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وا�شنطن تف�صل ملف حزب اهلل عن �إيران

في عيد المقاومة والتحرير:
لن نن�سى مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

انتصار المقاومة اللبنانية واالن��دح��ار «اإلسرائيلي» المذ ّل من
س
أس َ
جنوب لبنان دون قيد أو شرط ،بعد  22سنة من االحتاللَّ ،
لمرحلة جديدة في تاريخ ال�ص��راع العربي «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،وغيَّ َر
المعادالت والحسابات في المنطقة ،مؤكدا ً أهمية العمل المقاوم
بصفته الخيار الوحيد لتحرير األرض ،والستعادة الحقوق .حيث
ت� ّم إع�لان نهار  25أي��ار  2000عيدا ً للمقاومة والتحرير من قبل
رئيس ال��وزراء األسبق الدكتور سليم الحص ،أطال الله في عمره،
بعدما اجتمع مجلس ال��وزراء في  24أي��ار في بنت جبيل برئاسة
رئ�ي��س الجمهورية حينها ال�ع�م��اد إم�ي��ل ل�ح��ود وح �ض��ور الرئيس
الحص الذي بارك للبنان انتصاره المبين ،وللجنوب والبقاع الغربي
تحريرهما من االحتالل ،مؤكدا ً العزم على مواصلة العمل إلطالق
أسرانا ومعتقلينا من السجون «اإلسرائيلية» وتحرير مزارع شبعا،
ومشيدا ً ببطوالت المقاومة وصمود الشعب.
فاالنتصار ال��ذي صنعته المقاومة ع��ام  2000أسقط عنجهية
جيش االح �ت�لال ،ث��م ج��اء انتصار تموز ع��ام  2006م��ؤك��دا ً قدرة
المقاومة بأن تطال الكيان الصهيوني في األعماق ،وفارضا ً معادلة
توازن رعب معه ،وجاعالً «إسرائيل» تعاني حقا ً أزمة وجود ال مثيل
لها ،حيث تضاعفت أرقام الهجرة المعاكسة للمستوطنين ،وباتت
«إسرائيل» تلجأ لحلفائها في مجلس األمن واألمم المتحدة للضغط
على المقاومة كي توقف صواريخها عنها.
وعبارة «الحمد لله اللي تح ّررنا» ال ت��زال تتردّد على ألسنة ك ّل
وجنوبي قاسى من ظلم االحتالل ومن اع�ت��داءات عمالئه
جنوبية
ّ
عليه وم��ن ل�ي��ال��ي ال�س�ه��ر ال�ط��وي�ل��ة ع�ل��ى وق��ع ال�ق�ص��ف المدفعي،
وساعات االنتظار الطويلة على بوابات المعابر المذلّة ،والتي ال تزال
آثارها واضحة في أكثر من مكان .ومعتقل الخيام ،الذي اختلط فيه
صراخ المقاومين األبطال بدماء رفاقهم وآالمهم ال يزال شاهدا ً على
ما كان.
ول �ك��ن ع�ش�ي��ة االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى الـ 16الن �س �ح��اب الجيش
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» م��ن ج�ن��وب ل�ب�ن��ان ،ال ي��زال ف��رح أه��ال��ي ب�ل��دة شبعا
الحدودية منقوصا ً بسبب استمرار «إسرائيل» في احتالل مزارع
شبعا ،والتي لها مكانة كبيرة في ذكرياتهم ،وفيها أراضيهم التي
لطالما حملت لهم الخير .ومزارع شبعا هي منطقة تقع على الحدود
بين لبنان وهضبة ال �ج��والن ال�س��وري��ة المحتلة ،تمت ّد بطول 24
كلم وع��رض  14كلم ،مربعة على منحدرات وت�لال وسهول على
ارتفاع  1200متر عن سطح البحر .وعلى الرغم من مطالبة دولتنا
م��رارا ً وتكرارا ً بممارسة سيادتها على عموم م��زارع شبعا وتالل
كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر ،إال أنّ األمم المتحدة لم
تستجب لطلبها ،حتى أنّ الخط األزرق الذي رسمته عام  2000كح ّد
فاصل بين حدود كيان االحتالل في فلسطين المحتلة ،ولبنان أبقى
معظم تلك المناطق ضمن األراض��ي المحتلة ،إذ زعمت تلك الهيئة
األممية زورا ً بأنها ج��زء من هضبة ال�ج��والن الخاضع للسيطرة
«اإلسرائيلية».
ولذلك ،فعندما ال تفلح القرارات الدولية من ر ّد الحق إلى أصحابه،
يصبح من واج��ب المواطن أن يلجأ إل��ى وسائل القوة للدفاع عن
أرض ��ه ،وه��ذا أم��ر تجيزه القوانين واألع���راف ال��دول�ي��ة .وم��ن هذا
المنطلق ،تم التسليم بشرعية المقاومة الوطنية بعد عدوان «عناقيد
الغضب» عام  ،1996والذي شنّته «إسرائيل» علينا بوحشية تفوق
ال�ت�ص� ّور ،ال سيما عند ارتكابها لمجزرة قانا البعيدة ع��ن مرمى
المواجهة .ففي ذل��ك ال��وق��ت ،ظ � ّن األه��ال��ي بأ ّنهم إذا م��ا استظلّوا
بمركز من مراكز األم��م المتحدة ،فإنهم سوف يكونون آمنين من
سالح الغدر «اإلسرائيلي» ،كما ظنّوا بأنّ مركز األمم المتحدة في
