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حمليات �سيا�سية

معركة عر�سال:
ت�سليم �أميركي بدور حزب اهلل
هتاف دهام
يقتضي ح � ُّل المعضلة ال�س��وري��ة ال�ق�ض��ا َء على اإلره��اب
بك ّل أشكاله ،ولذلك لن تبقى في لبنان جزيرة خارجة عن
الشرعية ومنطقة تهدّد األمنَيْن اللبناني والسوري على ح ّد
س��واء .لكن ي�ب��دو أنّ معركة ج��رود ع��رس��ال ورأس بعلبك
ليست مستعجلة بالشكل الذي يت ّم تناوله ،خاصة أنّ هناك
ملحة.
مجموعة وقائع نوعية استجدّت تجعلها غير ّ
ال��واق��ع االول :ان�ق�ط��اع ال�ط��ري��ق ال�ب��ري��ة م��ن ش�م��ال لبنان
وع��رس��ال إل��ى ت��دم��ر -السخنة  -القريتين  -ال��رق��ة .وهذا
االن�ق�ط��اع ج��رى نتيجة ال �ت �ط��ورات الميدانية ال�ت��ي حصلت
ف��ي ت��دم��ر وال�ق��ري�ت�ي��ن وال�س�خ�ن��ة وق�ب�ل�ه��ا ف��ي م�ه�ي��ن ،وه��ذا
عمليا ً قطع الربط الذي كان بين البادية السورية والجرود
السورية – اللبنانية وصوالً إلى عرسال وحتى إلى الضنية
وعكار .وتبقى الطريق البحرية طرابلس ،اسطنبول بحرا ً
(كليس – غازي عنتاب) جرابلس ،الرقة ،التي تربط بين هذه
المجموعات الكامنة ومحركيها ،وإن كانت حركتها مرصودة
من األجهزة األمنية في مرفأ طرابلس عندما تتوفر معلومات
مسبقة.
الواقع الثاني :االقتتال الداخلي لدى المجموعات اإلرهابية
في الفترة التي سبقت تحرير تدمر والقريتين ومهين وجعل
وضعها صعبا ً للغاية وإن كان هناك أكثر من ثالثة آالف من
مقاتلي داع��ش الذين ف��روا من هذه المناطق باتجاه البادية
السورية في القلمون الشرقي على بعد  40كيلومترا ً من
دم �ش��ق وق ��ام ��وا ب �ه �ج��وم م �ف��اج��ئ ع �ل��ى م�ع�م��ل لإلسمنت،
واختطفوا أكثر من  300من عمال شركة اإلسمنت ومقاوليها
وأع��دم��وا  50م�ن�ه��م ،وأغ� ��اروا أي �ض �ا ً ب�ه�ج��وم م�ف��اج��ئ على
ّ
والض َميْر ،وفي البادية نفسها ،نجح الجيش
مطا َر ْي السين
السوري في ص ّد الهجوم الكبير الذي تع ّرض له المطاران،
كما نجح والمقاومة في ص ّد هجوم على محطة حرارية في
الض َميْر ،وقضى على  27داعشيا ً جثثهم احتفظ بها الجيش
السوري.
هذه الهجمات االلتفافية من مناطق هزم فيها هذا التنظيم
اإلره��اب��ي ،س�ب��ق ل�ه��ا أن ن�ف��ذت ع�ن��دم��ا ان�س�ح��ب داع ��ش من
المحطة الحرارية بقلب ريف حلب الشرقي هجوما ً كبيرا ً
باتجاه طريق خناصر ،واضطرت القوات السورية وحلفاؤها
إلى التعامل مع هذه الجحافل الداعشية التي هاجمت شاللة
الكبيرة والصغيرة وق �ض��ت ف��ي حينه ع�ل��ى المجموعات
المنسحبة.
وما يتخ َّوف منه حاليا ً تكرار سيناريو هجمات التفافية
كهذه لجحافل إرهابية منسحبة ،وأن تحاول إح��داث خرق
عبر البادية نحو لبنان على القاعدة نفسها في الهجومين
السابقين .لكن حجم اإلمساك بالموقف من القوات السورية
وحلفائها في الداخل السوري ،ومن قبل حزب الله والجيش
اللبناني على السلسلة الشرقية ،يجعل هذا األمر مستب َعداً.
العامل ال�ث��ال��ث :مستوى الجهوزية ال�ت��ي أص�ب��ح يملكها
الجيش اللبناني والتطور النوعي في إدارة عملياته ،وغرفة
العمليات المشتركة بينه وبين األميركيين في إحدى مناطق
لبنان القريبة م��ن م�س��رح العمليات ،وال�م��د َّع�م��ة بكثير من
أج�ه��زة ال��رص��د االس�ت�خ�ب��اري والتقني لتوفر متابعة على
مدى أرب��ع وعشرين ساعة .وه��ذا ما أح��دث نقلة نوعية في
التصدي للمجموعات اإلرهابية؛ ويبدو في عرسال المدينة
