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حمليات �سيا�سية

هل يُ�صلح اتفاق النفط
ما �أف�سدته خالفات الم�صالح؟
علي بدر الدين
االتفاق الثنائي النفطي الذي أنهى قطيعة دامت أكثر
من سنة ونصف السنة بين عين التينة والرابية ،وما
تخللها من سجاالت ومناكفات واتهامات متبادلة بين
حركة أمل والتيار الوطني الحر ،أنعش آمال اللبنانيين
م��ن ج��دي��د وط�م��أن�ه��م ب ��أنّ ل�ب�ن��ان ف��ي اآلت ��ي م��ن األي��ام
سيكون بأفضل أحواله ،بعد أن اكتمل عقد التفاهمات
بين القوى السياسية من الدرجة الممتازة حول قطا َعي
النفط والغاز ال��ذي وقع بهدوء الفت لتقاسم المواقع
النفطية وتوزيع الحصص من دون اعتراض من أحد،
ألنه تساوت فيه الطوائف والمذاهب والمناطق وبات
بإمكان اللجنة المكلفة إدارة ش��ؤون النفط والممثلة
لقادة وأم��راء السياسة والطوائف والمذاهب العمل،
بعد أن طال زمن التكليف والتأليف وقبض ك ّل عضو
فيها رات�ب�ا ً شهريا ً ي�ق��ارب العشرين أل��ف دوالر ومن
دون عمل وب��إب��رام عقد التفاهم واالت�ف��اق ق��د يتحرك
قطار العمل ويبدأ اإلن�ت��اج ،ول��و بعد حين ،وسيؤدّي
حتما ً إلى انتعاش االقتصاد وتسديد الديون المتراكمة
وإغراق اللبنانيين بالنعيم والبحبوحة إلى ح ّد االختناق
والتخمة القاتلة وسيزول الفارق بين البطون المتخمة
والبطون المنتفخة.
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ملحة للبنان
طال الزمن ،ألنه ضرورة وطنية وحاجة ّ
واللبنانيين ،وعليه وحده من دون غيره تعلّق اآلمال
وإنْ ك��ان ال ي��زال عرضة للسهام والشكوك واالتهام
ب��االح�ت�ك��ار والنفعية ل�ل�ق��وى السياسية ال�ح��اك�م��ة في
لبنان ،ألنها لألسف لم تترك «للصدق مطرحاً» وهي
س �ي��اس��ة ان�ت�ه�ج�ت�ه��ا ال �ع �ه��ود وال �ح �ك��وم��ات م �ن��ذ عقود
تح ُّكمها بالنظام السياسي الطائفي المتجدّد باستمرار،
غير أنه ال ب ّد من بصيص أمل وبعض التفاؤل في إطار
الممكن وف��ي ظ��روف صعبة ومعقدة كالتي يشهدها
لبنان .وفي ظ ّل قوى سياسية مستذئبة ومستشرسة
للدفاع عن امتيازاتها ومكتسباتها ومصالحها التي
حصلتها في الماضي ،وها هي اليوم ُتحكم قبضتها
ّ
على «جبنة» النفط والغاز الدسمة جدا ً القابضة عليها
كالقابض على الجمر ،ولكنها في نهاية األمر ستعطي
للشعب اللبناني «المعتر» والفقير حصته ،وإنْ ظلت
تحت سلطة ووصاية أصحاب الح ّل والربط والشأن
في لبنان عموما ً وفي قطاعي النفط والغاز خصوصاً.
وعلى ه��ذا الشعب أن يقنع بما منّت عليه ه��ذه القوى
الحية ،ألنه كما ُيقال «القليل خير من الحرمان» كما أنه
ال يمانع أن تع ّمم الفائدة بتعميم اتفاق النفط الجماعي
على مختلف القطاعات والمرافق والمؤسسات الخدمية
واإلنتاجية ،ألنّ القوى الحاكمة منذ أكثر من ربع قرن
تمتلك بحكم التجربة ف��ي إدارة ش��ؤون لبنان خبرة
متميّزة تخ ّولها مواصلة قيادة سفينة الدولة بجدارة
وم �س��ؤول �ي��ة ،ألن �ه��ا أدرى ب�ش�ع��اب ل�ب�ن��ان وبأنظمته
وقوانينه ومفاصل التحكم األساسية فيه ،ويحضرني
المثل القائل «أعط خبزك للخباز حتى لو أكل نصفه».
ويسجل لهذه القوى أو لمعظمها أو بعضها ال فرق
ّ
أنها نجحت في إيصال لبنان إلى حافة الهاوية من دون
انزالقة إلى قعرها ،وقد ف ّوضت لنفسها وكالة حصرية
