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حمليات �سيا�سية

ال ّ
حل لعمليات الفل�سطين ّيين
�إلاّ ب�إعادة حقوقهم
شارل أبي نادر*
ج ��اءت عملية ت��ل أب�ي��ب ب��األم��س ،وال �ت��ي أدّت إل��ى مقتل أربعة
«إس��رائ�ي�ل�يّ�ي��ن» وج ��رح سبعة آخ��ري��ن ،وال �ت��ي ن� ّف��ذه��ا المقاومان
الفلسطينيان م��وس��ى وخ��ال��د م�خ��ارم��ة م��ن ب�ل��دة ي�ط��ا ف��ي الضفة
الغربية ،لترخي بظاللها الثقيلة على كافة األوض��اع بر ّمتها في
فلسطين المحتلة ،وتفتح أبوابا ً واسعة من النقاش في دوائر القرار
نهائي
لدى العدو حول خطورة تلك العمليات وضرورة إيجاد ح ّل
ّ
العسكري داخل
والسياسي
األمني
لها ،حيث أصبحت ته ّز الكيان
ّ
ّ
ّ
مجتمع العدو بالكامل.
بداي ًة ،وبعد اجتماع طارئ جمع نتنياهو ووزير حربه ليبرمان
ووزير إرهابه (األمن) ،اعتبروا أنّ العملية هي من أقسى العمليات
التي تحدث في قلب تل أبيب ،إذ طالت بقعة من المفترض أن تكون
آمنة حيث تتمركز مقا ّر رسميّة وعسكر ّية وأمنيّة ،وحيث ُتعتبر
المنطقة من المناطق السياحية في قلب تل أبيب ،والتي بقيت حتى
ومحصنة عن عمليات الفلسطينيّين .ومن
تاريخه تقريبا ً بعيدة
ّ
ناحي ٍة أخرى ،جاءت هذه العملية لتلقي ظالالً من الحيرة واالرتباك
الحساس والفاضح في مستوى عمل األجهزة األمنيّة
على الخرق
ّ
لناحية حصول فلسطينيّين على أسلحة أوتوماتيكيّة ،وهذا كان من
المح ّرمات ومن النقاط التي ر ّكزت على منعها دائما ً أجهزة أمن العدو
لما لذلك من تداعيات خطرة على األمن «اإلسرائيلي» بالكامل بشكل
ع��ام ،وأيضا ً لناحية ق��درة الفلسطينيّين على إدخ��ال تلك األسلحة
وتهريبها عبر الحواجز األمنيّة الفاصلة مع مناطق الضفة الغربية،
وعلى المداخل التي من المفترض أن تكون مرا َقبة وممسوكة أمنيّا ً
وتقنيّا ً بوساطة كاميرات مراقبة متط ّورة وأجهزة رصد دقيقة.
كالعادة ،وبعد ك ّل اجتماع للخليّة المص ّغرة في حكومة العدو،
والتي تجتمع في ال�ح��االت االستثنائيّة والطارئة ،وحيث نجحت
المقاومة الفلسطينية حتى اآلن بجعل هذه الخليّة تجتمع أكثر من
الحكومة العاد ّية ،إذ استطاعت أن ُتبقي مستوى التو ّتر مرتفعا ً
لدى كيان العدو ،أعلن المجتمعون عن عزمهم على تحضير وتنفيذ
مجموعة من الخطوات الهجوميّة والدفاعيّة للر ّد على العملية بشكل
خ��اص ،ولمتابعة إج��راءات وخطط الحكومة لمواجهة االنتفاضة
والعمليّات الواسعة بشكل عام.
الرسمي ،ولكن الشعبي والصحيح والذي
الفلسطيني غير
الر ّد
ّ
ّ
يمثّل عمليّا ً الشارع والجو الفلسطيني بشكل عام ،جاء على لسان
القيادي في حركة حماس ،الذي قال إنّ العمليّة ر ّد
المصري
مشير
ّ
ّ
الفلسطيني .وقال
الشعب
بحق
ة»
ي
«اإلسرائيل
الجرائم
على
طبيعي
ّ
ّ
ّ