وريفها المباشر أن المسألة سياسية أكثر منها عسكرية
ل �ه��ا .وت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ق��وى المعنية ب��وض��ع ع��رس��ال وتحديدا ً
ت�ي��ار المستقبل ،ال��ذي ال ي��ري��د ف��ي ال�م��دى المنظور تغطية
معركة تكرس الشراكة عمليا ً بقوة بين المقاومة والجيش
بتوزيع المهام والجغرافيا ومناطق السيطرة .وق��د يكون
األمر ألسباب تتعلق بملف النزوح السوري ألن المخيمات
ال �م��وج��ودة ف��ي ع��رس��ال ليست بيئة ح��اض�ن��ة لإلرهابيين
فحسب ،ب��ل معسكرات إرهابية بكل م��ا تعنيه ه��ذه الكلمة
من معنى؛ لكن عندما يحين الوقت ستجد المقاومة نفسها
م �ض �ط��رة ل�ل�ق�ي��ام ب �م��ا ُي �ن �ه��ي ه ��ذا ال��واق��ع ال��ش ��اذ ،بالشكل
المناسب .فتوقيت العمليات ال��ذي ستحدده وفقا ً لقراءتها
الميدانية والعسكرية سيكون منسقا ً مع معسكر الدفاع عن
سورية ،ال سيما أن هناك غطاء روسيا ً لحزب الله بضرب
اإلره��اب في الجرود ضمن منظومة مكافحته واستئصاله،
وتسليم أميركي واقعي بالدور المحوري الذي يؤدّيه حزب
الله في حماية لبنان من خطر اإلرهاب العابر للحدود البرية
وس ّد هذه النافذة الخطيرة عليه ألنه يمثل راهنا ً للغرب واحة
ه��دوء لخدمة توطين  2مليون ن��ازح س��وري على أراضيه.
في وقت يرفض الحزب خيار توطين النازحين الذي يعمل
له الغرب بشكل مقنّع ،ويرى الحزب أنّ استئصال اإلرهاب
يحمي لبنان أوالً ويسهم بعودة النازحين ثانياً.
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هل يُعيد الم�شنوق تمو�ضعه؟
 روزانا ر ّمال
المنطقة التي تتوجه اليوم نحو المفاوضات السياسية بدال ً
من التصعيد الذي ساد نحو خمس سنوات وضعت لبنان أمام
خيارات عدة ،لجهة سلوك مخارج تسهل تمرير االستحقاقات
االساسية ،أبرزها االنتخابات النيابية التي ت ّم حسمها بتمديد
لمجلس النواب ضمن مفهوم النزول عند المخاطر األمنية
وااللتفات إلى ما يمكن أن تشكله أيام االنتخابات من مساحة
لتنفيذ أعمال إرهابية في وقت كانت القوى الجهادية تمعن في
استهداف لبنان بانفجارات متنقلة إلى ان وصلت للتموضع
في جرود البالد وبلدة عرسال الحدودية.
التمديد للمجلس النيابي اللبناني مدعوما ً بمنطق وزير
فسر هذه المخاطر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي ّ
للبنانيين ،أكد في أكثر من مرة بعد ان ت ّم االتفاق بين القوى
السياسية عليه ،أنّ لبنان يعتبر إحدى ال��دول التي تتمتع
باستقرار نسبي والفت ،بالنظر إلى محيطه الذي يعيش نارا ً لم
تقتصر على البلدان المعنية مثل سورية والعراق بل تعدّتها
لتصل إلى أوروبا.
يدرك وزير الداخلية والبلديات أنّ االنتخابات النيابية
كانت ممكنة في ذل��ك الوقت ،فبالنظر إل��ى مناطق متوترة
عدة تعيش وضعا ً أدق مما يعيشه لبنان مثل العراق ،فإن
االستحقاق االنتخابي قد تم خوضه ونجاحه بشكل طبيعي
وحصد اعترافا ً دوليا ً بشرعية االنتخابات ايضاً .العائق
الذي كاد يقسم اللبنانيين إلى نقطة غير ق��ادرة على إعادة
الوضع إلى ما هو عليه كان قانون االنتخاب الذي بقي يخشاه
أكثر األفرقاء تأثرا ً باألوضاع التي تجري في الجوار واألكثر
انخراطا ً فيها والذي ال يضمن شكل تحالفه االنتخابي وضمان
نسبة المقترعين لمصلحته ،إذا ت ّم التسليم أنّ حزب الله
مطمئن لحلفائه ومناطق نفوذه وشارعه وهو تيار المستقبل
الذي ّ
فضل تمرير التمديد على أن يخوض انتخابات مجهولة

