش السوري لمدينة تدمر األثرية
بعدما كان قد واظب على إدانته واستنكار ما اسماه الجرائم
ضد اإلنسانية على مدى خمسة أعوام.
بحث بان كي مون في لبنان أزمة الالجئين السوريين في
ما حكي عن أموال وهبات مخصصة من اجل تمرير ما يشبه
التوطين عبر الحرص على إبقاء جزء كبير منهم في لبنان،
وعلى ما يبدو أن لبنان يتحضر لسلسلة عروض وإغراءات

مترافقة مع تقدم المسار السياسي لالزمات المقبلة التي
فتحت أبواب التساؤالت أمام االتحاد األوروبي المتخوف من
ملف الالجئين السوريين الذين لم يتحدد مصيرهم بعد حتى
الساعة ،وفق ما يضمن النزول عند أزمة التغيير الديمغرافي
وما يجتاح أوروبا من ظاهرة إسالموفوبيا التي تكاد تؤسس
لمرحلة من االشتباك األهلي بين الالجئين والسكان.
وبعد زي���ارة ب��ان ك��ي م��ون إل��ى لبنان يعتزم الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند زيارة بيروت في منتصف نيسان
المقبل ضمن جولة في المنطقة ،تتحدث المعلومات أن ملف
الالجئين السوريين في لبنان سيتصدرها .هوالند الذي
كان قد أرجأ زيارته إلى لبنان خالل األشهر الماضية التي
كانت من المفترض أن تأتي بعد مبادرة بري الحوارية التي
باركتها باريس لكنها لم تحصل.
التوجه الفرنسي نحو لبنان يأتي في وقت كانت فرنسا
قد مهدت لتحول بالموقف تجاه دمشق برز ذلك بعدما خفت
الحضور اإلع�لام��ي السياسي وسحب من واجهة األزم��ة،
خصوصا ً بعد مرحلة لوران فابيوس الصدامية ،فانتقلت
فرنسا بعدها إلى مرحلة االقتراب إلى الواقعية.
يزور الرئيس الفرنسي لبنان من دون أن يعير اهتماما ً
كبيرا ً لغياب رئيس للجمهورية ،كان من المفترض أن يكمل
المشهد البروتوكولي للزيارة في مشهد يؤكد أهمية حصول
ال��زي��ارة قبل انقشاع مشهد التسويات .وإذا ك��ان لفرنسا
تاريخ في طرح مبادرات رئاسية بعضها نجح واآلخر سجل
في تاريخ الحرص الفرنسي المفهوم تاريخياً ،فإن لبنان
هذه المرة على موعد مع تحريك للركود الحاصل في هذا
الملف ما من شأنه أن يحصل خرق في العالقة السيئة بين
إيران والسعودية ،خصوصا ً بعدما حجزت فرنسا موقعا ً
وسطيا ً هاما ً يمكن استخدامه بهذا اإلطار ،رغم االمتعاض
الذي أظهرته باريس في موضوع سحب الرياض لنياتها
بمنح الجيش اللبناني مساعدات ،معتبرة أن هذا السالح قد
يقع بيد حزب الله.

خفايا
خفايا

فرنسا على موعد مع استغالل هذه الفرصة في تقريب
وجهات النظر بين طهران والرياض ،فهل ستتمكن من
النجاح في هذا ،خصوصا ً أن الملف الرئاسي اللبناني
يحتاج إلى تقارب من هذا النوع من اجل البت فيه والفراغ
الرئاسي هو أحد نتائج القطيعة بين البلدين؟
أما على صعيد المرشحين فيمكن التأسيس على دعم
باريس لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،كنقطة
التقاء بين موافقة سعودية ودعم فرنسي بعد االهتمام
الذي أظهره هوالند باتصال هاتفي يدعم مبادرة الحريري،
عندما زار فرنجية العاصمة الفرنسية قبل عودة الحريري
إل��ى بيروت ،ما يوحي ب��أن الدعم الفرنسي السعودي
المؤمن في ملف فرنجية يحتاج الدعم اإليراني أيضا ً الذي
بات ضروريا ً لمعرفة مصير هذه المبادرة.
سياسياً ،يعتبر التحول األميركي تجاه إيران وضغطها
باتجاه تعاون فرنسي معها أكثر ما يفسر هذا التوجه
الفرنسي نحو طهران ،وف��ي الوقت نفسه يحسم فكرة
إمكانية أن تتوصل المفاوضات إلى ما يشبه الصيغة
االنفتاحية نفسها التي أظهرتها العالقة الجديدة الجيدة
جدا ً بين فرنسا والجمهورية اإلسالمية ،في وقت لم يكن
ممكنا ً اعتبار أن مثل هذا االنفتاح قابل للتحقق بعد كل
المواقف التصعيدية الفرنسية تجاه طهران والمساندة
للموقف «اإلسرائيلي» الذي أظهرته في المحادثات النووية
وإذ بالتوجه نحو إيران يحصل.
زي��ارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان التي تعقب زيارة
بان كي مون وإن ركزت على ملف النازحين الذي يشهد
زيارات رفيعة المستوى افتتحها رئيس وزراء بريطانيا
دايفيد كاميرون إلى لبنان تؤكد القلق األوروبي من ملف
النازحين وتؤشر إلى تسويات كبرى بهذا الملف ستحتم
على ال��دول المعنية بالمنطقة التواصل من أجل إيجاد
أرضية قد تكون مقدمة لحل باقي الملفات العالقة للحاق
بقطار التسويات.