أيضا ً إنّ انتفاضة القدس مستمرة حتى حصول هذا الشعب المظلوم
على حقوقه ،وحتى إبعاد الظلم واإلجرام واإلجحاف عنه.
في الحقيقة ،ما تكلّم عنه المسؤولون «اإلسرائيليّون» بخصوص
الخطوات الهجوميّة والدفاعيّة لن تكون عمليّا ً إلاّ خطوات انتقاميّة
وكيد ّية وإجرامية ،دأب��ت حكومة العدو على تنفيذها وممارستها
من دون تو ّقف ،بوجود عمليات فلسطينيّة أو بغيابها .إ ّنها سياسة
وعقيدة تطبعان عمل الكيان الصهيوني في كا ّفة مراحل احتالله
لألرض العربيّة في فلسطين المغتصبة المسلوبة ،وقد جاءت عملية
تل أبيب كغيرها من العمليات التي سبقتها ون ّفذها فلسطينيون
ض � ّد مستوطنين أو ض � ّد عسكريين ورج��ال أم��ن «إسرائيليّين»،
نتيجة لجرائم ممنهجة ول�ج��رائ��م دول��ة ول�ج��رائ��م ح��رب ولجرائم
ض� ّد اإلنسانية قامت وتقوم بها «إس��رائ�ي��ل» وعلى م��دى عشرات
سنوات االحتالل ض ّد الشعب الفلسطيني ،سنوات لم تخ ُل بتاتا ً
التعسف والقهر وانتهاك الحقوق االجتماعيّة والثقافيّة
من إجراءات
ّ
والدينيّة واإلنسانيّة ،ومن خالل فرض ضغط متواصل ومتصاعد
ومدروس على المقدّسات المسيحيّة واإلسالميّة في القدس وفي
بيت لحم ،وفي باقي األمكنة المقدّسة في فلسطين المحتلة .وهذه
العمليّات التي يقوم بها فلسطينيّون .هي ر ّد طبيعي يأتي من دون
تخطيط ومن دون ّ
تدخل من أ ّي��ة جهة رسميّة أو حزبيّة متشدّدة
عفوي
أو غير متشدّدة ،فلسطينيّة أو عربيّة أو إسالميّة .إ ّنه تعبير
ّ
توجهه الغريزة الطبيعيّة ،غريزة الدّفاع عن الدّم وعن الوجود وعن
ّ
الدين وعن التاريخ ،وقوة هذه العمليات هي بكونها الر ّد الذي يجب
أن يأتي ،وسوف يأتي دائماً .إ ّنه ر ّد الغريزة الستعادة الكرامة ،إ ّنه
الحتمي لمقاومة الظلم...
الر ّد الضروري لمواجهة القهر ،إ ّنه الر ّد
ّ
هذا الر ّد تحدّده خاليا الدم الذي يجري في العروق ،وليس الر ّد الذي
تحدّده خاليا أو منظمات متشدّدة ومتط ّرفة.
ه��ذه الحقيقة ال�ت��ي تضع اإلص �ب��ع على ال �ج��رح ،وال�ن�ق��اط على
الحروف ،ال يمكن لقادة كيان العد ّو بعد اآلن تجاهلها أو التغاضي
عنها ،وقد حان الوقت لكي يفهم هؤالء ويستوعبوا أن ال ح ّل لهذه
العمليات التي ين ّفذها مقاومون فلسطينيّون ،والتي يعتبرها هؤالء
القادة المجرمون عمليات إرهابيّة ،إذ تطال «المجتمع المدني المسالم»
الفلسطيني.
كما يقولون ،إلاّ في إعادة الحقوق المغتصبة للشعب
ّ
فهذه العمليّات هي في الحقيقة عمليات النفس األخير لدى الشعب
الفلسطيني ،والتي تشبه تلك الحركات المجنونة التي تضرب في ك ّل
ّ
ا ّتجاه ،والتي يقوم بها من يتع ّرض لالختناق من خالل الضغط على
رقبته ،فال يجد مف ّرا ً من القيام بها ،فين ّفذها مرغما ً لكونها السالح
وجودي تفرضه غريزة البقاء.
صراع
الوحيد المتو ّفر له في
ّ
ٍ
* عميد متقاعد