النتائج فما كان على الرئيس نبيه بري إال الموافقة باعتبار انه
ال يشارك في إجراء انتخابات غير ميثاقية فلحق به حلفاؤه.
الميثاقية ذاتها يتذ ّرع بها تيار المستقبل اليوم أو بالحد
األدنى يرفعها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إلى
أعلى أولويات حسم الملف الرئاسي ،فهو على رأس حزبه
غير مستع ّد للمشاركة بانتخابات رئاسية ال تضمن حضور
الفصيل السني األكبر في البالد وهو تيار المستقبل ،وكل
هذا ألنّ األخير غير واثق من نسب شعبيته في مناطق خسر
فيها أصواتا ً وانقسمت لمصلحة شخصيات متطرفة ك ّرست
األزمة السورية قضية اساسية في عملها السياسي لسنوات،
خصوصا ً في الشمال ،وهنا يحوز وزير العدل السابق اشرف
ريفي الجزء األه ّم مما تغيّر وتبدّل في القاعدة السنية نفسها،
اضافة إلى تموضع النائب خالد الضاهر في سرب بعيد عما
ينادي فيه الحريري من اعتدال منذ عودته إلى البالد.
يجسد مرحلة السياسة
يعكس الحريري هذا االعتدال الذي
ّ
المقبلة على المنطقة بترشيح النائب سليمان فرنجية
للرئاسة وفق حسابات خارجية ،وهو بهذا اإلطار فاجأ تياره
بشكل خلق خالفات جدية ودقيقة ،فبعض مَن فيه طمح فعالً
إلى حيثية سنية وازنة بعدما أدرك أنّ الحريري م ّر بتجربة
انتكاسة حقيقية لمشروع العداء لسورية وإسقاط رئيسها
باإلضافة إلى وضع مالي صعب وعالقة ملتبسة مع اإلدارة
السعودية الحالية.
الوزير نهاد المشنوق الذي ظهر أكثر من مرة على انه احد
ابرز صالت الوصل بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر
وكصديق لحزب الله ،كان يحيط باسمه بعض التساؤالت
حول نيات تجعل منه اسما ً مطروحا ً لرئاسة حكومة مع
العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية ،ضمن صيغة أدرك
المشنوق أنها تترجم َن َفس الفريق السعودي الحاكم الجديد
من الرئيس الحريري ويتمثل بعدم دعمه لرئاسة الوزراء
مجددا ً فيكون اسما ً مطروحا ً مثل اسم الرئيس تمام سالم
أو غيرهما مما يمكن أن يؤكد على عدم نضوج أجواء تعيد