باسم هذا الشعب غير قابلة لالعتراض أو العزل تعطيها
الحق بالتصرف بحقوقه وبممتلكات الدولة وبفرض
أنظمة الحكم التي تراها مناسبة في الزمان والمكان،
ه��ذه ال��وك��ال��ة المغتصبة أغ��رق��ت اللبنانيين بنعيم من
األحالم واآلمال مع وقف التنفيذ حتى إشعار آخر.
وم��ن دون مقدّمة ل�لأح��داث المرتقبة انتعش لبنان
واللبنانيون ب�ل�ق��اءات حزبية وسياسية ثنائية تطفو
مجددا ً على صفيح األزمات القديمة والمستجدة تختار
ل�ت�ع��وي��م نفسها وال �ل �ح��اق ب�ق�ط��ار مصالحها مواقيت
االختالف والتقارب والتخاصم والتصالح وفق تقاطع
المصالح بك ّل تحايلها وتل ّونها السياسي والطائفي
والمذهبي ب��اال ّدع��اء ال�ف��ارغ بأنها تسعى إل��ى التفاهم
والتوافق مع شركائها في الوطن حول قضايا وملفات
خالفية عالقة ومتراكمة ،وبإمكانها تفادي الكثير من
األزمات والتقليل من تداعياتها ،ألنها تخاف على لبنان
م��ن ال�م�ج�ه��ول الخطير اآلت��ي ع�ل��ى ص�ه��وة التطورات
الملتهبة عسكريا ً وأمنيا ً على مستوى المنطقة والعالم،
وهي تنافق حتما ً في هذا اال ّدع��اء الوهم ،ألنّ مصلحة
لبنان وشعبه هي في أدنى سلّم أولوياتها واهتماماتها
ألنّ ما يه ّمها وترغب به وتعمل ألجله حجم المنفعة
الذاتية في ك ّل اتفاق أو تفاهم له عالقة بالسلطة والمال
والنفوذ.
ال يتوهم ّن أحد من اللبنانيين أنّ هذه اللقاءات وما
ينتج عنها آنيا ً وما تخطط مستقبالً تعني تنشيطا ً أو
تفعيالً للحراك السياسي بهدف خدمة لبنان ،ألنها
حركة بال بركة ،وألنّ وعاء اللبنانيين َ
فاض من الكميات
ً
المتدفقة من األكاذيب والتي لن تنتج طحينا وإنْ طغى
هدير المحركات ،والشواهد كثيرة ال تع ّد وال تحصى،
وهي تذكر بقصة «الراعي سعيد والذئب» التي كشفت
وهن الكذب وقصره وعواقبه الوخيمة والمد ّمرة على
أصحابها أوالً.
إنّ ما يحصل اليوم نسخة طبق األص��ل عما حصل
في الماضي البعيد والقريب ،هي مج ّرد لقاءات ال تغني
وال تسمن ...وإنْ كانت عناوينها ب��راق��ة وشعاراتها
وط �ن �ي��ة ،ف �ه��ي ش � ّم��اع��ة أح �س �ن��ت ال� �ق ��وى السياسية
استخدامها ،ألنّ النتيجة الحتمية لهذا الحراك الثنائي
أو الجماعي هي التأسيس لشراكة منفعية متبادلة في
السياسة واالقتصاد ،وفي السلطة والمال وهي أيضا ً
مجرد عقود لصفقات قصيرة أو طويلة األجل من دون
ضمانات أو بنود جزائية ،ربما هي استباق للمتغيّرات
اآلتية سلبا ً أو إيجابا ً على المنطقة التي تغلي على فوهة
البركان اإلقليمي وال��دول��ي الجاهز لالنفجار الكبير،
والتي سيقذف حممه الملتهبة والحارقة على أوسع
مساحة في هذا العالم ومنها لبنان الذي يحترق أساسا ً
بنار خالفاته الداخلية التي لم ينجح أحد بإطفائها أو ال
ُيراد لها أن تنطفئ أقلّه في المدى المنظور.
إنها ملهاة إضافية للبنانيين ،ولكنها بطعم األسى
وال �م��رارة ،ق��د تنجح ف��ي تحريك مرحلي للستاتيكو
السائد ،وتدخل اللبنانيين في مرحلة ضياع إضافية،
وتبقى آمالهم معلقة بين األوه��ام بالسالم الموعود
والرفاهية الكاذبة واألحالم واألماني المفقودة أصالً
والتي لفظتها قواميس السياسة اللبنانية منذ زمن.
فهل ُيصلح النفط ما أفسده خالف المصالح؟
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جهنمي قد يب ّرر ّ
كل �شيء؟
ماذا عن �سيناريو
ّ
 روزانا ر ّمال