ن�شاطات

الحص مستقبالً عسيري
 عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع زواره
في عين التينة ،حيث التقى سفيري ألمانيا مارتن هوث ،وكوريا
الجنوبية لي يونغ مان.
كما استقبل رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم وعضو
مجلس اإلدارة زياد اسماعيل.
 بحث الرئيس سليم الحص األوضاع في لبنان والمنطقة مع
السفير السعودي علي عواض عسيري.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
الممثلة الشخصية لألمين العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ ،وتناول
البحث األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
ثم استقبل قائد القوات العسكرية في سلطنة بروناي اللواء بيهين
داتو تاويح عبدالله على رأس وفد مرافق ،وتم البحث في العالقات
الثنائية بين جيشي البلدين ومهمة الوحدة البروناوية العاملة في
إطار قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كما التقى قهوجي وفدا ً من بلدية برج الملوك.
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خفايا
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عملية تل �أبيب...
 روزانا ر ّمال
يفتتح وزير «الدفاع» «اإلسرائيلي» افيغدور ليبرمان مرحلة
توليه مسؤولياته األمنية الجديدة بعملية نوعية من فدائيين
فلسطينيين بادرا بإطالق النار عند الساعة التاسعة والنصف
مساء األرب��ع��اء في مركز تجاري ق��رب القيادة العسكرية
«اإلسرائيلية» ومجمع وزارة الحرب.
أسلوب ف ّذ يحكيه هذا العمل الذي أنتج مفهوما ً جديدا ً من
العمليات ببساطتها وقدرتها على التأثير واالستفادة من
عنصر المفاجأة التي تحكي الكثير من الوعي والتخطيط لدى
الشاب الفلسطيني الثائر على تع ّنت «إسرائيلي» مستم ّر.
تأخذ المؤسسة األمنية «اإلسرائيلية» على ليبرمان
إمعانه في رمي التهم والتصريحات جزافاً ،وإع�لاء سقف
التهديدات للفلسطينيين ،في ما بات يشكل بالنسبة لجنراالت
«إسرائيليين» عبثا ً باألمن في وضع ليس محدّد المعالم حتى
الساعة ،فال االنتفاضة البيضاء تختتم وال تبدأ معها شرارات
وموسع ،وإذا كان ليبرمان هذه المرة
عمل أمني فلسطيني جديد
ّ
يقول ،بعد معاينة مكان العملية عن قرب ،فإنّ «إسرائيل» لن
تكتفي بالتصريحات فقط وإنما ستتخذ خطوات ض ّد ما وصفه
بـ «اإلرهاب» ،فإنّ على «اإلسرائيليين» توقع خطوات حقيقية
يحتمي فيها في أول امتحان لمسؤوليته األمنية.
يقول ليبرمان إن��ه لن يتحدّث عن تفاصيل الخطوات
التي ستقوم وزارت��ه باتخاذها ،ولكنه يؤكد بأنه لن يكتفي
بالتصريحات .وفي هذا اإلطار انعقد المجلس الوزاري األمني
ّ
المصغر «الكابينيت» وبحث تداعيات عملية تل أبيب التي قتل
فيها « 4إسرائيليين».
ت��واج��ه «إس��رائ��ي��ل» ال��ي��وم م��أزق �ا ً ج��دي��دا ً فرضته حالة
«الالانتظام» التي انتهجتها االنتفاضة البيضاء منذ شهور،
وهي التي للمرة األولى ال تضع بدايات وال نهايات لتح ّركاتها،
وال تخاض بأطر تنظيمية أو حزبية ،وفي المقابل تغيب غيابا ً