 استقبل رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه ،في دارته في
بنشعي ،السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون ،وجرى عرض التطورات
في لبنان والمنطقة ،في حضور وزير الثقافة ريمون عريجي.
وكان بون أقام حفل عشاء لمناسبة إطالق «حلقة أصدقاء الثقافة
الفرنسية» ،ف��ي حضور شخصيات سياسية وإعالمية واجتماعية
واقتصادية.
 بحث رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وزير السياحة
ميشال فرعون ،في حضور وزير االقتصاد آالن حكيم.
وبحث المجتمعون في موضوع جهاز أم��ن الدولة «والطريقة غير
المسؤولة والمجحفة التي يتم التعاطي فيها مع هذا الملف» .واتفقوا على
«متابعة التواصل لتنسيق الخطوات المقبلة».
 من جهة أخرى ،جال فرعون في مغارة جعيتا ،حيث أعلن «إعادة
فتح جزئها السفلي بعد الحادث الذي أودى بسائح مصري منذ فترة ،وبعد
اتخاذ اإلجراءات الضرورية للسالمة العامة في المغارة».
وقال فرعون« :عمدنا إلى إقفال هذه المغارة بعدما باشرنا بالتحقيق
والتدقيق من جهة ،واتخاذ اإلجراءات وتنفيذها من جهة ثانية ،حيث كلفنا
شركة التدقيق سوكوتيك للتحقيق والتدقيق واتخاذ اإلجراءات لمستوى
السالمة العامة على المستوى الدولي ،وقد تبين أنّ هناك إجراءات بحاجة
للتنفيذ للوصول إلى المستوى المقبول ال��ذي يسمح لنا بإعادة فتح
المغارة السفلى من جهة ،ووجود تعهدات أخرى الستكمال اإلجراءات التي
نعتبرها بحاجة إليها كي يتم تنفيذها في األشهر القادمة».

الحريري رئيسا ً للحكومة.
يتخلى المشنوق اليوم عما من شأنه أن يحافظ على تلك
العالقة المميّزة التي بناها مع التيار الوطني الحر حتى بات
الوزير «الخصم» األكثر وثوقا ً في صفوفه ويعلن بطريقة
مباشرة رفضه لمسألة االعتراف بضرورة أن يكون الرئيس
صاحب حيثية مسيحية أكثرية .وهو يقصد العماد عون
بعد أن تربّع على األكثرية بترشيح القوات اللبنانية له،
فيقول« :مثلما هناك فزاعة التوطين هناك فزاعة الحضور
المسيحي في الدولة ،وخرافة الرئيس األقوى في طائفته...
هل الرئيس نبيه بري هو األقوى في طائفته؟ وهل رؤساء
الحكومة الثمانية الذين شكلوا حكومات منذ الطائف إلى
اليوم ،غير الرئيسين رفيق الحريري وسعد الحريري ،هم
األقوى في طائفتهم؟ الجواب الصريح والصادق والدقيق:
«كال».
يتموضع المشنوق تماما ً اليوم تحت عباءة الحريري مجدّدا ً
من دون أيّ فرصة للتفكير مجدّدا ً بتلك الحيثية السنية التي
كان يطمح إليها ويعلن بشكل واضح عن دعمه ترشيح النائب
سليمان فرنجية أو على األقل عدم اقتناعه بفكرة وجوب أن
يكون عون ممثالً للمسيحيين حتى ولو حصد األكثرية كما
شرح.
ي��درك وزي��ر الداخلية والبلديات ي��درك تماما ً أنّ الطريق
لفوز تيار المستقبل باالنتخابات البلدية بما يبدد مخاوفه
هو ضرب التحالف المسيحي بالعمق من اجل التخفيف من
وطأة الخسارة المتوقعة في بعض المناطق بين مجالس
بلديات وأعضاء بالدخول المسيحي القوي بمجرد تحالف
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؛ وبالتالي تنشأ أسئلة
متسلسلة تحت ه��ذا المفهوم أب��رزه��ا :هل يكون تموضع
المشنوق وموقفه من العماد عون هو موقف نهائي؟ هل يؤشر
موقفه إلى مرحلة رضى سعودي مستجد عن الحريري العائد
من موسكو ضمن أجواء تسويات جدية؟ أم أن كل ما ورد يبقى
ضمن إطار تمرير مرحلة االنتخابات البلدية؟

تساءل نائب بارز عن
األسباب التي دفعت
رئيس حزب «القوات
اللبنانية» إلى أن يورد في
حديثه التلفزيوني األخير
تلفيقات من نوع حديث
للسفير اإليراني في
لبنان محمد فتحعلي مع
شخصيات دبلوماسية
يقول لهم فيه« :إذا كنتم
تريدون انتخابات رئاسية
فاذهبوا إلى الفاتيكان
إلقناع العماد ميشال
عون بسحب ترشيحه»،
وهو ما نفاه فتحعلي
طبعاً ،وقال النائب البارز:
«يبدو أنّ جعجع هو
المزروك بدعمه ترشيح
عون ،ويريد بعث رسالة
بهذا المعنى إلى َمن
يعنيهم األمر في الداخل
والخارج»!