العراق ــ بريطانيا

فجأة يوضع بين أيدي البريطانيين تقرير لجون شيلكوت ،وهو
رئيس اللجنة البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف ومالبسات
التدخل البريطاني في حرب العراق عام  2003والتي شكلت قبل
سبع سنوات ،ويت ّم إبالغهم بالتالي:
أوالً :أنّ المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق
عام « 2003كانت غير مناسبة على اإلطالق».
ثانياً :أنّ الخطط البريطانية واألميركية لمرحلة ما بعد صدام
لم تكن مناسبة.
ثالثاً :تحميل رئيس ال��وزراء حينها طوني بلير المسؤولية
والكشف أنه ت ّم تحذيره بأنّ التحرك العسكري سيزيد نشاط
«القاعدة» في بريطانيا.
تقرير أربك لندن بما فيه الكفاية بعد خضة التصويت على
االنسحاب من االتحاد األوروبي ليبقى اهم ما فيه االعتراف بتعزيز
نمو االرهاب «القاعدة» وما يعادلها اليوم من داعش والنصرة منذ
اجتياح العراق.
يكشف التقرير أن صدام حسين كان «بريئا ً من التهم» بطريقة
او بأخرى ،ما يفتح باب مباشرة للتفكير بامكانية صدور سلسلة
مراجعات مستقبالً حول سياسة الغرب في الشرق األوسط
مؤخراً ،وهنا ال شيء يمنع أن يكون الغرب قد اخطأ أيضا ً في
حق الرئيس السوري بشار األسد أيضا ً فما الذي يمنع اليوم مثل
هذا التبرير بعد نشر التقرير بالمنطق نفسه المعمول فيه والذي
يعتبر أحد أبرز اسباب التخلص من صدام حسين بعد مسألة
سالح الدمار الشامل ،وهو كونه طاغوتا ً او ديكتاتوراً؟

ليبيا

في تصريح لـ «فرانس  ،»24أعلن خالد الزايدي ،محامي سيف

خفايا
خفايا

اإلسالم القذافي ،اإلفراج عن موكله بعد خمس سنوات قضاها
في السجن ،مستفيدا ً من قانون العفو العام الذي يطبّق على ك ّل
الليبيين دون استثناء.
ثانية المراجعات بعد االعتراف البريطاني بعراق أفضل إبان
حكم صدام حسين ،تأتي اليوم في ليبيا على شكل الحديث عن
إطالق سراح القذافي ،وهو الذي لم يكن رقما ً عاديا ً في السياسة
الليبية ،فقد تسلّم مهمات أمنية وسياسية رفيعة المستوى ليبقى
األه ّم الدور البريطاني المشبوه في الساحة الليبية والعمليات
السرية التي وضعت دايفيد كاميرون امام مساءلة مجلس العموم
في أيار الماضي ،فقد نقلت صحيفة «تايمز» البريطانية عن شهود
عيان قولهم إنّ قوات بريطانية خاصة قدّمت مساعدة عسكرية،
لوقف تقدّم مسلحين في مدينة مصراتة غرب ليبيا .وهو ما أكده
قائد ميداني في الجيش التابع لحكومة» الوفاق» ليطلب رئيس
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني اللورد
«كريسبن بالنت» فور نشر هذه المعلومات توضيحا ً من رئيس
الحكومة ديفيد كاميرون حول الدور الحقيقي ،الذي تلعبه القوات
البريطانية الخاصة في ليبيا.
وبالعودة ،كيف يمكن إطالق سراح القذافي أحد أكبر الضالعين
بمفاصل الفساد الحاكم في ليبيا سابقاً ،وماذا يعني هذا األمر بهذا
التوقيت بالذات؟ هل بات ممكنا ً تمرير اسماء كانت تمثل منذ ست
سنوات رموز الفساد والديكتاتورية؟