قانا هو في عصمة ومنعة وحماية واحترام من قبل دولة اإلجرام
والعدوان .ولك ّن «إسرائيل» أرادت أن ترسل رسالة للعالم بأسره،
رسالة مفادها بأنها ال تعترف ال بعهد وال بميثاق وال بشرعة سوى
بشرعة القتل وال ّذبح واإلره��اب .وحينها أيضاً ،وقفت كافة دول
العالم عاجز ًة خائب ًة بائس ًة أم��ام مشاهد أش�لاء الرضع واألطفال
المحروقين في مذبحة قانا ،وذلك دون أن يستطيعوا أن يدينوا أو
يحاسبوا ولو حتى عريف واحد في الجيش «اإلسرائيلي».
كما يحلو للبعض أن ينسى ،أو أنه نسي فعالً هذا المجد العظيم
الممزوج بدماء الشهداء وبمعاناة الجرحى وعائالتهم .فيما البعض
اآلخر لم تخنه الذاكرة ،خصوصا ً ألنّ السيادة ال تتجزأ وهي تعني
ك ّل شبر من مساحة الـ  10452كلم ،2وألننا يجب أن نحمي وطننا
من االنتهاكات «اإلسرائيلية» البرية والجوية والبحرية كافة ،وألنّ
مخططات الفوضى الخالقة ومشاريع تفتيت ال��وط��ن وتقسيمه
تتهدّدنا من ك ّل صوب وك ّل جانب.
ً
وقد يكون البعض قد نسي أيضا مزارع شبعا وتالل كفرشوبا،
ولم يعد يريد أن يسمع «ال عن نصر وال عن انتصار» ،فيما آخرون
لم ينسوا أبدا ً مئات المجازر والمذابح التي ارتكبها كيان االحتالل
وع �م�لاؤه األذالء ،ك�م�ج��زرة األوزاع� ��ي وراش �ي��ا وم��ذب�ح��ة كونين
وم �ج��زرة ع��دل��ون ،وم �ج��زرة ال�خ�ي��ام والعباسية وم �ج��زرة صبرا
وشاتيال ومجزرة سحمر وبئر العبد وإقليم التفاح ومجزرة جباع
ودي��ر الزهراني والنبطية الفوقا ومذبحة قانا والمجازر التي أتت
مع عملية الليطاني واجتياح  6حزيران وحرب السبعة أيام وعملية
عناقيد الغضب .فحجم التضحيات التي قدّمها المقاومون لالحتالل
الصهيوني ،ع ّمق في وجدانهم معنى التح ّرر والسيادة واالستقالل
يفسر حساسيتهم
ورفض التبعية والخضوع واالرتهان .وهذا كله ما ِّ
ض ّد ك ّل موقف أو برنامج أو إجراء سياسي أو اقتصادي أو أمني من
شأنه أن يستجيب لمصالح الخارج على حساب مصالحهم الوطنية،
وتحسسهم مسؤولياتهم الوطنية.
ناهيك عن وعيهم
ّ
ولهذا ،فإنّ عيد المقاومة والتحرير لهذا العام وك ّل عام ،يجب أن
يكون العيد الذي يجدّد فيه اللبنانيون تمسكهم بالمعادلة الذهبية
«الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري لحماية االنتصار،
كما يجب أن يكون العيد الذي يتذ ّكر فيه اللبنانيون تقاسمهم للمعاناة
والصمود مع الشعب الفلسطيني .فوطننا أمانة ومسؤولية ،وهو
وطن عظيم ووطن االنتصار على «إسرائيل» ووطن العيش المشترك
ووطن الحوار.
ومن هذا المنطلق أيضاً ،فإنّ دماء شهدائنا يجب أن تكون عامالً
من عوامل وحدتنا وتكاتفنا ولتوقف رهان البعض منا على الخارج،
فوطننا وطن الرسالة ،بحاجة إلى طبقة سياسية تصل إلى مستوى
هذا الوطن ،ألنه ال يجوز لوطن بمستوى هذه المقاومة وهذا اإلبداع
وه��ذا العدد من الشهداء أن يكون فيه أشخاص يقلّلون من أهمية
العمل المقاوم ،فهذا عيب وع��ار أخالقي .خصوصا ً أنّ االنتصار
انطوى على جملة حقائق منها أنّ إرادة الشعوب المقاومة هي أقوى
من ك ّل عدوان واحتالل ،وأنّ سيادة األوطان تصونها إرادة الشعوب
المقاومة فيما مصير االحتالل دوم� ً�ا إلى زوال ،وأنّ المقاومة لم
تهزم االحتالل «اإلسرائيلي» فحسب ،وإنما كسرت شوكة كيانه،
وأسقطت هيبته ووهم تف ّوقه ،وردعته عن استسهال العدوان على
لبنان .ولذلك ،فال ب ّد من تعزيز التكامل الوطني ض ّد ك ّل مشاريع
الفتنة التي تستهدف لبنان ،وض ّد ك ّل الصراعات والنزاعات الدموية
التي ال تخدم سوى أميركا و«إسرائيل» ومساعيهما الرامية لتقسيم
المنطقة إلى دويالت على أسس طائفية ومذهبية وعرقية.
نتوجه بالتبريك والتهنئة إل��ى أه��ال��ي الشهداء
وأخ �ي��راً ،فإننا
ّ
والجرحى وإلى سماحة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
وإلى المقاومين الوطنيين واإلسالميين كافة الذين يواصلون معركة
تحرير األمة من براثن الصهاينة والتكفيريين كي تظ ّل المقاومة راية
العرب والمسلمين وعنوان عزتهم .فنحن على يقين بأننا بإذن الله
سننتصر على «إسرائيل» مجدّداً ،وسنح ّرر فلسطين...

*محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

تبدو السياسة الغربية سياسة متناقضة ظاهرياً،
لكنها بالواقع متوازنة لجهة الحفاظ على مصالح محلية
وخارجية تعتبرها واشنطن أس��اس العالقة بينها وبين
حلفائها ،من هنا تبدأ الظواهر واألح��داث بتفسير نفسها
تلقائيا ً في وقت كادت تشكل بعض الخطوات تصدّعا ً كبيرا ً
بينها وبين حلفائها وبعضهم مق ّرب جدا ً مثل «إسرائيل»
بالدرجة األولى والمملكة العربية السعودية على صعيد
عربي أو خليجي ،حتى باتت تفاهمات واشنطن تقابَل
بخطوات كان متوقعا ً عكسها ،واألكثر حضورا ً اليوم توقيع
الواليات المتحدة األميركية مع مجموعة دول الخمس زائد
واحد االتفاق النووي مع إيران.
أفرز إنجاز االتفاق واقعا ً جديدا ً وروحية جديدة لتعامل
طهران مع العالم ولتعامل العالم معها ،وكانت أبرز نتائجه
زيارتين رئيسيتين قام بهما الرئيس حسن روحاني الى
ايطاليا وفرنسا مع ما للبلدين من رمزية أوروبية دينية
أسست لعالقة
وثقافية ،فانبثقت عنهما عقود تجارية وازنة ّ
اقتصادية طويلة األمد نظرا ً لحجم العقود بالمليارات.
االن��ط�لاق من وض��ع التفاهم ال��ن��ووي اإلي��ران��ي كركيزة
أساسية في ايّ مطالعة سياسية في الشرق األوس��ط هو
أساس وسيبقى حتى سنوات طويلة ،فمنذ عشية التوقيع
ويتوسع منطق
بدأت التغيّرات الدرامتيكية تطفو ويتعزز
ّ
التحالفات بالمنطقة ،واتخذت السعودية «القرار الجريء»
بشنّ حرب مفصلية على اليمن ال��ذي يبقى األكثر أهمية
بهذا اإلط��ار ،فهي واح��دة من أب��رز تداعيات ه��ذا التوقيع
ال��ذي يك ّرس بشكل أساسي إي��ران ج��ارة خليجية ق��ادرة
على الهيمنة على الخليج سياسيا ً واقتصادياً ،والرياض
تدرك تماما ً حجم ومعنى هذا التوقيع القادر على استجالب
القوى األوروبية والغربية نحو طهران ،وقد نجحت في ذلك