تر�أ�س �أعمال الم�ؤتمر الثالث والع�شرين لالتحاد البرلماني في القاهرة

بري :العرب في الم�سرح الخلفي والطائفية علة ديمقراطيتنا

خالل افتتاح أعمال المؤتمر في القاهرة
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ «الجيش اللبناني هو المؤسسة
وعماد الوطن ،وأنّ أي جيش في العالم هو حامي األوط��ان ،والجيش
اللبناني يقوم ب��دوره خصوصا ً على ح��دودن��ا الشرقية والشمالية،
وأيضا ً في مساعدة «يونيفيل» في الجنوب ،وبالتالي ،هو حامي الحدود
اللبنانية ،وأهم من ذلك أقول أنّ له دورا ً كبيراً ،باإلضافة لقوى األمن
الداخلي واألمن العام في حماية الداخل اللبناني ض ّد اإلرهاب المتمثل
بـ«داعش» وأخواته».
وفي معرض ردّه على أسئلة عدد من مراسلي وسائل اإلعالم العربية
واللبنانية التي تغطي وقائع أعمال المؤتمر الـ 23لالتحاد البرلماني
العربي ،تحدث بري عن الملف السياسي ،فقال« :ال يمكن أن نحصل على
اإلصالح بالقوة ،وال يمكن التغيير بالقوة ،لذلك ال ب ّد من الحوار خصوصا ً
عندما تكون الفتن مندلعة داخل البلدان ،وهذا األمر مررنا به في لبنان عام
 1975كما تعلمون وبقينا  14سنة .وبالنتيجة ،ثبت هذا األمر الذي أقوله،
ال أحد يستطيع أن ينتصر على أخيه في بلده».
يخص العالم العربي ،رأى «أنّ هناك مؤامرة كبرى حيكت
وفي ما
ّ
باسم الديمقراطية وفي الحقيقة هي الفوضى الخالقة التي وعدنا بها
وتحققت رغم إنكار الكثير بأنها لم تتحقق» ،الفتا ً إلى «أنّ الفتن داخل
الطائفة اإلسالمية وداخل المجتمعات العربية انطلقت وال تزال .وأستطيع
القول أنّ المؤثر األول واألكبر في هذا الموضوع هي مقاربة ومصالحة
بين الخليج والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،خصوصا ً بين السعودية
وإيران .هذا الموقف قلته في لبنان وأقوله اآلن المصالحة أو التقارب بين
اإليرانيين والسعوديين ليس فقط على المسلمين ،بل على الجميع».
وكان الرئيس بري ترأس ،بصفته رئيسا ً لالتحاد البرلماني العربي،
أعمال المؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد في مق ّر جامعة الدول العربية
في القاهرة.
وأك��د في كلمة ألقاها خ�لال جلسة االفتتاح «أنّ استقرار أنظمتنا
السياسية القطرية والعربية الشاملة يجب أن يعتمد الحوار وإقـرار
الحلول السياسية».

إلعادة نسج حوار
بين السعودية وإيران

فرنجية مستقبالً السفير الفرنسي

خفايا
خفايا

وقال« :يجب جعل الحوار نهج حياة ال مجرد عملية سياسية يفتح
الباب لح ّل القضايا القطرية والعابرة للحدود .إنني أرى أنّ أم الحلول
تكمن في إعادة نسج حوار بين الدول العربية الخليجية والمملكة العربية
السعودية خصوصا ً ودول اإلقليم بما فيها إيران».
أضاف« :إننا في إطار عملية الحوار لح ّل المسائل السورية واليمنية
والليبية وغيرها نتطلع بإيجابية إلى الديبلوماسية األممية الجارية في
جنيف والديبلوماسية الكويتية برئاسة سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح من أجل جمع األطراف اليمنية كما نتطلع بأمل إلى
األدوار العمانية إلرساء حلول قطرية والتوصل الى تفاهمات إقليمية،
وأوجه عناية األشقاء جميعا ً إلى أنّ المحيط اإلسالمي وأقصد اإليراني
والتركي والباكستاني وقد قطع أشواطا ً في تثمير عالقاته على خلفية
االتفاق بين إي��ران ودول خمسة زائ��دا ً واح��دا ً وقد سبقتنا إلى الحصاد
االقتصادي كذلك الواليات المتحدة األميركية وروسيا والصين وأوروبا».
وبالنسبة إلى المسألة السورية ،أشار بري إلى «أنّ اآلمال والتوقعات
المبنية على الحوار األميركي ـ الروسي ـ األوروبي وحدها ال تكفي بتجاهل
القوى الفعلية القائمة إقليميا ً وعربياً .والديمقراطية يا سادة ال تنبت في
كروم الرماد».
وقال« :إنني في اإلطار نفسه وفي سبيل إخراج اإلرهاب من المعادالت
الداخلية نؤكد دعمنا للحكومة المركزية في العراق منتظرين ان يكون
العام الحالي عام تحقيق اإلصالحات السياسية .إننا نؤكد أيضا ً على
دعوة اإلم��ام األكبر لألزهر الشريف والعاهل السعودي في األمس إلى
الوحدة واالعتدال ونبذ التطرف».