داعش

تستعرض داعش إمكانات هائلة بدورها فجأة وتكشف عن
قدرة تنفيذ عالية الدقة تتخطى كل العوائق األمنية الممكنة وتؤكد
دورا ً استخباريا ً عاليا ً قادرا ً على حماية متفجرات بحجم ذلك
الذي وقع في الكرادة وراح ضحيته أكثر من  300ضحية يضاف
اليه تفجير بمرقد شيعي حصد قرابة المئة ضحية في تفجيرات
لم يشهد العراق مثلها منذ عام 2003؛ يُضاف الى هذا سلسلة
من التفجيرات المتنقلة بين تركيا والسعودية مستهدفة نقاطا ً
عالية األهمية مثل مطار اتاتورك وأنحاء المسجد النبوي في مكة

والقنصلية األميركية بجدة.
وهنا يبدو أن القتل وتكثيف العمليات «المبهرة» لداعش
أسهمت في خروج مثل تقريري شيلكوت البريطاني الذي ترافق
مع هذه العمليات «عنوة» فبات تفجير الكرادة «مضرب مثل»
للمهتمين بالتقرير قانونا ً الذين وصلت األمور معهم لما يشبه
الترحم على ايام صدام حسين ،فقالوا أمام الرأي العام «صحيح،
انه كان طاغية ،لكن الوضع كان أفضل من اليوم بكثير ..سنوات
طويلة واليوم نجد أننا امام انهيار العراق ،بوجه هذا المشهد
فيضيف أهالي الجنود البريطانيين «اليوم ندرك أننا أرسلنا
أبناءنا للعراق من أجل ال شيء وأنهم ماتوا من اجل ال شيء أيضاً،
لقد ماتوا بسبب حسابات خاطئة وعلى المسؤول أن يتحاسب».

نضوج السيناريو في سورية

أصبح القبول باألسد والتعاون معه من اجل قتال اإلرهاب
اكثر رجوحا ً وامكانية بعد االستسالم لبقائه وعدم إيجاد سبل
للتراجع ،فال يمكن هنا مرور فكرة سيف اإلسالم القذافي وتبرير
توقيت اإلعالن مرورا ً عاديا ً دون استحضار عائلة األسد ،من جهة
أخرى يدرك مطلقي حملة محاسبة طوني بلير وتوقيت اإلعالن عن
هذا األمر عشية فشل كبير ُمنيت به بريطانيا في مسألة التصويت
لالنسحاب من االتحاد األوروبي أن أول ما سيتبادر للذهن بعد
التع ّمق بمشهدية العراق كصورة الكارثة المستم ّرة مشهد
سورية الذي سيأخذ الى حساب تلقائي يسهل على اإلذهان فكرة
تقديم القبول ببقاء الرئيس السوري بشار األسد أمام الرأي العام
الغربي ،هذا إذا لم يكن قد وصل الى مرحلة «التمني» لحل المسألة
السورية وإبقاء االسد ،خصوصا ً بعدما زحف االرهاب من سورية
ألوروبا ،هذا ما لم يكن واردا ً سابقا ً أي في فترة ما قبل .2011
أخيراً ...ماذا عن سيناريو تراجعي جهنمي بهذا الحجم بربط
تناغم األحداث أعاله؟ ماذا عن سيناريو يب ّرر كل شيء بحجة
الدماء التي تراق في العراق ،تحديدا ً وهو يبدو ساحة وكبش
الفداء؟ ماذا عن سيناريو يبرر التراجع والتوجه نحو التعاون
األميركي مع روسيا في القضاء على داعش بدعم اوروبي؟

تساءل متابعون
لإلعالم اللبناني عن
سبب قيام الوكالة
الوطنية لإلعالم التي
تشرف عليها وزارة
اإلعالم وتم ّولها
الخزينة اللبنانية بإعادة
نشر ك ّل ما ّدة تح ّرض
ض ّد المقاومة وسورية
تنشرها صحيفة
«الشرق األوسط»
المم ّولة من السعودية!
وما هي طبيعة االتفاق
الذي تب ّرر ذلك مهنيا ً
وسياسياً؟ ومن هي
الجهة التي تقف وراءه
وأعطت التعليمات
بتنفيذه ودعت لجنة
اإلعالم النيابية إلى
مساءلة الوزارة عن
األمر وكشف خلفياته...

