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وا�شنطن :خالف عون ـ بري «ال يمكن التعويل عليه»

نهاية االتحاد الأوروبي
وابتداء الحلم الآ�سيوي

 روزانا ر ّمال

*

أسامة العرب

«الواليات األوروبية المتحدة» ،فكرة طرحها فيكتور هوغو عام
 1849ودافع عنها ونستون تشرشل غداة الحرب العالميّة الثانية.
ودوافع الدعوة إلى توحيد أوروبا لدى األديب الفرنسي الكبير أو
صل ما
زعيم بريطانيا التاريخي ظلت ذاتها ،رغم مرور قرنٍ كام ٍل َف َ
بين كلمة فيكتور هوغو بمناسبة انعقاد مؤتمر السالم الدولي في
باريس وخطاب ونستون تشرشل أمام جامعة زوريخ .وقد تشكل
االتحاد األوروبي الحقا ً بعد انهيار االتحاد السوفياتي بسنة واحدة،
حيث تغيّر اسم المجموعة االقتصادية األوروبية وأصبح اسمها
االتحاد األوروبي في معاهدة ماستريخت عام  ،1992وتح ّولت إلى
تكتّل له بعد قاري يض ّم ك ّل دول أوروبا تقريباً 27 :دولة .وانطالقا ً
�وح��دة تطبيقا ً
م��ن ع��ام  1992ت�ح� ّول المجال األوروب���ي س��وق�ا ً م� ّ
التفاقية الفصل الوحيد  1986وال�ت��ي نصت على تكوين سوق
أوروبية واسعة مشتركة ،حيث هيّأت معاهدة ماستريخت ظروفا ً
جديدة للتعاون األوروبي بتحقيق الوحدتين االقتصادية والنقدية
موحدة  ،)2002والوحدة السياسية.
(بنك مركزي أوروبي وعملة ّ
تلتها معاهدات أخرى هي معاهدة أمستردام  1997التي فرضتها
التح ّوالت الدولية الجديدة وعلى رأسها العولمة ،وكذلك إلعادة
النظر في السياسة الخارجية واألمن والتجارة الخارجية لالتحاد.
ثم أعقبتها معاهدة نيس  2001التي تق ّرر فيها إدخال تعديالت على
أجهزة االتحاد ومؤسساته قبيل انخراط  10دول أخرى من أوروبا
الشرقية في .2004
وهكذا تط ّور تنظيم االتحاد األوروبي بطريقه لالندماج الشامل،
بحيث باتت تشرف على تسييره أجهزة عدة هدفها تحقيق الوحدة
الكاملة بين أعضائه ،وه��ي :المجلس األوروب ��ي ال��ذي يتك ّون من
رؤس��اء ال��دول وال�ح�ك��وم��ات ،وه��و ي�ق� ّرر السياسة العامة للبالد،
والبرلمان األوروبي الذي يتك ّون من  732عضوا ً منتخبا ً تنحصر
مهامهم ف��ي وض��ع ال�ق��وان�ي��ن التشريعية ومناقشتها ،ومجلس
الوزراء الذي يتك ّون من  27عضوا ً وينفذ سياسة االتحاد ،واللجنة
األوروبية التي تتك ّون من  30مفوضاً ،تقترح المشاريع وتناقشها،
ومحكمة العدل األوروبية التي تتك ّون من  15قاضيا ً و 9مستشارين
في القانون ،تقوم ب��دور التحكيم والمراقبة بين ال��دول األعضاء
ومؤسسات االتحاد .والبنك األوروب��ي المركزي الذي يتك ّون من
 27محافظا ً للبنوك المركزية للدول األعضاء ،وهو يراقب المداخيل
والمصاريف.
ولكن في غياب الوحدة الكاملة ،بقي االتحاد األوروب��ي «عمال ًقا
اقتصادياً ،ولكنه قزم سياسي» ،فهو لم يستطع أن يعترض على
أي م�ك��ان ف��ي ال�ع��ال��م إال بخجل
س�ي��اس��ات ال��والي��ات المتحدة ف��ي ّ
وتواضع ،حتى أنّ المحللين كافة يرون فيه تابعا ً للهيمنة األميركية،
خصوصا ً أنّ معظم دوله ،أعضاء في حلف شمال األطلسي (الناتو)
الذي تقوده الويالت المتحدة .ولذلك وجد االتحاد نفسه حائرا ً ما
و«األطلسة العسكرية».
بين «الوحدة األوروبية»،
َ
ورغم ذلك ،لم تكن أميركا لترضى بتقاسم النفوذ العالمي ولو مع
شريك .وها قد جاءت األزمة المالية األميركية المفبركة عام ،2008
والتي اعتبرت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة ،1929
لتعصف بمنطقة اليورو .وما يؤكد ذلك أنّ الكونغرس تلقى تنبيهات
أي من
ع��دي��دة تنبئ ب��اق�ت��راب األزم ��ة حينها ،إال أن��ه رف��ض ات�خ��اذ ّ
اإلجراءات االحتياطية للمعالجة ،وذلك بحسب تقارير عديدة قامت
كتاب صدر في
بنشرها  BBCعلى الشعب األوروب��ي .وبحسب
ٍ
لزعيمي الخضر ،في البرلمان األوروبي ،فإنّ أزمة الديون
بروكسل
ْ
السياد ّية الناجمة عن األزمة المالية العالمية ،أدّت إلى إيجاد أزم ٍة
وجود ّية لم تهدّد إال البناء األوروبي .ولهذا ،توالت الدعوات بعدها
إل��ى تأسيس ات�ح��ا ٍد ف��درال��ي أوروب��ي للوقوف بوجه ه��ذه األزمة،
كما ُق� ّدم��ت اقتراحات بوجوب إع��ادة صياغة دستور أوروب��ا بعد