مواجهة اإلرهاب

أضاف« :إن القضية المركزية بالنسبة لنا هي مواجهة اإلرهاب وفي
األساس إرهاب الدولة الذي تمثله إسرائيل ض ّد أشقائنا أبناء الشعب
الفلسطيني .وفي مواجهة الوجه اآلخر لإلرهاب وأقصد اإلرهاب التكفيري
فإننا على وقع هزائمه وتقليص سيطرته الجغرافية وعلى وقع نشاطه
المحموم واستهدافاته في آسيا وافريقيا وأوروبا فإننا نرى أنه ال ب ّد من
إنشاء غرفة عمليات أُممية برعاية مجلس األمن تنسق النشاط العسكري
واالستخباري وعمليات تجفيف م��وارد اإلره��اب المالية والتسليحية
وموارده البشرية وتمنع حركته عبر الحدود».

بري ونظيره المصري يوقعان اتفاقية تعاون
ولفت إلى «أنّ ك ّل بلد من بلداننا يقع على منظار تصويب اإلره��اب
الذي وصلت شظاياه إلى ك ّل بيت عربي في المشرق العربي  ،وإلى أنّ
اإلرهاب يحاول نقل إماراته إلى المغرب العربي عبر ليبيا والجوار الليبي،
والضغط كذلك على خاصرة جمهورية مصر العربية من سيناء وعلى
الجزائر وتونس وتشاد عبر حدودهم».
وفي الشأن اللبناني ،لفت بري إلى «ازدياد قناعة اللبنانيين بأنّ بلدهم
يمثل ضرورة عربية» ،مؤكدا ً «أنّ بلدنا يمثل ضرورة دولية وقد عبر عن
ذلك االهتمام الدولي المتزايد ببلدنا من خالل زيارة بان كي مون األمين
العام لألمم المتحدة ورئيسي البنك الدولي واإلسالمي وتحركات بنك
االستثمار األوروب��ي لتعزيز االستثمارات في لبنان .وفي هذا األسبوع
يصل الرئيس الفرنسي ورؤساء أفريقيين».

نرى أمالً بانتخاب رئيس

وتطرق إلى ملف االستحقاق الرئاسي قائالً« :إننا في لبنان بدأنا نرى
أمالً في آخر النفق نسأل الله أن ال يكون سرابا ً يحسبه العطشان ما ًء في
توصل األط��راف اللبنانية الى إنجاز االستحقاق الدستوري ،بانتخاب
ّ
يشق طريقه إلن��ج��از استحقاق
رئيس الجمهورية .إنّ لبنان ال��ي��وم
االنتخابات البلدية التي ستجري بعد أسابيع الشهر المقبل .إننا من
لبنان نوجه عنايتكم إلى أننا نستقبل مليون ونصف مليون من النازحين
من أشقائنا السوريين وحوالى نصف مليون من األشقاء الفلسطينيين
جاء بضعة آالف منهم مؤخرا ً من مخيمات سورية».
ورأى «أنّ ح� ّل مشكلة النازحين والالجئين هي بتعجيل الحلول
السورية التي تعيدهم إلى وطنهم وبانتظار أن تستكمل خطوات الحل في
هذا الصيف فإننا نستدعي دعما ً عربيا ً إنمائيا ً تربويا ً وصحيا ً وخدماتياً،
وفي مجال الطاقة والبيئة وخاصة دعما ً لجيشنا الذي يقدم التضحيات
ويتعرض يوميا ً لهجمات إرهابية على حدوده الشرقية والشمالية وعلى
حدود مجتمعه».