تلقى تهنئة من نواب و�شخ�صيات �أردنية بنجاح م�ؤتمر «القومي» وانتخابه رئي�س ًا والتقى وفداً مو�سع ًا من مجدلبعنا

حردان :ت�سعير الخطاب ال�سيا�سي والإعالمي يخدم القوى المت�ض ّررة من � ّأي اتجاه �إيجابي
يف�ضي �إلى انتخاب رئي�س للجمهورية ّ
و�سن قانون انتخابات نيابية يحقق �صحة التمثيل
تلقى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان برقية تهنئة من نواب وشخصيات سياسية
وحزبية وإعالمية أردنية ،جاء فيها:
بك ّل اعتزاز تابعنا أعمال مؤتمركم وبحرص أكيد،
كنا على قناعة بأنّ هذا المؤتمر ،لما يملك من ضرورات
موضوعية لقراءة المرحلة التاريخية التي نعيشها من
خالل العدوان اإلمبريالي الصهيوني الرجعي العربي على
أمتنا ومحاولة تفكيك كياناتها مذهبيا ً وطائفيا ً وإثنياً،
جسده صمود سورية من وعي حقيقي أنّ أمتنا ال
وما ّ
يمكن أن تهزم ،وأنّ انتصارها حتمي وأكيد ،لذلك وألنّ
هذه الظروف ال ُمعاشة أثبتت لنا وبالملموس ،أنّ الرؤية
مؤسس حزبكم (أنطون سعاده)
النظرية التي طرحها
ِّ
وترسخت عناوينها
والتي حملتم شعلتها جيالً بعد جيل
ّ
في وجداننا وثقافتنا كضرورة موضوعية وطريق حتمي
لتحقيق االنتصار ،ردا ً على اتفاقيات سايكس بيكو األولى
والمشروع االمبريالي المطروح حاليا ً إلنجاز سايكس بيكو
الثانية.
مؤسس حزبكم ليس حالة
ونؤكد لكم أنّ إيماننا بفكر
ِّ
تجسدت
عاطفية ورغبوية ،بل هو ض��رورة موضوعية
ّ
في وجداننا نتيجة لصمودكم ودوركم الفاعل في محور
المقاومة ،إنْ ك��ان ف��ي ال��ح��رب ض�� ّد ال��ع��دو الصهيوني
والصراع مع حلفائه في الداخل ،أو موقفكم المش ِّرف في
الدفاع عن سورية ض ّد المؤامرة اإلمبريالية .وما يثبت
ذلك حجم التضحيات التي يقدّمها رفاق الدرب من نسور
الزوبعة على أرض الشام ،وما مثلوه من وعي طليعي
ألسلوب الكفاح السياسي والجماهيري والعسكري في
مواجهة قوى اإلرهاب التكفيري وأعداء الشعب العربي
السوري في الداخل.
نحيي انعقاد مؤتمركم في ظ ّل هذه الظروف الصعبة
ومن خاللكم نقدّم أجمل التحيات ألعضاء المؤتمر ولكوادر
وأعضاء الحزب ونه ّنئكم بنجاح أعمال المؤتمر وانتخاب
هيئاته وإعادة انتخابكم رئيسا ً للحزب.
نحن معكم نؤمن بأنّ فكرة القائد المفكر الشهيد أنطون
سعاده ستبقى حية وخالدة في وجداننا وهي تشكل
بالنسبة لنا المرشد ودليل العمل من أجل تحقيق االنتصار
وحتميته.
المجد للشهداء والمجد ك ّل المجد للمقاومة ومحورها
األصيل.