االنتخابات البرلمانية األوروبية في  2014لتحديد مبادئ وأسس
أوروبا الفدرالية.
وجهت عندما علت األصوات
الجديدة
األميركية
ولكن الضربة
ّ
البريطانية المعارضة مطالبة باالنفصال عن االتحاد األوروبي،
ولهذا تساءل الخبراء االقتصاديون البريطانيون مؤخرا ً عن جدوى
طرح بريطانيا لالستفتاء باالنفصال عن االتحاد األوروبي طالما أنّ
األمر يشكل خطورة جسيمة على االقتصاد ويؤثر سلبا ً على وحدة
المملكة؟ ففي القطاع المالي ،ستفقد المؤسسات المالية «جواز
السفر» ال��ذي يسمح لها ببيع خدماتها المالية إل��ى ال��دول الثماني
والعشرين في االتحاد .وبعض البنوك والمؤسسات المالية الكبرى
كانت قد قالت إنها ستنقل قسما ً من نشاطها إلى داخل االتحاد في
حال خروج بريطانيا .وفي قطاع الطاقة ،قد يؤدّي خروج بريطانيا
إلى رفع تكلفة االستثمار في القطاع وتأخير المشاريع الجديدة،
في ظ ّل عجز متوقع في المعروض من الطاقة الكهربائية في البالد.
وسيتردّد المستثمر في قطاع الطاقة ،فضالً عن أنباء حول تحذير
شركتي ش��ل وب��ي ب��ي بخصوص ال �خ��روج .وف��ي قطاع الطيران،
فلن تستفيد بريطانيا بعد اآلن م��ن سياسة الفضاء المفتوح مع
دول االتحاد األوروب��ي ،ما يعني أنّ حرية العمل المطلقة لشركات
الطيران لن تكون متاحة ،وهو ما سوف يؤدّي الى ارتفاع األسعار
على المستهلكين .كما أنّ الخروج قد يؤثر على المنافسة ،إذ إنّ
أي شركة بريطانية تريد االستحواذ على شركة في االتحاد عليها
ّ
الحصول على موافقة سلطات منع االحتكار في االتحاد ،ما يعني
كلفة قانونية أك�ب��ر .ه��ذا ع��دا أنّ تداعيات ال�خ��روج م��ن االت�ح��اد لن
تقف عند هذا الحدّ ،فالمملكة المتحدة نفسها ستكون مقبلة على
انعكاسات سياسية مستقبلية وخيمة .ولن يكون ثمة ما يمنع اآلن
اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز من إجراء استفتاءات على البقاء
داخل المملكة المتحدة.
أما من ناحية الحلم األوروب��ي بالوحدة ،فمما ال شك فيه أنّ هذا
الحلم انتهى إلى غير رجعة ،ولهذا ،قالت المستشارة األلمانية انغيال
ميركل إنّ هذا التصويت شكل «ضربة لعملية الوحدة األوروبية»،
فيما ق��ال رئ�ي��س ال�ب��رل�م��ان األوروب� ��ي م��ارت��ن ش��ول�ت��ز إنّ خروج
بريطانيا سيس ّرع في سقوط الدومينو في أنحاء أوروبا ،في إشارة
إلى الخروج المتتالي لمزيد من الدول من االتحاد األوروبي .إضافة
إلى ذلك ،فما بين ثورة اليمين األوروبى ض ّد سياسات بعض دول
القارة المتسامحة مع المهاجرين وما توفره لهم اتفاقية شينغن
من حرية حركة داخل الفضاء األوروبى الواسع ،وبعيدا ً عن قوى
اليمين الرافضة والثائرة في كثير من الدول األوروبية المفلسة ،فإنّ
قدرة التح ّمل الفرنسية واأللمانية قد وصلت إلى حدودها القصوى،
وهذا كفيل بح ّد ذاته بنسف االتحاد األوروبي.
وأخ �ي��راً ،وبانتظار سقوط الدومينو األوروب �ي��ة تتجه األنظار
مستقبالً نحو قلب آسيا وخصوصا ً «منظمة شنغهاي للتعاون» التي
تض ّم روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان
وأوزبكستان ،وتتمتع ك ّل من منغوليا والهند وإي��ران وباكستان
وأفغانستان بصفة مراقب فيها ،والتي تهدف لمواجهة األحادية
القطبية األميركية والناتو ،بغية منعهما من إحكام قبضتهما على
مقدّرات الدول ومستقبل المجتمع الدولي.
وب��اخ �ت �ص��ار ،ف ��إنّ ال�ح�ل��م اآلس �ي��وي اب �ت��دأ ع�ل��ى أن �ق��اض الحلم
األوروبي ،خصوصا ً بعد تأسيس الصين وروسيا للبنك اآلسيوي
لالستثمار في البنى التحتية وصندوق طريق الحرير لالستثمار
أي أنّ األمر
وبنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة «بريكس»ّ .
بات يعود لآلسيويين اليوم ليديروا أمور قارتهم وليعزّزوا عملية
التكامل اإلقليمي وليش ّكلوا العصب ال�ف� ّع��ال لمواجهة الويالت
المتحدة في التنافس االقتصادي والبنيان العسكري والنفوذ على
مصادر الطاقة ،والتأثير في السياسات الدولية .وفي نهاية المطاف،
يبقى سقف المواجهة بينهما حاليا ً ضمن حدود التجاذب السياسي،
مع استحالة التصادم العسكري.
* محام ،نائب رئيس
الصندوق الوطني للمهجرين سابقا ً