تاما ً العمليات التي كانت تخوضها حركة حماس وغيرها
من الفصائل بحيث خفتت نسبة وقوعها منذ األزمة السورية
إلى ح ّد كبير جدا ً حتى غابت غيابا ً تاما ً في بعض السنوات
ما شكل انزعاجا ً جديا ً لقوى شبابية قلقت من تأثير تسييس
األزمة السورية على فصيل مقاوم أساسي مثل حركة حماس،
أو ربما اعتبار أنّ المهادنة مع «إسرائيل» خطر شديد على
القضية الفلسطينية بر ّمتها التي يخشى أن تصبح صورة
مؤطرة عن مفاهيم ونداءات شكلية ال تتعدّى فكرة الحديث عن
روايات نضال من التاريخ.
كادت «إسرائيل» تستفيد من هذا اإلطار التي وضعت حركة
حماس نفسها فيه منذ اندالع األزمة السورية ضمن المرجعية
األول��ى واألخيرة التي تعود إليها بقرارها سياسيا ً وفكريا ً
وانتمائها المرتبط بحركة «اإلخوان المسلمين» وتركيا التي
تمثل بحزبها الحاكم «العدالة والتنمية» المرجع األكبر ،لكن
ذلك لم يعد يبدو ناجعا ً أمام قلق كون حاجة لخلق بدائل تحفظ
أحقية النضال من أجل القضية الفلسطينية بدون العودة إلى
مراجع إقليمية تق ّرر وتعلي سقف الردود ساعة تشاء وتغيب
عن مهاجمة «إسرائيل» ساعات أخرى.
عملية تل أبيب تؤكد أنّ حراكا ً سياسيا ً كبيرا ً ستشهده
األزم��ة الفلسطينية «اإلسرائيلية» التي كانت قد سبقتها
مبادرات جدية عرفت منها الفرنسية لوضع األزمة على طاولة
البحث الدولي باالشتراك مع دول إقليمية ،وفي هذا اإلطار
سارع نتنياهو إلى روسيا ،وبدت القضية الفلسطينية أحد
أبرز الطروحات أو اإلضافات القادرة على ّ
فك معضلة باقي
الملفات بالمنطقة بما تمثله من ضمانات.
قد يكون تناغم العملية مع هذا الحراك السياسي دافعا ً
أساسيا ً يؤكد استحالة قبول الفلسطينيين أليّ تنازل ممكن،
وهو ليس إال ورقة صارخة ترفع بوجه السلطة الفلسطينية
بشخص الرئيس محمود عباس للحذر من أيّ تساهل مطروح.
ُوض��ع الجيش «اإلسرائيلي» اليوم أم��ام عجز عن منع
عمليات لم يعُ د ممكنا ً القضاء عليها ب��دون تقديم تنازالت

للفلسطينيين ،وهنا أول مواطن الفشل المتمثل بنسف قدرات
القبة الحديدية التي تباهى فيها الجيش «اإلسرائيلي» وراهن
عليها في مواجهته نشاطات الغزيين واستعداد المؤسسة
لص ّد هجمات الخارج ،ويؤكد على هذا الرئيس «اإلسرائيلي»
رؤفين ريفلين الذي زار بدوره مكان العملية.
تسقط القبة الحديدية ويسقط معها خ��ي��ار أساسي
للمؤسسة األمنية «اإلسرائيلية» وتفتح أزمة «االبتكار» التي
ينحو باتجاهها الشاب الفلسطيني و«هبّة» لم تخفت بغياب
عمليات نوعية من قوى مقاومة مقتدرة التنظيم.
يعتقد أنّ أح��د قتلى العملية ضابط سابق ف��ي وح��دة
«سايريت ماتكال» التابعة لهيئة أركان الجيش «اإلسرائيلي»
ومن وحدات النخبة ،وهنا ارتفعت أصوات العسكريين القلقين
من مرحلة هالمية بقيادة ليبرمان غير القادر على كسب ثقة
األجهزة األمنية من شاباك وموساد وجيش ،نظرا ً لنزعته
المتطرفة في سلوكه السياسي ،ما يشكل مخاوف شديدة من
أن يكون أيّ ر ّد غير مدروس بوابة جديدة لتسعير االنتفاضة
بك ّل مقاييسها ،وهنا تدرك «إسرائيل» خطورة الر ّد العنيف
وتداعياته وما يمكن أن يؤدّيه إلى انزالق وتدهور بالوضع
األمني.
ال��س��ؤال اليوم ح��ول إمكانية أن تؤثر ه��ذه العملية في
الضغط على مسار المفاوضات التي يبدو أنّ أفقها مفتوح
في أروقة مفاوضات دولية بين مقترحات واقتراحات مرفقة
بكالم الفت لنتنياهو حول استعداده للسير بمق ّررات المبادرة
العربية بدون شروط ،كما جاء على لسان وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف قبل أن يعود نتنياهو لينفي الحديث
في مشهد لم يكن مقنعا ً وشكل هروبا ً ملموساً.
الهروب هذا لم يعد ممكناً ،وتدهور األوضاع قادر على وضع
«إسرائيل» أمام حرب تستدرج قوى عديدة تتحيّن الفرصة
لتوسيع دائ��رة ال��ر ّد مثل حزب الله وحلفه ،وهو ما تج ّنبته
«إسرائيل» مرارا ً خالل الحرب السورية .فهل تهادن «إسرائيل»
وتظهر عجزا ً مفهوما ً أم تر ّد وتفتح باب المجهول؟