حتى أنّ معظم الدول التي كانت تعارض سياسة إيران في
سورية ،وتكثر من إطالق المواقف المندّدة لدعمها لحزب الله
والجيش السوري مثل فرنسا ،أحجمت بشكل نهائي عن هذه
التصريحات وانصرفت لتعزيز العالقة الفرنسية اإليرانية
الثنائية كأولوية.
التوقيع أنتج بشكل متوقع حلفا ً متض ّرراً ،فـ»إسرائيل»
ومعها السعودية وتركيا هي دول غير مستفيدة من هذا
التفاهم بين اإليرانيين والغرب ،أو هذا التح ّول الذي من شأنه
تبييض صفحة إي��ران بالكامل بعد صورة تشدّد وتط ّرف
أحاطت بها لعقود من الزمن ،إضافة إلى مواقف دقيقة جدا ً
تتعلق بمصير «إسرائيل» صدرت عن هذا النظام الذي ال
يزال يتبناها بالكامل نظرا ً العتبارها منهجا ً في أيديولوجية
وعقيدة ثابتة كاعتبار «إسرائيل» مثالً «كيانا ً محتالً سيزول
حتماً» .بالتالي فإنّ تداعيات متوقعة سلفا ً من قبل الواليات
المتحدة وهي بالتأكيد لم تكن مفاجئة بالنسبة إليها ق ّررت
تخطيها أو إيجاد نوع من المخارج أو استنباط أساليب
لترويض حلفائها حتى ال يخت ّل التوازن السياسي بالمنطقة،
ولو كلف هذا األمر جهدا ً أميركيا ً غير مسبوق.
عملياً ،أكثر ما يعني واشنطن هو تل أبيب وتعايشها
مع الواقع الجديد ،فـ»إسرائيل» تعتبر انّ اإلدارة األميركية
تخطت ب��ق��راره��ا م��س��أل��ة ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى األم���ن القومي
«اإلسرائيلي» كخط أحمر بتعاونها مع مَن يدعم أعداءها مثل
حزب الله بشكل خاص ،واليوم بات ممكنا ً تفسير الخطوة
األميركية بعد مرور ما يقارب السنة تقريبا ً على التوقيع
ومساحة «إسرائيل» من الحرص.
كان من المفترض أن تتأثر العالقات اإليرانية الغربية
وتؤثر بطريقة أو بأخرى على حلفائها وعالقتهم بمنظمات
دولية وغربية وبنظرة الدول إليهم ،فحزب الله مثالً المصنف
إرهابيا ً بجناحه العسكري أوروبياً ،كان من المنتظر أن
يتح ّرر من التصنيفات بأقرب وقت وكان متوقعا ً أيضا ً أن
يجري تواصل مباشر بين األميركيين والحزب في ملفات

محلية في لبنان ،وهذا ما خلص إليه الكثير من التحليالت
الصحافية والسياسية ،إال انّ ذلك لم يحصل ولم يتأثر
الحزب إيجابا ً حتى الساعة بمفاعيل االتفاق بين اإليرانيين
والغرب ويلفت اليوم بشكل دقيق تصعيد غير مسبوق على
حزب الله بقيادة أميركية مباشرة بقرارات تعاقب ماليا ً ك ّل
من له عالقة أو يتعاون اقتصاديا ً وتجاريا ً معه من أفراد
ومؤسسات وتساهم في هذا مصارف محلية ودولية ،في
وقت ترفع العقوبات عن إيران ويتعزز وضعها التجاري
واإلنمائي.
يتكشف هنا أنّ واشنطن فصلت بين مصلحتها في
ض��رورة توجهها نحو طهران لح ّل باقي مشاكل المنطقة
في سورية والعراق وأفغانستان من جهة ،ولجهة حاجة
السوق الغربي واألوروب��ي لمساحة عمل واسعة موجودة
في إيران اليوم من جهة أخرى ،معتبرة أنّ «إسرائيل» معنية
بملف حزب الله فقط فلماذا تخسر واشنطن فرصة التق ّرب
من إيران واالستفادة منها بمجرد ربطها بدعمها لحزب الله؟
أخذت واشنطن على عاتقها مسألة تقويض حزب الله
أمنيا ً وسياسيا ً وماليا ً وإعالميا ً مستعينة بمعاونين عرب
وخليجيين مثل دول كالسعودية التي صارت رأس حربة
النزاع مع الحزب ،وك ّل هذا تق ّرر في قمة أوباما ونتنياهو في
تشرين الثاني الماضي ،فحققت نتائج واضحة بهذا اإلطار
بينها اغتيال قائد كبير في الحزب ،وهو مصطفى بدر الدين،
وش��نّ أوس��ع مروحة عقوبات مصرفية عليه ،إضافة إلى
حجب وسائله اإلعالمية.
فصل ملف حزب الله المالي عن إيران بالكامل واالستفادة
مما يمكن أن تتيحه فكرة التعاون مع ط��ه��ران ،ب��دال ً من
المقاطعة ،خطة أميركية «إسرائيلية» وتنسيق واضحان ال
يمكن إنكار نجاحهما فيه .وهو أمر مفترض أن يدركه حزب
الله جيدا ً في معرض تصدّيه وتحذيره المستم ّرين من
المخططات األميركية ــــ «اإلسرائيلية» ضدّه.