زيارة رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،في عين التينة ،لتهنئته بعيد
الفطر ال تم ّر م��رورا ً عادياً ،بعد حجم الخالفات التي سادت
لسنوات بين التيار وحركة أمل وحجم التشنج الذي أوصل
التيار أكثر من م��رة إل��ى ح� ّد التلويح باالنسحاب من طاولة
الحوار من بين ق��ادة الكتَل النيابية في آذار الماضي ،كأحد
األمثلة على حجم التباعد الذي كان قد ساد ،وحينها قال بري
للبنانيين «هذا الحوار ليس مل َك نبيه بري ،فهو للجميع ،وإنّ
من ينسحب منه هو الذي يتح ّمل مسؤولية ذلك».
األكيد انّ تطورا ً ما جعل االم��ور اكثر ليونة وجعل العماد
عون يتوجه نحو الرئيس بري في هذه الزيارة ،ولو حملت
طابعا ً بروتوكوليا ً يحسب مع واجبات المعايدات ليحضر
«ملف النفط» الذي وصل لحلحلة بين حركة أمل والتيار إثر
االت �ف��اق ال��ذي حصل بين رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب نبيه بري
ووزي��ر الخارجية جبران باسيل بشكل مفاجئ أيضاً .وهذا
ما سنيعكس على االجواء الغربية المتابعة للملف ،خصوصا ً
األميركية منها المهتمة بحماية حصة «اسرائيل».
يتوضح لواشنطن بالنتيجة مدى العالقة االستراتيجية
والمبدئية بين القوى الحليفة لحزب الله ،م�ج�دّدا ً ما يعطي
العماد عون حضورا «رئاسياً» اقوى نابعا ً من مبدأ نافذ بدالً
من الصورة التي يحاول خصومه وضعه في إطارها وهي
صورة «المرشح المستعطي» الذي يحاول مهما كلف الثمن
الوصول لقصر بعبدا واضعين اتصاله بالسفير السعودي
وزيارتيه إلى المفتي دريان والرئيس بري بهذا اإلطار.
وإذا كان ملف النفط قد ت ّم بمباركة دولية ،فإنّ هذا سيكون
أحد أب��رز اعترافات الغرب بعدم القدرة على تخطي الثنائي