أشار نائب بارز
إلى أنّ أكثر ما لفته
في خطاب الرئيس
بشار األسد أمام
مجلس الشعب
السوري هو
اللهجة الحاسمة
التي تح ّدث بها في
مجمل الخطاب،
وخصوصا ً حين
أكد بشكل واضح
وحاسم جداً ،على
أي بحث،
رفض ّ
بل على مواجهة
أي طرح يمكن
ّ
أن يأخذ سورية
في طريق طائفي
ومذهبي.

مجل�س الوزراء يُرجئ بحث ملف �سدّ جنة
وان�سحاب «الكتائب» بعد �إقرار بندَ يْ النفايات قليمو�س� :إنهاء ال�شغور �أولوية

الرابطة المارونية توا�صل جولتها على الم�س�ؤولين

عقد مجلس الوزراء جلسته األسبوعية أمس في السراي
الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم ،في حضور
ال��وزراء الذين غاب منهم وزراء االتصاالت بطرس حرب
والزراعة أكرم شهيب والطاقة آرتور نظريان والداخلية
نهاد المشنوق.
وبعد نصف ساعة على بداية الجلسة ،انسحب وزيرا
حزب الكتائب آالن حكيم وسجعان قزي منها .وأوضح
قزي أنّ السبب هو اعتراض «الكتائب» على «إقرار جزء
متعلق بمعالجة موضوع النفايات ،ال بل بعدم معالجة
موضوع النفايات كما يجب ،ولوجود ثغرات في مشروع
تلزيم ومناقصة ودفتر شروط ومعالجة وفرز النفايات
المرشح أن تتكدس في برج حمود والجديدة ،هذا الشاطئ
الذي يجسد ثروة سياحية واقتصادية وبيئية للبنان».
وق��ال« :خروجنا من الجلسة ال يعني بالطبع مقاطعة
مجلس الوزراء أو الخروج من الحكومة».
أضاف« :إنّ االعتراض أحيانا ً ال يكفي ألننا لسنا في صدد
تسجيل موقف للموقف ،نحن في صدد تسجيل موقف ليتم
األخذ به ودفع الرأي العام إلى معرفة ما يجري وإحداث
صدمة حتى لدى زمالئنا وللحكومة لعلها تعيد النظر في
منهجية معالجة موضوع النفايات .لقد سبق أن اعترضنا
وتحفظنا وصرحنا وسجلنا اعتراضا ً في مجلس الوزراء
ولم يتغير شيء ،نتمنى أن يكون هذا الخروج خطوة أولية
وبداية لتصحيح مسار موضوع النفايات».
وأك��د أن ال مانع من حضور الجلسة المقبلة« ،ألنّ
انسحابنا من جلسة اليوم هو موقف اعتراضي وليس
استقالة».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول م��وق��ف ال��رئ��ي��س س�ل�ام من
االنسحاب ،أج��اب« :الرئيس سالم كان يتمنى أن نعيد
النظر في ه��ذا الموقف ،ولكن لدينا معطيات وظ��روف
ومبادئ وقناعات ال يمكن التراجع عنها في مثل هذه
القضايا المهمة ،موضوع النفايات موضوع حياتي وليس
موضوع تزفيت طريق ،هو موضوع ساحل المتن وساحل
البحر المتوسط وهو موضوع بيئي أساسي وال نستطيع
أن نجازف بهذه القضايا ،رئيس الحكومة نحترمه وهو
يعرف ذلك ونحن إلى جانبه ،ولكن لدينا ايضا معطياتنا
وظروفنا».
وفي نهاية الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات،
تال وزير اإلع�لام رمزي جريج المق ّررات الرسمية ،الفتا ً
إلى أنّ رئيس الحكومة ك ّرر ،كما في ك ّل جلسة« ،المطالبة
بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وق��ت ،ألنّ
استمرار الشغور الرئاسي لفترة طويلة يؤثر سلبا ً على
عمل سائر المؤسسات الدستورية من مجلس وزراء
ومجلس نواب ،ويلحق ضررا ً بالغا ً بالمصلحة الوطنية
في الظروف الصعبة التي تمر بها البالد».
وأضاف« :بعد مناقشة عامة تناولت الجلسة موضوع
سد جنة ،الذي تقرر إرجاء البحث فيه إلى جلسة مقبلة
وكذلك موضوع أزم��ة الصحافة الورقية واالقتراحات
المقدمة من وزير اإلعالم والتي تق ّرر تأجيل البحث فيها