استغرب وزير في
الحكومة استمرار
ممارسة زوجة وزير
العدل المستقيل
أشرف ريفي مهنة
المحاماة ،مشيرا ً
إلى أنه لم يت ّم بت
استقالة ريفي بعد،
ولم تح ّل وزيرة
العدل بالوكالة أليس
شبطيني مكانه ،ولم
تمارس مهام الوزير
األصيل المستقيل.
ورأى الوزير أنّ سبب
عدم تولي شبطيني
مهام وزارة العدل
هو التوازن الطائفي
والمذهبي والمناطقي
الذي اعتمد عند تأليف
حكومة الرئيس تمام
سالم.

مخزومي يزور عون :متوافقون على �ضرورة
اللقاء الوطني :قانون الن�سبية الكاملة
�إنجاز مختلف اال�ستحقاقات الد�ستورية
هو المدخل الحقيقي �إلى الإ�صالح
ن ّبه من محاوالت اعتماد ممثليات للمعار�ضات ال�سورية

أعلن ح��زب ال��ح��وار الوطني في
بيان أنّ رئيسه فؤاد مخزومي التقى
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
العماد ميشال ع��ون في دارت��ه في
الرابية ،وعرض معه «المستجدات
خصوصا بعد إن��ج��از االنتخابات
البلدية واإلخ��ت��ي��اري��ة وال��ت��ط��ورات
اإلقليمية وال��دول��ي��ة» .وه��ن��أه على
«فوز مرشح التيار الوطني الحر في
االنتخابات النيابية الفرعية التي
جرت في جزين».
وق��ال مخزومي إن��ه «يتوافق مع
ال��ع��م��اد ع��ون على ض���رورة إنجاز
مختلف االستحقاقات الدستورية
س������واء ع���ل���ى م���س���ت���وى رئ���اس���ة
الجمهورية أم االنتخابات النيابية ال
سيما أن جملة من المؤشرات برزت
في سياق إجراء االنتخابات البلدية
واإلختيارية من دون تسجيل مشاكل
أو استخدام السالح ونتائجها التي
تؤكد أن اللبنانيين تواقون للتعبير
عن مواقفهم مما يجري في بلدهم
وللتغيير أيضا خصوصا في صفوف
الشباب» ،مؤكدا أنّ «البلد بحاجة
إلى ورشة ديموقرطية».
وأك���د «ض����رورة ق���راءة التغيير
الحاصل في الديمغرافية الشعبية
واالنتخابية ومعرفة كيفية ترجمتها
خالل االنتخابات النيابية المقبلة».
ول��ف��ت إل����ى أن���ه «ب��ح��ث م��ع ع��ون
ملفي االنتخابات الرئاسية وقانون
االنتخاب» ،معتبرا ً أنّ من «األفضل
ل��ل��ب��ن��ان أن ت��ح��ص��ل االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية لكي ال نبقى ف��ي جمود
ونفعل مجددا ً مؤسسات الدولة ،ثم
التطلع نحو س��نّ ق��ان��ون انتخابي
عصري وهو قانون النسبية ،كما أنه