حردان متوسطا ً الوفد
ووق��ع البرقية النواب :ذيب مرجي ،صالح الزعبي،
تيسير شديفات ،حازم العوران ،غازي عبيدات ،ناريمان
الروسان ،وميسر السردية ،الوزير السابق سعد المجالي،
العمداء المتقاعدون :علي الحباشنة ،ناجي الزعبي،
سامي المجالي ،والعقيدان المتقاعدان سالم العيفه وأمين
الجعافرة .الكاتب والمحلل السياسي ضرغام هلسه،
رئيس اتحاد الشيوعيين األردنيين سعود قبيالت ،األمين
العام المساعد التحاد المحامين العرب وعضو مجلس
نقابة المحامين األردنيين المحامي سميح خريس ،رئيس
رابطة الكتاب األردنيين د .موفق محادين ،رئيس حركة
اليسار الديمقراطي األردني د .أحمد فاخر ،رئيس نقابة
المصارف وعضو الهيئة التنفيذية التحاد عمال األردن
حيدر رشيد ،الناشط في النقابات العمالية المستقلة
المهندس نبيل مدانات ،عضو اللجنة المركزية في حزب
الوحدة الشعبية األردني د .صايل الخيطان ،عضو القيادة
العليا في حزب البعث التقدمي األردني د .معاذ المعايطة،
عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي األردني معين

بقاعين ،عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي
األردني عبدالله سالم زريقات ،مدير ثقافة محافظة الكرك
خالد البرقان ،رئيس لجنة ّ
حق العودة رسمي الجابري،
وجيه عائلة بني صخر يوسف الحامد بني صخر ،المحامي
حاتم ال��ش��ري��دة ،المحامي ضامن ع��ك��روش ،المحامي
غالب الصرايرة ،المحامي قيس خليل زيادين ،النشطاء
السياسيون :مسعود الدباغ ،عبداإلله المجالي ،المحامي
أحمد أب��و خويله ،رشيد أب��و شاشيه ،حسين مطاوع،
عصام التل ،الكاتب كمال مضاعين ،المهندس مندوب
عبيدات ،حسني الصعوب ،محمود أحمد الحباشنة ،أمجد
الحباشنة ،خلدون البرغوثي ،عيسى النجادا ،الكاتب
والمحلل السياسي المهندس ش��ادي م��دان��ات ،الكاتب
والمحلل السياسي ضرار البستنجي ،الكاتب والصحافي
جهاد المحيسن ،والصحافي هشال العضايلة.
من جهة أخ��رى ،استقبل ح��ردان ،في دارت��ه بضهور
الشوير ،وف��دا ً كبيرا ً من بلدة مجدلبعنا ،بحضور عضو
المجلس األعلى حسام العسراوي.

بري يلتقي وفداً من عائالت الديبلوما�سيين الإيرانيين المخطوفين

�أر�سالن :لقاء قريب مع جنبالط

زادة :لتتح ّمل الحكومة اللبنانية م�س�ؤوليتها
الحقوقية والقانونية في متابعة هذا الملف
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري في عين التينة ،ظهر أمس،
السفير اإليراني محمد فتحعلي ووفدا ً
من عائالت الديبلوماسيين اإليرانيين
األربعة المخطوفين منذ عام .1982
بعد اللقاء ،قالت زوج��ة القائم
باألعمال االيراني محسن الموسوي
(أح��د المخطوفين األربعة) مجتهد
زادة« :تحدثنا حول آخر المستجدات
المتعلقة بملف الديبلوماسيين
اإلي��ران��ي��ي��ن األرب��ع��ة المختطفين.
واغتنمنا المناسبة لشكره على ك ّل
الجهود الطيبة والدؤوبة ،التي بذلها
طوال السنوات السابقة لمتابعة هذا
الملف الحقوقي واإلنساني».
وأضافت« :أكدنا لدولته أنّ هذا
ال��م��وض��وع ق��د ت��ح��ول إل���ى مطلب
شعبي ورس��م��ي ف��ي الجمهورية
اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة على الصعيد
الحكومي وال���رأي ال��ع��ام اإلي��ران��ي،
وبطبيعة ال��ح��ال م��ن ق��ب��ل ع��وائ��ل
هؤالء الديبلوماسيين ،خصوصا ً أنّ
هذه الفاجعة قد حدثت على األرض
اللبنانية ،وهذا األمر يحمل الحكومة
الشقيقة مسؤولية حقوقية وقانونية
لتتابع أكثر من السابق وبشكل جدي
ك ّل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف،
حتى نصل بهذا الملف الى النتيجة
المرجوة».
وأك���دت أن��ه «حتى اآلن هناك 3
أج��ي��ال تعاقبت على متابعة هذا
الملف» ،آملة أن «يصل إلى النهاية
السعيدة في أقرب وقت ممكن».