لغاية ورود رأي وزارة المالية بصددها ،وانتقل مجلس
ال��وزراء إلى مناقشة البنود ال��واردة على ج��دول أعمال
الجلسة ،فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بشأنها وبنتيجة
التداول اتخذ القرارات الالزمة بصددها ،وأهمها:
أوالً :الموافقة على مشروع يرمي إل��ى تمديد العمل
بأحكام المرسوم  8781المتضمن إحداث مالك مؤقت في
وزارة األشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق
العامة وذلك لغاية .2016/12/31
ثانياً :الموافقة على مشروع يرمي إلى إنشاء اتحاد
بلديات عرقا األثرية في محافظة عكار.
ثالثاً :الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة
تكليف مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار إع��داد دراس��ة لتأهيل
وصيانة مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.
راب��ع��ا :الموافقة على م��ش��روع م��رس��وم ي��رم��ي إلى
الترخيص باشغال أمالك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز
موقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه
المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير وقضاء عاليه.
خامساً :الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلعمار
الموافقة على دم��ج أشغال الحماية البحرية وأشغال
معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل
خاليا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت
للطمر الصحي في موقع برج حمود -الجديدة في ملف
تلزيم واحد.
سادساً :الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد
دقائق تطبيق أحكام المواد  41و 42و 43من قانون ضريبة
الدخل على غير المقيمين فعليا في لبنان وعلى من ليس له
مركز عمل أو يمارس عمالً طارئاً.
سابعاً :الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل
اعتمادات بمبالغ معينة من احتياطي الموازنة العامة
إلى موازنات بعض الوزارات واإلدارات للعام  2016على
أساس القاعدة اإلثني عشرية من أجل إحتياجات هذه
الوزارات واإلدارات.
ثامناً :الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم
العالي مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة التدريس
قبل تصديق عقودهم للعام الدراسي  2016 2015-في
المعاهد والمدارس الفنية الرسمية وإعطائهم بدالت أتعاب
دون إجراء عقود مصالحة.
تاسعاً :الموافقة على قبول هبات مقدمة لبعض
الوزارات أو اإلدارات الرسمية.
ع��اش��راً :الموافقة على مشاركة بعض ال���وزارات في
مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه
المؤتمرات».
وف��ي سياق متصل ،غ��رد رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن عبر تويتر ،شاكرا ً وزراء
الكتائب .وق����ال »:ش��ك��را ً ل����وزراء ح��زب الكتائب على
انسحابهم من جلسة مجلس ال��وزراء من أجل سياسة
الحكومة الفاشلة والمعيبة وال��ك��اذب��ة ف��ي ش��أن ملف
النفايات،األقربون أولى بالمعروف».