مخزومي وعون خالل لقائهما في الرابية
علينا أن نعمل على تشكيل حكومة
جديدة فاعلة».
ولفت مخزومي إلى «وجود الكثير
من المصالح السياسية التي تقف وراء
المطالبة بإبقاء قانون الستين ولكن
ردة الفعل الشعبية خالل االنتخابات
تكشف اتجاه المواطنين إلى المطالبة
بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.
وه��ذا ما تم االتفاق عليه مع العماد
عون الذي سنبقى على تواصل معه
للمضي في الحوار ،خصوصا ً في ظل
المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة
ب��دءا ً من سورية إل��ى اليمن وليبيا،
حيث يتطلب على كل السياسيين أن
يتحاوروا لكي ال نضطر إلى العودة
إلى الدوحة أو الطائف» ،معتبرا ً أنّ
من «األجدى بنا أن نتحاور جميعا ً في
بيروت لنبني مرحلة جديدة ونكون
حاضرين خالل التسويات الجديدة

في المنطقة لما فيه مصلحة لبنان».
وأك���د «ط��ي��ب ال��ع�لاق��ة م��ع ع��ون
الذي يملك مشروعا ً وطنياً ،إضافة
إلى التقارب بينه (مخزومي) وبين
السعودية ،حيث بدأ حياته العملية
هناك منذ العام  1975حتى اليوم»،
معتبرا أن «في مصلحة لبنان إعادة
العالقة التاريخية مع السعودية
إلى سابقها ،ففي الخليج هناك 480
ألف لبناني يرسلون بين  8و 9مليار
دوالر ،بالتالي لدينا مصلحة كبيرة
بمد اليد للخليج» ،معتبرا ً أنّ «علينا
العمل على ذلك ضمن برنامج نطرحه
قبل شهر رمضان المبارك لنشجع
الخليجيين على العودة إلى لبنان
السياحي م��ن خ�لال إع��ط��اء ص��ورة
جميلة ع��ن بلدنا ووض��ع��ه األمني
المستقر».

ّ
وهاب :ال مب ّرر لت�أجيل االنتخابات النيابية
والن�سبية تبقى ّ
الحل الأمثل
رأى رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام
وهاب خالل رعايته احتفال التخرج السنوي للعام - 2015
 2016لطالب ثانوية الرويس الدولية ،أن «ال مبرر بعد اليوم
لتأجيل االنتخابات النيابية وهو ما أكدته االنتخابات البلدية
واالختيارية» ،الفتا ً إلى «خطة خبيثة يقوم بها البعض
لتأجيل ّ
بث قانون االنتخابات عله يستطيع أن يفرض علينا
القانون الذي يريده».
وأكد وهاب أنّ قانون انتخاب أكثري أو قانون انتخاب
«عجيب غريب يسمى بين النسبي واألكثري «لن تختلف
نتائجه أبدا ً عن قانون الـ .»60
وختم وه���اب« :ه��م ي��ري��دون الهيمنة داخ��ل طوائفهم
ومناطقهم واستمرار األحادية داخل مناطقهم بينما يأخذون
على البعض اآلخر بأن لديهم سالح وما الى ذلك من عناصر
قوة» ،متوجها ًإلى هؤالء بالقول« :هؤالء لديهم سالح لمحاربة

العدو ولكنكم أنتم تستعملون ما هو أخطر من السالح ،أنتم
تغتصبون حقي في الدولة وحقي في قانون االنتخاب وحقي
في الوجود السياسي ،أنتم كل ما تريدونه هو أن تأخذونا
الى قانون يناسبكم» ،معتبرا بأن «فريق  8آذار إذا إرتكب
هذه الخطيئة يكون قد ارتكب خطيئة كبيرة بحق البلد وحق
المواطن وكل العملية التي قمنا بها بتسليمهم البلد منذ العام
 2005أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من إغراق البلد في
النفايات حيث لم يتمكن فريق «المستقبل» حتى اليوم من
الخروج من مستنقع النفايات» ،آمالً «أن ال أحد من فريق 8
آذار يغش بك ّل هذا التباكي في موضوع اإلنتخاب» ،متمنيا ً أن
«يصغي الجميع الى ما قاله السيد حسن نصرالله في حديث
عن موضوع اإلنتخاب ،ألنّ النسبية تبقى هي الح ّل األمثل
لتجديد الحياة السياسية في لبنان وتجديد هذه السلطة
العفنة فيه».