المسألة الفلسطينية
والتهديدات «اإلسرائيلية»

ولفت إلى «أنّ إسرائيل تواصل تهديداتها ومناوراتها ونشر منظوماتها
القتالية الحديثة على حدودنا وانتهاكها دائما ً لمجالنا الجوي ـ وال أبلغ
إن قلت إنه ال يمر أسبوع من دون أن تحصل انتهاكات كهذه ـ وحدودنا
السيادية البرية ومياهنا اإلقليمية ،ما يستدعي زيادة تمسكنا بوحدة
شعبنا وجيشنا ومقاومتنا .إنّ ك ّل ما تقدم يستدعي دعمكم ودعم مختلف
األطر البرلمانية اإلسالمية والجهوية والقارية واللغوية والدولية لترسيم
الحدود البحرية للبنان والضغط على إسرائيل لتنفيذ كامل مندرجات
القرار .»1701
واعتبر بري «أنّ التحديات المفروضة على األمة تستدعي استعادة
موقع القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب وإدانة ك ّل اإلجراءات
العنصرية اإلسرائيلية وعلى وج��ه الخصوص عمليات اإلع��دام التي
ينفذها الجنود الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين وصوال ً إلى شطب
القوانين التي تشرع قتل األغيار وتقسيم المسجد األقصى المبارك مكانيا ً
وزمانياً» ،مستعيدا ً الذكرى  68لمجزرة دير ياسين ،ومحذرا ً «من تمادي
إرهاب الدولة في هذا الكيان الصهيوني».
وق��ال« :إننا مدعوون إلى تأكيد دعمنا المطلق للقيامة الفلسطينية
الراهنة والتي تجاوزت الهبة واالنتفاضة ،والتي قدمت حتى اآلن ما يزيد
عن  230شهيدا ً وهي تقاتل بصدرها وبقبضاتها العارية والسكاكين
والحجارة أعتى قوة إرهابية للجريمة المنظمة في العالم ممثلة بالجيش
اإلسرائيلي .أثبت هؤالء الفتية واألطفال والشباب والنساء أنّ المقاومة
تذكرة هوية وليست جواز سفر على اإلطالق .هي تذكرة هوية فلسطين،
وليست جواز سفر لالستيطان في هذا المكان أو ذاك .إنني باسمكم أرحب
بقرار لجنة حقوق اإلنسان الدولية التابعة لألمم المتحدة ،خصوصا ً ما
يعنيه إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات اإلسرائيلية والدولية العاملة
في المستوطنات».

التوصيات

ومن أجل إطالق فعاليات وأنشطة االتحاد البرلماني العربي دعا بري
المؤتمر إلى تبني التوصيات التالية:
ـ إنشاء لجنة برلمانية دائمة برئاسة األخ م��رزوق الغانم وعضوية
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وم��ن يرغب من ال��س��ادة رؤس��اء
البرلمانات العربيه لدعم صمود الشعب الفلسطيني والقيامة الراهنه
للشعب الفلسطيني الباسل وصورة حركته السياسيه والديبلوماسية في

(أحمد عاصي)

المحافل الدولية على أن تبدأ هذه اللجنة مه ّماتها بتسجيل البند الطارئ
على جدول أعمال االجتماع مئة وخمسة وثالثين القادم لالتحاد البرلماني
الدولي القادم في جنيف.
ـ إنشاء لجنة برلمانية خاصة تتابع أوض��اع ليبيا والجوار الليبي
برئاسة دول��ة األخ علي عبد العال رئيس مجلس ال��ن��واب المصري،
خصوصا ً أنني ال أخفي مخاوفي من أن يكون العام  2016هو عام ليبي.
ـ إعادة إحياء لجنة السوق العربية المشتركة ،خصوصا ً أننا نلمس
هذه األيام التوجه إلنشاء السوق الخليجي تكون حافزا ً وملهما ً إلنشاء
السوق العربية المشتركة.
وفي مجال التوصيات فإني أراهن على تنشيط عمل لجنة المرأة في
االتحاد إذ ال يمكن لألمة العربيه أن تشطب نصف طاقتها وإمكانياتها
المتمثلة بالمرأة.
أخيرا ً إنني أطلب إنشاء لجنة خاصة ،في إطار االتحاد ،إللزام الحكومات
بشرعة حقوق اإلنسان العربي التي أقرتها جامعة الدول العربية وكذلك
مبادرة الرلمانات والمجالس الشوروية العربية إلى إقرار خطط وطنية
لحقوق اإلنسان.
وفي الختام قدم الرئيس بري «التبريكات والتعازي لمصر بشهداء
قوتها المسلحة وأجهزتها األمنية الذين سقطوا في الحرب ض ّد اإلرهاب
الغادر ،وكذلك التعازي لمصر بالنجوم التي التمعت في سمائها وسماء
العروبة ورفعت رأسنا عاليا ً في مجال الدبلوماسية اإلعالم والشعر،
وأقصد معالي بطرس غالي واألستاذ محمد حسنين هيكل والخال عبد
الرحمن األبنودي».