لحود مستقبالً الرابطة المارونية
ت��اب��ع وف��د ال��راب��ط��ة المارونية
برئاسة رئيس ال��راب��ط��ة أنطوان
قليموس جولته على المسؤولين
والمرجعيات السياسية والحزبية،
ف��زار أم��س الرئيس العماد إميل
لحود في دارت��ه في اليرزة ،حيث
جرى عرض األوضاع على الساحة
المحلية.
وأوض��ح��ت م��ص��ادر ال��وف��د ،أنّ
البحث تناول أيضاً ،ملفات عدة،
منها ملف النازحين السوريين

وان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ة الجمهورية
وض�����رورة إن��ج��از ق��ان��ون جديد
لالنتخابات النيابية .وكانت أجواء
اللقاء إيجابية وب ّناءة».
ك��م��ا زار ال���وف���د رئ��ي��س ح��زب
«ال����ق����وات» س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع في
معراب.
وق����ال ق��ل��ي��م��وس ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
«تناولنا المواضيع األساسية على
الساحة ،وعلى رأسها انتخابات
رئاسة الجمهورية ،حيث كان هناك

توافق بيننا على أولوية وضرورة
االنتهاء م��ن ه��ذا األم��ر لما ل��ه من
انعكاسات سلبية على قيام الدولة
وإعادة تكوين هيكليتها بالكامل».
ول���ف���ت إل�����ى «أنّ م���وض���وع
اإلنتخابات النيابية هو سيادي
وميثاقي بامتياز ،بحيث يجب
إعادة إحياء الدور المسيحي ضمن
إطار التركيبة اللبنانية المتالزم مع
الحضور والوجود ،وهذه األمور لن
تتساهل فيها الرابطة المارونية.

مايلز يلتقي خري�س و�صالح في �صور

وزيرة الخارجية الأ�سترالية تن ّوه
بدور لبنان في تح ّمل �أعباء النازحين

�سالم يتلقى ر�سالة من العبادي

الجعفري :الإرهاب ال دين له وال وطن
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم
وزي��ر الخارجية العراقي الدكتور
ابراهيم الجعفري ،يرافقه رئيس
الوقف السني في العراق الدكتور عبد
اللطيف هميم والسفير العراقي في
لبنان علي عباس العامري.
وسلم الجعفري الرئيس سالم
رسالة من رئيس ال���وزراء العراقي
حيدر العبادي تتعلق بالعالقات
الثنائية وآخر التطورات الجارية في
العراق والمنطقة.
وبعد االجتماع ،ق��ال الجعفري:
«تحدثنا في الشأن العراقي وفي
العالقات الثنائية بين البلدين ،كما
تطرقنا ال��ى ملفات العالم العربي
وك��ذل��ك ال��دول��ي ألن��ه وكما تعلمون
الملفات متداخلة والتحدي ال��ذي
نواجهه في العراق يلقي بظله على
كافة هذه الدوائر الداخلية الوطنية
واالقليمية العربية والدولية وليس
س��را ً على أح��د ان القوات العراقية
تسجل انتصارات باهرة على أكثر من
صعيد وهي اليوم تحكم القبضة على
الفلوجة وتراعي كثيرا أمن وسالمة
المواطنين من نساء ورجال وصغار
وكبار لذلك هي تبذل جهدا أكثر وربما
تقدم تضحيات ال لشيء إال انطالقا ً من
الحرص على النأي بأي نوع من أنواع
األذى على أبناء مدينة الفلوجة».

السفير األسترالي مجتمعا ً إلى خريس وصالح

سالم مستقبالً الجعفري في السراي
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ح���ول تأثير
استعادة الفلوجة على مجمل الحرب
على اإلرهاب ،أجاب الجعفري« :هذا
يؤثر كثيرا ً فالمعركة ال تتجزأ ،تتعدد
ميادينها ،لكنها متماسكة ،وقوتك
في ميدان ما تنعكس سلبا ً وإيجابا ً
في الميادين األخرى .وبالنسبة إلى
الفلوجة ،تنظيم داع��ش اتخذ منها
قاعدة محاوال ً التجذر لفترة طويلة،
ولكنّ أهالي الفلوجة أرادوا توجيه
ضربة ل��داع��ش ،وتطهير الفلوجة
سينعكس إيجابا ً على بقية المدن
العراقية ويمنع تداعياتها وتدفقها
إل��ى مناطق أخ��رى خ��ارج ال��ع��راق.