�إميل لحود :رف�ض «نائب ال�شاي»
القانون الن�سبي يدعو �إلى ال�سخرية
أكد النائب السابق إميل لحود ،في تصريح ،أنّ «كالم
الرئيس سعد الحريري عن تعطيل إرادة اللبنانيين يستوجب
موافقة الحريري على إجراء استفتاء شعبي الختيار قانون
االنتخاب األمثل ،في ظل عجز مجلس النواب ،ومن خلفه
الطبقة السياسية ،منذ سنوات عن إق��رار قانون انتخاب
جديد» ،الفتا الى «أن ذلك يستوجب العودة الى الناس ليقرروا
أي قانون يريدون».
وشدد لحود ،على «أنّ إعالن نائب «الشاي» رفضه للقانون
النسبي طالما هناك سالح غير شرعي ،يدعو الى السخرية
فعال ،ويستدعي المباشرة بنزع السالح غير الشرعي الذي
رفع فوق رأس المواطنين الفقراء الذين وع��دوا برشوة في
انتخابات بيروت وت ّم الكذب عليهم».
ورأى أنّ «إجراء انتخابات وفق قانون الستين أو القانون

المختلط سيعني حتما ً تمديدا ً للواقع المزري الذي يعيش
اللبنانيون في ظله ،فهل تتحمل هذه الطبقة السياسية التي لم
تنتج إال المصائب والويالت استمرار هذا الواقع الذي تسببوا
به؟».
وتوقف عند كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله عن قانون النسبية ،معتبرا ً أنّ «هذا الكالم وطني
يصدر عن رجل استثنائي يترفع عن المصالح والزواريب
التي يحشر بعض السياسيين أنفسهم فيها ،باحثين عن
قانون انتخاب على قياسهم ليحافظوا على حضورهم
السياسي وعلى مصالحهم  ،في حين يبحث هو عما يحقق
أفضل تمثيل لمختلف الفئات ،ولو خسر نائبا ً هنا ونائبا ً
هناك .فمن يضحي بابنه وبأشرف الرجال تهون عنده
التضحيةبالمناصب».

عقد «اللقاء الوطني» اجتماعه
الدوري برئاسة الوزير السابق عبد
الرحيم م��راد ،وص��در عن االجتماع
بيان تاله عمر الحشيمي ،توجه فيه
إلى اللبنانيين بـ«التهنئة بمناسبة
عيد «المقاومة وال��ت��ح��ري��ر» ،وأك��د
أهمية ه��ذا االن��ت��ص��ار ف��ي حياتنا
الوطنية ،ألنه وألول مرة في تاريخنا
الحديث ،تجبر قوة احتالل غاصبة
على االنسحاب بال قيد وال شرط،
وبالتالي دون توقيع اتفاقية إذعان
تحت مسمى صلح أو سالم».
وح��ي��ا ال��ل��ق��اء «ق����ادة المقاومة
وشهداءها الذين رووا بدمائهم أرض
الوطن من أجل تحرير لبنان وتوفير
الحرية والكرامة للبنانيين».
وش��دّد «على أهمية االنتهاء من
ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي ،وان��ت��ظ��ام عجلة
العمل الحكومي» ،ودعا «إلى إجراء
االنتخابات النيابية ،على أساس
قانون جديد ونسبي ،قبل انتخاب
ال��رئ��ي��س ،خصوصا ً «أنّ المجلس
الحالي ال ُممدّد له لمرتين ألسباب
لم تعد قائمة قد سقطت صفته في
انتخاب رئيس جديد للبالد».
واعتبر «أنّ األزم��ة التي يعيشها
لبنان ال يمكن حلها إال من خالل إقرار
ق��ان��ون انتخابي ،يعتمد النسبية
الكاملة التي تشكل المدخل الحقيقي

ل�لإص�لاح السياسي واإلداري في
ال��ب�لاد ،ودون ذل���ك سيبقى البلد
يتخبط في أزمات متالحقة تحبط من
عزائم الطاقات والقدرات الوطنية،
وأنّ ال���دع���وات إل���ى إق��ام��ة ح��وار
لبناني ـ لبناني خ��ارج لبنان ،وفي
عواصم غربية هو محاولة لتعميق
التدخل الخارجي في الشأن الوطني
اللبناني» .
توقف عند انتهاء الجولة الثانية
والثالثة م��ن االنتخابات البلدية
واالختيارية ،ورأى في «إتمامها وفق
ظروف أمنية مقبولة هو أمر يستدعي
إج���راء انتخابات تشريعية عامة
بالسرعة الالزمة ،بما فيها تقصير
والي���ة المجلس الحالي الممددة،
وعلى قواعد قانون ع��ادل ومنصف
جديد ،ألنّ إج��راء االنتخابات وفق
قانون الستين ،أو ما يشاع عن قانون
مختلط بين االكثري والنسبي هو
محاولة جديدة إلنتاج سيطرة القوى
السياسية الحالية على السلطة،
خالفا ً لمبدأ مشاركة الجميع وفق
أحجامهم الشعبية ،وهو األمر الذي
يبقي أزم��ات البلد قائمة ومستمرة
بحكم هذه التركيبة التي تصنعها
تلك القوانين االقصائية المعطلة
للمشاركة وإلرادة اللبنانيين» .
وأع����رب ع��ن «إدان���ت���ه ال��ش��دي��دة