ع��ون – ب��ري؛ وهما حليفا ح��زب الله بطبيعة ال�ح��ال ،وعدم
النجاح في توسيع الشرخ ما يعني خضوعا ً أميركيا ً واضحاً،
لهذا المصير المج ّمد منذ اكثر من عامين .اما اذا كان الملف
هو نتاج اتفاق ومعطيات داخلية بحتة فإنه تكريس مبرم
لمتانة العالقة بين حلفاء حزب الله الذين لم يساهموا بتصدّع
الحلف بالرغم من المحاوالت الغربية واإلقليمية ذلك ،والفائدة
بالمنطقين واضحة.
ملف النفط وح��ده ليس كفيالً بح ّل األزم��ة الرئاسية ،لكن
أبعاده بالحسابين األول والثاني كفيلة بفتح ابواب التقدّم نحو
الح ّل الرئاسي بشكل أكبر من أي وقت مضى ،فأزمة النفط
وال�غ��از هي أص�لاً واح��دة من المعضالت التي ك ّرست على
أساسها حروب «الربيع العربي» ،وبمجرد االقتراب الى حلحة
الجزء المتعلق فيها لبنانياً ،فإنّ هذا يعني الكثير سياسياً.
وبتفاصيل الملف الرئاسي ف��إنّ حسمه إيجابا ً لصالح
ع��ون ال ب� ّد أن يحوز تقاربا ً بين المستقبل والتيار الوطني
الحر وحركة امل بشكل اساسي ،اذا ت ّم التسليم بكالم رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط األخير الذي
سجل فيه ليونة اتجاه عون ،معتبرا ً أن ال مشكلة عنده باالتفاق
عليه واعتبار انّ مرشح جعجع او ال�ق��وات اللبنانية األول
واألخير هو عون .وهنا تتقدّم األسئلة حول مدى امكانية ملء
هذه الثغرة التي من الممكن ان تق ّرب بين المستقبل والتيار
ليحضر الموقف السعودي القادر على خلق هذا التقارب الذي
بات ممكنا ً وضعه في إط��ار التقدّم ولو ببطء نحو عون بعد
البت بملف بحجم االتفاق على ملف النفط.
بالعودة الى لقاء عون – بري ،فإنّ اإليجابية الواضحة التي
ظللت البالد في عيد الفطر كنتيجة للتقارب على خط الرابية
 عين التينة كشفت انّ االخ�ت�لاف بين ع��ون وب��ري ضمنالحلف الواحد ال يمكن التعويل عليه استخباريا ً او سياسياً.
وه��ذا تحديدا ً موجه للقوى الخارجية ،خصوصا ً االميركية

بري يتل ّقى ر�سالة من �إيرلوت وي�ستقبل نظريان

بري مستقبالً سفيرة النمسا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ظهر أمس،
سفيرة النمسا أورسوال فاهرنغر في زيارة وداعية.
كما استقبل وزير الطاقة آرتور نظريان وبحث معه في
ملف النفط والغاز.
من جهة ثانية ،تلقى بري رسالة من وزير الخارجية
الفرنسي جان مارك إيرلوت عن انعقاد مجموعة الدعم
الدولية للبنان وزي��ارت��ه المرتقبة للبنان في محاولة
للخروج من األزمة.
وتلقى مزيدا ً من االتصاالت والبرقيات للتهنئة بعيد
الفطر ،أبرزها من رئيس الحكومة تمام سالم ،األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،نائب رئيس مجلس
النواب فريد مكاري ،نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل ،رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ،رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ،رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب ط�لال أرس�لان ،النائبين
جورج ع��دوان وآغ��وب بقرادونيان ،قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،رئيسة
«الكتلة الشعبية» ميريام سكاف ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،والنائبة السابقة نائلة معوض.