(داالتي ونهرا)
اإلره���اب ال يتحدّد ب���أرض أو دين
أو مذهب أو وط��ن ،ونحن نعتقد أنّ
توجيه ضربة وتطهير الفلوجة من
دنسهم سينعكس إيجابا ً بالنسبة
إلى الحكومة وللشعب العراقيين».
ولفت إل��ى أنّ «الحشد الشعبي
سجل م��واق��ف مشرفة طيلة فترة
المعارك وال يزال يتواجد ،ومن باب
الحرص الحكومة لم تجعل الحشد
الشعبي ي��دخ��ل ال��ى داخ���ل مدينة
الفلوجة ،فهي تعتبر ان هذا العمل هو
من اختصاصها مراعاة للحساسيات
الموجودة واستغالل الفرص من قبل
أعداء العراق».

اختتم السفير األسترالي في لبنان غلين مايلز زيارته
لمدينة صور بلقاء في مكتب كتلة التنمية والتحرير
النيابية ،حيث التقى النائبين علي خريس وعبد المجيد
صالح ،في حضور رئيس بلدية صور المهندس حسن
دبوق ومدير مكتب الكتلة حيدر جفال .وجرى التداول في
األوضاع العامة.
وع��رض صالح ام��ام مايلز «ما يقوم به الجيش من
توقيف للخاليا اإلرهابية التي تهدد السلم األهلي في
لبنان كما تهدد القوات الدولية العاملة في الجنوب التي
اتخذت إجراءات احتياطية بعد هذه المعلومات» ،مشيرا ً
إلى أنّ «ظاهرة اإلرهاب حتما ً لن ولم تلق بيئة حاضنة
لها في هذه المنطقة التي تتمسك بالقوات الدولية»،
عارضا ً «الوضع االقتصادي المتردي اصال فكيف به
وبوجود اكثر من مليون الجئ سوري مما يكبده اكثر من
طاقته».
وعن موضوع التوطين لفت صالح الى ان «ما يحصل
من قبل المجتمع الدولي وكأنه يريد اعطاء جائزة ترضية
على حساب لبنان الرافض للتوطين النه ليس بالقارة».
ورأى مايلز ،من جهته« ،أنّ لبنان بعيد عن سورية
لكنه يقاسي االمرين ج��راء ما يحصل داخ��ل سورية».
وقال« :إنّ لالجئين السوريين في لبنان أثر كبير على
ك ّل شيء في لبنان كما على الوضع األمني أيضا ً وال شك
الفضل يعود الى رغبة اللبنانيين في استضافة هؤالء
الالجئين الذي وصل عددهم إلى أكثر من مليون نازح
منذ خمس سنوات ولم يسجل أي حدث أمني».

وع��ن التوطين ق��ال مايلز« :إنّ األم��م المتحدة نفت
أي إش��ارة بهذا الخصوص فالعديد من الالجئين يريد
السفر إلى أوروبا وآخر يريد العودة إلى بالده» ،مشيرا ً
إلى أنّ «المجتمع الدولي لم يقر بعين الواقع على لبنان
بخصوص الالجئين ،ألسباب منها المشاكل في الفراغ
الرئاسي وعدم عمل الحكومة بشكل فعال».
ورأى خريس ،من ناحيته ،أنّ «لبنان يتحمل أكثر من
أي بلد آخر هم الوجود السوري وهو يختلف عن باقي
الدول المستضيفة للسوريين فلبنان سياسيا ً يختلف
وضعه حيث ال رئيس جمهورية وبلد غير ق��ادر على
االتفاق على قانون انتخابي عصري يرضي الجميع،
وهناك حكومة غير قادرة على السير ألنها برجل واحدة
وغير مكتملة».
وق���ال« :علينا أال ننتظر الحلول م��ن ال��خ��ارج ألننا
سننتظر طويالً .بإمكاننا ح ّل مشاكلنا بأنفسنا إذا كانت
هناك اإلرادة والعزيمة فقد تخطينا االنتخابات البلدية
واالختيارية وهي أصعب من االنتخابات النيابية بكثير،
وجرت بطريقة ديمقراطية وبغير قرار منتظر من أحد».
وفي سياق متصل ،نوهت وزيرة الخارجية األسترالية
جولي بيشوب خالل زيارتها مكتب «الوكالة الوطنية
لإلعالم» ومكاتب المؤسسة اإلعالمية للشرق األوسط
في أستراليا بـ«دور لبنان في تحمل األعباء الهائلة في
مساعدة النازحين السوريين».
وكان السفير األسترالي جال على عدد من الفعاليات
الروحية في صور.