بدأ تيار إسالمي
تعتبر المدرسة الفكرية
التي انطلق منها هي
الركيزة أيضا ً للجماعات
اإلرهابية ،التواصل
مع تيار المستقبل
بغية التحالف معه في
االنتخابات البلدية
المقبلة ،وذلك في إطار
سعي التيار األول إلى
التغلغل في ما تبقى
من قاعدة شعبية
لـ«المستقبل» عن
طريق العمل التنموي
في البلدات والقرى
المحسوبة على األخير،
وال سيما في الشمال
والبقاع الغربي ،علما ً
أنّ التيار اإلسالمي أعاد
فتح خطوط التواصل
مع السعودية.

ا�ستقبل وفداً من كتلة الوفاء للمقاومة و�شدّ د على اال�ستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية

حردان :لقانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة الن�سبية
رعد :متوافقون �إزاء الق�ضايا الوطنية وجاهزون لمواجهة � ّأي حماقة «�إ�سرائيلية»
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان ،في مركز «القومي» ،رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ووفد ض ّم عضو الكتلة
الدكتور علي فياض والنائب السابق أمين شري ،وحضر
اللقاء نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ورئيس المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو.
ج��رى خ�لال اللقاء ت��داول في األوض���اع العامة على
الساحتين اللبنانية والقومية ،وت ّم بحث ملفات أساسية
لبنانياً ،وتحدّيات اإلرهاب المتمثلة بالعدو الصهيوني،
وأدواته من مجموعات إرهابية متطرفة.

رعد

وأكد النائب رعد أنّ هذه الزيارة ليست استثنائية ،وإنما
هي في السياق الطبيعي للعالقة التشاركية االستراتيجية
التي تربطنا مع الحزب السوري القومي االجتماعي ومع
الرئيس أسعد حردان.
ورأى أنّ الزيارة شكلت فرصة للتداول في كثير من األمور
المحلية واإلقليمية ،على ضوء التط ّورات التي تستج ّد
تباعاً ،والتي تنعكس على ساحتنا اللبنانية إيجاباً،
وقد كان هناك توافق تا ّم في وجهات النظر إزاء القضايا
الوطنية والتي هي مح ّل ح��وار ساخن بين المك ّونات
اللبنانية ،فنحن على توافق كامل س��واء على الصعيد
السياسي الذي يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية ،قانون
االنتخاب ،الحكومة ،وتفعيل عمل مجلس النيابي ،وكذلك
على الصعيد األمني المتصل بالتهديدات «اإلسرائيلية»
واإلمكانات الجاهزة ،على أعلى المستويات لمواجهة أيّ
حماقة «إسرائيلية».
وردا ً على سؤال حول فضيحة محطات اإلنترنت قال:
بعد أن جرى الكشف عن هذه الشبكة في لجنة االتصاالت
واإلعالم النيابية ،ووضع القضاء يده على هذا الموضوع،
نحن ال نريد أن نقلّل من خطورة هذا األمر ،لكنّ هذا البلد
أصبح مفتوحا ً ومخترقا ً على كثير من المستويات ،ألنه ال
توجد دولة قوية قادرة ومتماسكة ،بسبب الخالفات حول
القضايا األساسية التي بدونها ال يمكن أن تقوم دولة.