للتفجيرات اإلرهابية ،التي تجري
في الساحات العربية ،ال سيما التي
حصلت في مدينتي جبلة وطرطوس
السوريتين ،ويعتبرهما جريمتين
موصوفتين حصلتا نتيجة عجز
الجماعات اإلره��اب��ي��ة ع��ن مواجهة
الجيش العربي السوري وحلفائه في
الميدان ،وتهدفان إلى إذكاء نار الفتنة
المذهبية في الساحل السوري».
واس��ت��غ��رب «ص��م��ت المجتمع
الدولي حول هذه الجرائم التي يذهب
ضحيتها مدنيون أبرياء من الشعب
السوري الشقيق ،داعيا إلى «اتخاذ
تدابير عاجلة تفضي إل��ى تقويض
اإلره���اب ،وتجفيف منابعه تمهيدا
للقضاء عليه تحت أي مسمى ،وينبه
اللقاء لما يجري ف��ي شمال شرق
س��وري��ا بمشاركة مباشرة لقوات
أميركية بحجة محاربة «داع��ش»
التي نمت وتمددت تحت أنظار حلف
ال��ن��ات��و ال���ذي ي��ه��دد وح���دة سورية
جغرافيا ً وفكرياً».
ون��ب��ه ال��ل��ق��اء م���ن «م���ح���اوالت
ال��دول الغربية من اعتماد ممثليات
للمعارضات التي تهدّد وحدة الشعب
السوري وترابه ،والتي كان آخرها
افتتاح مكتب تمثيلي للمعارضة
الكردية في باريس».

ن�شاطات
 دع�����ا رئ���ي���س م��ج��ل��س
ال��ن��واب نبيه ب��ري لجان:المال
وال��م��وازن��ة ،االدارة وال��ع��دل،
الشؤون الخارجية والمغتربين،
ال���دف���اع ال��وط��ن��ي وال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات ،اإلعالم واالتصاالت،
ال��ى جلسة مشتركة ف��ي تمام
الساعة العاشرة والنصف من
قبل ظهر يوم األربعاء الواقع في
 1حزيران  ،2016وذلك لدرس
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل
القانون االنتخاب باعتماد صيغة
النظام المختلط بين األكثري
والنسبي.
واذا ل��م يكتمل ال��ن��ص��اب في
الموعد المحدد ،تجتمع اللجان
ف��ي ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة
من قبل ظهر اليوم نفسه بثلث
أعضائها.
وك���ان ب��ري ع��رض م��ع سفير
بنغالدش الجديد عبد المطلب
سركار العالقات الثنائية.
 استقبل رئيس الحكومة
تمام سالم وزير الزراعة في إقليم
كردستان ال��ع��راق عبد الستار
مجيد ق���ادر ،ف��ي ح��ض��ور وزي��ر
الزراعة أكرم شهيب.
 ب���ح���ث ال���رئ���ي���س س��ع��د

بري وسفير بنغالدش

سالم مستقبالً وزير الزراعة الكردستاني

ال��ح��ري��ري م��ع ال��وزي��ر السابق
النائب محمد الصفدي التطورات
السياسية ف��ي ال��ب�لاد ،ال سيما
االنتخابات البلدية التي ستجري
يوم غد األحد في طرابلس.
كما التقى ال��ح��ري��ري رئيس
بلدية القلمون طالل دنكر ونائبه
باسم العلي ،في حضور األمين
ال��ع��ام للمجلس األع��ل��ى للدفاع
اللواء محمد خير.

 التقى قائد الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي وزي����ر ال��زراع��ة
النائب أكرم شهيب ،وبحث معه
ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة وم��ج��االت
التعاون بين الجيش والوزارة.
كما استقبل قهوجي السفير
التونسي محمد كريم بودالي،
وتناول البحث األوضاع العامة
ف��ي لبنان والمنطقة وع�لاق��ات
التعاون بين جيشي البلدين.

(داالتي ونهرا)