الغانم والعربي

بعد ذلك ،تحدث الرئيس السابق لالتحاد البرلماني العربي مرزوق
الغانم فشدّد على «أنّ القضية المركزية تبقى القضية الفلسطينية»،
رافضا ً جعلها سالحا ً للمزايدة.
ثم ألقى األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي كلمة دعا فيها
إلى «رؤية عربية مشتركة لمواجهة التحديات وتداعيات األزمات التي
تعصف بعدد من الدول العربية» ،وأكد أنّ «األولوية تبقى في العمل على
هزيمة اإلرهاب واقتالعه من جذوره وبيتئه».
وحضر جلسة االفتتاح الوفد البرلماني اللبناني المرافق للرئيس
بري الذي ض ّم النواب روبير غانم وميشال موسى وإميل رحمة وقاسم
عبدالعزيز ،والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في القاهرة أنطوان عزام.
واجتمع الرئيس بري بعد الظهر إلى األمين العام للجامعة العربية
نبيل العربي ودار الحديث على التطورات الراهنة.

رئيس مجلس النواب المصري

وكان بري التقى فور وصوله إلى القاهرة يوم السبت ،رئيس مجلس
النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد في مق ّر المجلس حيث
عقد لقاء استهله الرئيس بري شاكرا ً مصر رئاسة ومجلسا ً وحكومة على
استضافة أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني العربي ،وأشار إلى أنه حرص
منذ انتخابه في المؤتمر الطارىء لالتحاد في جنيف على هامش اجتماع
االتحاد البرلماني الدولي على أن تكون القاهرة مكان انعقاد أول مؤتمر
في واليته.
وشدّد على دور الديبلوماسية البرلمانية العربية وتفعيلها ،وقال:
«لم أتخيل أن اقف أو أعيش مثل هذه الفترة المجنونة التي نشهدها،
ما يستدعي منا جميعا ً العمل بكل إمكاناتنا لمواجهة أخطار اإلرهاب
والفتنة».
وأض��اف« :إنّ لبنان والحمدلله يشهد وضعا ً أمنيا ً جيدا ً وقد ساهم
الحوار الوطني ال��ذي دعونا إليه في تعزيزه ،لكنّ لدينا مصيبة منذ
االنتداب .هناك علة في ديمقراطيتنا هي علة الطائفية».
وتطرق إلى الوضع في المنطقة ،فقال «إنّ هناك إمبراطوريات تتزعم
المنطقة ،والعرب ويا لألسف في المسرح الخلفي .ونحن نعول على
دور مصر في ظ ّل قيادتها ،ونأمل خيراً .لع ّل االتحاد البرلماني العربي
يستطيع أن يساهم في ل ّم الشمل كما فعلنا وال نزال نفعل في الحوار
الوطني في لبنان ،حيث أنّ الوضع األمني مستقر ،ونأمل في انتخاب
رئيس الجمهورية».
ور ّد رئيس مجلس النواب المصري مهنئا ً الرئيس ب��ري برئاسته
االتحاد .وقال« :لبنان رغم صغره في المساحة كبير بأبنائه ،فأنى ذهبنا
نجد اللبنانيين في أعلى المراكز».
ثم وقع الرئيسان بري وعبد العال بروتوكول تعاون بين مجلسي
البلدين ،وجاال في أرجاء مبنى المجلس ،ال سيما متحفه.