حردان

وص ّرح حردان قائالً :تش ّرفنا اليوم بزيارة اإلخوة في
كتلة الوفاء للمقاومة ،وكما أشار الحاج (محمد رعد)،
اللقاءات ليست حالة استثنائية بل تأتي في سياق لقاءات
التشاور الدائمة حول ك ّل المجريات على الساحة الوطنية
خصوصا ً والقومية بشكل عام.
أض���اف :نحن نتطلع إل��ى المزيد م��ن االس��ت��ق��رار في
لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية ،وهذا األمر ال يت ّم بشكل
سليم وصحيح إال بانتظام عمل المؤسسات ،من رئاسة
الجمهورية إلى تفعيل المجلس النيابي ،ليأخذ دوره
تشريعيا ً وعلى ك ّل الصعد ،وتفعيل دور الحكومة من دون

حردان مستقبالً رعد ووفد كتلة «الوفاء للمقاومة» في حضور مهنّا وقانصو

يتم �إال بانتظام عمل الم�ؤ�س�سات من رئا�سة الجمهورية
تعزيز الوحدة الوطنية ال ّ
�إلى تفعيل المجل�س النيابي
لبنان �أ�صبح مفتوح ًا ومخترق ًا على كثير من الم�ستويات لأنه ال توجد دولة قوية
قادرة ومتما�سكة
الحاجة إلى تهيئة ظروف واتصاالت حتى تعقد الحكومة
جلساتها.
ورأى حردان أنّ الحكومة مسؤولة عن البلد وعن الناس
ومصالحهم )...( ،والحكومة مطالبة بأن تعمل وتتح ّمل
مسؤولياتها ،ما دامت تحوز على ثقة المجلس النيابي
والناس...
وقال :نحن دائما ً مع تعزيز الحوار في لبنان ...وطاولة
الحوار تناقش جدول أعمال فيه ك ّل العناوين ،التي تشكل
سلة كاملة متكاملة .وقد ت ّم الحديث سابقا ً عن مواصفات
الرئيس ،وهناك نقاش إلنجاز هذا الموضوع.

مخزومي :لعزل االنتخابات البلدية
عن ال�صراعات ال�سيا�سة
زار رئيس حزب الحوار الوطني
فؤاد مخزومي رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري في عين التينة وعرض
معه األوضاع والتطورات الداخلية
واإلقليمية والدولية ،ووضعه في
أج���واء زي��ارت��ه ل��روس��ي��ا وج��والت��ه
والوفد االقتصادي ورج��ال األعمال
إل��ى ب��ل��دان الخليج لدعم اقتصاد
لبنان.
وث��� ّم���ن م��خ��زوم��ي ج��ه��ود ب��ري
«لترتيب األوض��اع الداخلية وإبقاء
ال���ح���وار م��ف��ت��وح �ا ً ب��ي��ن مختلف
األفرقاء» ،ودعا إلى «عزل االنتخابات
البلدية عن الصراعات السياسة ،ألنه
موضوع اجتماعي وبلدي بامتياز».
وج��دّد دعوته إل��ى «التوقف عن
السجاالت والصراعات حول القضايا
اإلقليمية ،واالل��ت��ف��ات إل��ى األح��وال
المعيشية الصعبة على اللبنانيين».
كذلك أك��د أن��ه بحث مع ب��ري في
موضوع االنتخابات النيابية آمالً «أن
تصل اللجنة المكلفة إلى إقرار قانون
لالنتخاب يعتمد النسبية».
وك���ان م��خ��زوم��ي التقى ف��ي مق ّر
«حزب الحوار الوطني» في المتحف،
وف���دا ً م��ن «ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر»
برئاسة نائب رئيس التيار للشؤون
السياسية ال��وزي��ر ال��س��اب��ق نقوال

بري مستقبالً مخزومي في عين التينة
ص��ح��ن��اوي ت��راف��ق��ه المحامية مي
خريش والسيد وليد األشقر ،وجرى
البحث في األوضاع العامة في لبنان
والمنطقة.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ع���رض ب��ري
ال���ت���ط���ورات م���ع ال��س��ف��ي��ر ال��ت��رك��ي
ت��ش��غ��ات��اي أرج���ي���س ،ف��ي حضور
المستشار اإلع�لام��ي علي حمدان،
وتسلم منه رسالة من رئيس مجلس
ال��ن��واب التركي بتشكيل المجلس
هيئة صداقة برلمانية مع مجلس
النواب اللبناني.

ك��م��ا ت��ل��ق��ى رس���ال���ة م���ن رئ��ي��س
مجلس النواب العاجي غيوم سورو
يشكره فيها على تضامنه وتعزيته
بضحايا ال��ه��ج��وم اإلره��اب��ي ال��ذي
تعرضت ل��ه س��اح��ل ال��ع��اج وعلى
إيفاده بصفته رئيسا ً لمجلس النواب
اللبناني ورئيسا ً لالتحاد البرلماني
العربي وفدا ً برلمانيا ً لبنانيا ً وعربيا ً
لمشاركته في التضامن مع ساحل
العاج في وجه اإلره��اب .كذلك وجه
إليه دع��وة رسمية ل��زي��ارة ساحل
العاج.