كما تلقى اتصاالت وبرقيات تهنئة من بطريرك الروم
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ،رئيس المجلس
الشرعي العلوي الشيخ أسد عاصي ،والمطران بولس
مطر.
وتلقى سيالً من االتصاالت والبرقيات للتهنئة بالعيد
أبرزها من كل من :الرئيس ميشال سليمان ،الرئيس سعد
الحريري ،الرئيس فؤاد السنيورة ،الرئيس نجيب ميقاتي،
الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل ،رئيس «اللقاء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط ،رئيس «تيار المردة»
النائب سليمان فرنجية ،النائب ميشال المر ،وتلقى
الرئيس بري برقية من وزير الخارجية األميركي جون
كيري مهنئا ً بعيد الفطر.
وتلقى اتصاالت من شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ
نعيم حسن ،المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن،
رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان الشيخ محمد كنعان.
على صعيد آخ��ر ،اتصل بري بالرئيس أمين الجميل
مطمئنا ً إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.
واتصل بالمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود
معزيا ً بوفاة والدة عقيلته.

التي رشحت النائب سليمان فرنجية ،حسب المصادر حينها
«لشق» الصف الواحد ،معتبرة انّ الرئيس بري سيعلن فورا ً
موقفا ً رافضا ً لترشيح عون ال ألنه يفضل فرنجية بل ألنه
يحتاج إل��ى مخرج يخلصه من ضغط القبول بعون بنهاية
المطاف لتتبيّن استحالة أن يتوجه رئيس مجلس النواب نحو
شيء من هذا القبيل وليتبيّن ايضا ً انه منسجم انسجاما ً كامالً
مع استراتيجية حلف بر ّمته ترى في الحرب السورية مصيرا ً
ومسارا ً مطلقا ً وال مجال على أساسه إفساد ما ت ّم بناؤه .وهنا
بدا انّ ترشيح فرنجية أحد أب��رز الحسابات الخاطئة غربيا ً
التي لم تدعمه كما يجب والتي بدا اليوم أنه كان لخلق خلل في
صفوف المسيحيين حلفاء حزب الله من جهة ،وفي صفوف
الثامن من آذار من جهة أخرى ليتبيّن من جهة فرنجية ايضا ً
عدم استعداده للخروج عن هذا المصير والمسار الذي دعا اليه
السيد نصرالله وأ ّيده فرنجية ليقين عنده بأهمية عدم الخروج
عن مسار المعركة اإلقليمية كك ّل وحساباتها التي من الممكن
ان تنسف ك ّل تضحيات الميدان.
مصادر التيار الوطني الحر تتحدّث عن تط ّور ايجابي على
أي تحديد
صعيد الملف الرئاسي بالساعات الماضية من دون ّ
او تفصيل بمكنوناتها او النسبة الممكن االرتكاز عليها .وهذا
ما اكد عليه النائب ميشال عون من عين التينة واصفا ً التقدّم
بالبسيط على صعيد االستحقاق الرئاسي ،قائالً« :لن نغوص
في التفاصيل».
وباالنتظار حقق حلفاء ح��زب الله م �ج �دّدا ً ف��وزا ً معنويا ً
بالتالحم والتعاضد بوجه ك ّل مساعي االهتزاز التي زرعت
ب��إت�ق��ان ليتبيّن انّ التعويل االم�ي��رك��ي «ب�ع�ي��ون فرنسية –
سعودية» على خالف استراتيجي بين عون وبري غير وارد،
ولو كلّف تعطيالً يصنّف باألق ّل سوءا ً مما هو أسوأ على البالد
وأكد أيضا ً أنّ أحدا ً من الحلفاء غير مستع ّد لكشف حزب الله
محليا ً أمام مشاريع الغرب.

أكد نائب بارز أنّ
موقف المملكة
السعودية السلبي
من ترشيح العماد
ميشال عون لرئاسة
الجمهورية هو نفسه
الذي ينعكس سلبا ً
على الرئيس سعد
الحريري ويحول
دون وصوله إلى
رئاسة الحكومة،
وأضاف النائب
المشار إليه انّ
الحريري والمحيطين
به باتوا على قناعة
تامة بأنّ مفتاح
عودته إلى السلطة
و«مغانمها» هو في
الرابية حصراً.