من الضروري أن يكون هناك قانون انتخابات يعتمد
لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية ،وأن يُقبل الجميع
على هذا االتجاه اإلصالحي الحقيقي ...ونحن متوافقون
على هذا األمر ،فقد ُج ِّربَتْ قوانين عديدة منذ االستقالل
حتى اليوم ،ولم نر منها إال توليد المزيد من األزمات ،أزمة
تولد أزمة.
وت��اب��ع :نحن نتمسك بك ّل سلة ال��ح��وار ،وبقانون
ان��ت��خ��اب��ات يشكل خ��ط��وة أول���ى على ط��ري��ق اإلص�لاح
السياسي في لبنان ،وك � ّل اللبنانيين يجب أن يكونوا
معنيّين باإلصالح )...( ،وما هو األفضل من أجل مصلحة

لبنان ووحدته واستقراره.
وق��ال ح��ردان :كما تفضل الحاج (محمد رع��د) نحن
متفاهمون على ك ّل األمور وهناك رؤية واحدة ،حول كيفية
التعامل مع الملفات ،وحول التحدّيات وسبل مواجهتها،
وخاصة مواجهة اإلرهاب الذي يجب أن يتوحد ك ّل أبناء
شعبنا في مواجهته.
وردا ً على سؤال عن التفاهم حول االنتخابات البلدية
ق��ال ح���ردان :البلديات تحصيل حاصل ،واالستحقاق
االنتخابي في البلديات استحقاق ضروري ومه ّم ،وأعتقد
أنّ األمور جارية و«ماشي الحال».

مقبل يزور الراعي ويلتقي �سفيرة �إ�سبانيا
زار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة ال��راع��ي في
الصرح البطريركي في بكركي ،وكانت خلوة حضرها
الرئيس السابق للمؤسسة المارونية لالنتشار ميشال
إده.
وفي نشاطه ،استقبل مقبل ظهر في مكتبه في الوزارة،
السفيرة اإلسبانية ميالغروس هيرناندو في زيارة جرى
خاللها البحث في األوضاع وال سيما ما يجري في جرود
عرسال ورأس بعلبك من تطورات أمنية.
وتركز البحث بشكل خاص على نشاط «يونيفيل»
في الجنوب ،ال سيما أنّ المملكة اإلسبانية في طليعة
الدول المشاركة في هذه القوات ،إذ يبلغ عديد وحدتها
العسكرية  624عنصرا ً تنتشر منذ ع��ام  2006بين

مرجعيون وال��خ��ي��ام وكفركيال وح���دود الغجر ،كما
تقوم بمهمات إنمائية في البلدان الواقعة ضمن نطاق
عملياتها.
وتطرق البحث إلى موضوع قيادة هذه القوات لكون
الجنرال لوتشيانو بورتوالنو القائد الحالي سيُعيَّن في
منصب جديد في األمم المتحدة وأنّ إسبانيا تطرح قائدا ً
أسبانيا ً ليح ّل محله.
وقالت هيرناندو بعد االجتماع« :طلبت من معالي
الوزير أن يمنحني القليل من وقته للتقدم بطلب رسمي
لترشيح إسبانيا لرئاسة قوات يونيفيل ،كما تسنت لنا
فرصة التحدث عن زيارة األمين العام لألمم المتحدة
التي أعتبرها مهمة جدا ً للبنان وسط التحديات الكبيرة
التي يواجهها اليوم».

معلولي :لالتفاق على �صيغة م�شتركة
تحمي الوجود الم�سيحي
رأى النائب األسبق لرئيس مجلس ال��ن��واب ميشال
معلولي «أنّ رؤس��اء الطوائف المسيحية مدعوون إلى
االجتماع ووضع الصيغة المشتركة التي تؤمن سالمة
المسيحي والبقاء في أرضه سالما ً مك ّرماً».
وق��ال معلولي في بيان« :باألمس احتفل الكاثوليك
والموارنة بعيد الفصح حسب التقويم الغربي ،وبعد
حوالى خمسة أسابيع يحتفل األرثوذكس بالفصح وفق
التقويم الشرقي».
وأضاف« :وهكذا يصلب المسيح مرتين في عصر يصلب

فيه المسيحيون ،خاصة في المشرق العربي ،فيذبحون
على أيدي التكفيريين ويهجرون خالفا ً لتعاليم اإلسالم
الذي يدعو إلى السالم والرحمة».
وسأل« :هل بهذا الخالف نحمي المسيحيين أم التكاتف
والتضامن والوحدة بين مختلف الطوائف نضع الخطط
التي تؤول إلى حمايتهم وتجذرهم في أرضهم»؟
وختم معلولي« :إنّ رؤساء الطوائف المسيحية مدعوون
إلى االجتماع ووضع الصيغة المشتركة التي تؤمن سالمة
المسيحي والبقاء في أرضه سالما ً مك ّرماً».