التقى وفد القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية

عون في عين التينة ودار الفتوى:
التوا�صل مع الحريري دائم رغم الخالفات ال�سيا�سية
زار رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال
عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة،
وق��دم له التهنئة بعيد الفطر ،وكانت مناسبة لعرض
التطورات الراهنة.
كما زار ع��ون مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان ،في دار الفتوى.
ب��ع��د مصافحة ال��ح��ض��ور ع��ق��دت خ��ل��وة ب��ي��ن ع��ون
ودري���ان ف��ي مكتبه ال��خ��اص دام��ت نصف ساعة وق��ال
عون بعد اللقاء« :ه��ذه الزيارة للمعايدة وتمنينا لك ّل
اللبنانيين عيد فطر سعيدا ً وبصورة خاصة للمسلمين».
وردا ً على س��ؤال ح��ول ما ت� ّم تداوله من معلومات عن
وجود تواصل مباشر أو غير مباشر مع تيار المستقبل
وال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري ،أج���اب ع���ون« :ن��ح��ن على
تواصل دائ��م ،فصحيح أنّ هناك ثمة خالفات سياسية
ول��ك��ن ب��ق��ي��ت ع�لاق��ت��ن��ا ع�لاق��ة سليمة ع��ل��ى الصعيد
االجتماعي واإلنساني ولذلك ال ينبغي استغراب األمر».
وحول العالقة مع الرئيس نبيه بري ،قال عون« :نحن
على ت��واص��ل م��ع دول��ت��ه وب��األم��س زاره وزي��ر الطاقة
السابق (وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل)
لكي يتفقوا وبالفعل تم االتفاق على مسائل عدة تسر
اللبنانيين أجمعين وتساعد أيضا ً على تفاهمات أخرى
ألنّ هناك العديد م��ن القضايا التي ال ت��زال عالقة».
ولفت إلى أنّ قضية انتخاب رئيس للجمهورية هي «واحدة
من ضمن القضايا التي يتم تداولها مع كافة األقطاب
اللبنانية وليست محصورة بشخص».
وأضاف« :نتمنى التفاهم وإذا لم يحدث هذا التفاهم وقد
جربنا ذلك فأصبح لبنان حينها في وضع سيء ورأينا ما
له من تداعيات على تدني الوضع االقتصادي ،باإلضافة
إلى العجز بالموازنة ،لذا كان ال بد من أن نعطي دفعة

جديدة للبنان إن شاء الله للخروج من هذه األزمة وهذه
أمنيتنا».
وفي نشاطه ،التقى العماد عون صباح أمس في دارته
في الرابية السفير األلماني مارتن هوت ،بحضور المسؤول
عن العالقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال
دي شادارفيان ،وقد دار البحث حول ما آلت اليه االوضاع
السياسية في لبنان.
كما التقى الوزير السابق عصام نعمان على رأس وفد
من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية.
وتحدث نعمان بعد اللقاء ،الفتا ً إلى «أنّ البحث دار
حول األوضاع الراهنة ،وقد بينا له كما بينا لسائر القوى
السياسية أنّ الوضع الراهن أصبح مقلقا ً وهو على درجة
يصح إال من خالل أمرين :إما التوافق
كبيرة من الفساد ولن
ّ
على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا األمر يبدو حتى
اآلن متعذراً ،أو التوافق على قانون عادل لالنتخابات على
أساس النسبية والدائرة الواحدة .ك ّل ذلك من أجل إيجاد
قيادات وطنية ديمقراطية جديدة إلى المجلس النيابي
تستطيع أن تقوم باإلصالحات».
وتابع« :إنّ المطلوب في هذه اآلونة هو ممارسة ضغط
شعبي واسع على هذه الفئة الحاكمة من أجل التعجيل في
سن قانون انتخابات على اساس التمثيل النسبي».
وع ّما إذا كانت الظروف اإلقليمية تسمح بتحقيق هذه
المطالب ،أجاب« :هذه المطالب ملحة وال أعتقد أنّ الخارج
يستطيع أن يمنعها ،خاصة إذا ما تكاتف اللبنانيون على
فرضها وفي الشارع خصوصاً».
من جهة أخرى ،اتصل العماد عون ،بالسفير السعودي
علي عواض عسيري ،مستنكرا ً التفجيرات اإلرهابية التي
استهدفت المملكة.
كما هنأ عون عسيري بحلول عيد الفطر السعيد.

الأ�شقر وها�شم :ن�سعى �إلى لمّ ال�شمل االغترابي
ون�أمل �أن يتحقق ذلك ً
قريبا
ع ّمم الرئيس العالمي للجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم بيتر
األش��ق��ر واألم��ي��ن ال��ع��ام ال��م��رك��زي
للجامعة محمد هاشم على جميع
مجالس وف���روع الجامعة كتاب
تهنئة للمغتربين اللبنانيين
والمتحدرين من أصل لبناني وجاء
في التعميم:
«نهنئكم بعيد الفطر السعيد الذي
احتفلنا به قبل يومين في ظروف

صعبة نتمنى أن تزول قريباً ،آملين
أن يعيده الله عليكم وعلى عائالتكم
باليمن والخير والسعادة ،طالبين
منكم نقل ه��ذه التهنئة إل��ى جميع
أبنائنا أف���راد الجالية اللبنانية
األعزاء في دول استضافتكم.
إننا وبهذه المناسبة نشير إلى
مواصلتنا المسيرة م��ن أج��ل ل ّم
الشمل االغ��ت��راب��ي وكلنا أم��ل بأن
يتحقق ذلك قريبا ً تحت ظ ّل الجامعة

اللبنانية الثقافية في العالم التي
هي أم جميع المغتربين ،مؤكدين
ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��م��ي��ع م���ن أج��ل
موحد يكون
اغتراب لبناني واح��د
ّ
ف��ي خدمة المغتربين اللبنانيين
والمتحدرين من أص��ل لبناني في
أنحاء المعمورة.
ن��ك � ّرر التهنئة بالعيد السعيد
وك ّل عام وأنتم واالغتراب اللبناني
ولبنان بخير».

ن�شاطات
 زار السفير األلماني مارتن
هوت كالً من رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ورئيس تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ع��م��اد ميشال عون
وعرض معهما األوضاع والتطورات
في المنطقة.
ـ بحث ال��م��دي��ر ال��ع��ام للدفاع
المدني العميد ريمون خطار مع
ن��ائ��ب ال��م��ن��س��ق ال��خ��اص لألمم
المتحدة في لبنان فيليب الزاريني
سبل التعاون بين برنامج األمم
ال��م��ت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي U.N.D.P
والمديرية العامة للدفاع المدني.
 استقبل نقيب الصحافة
ع��ون��ي الكعكي ،سفير بولونيا
ف��ي لبنان فويتشيخ ب��وزي��ك في
زي���ارة ت��ع��ارف ،وت��ط��رق الحديث
إلى العالقات الثنائية بين لبنان
وبولونيا ،فأثنى عليها السفير
وتمنى أن «تبقى متينة لما فيه
مصلحة البلدين».
كما تطرق الحديث إل��ى «واق��ع
الصحافة اللبنانية» ،فثمن السفير

عون مجتمعا ً إلى نعمان والوفد

دروي�ش يزور �إبراهيم معايد ًا
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش ،يرافقه رئيس
بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب
وراع��ي أبرشية كندا للروم الكاثوليك المطران ابراهيم
ابراهيم والسيدين إيلي وجوزف الرشيد ،مدير عام األمن
العام اللواء عباس ابراهيم وقدموا له التهاني بحلول
عيد الفطر .كما جرى عرض مختلف المستجدات على
الساحتين اللبنانية واإلقليمية.

وكان درويش التقى قائد منطقة البقاع الجديد في قوى
األمن الداخلي العميد فادي خوري ،في حضور الدكتور
فؤاد خوري واآلباء سالم فرح وإليان أبو شعر.
وهنأ درويش العميد خوري بمنصبه الجديد متمنيا ً له
التوفيق في مهماته ،خاصة في ظل الظروف الصعبة التي
يمر بها لبنان والمنطقة .كما ث ّمن الدور الكبير الذي تقوم
به قوى األمن الداخلي وباقي األجهزة األمنية في الحفاظ
على أمن المواطنين.

الكعكي وسفير بولونيا
ب��وزي��ك دوره���ا ال��ري��ادي مشيرا ً
إلى «أنها السباقة في نشر الخبر
اإلعالمي الحر في العالم العربي،
أم��ا الصحافة البولونية فتتمتع
بحرية تامة ،وبامكان أي مواطن أن
يصدر صحيفة يومية أو أسبوعية
أو دوري���ة ش��رط التقيد بقانون

المطبوعات ال��ب��ول��ون��ي .وتمنى
النجاح لقمة وارس��و لما فيه خير
االنسانية».
ورحب الكعكي ،ب��دوره ،بسفير
بولونيا فويتشيخ بوزيك ،وتمنى له
«النجاح في مهمته الديبلوماسية
في لبنان».

ابراهيم متوسطا ً درويش والوفد

(أحمد موسى)