ض ّم الوفد عددا ً من مشايخ مجدلبعنا ورئيس البلدية
وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير ،ومسؤولي الحزب
التقدمي االشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني والحزب
السوري القومي االجتماعي في البلدة.
تحدّث باسم الوفد رئيس البلدية روزبا عبد الخالق،
الشيخ حسين عبد الخالق ،الدكتور جعفر عبد الخالق،
المختار علي عبد الخالق وسلمان عبد الخالق .وأجمع
المتحدّثون على اإلشادة بالحزب وبدوره البناء في تعزيز
الوحدة االجتماعية ،مؤكدين تآزر وتعاون الجميع في
البلدة من مشايخ وأحزاب وبلدية وفاعليات على العمل
من أجل إنماء البلدة وتحصين وحدتها.
بدوره ،رحب حردان بالوفد ،مؤكدا ً أنّ بلدة مجدلبعنا
بأهلها وفاعلياتها وأحزابها ومشايخها ،تشكل نموذجا ً
للبلدات الصامدة المقاومة في مواجهة ك ّل الصعوبات.
ولفت حردان إلى أنّ تماسك أبناء مجدلبعنا وتمسكهم
بوحدتهم ،يعني تماسك ك ّل الجبل ،ونحن نحرص على
تعزيز ه��ذا التماسك بوصفه عامل تحصين للوحدة
االجتماعية وتح ّمالً للمسؤوليات الوطنية واإلنمائية.
وأك��د ح��ردان استعداد الحزب للمساهمة في السعي
لتحقيق ما تحتاجه البلدة من إنماء على المستويات
كافة.
وب��ع��د ال��زي��ارة ،التقى ح���ردان ع���ددا ً م��ن مسؤولي
الحزب ،وأكد خالل اللقاء ،أنّ الحزب ماض في مسيرته
النضالية ،متمسكا ً بثوابته ومواقفه وقيمه ،في مواجهة
ك ّل التحديات وك ّل المحاوالت التي هدفها التعمية عن
التحدّيات اإلرهابية الكبرى التي تواجه لبنان والشام
وك ّل المنطقة.
ورأى حردان أنّ المطلوب اليوم ،هو أن تتح ّمل القوى
السياسية اللبنانية مسؤولياتها ،وتدفع باتجاه ترقية
الخطاب السياسي واإلع�لام��ي بما يسهم في تحصين
الوضع الداخلي ،ال تسعير هذا الخطاب خدمة لبعض
القوى المتض ّررة من أيّ اتجاه سياسي إيجابي يفضي
الى إتمام االستحقاقات اللبنانية وفي مقدّمها استحقاق
انتخاب رئيس للجمهورية وسنّ قانون انتخابات نيابية
على أساس الدائرة الوحدة والنسبية بما يحقق صحة
التمثيل ،وإلى تحصين استقرار البلد وأمنه في مواجهة
األخ��ط��ار المتمثلة بالعدو الصهيوني وبالمجموعات
اإلرهابية المتطرفة.

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طالل أرسالن عبر حسابه
الخاص على تويتر أنه تلقى اتصاال ً هاتفيا ً من رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط ،حيث ت ّم االتفاق على عقد لقاء قريب للبحث
باألمور الراهنة.
من جهة أخرى ،رأى أرسالن ،في تغريدة أخرى أنّ «من العبث الرهان
على أنّ لبنان لن يتأثر بما يحصل في سورية وبالتالي ،إن شاء البعض أم
أبى ،معركتنا واحدة في وجه اإلرهاب ،ال بد من التنسيق بين الدولتين».
وفي نشاطه ،التقى النائب أرس�لان ،في حضور نجله مجيد ،وفودا ً
رسمية وشعبية ف��ي دارت���ه ف��ي عاليه ،راجعته ف��ي قضايا إنمائية
وخدماتية.

الخازن :كفى لبنان تهمي�ش ًا وتفتيت ًا

بري مجتمعا ً إلى فتحعلي والوفد
وت��اب��ع��ت« :ك��م��ا ت��ع��ل��م��ون أن��ه
خ�ل�ال ع���ام  ،1982ك���ان ه��ن��اك 4
ديبلوماسيين إيرانيين معتمدين
رس��م��ي��ا ل���دى ال��س��ف��ارة اإلي��ران��ي��ة
ف��ي ل��ب��ن��ان ،يتمتعون بالحصانة
الديبلوماسية ويقومون بكافة األعباء
المطلوبة منهم ،ويقفون مع الشعب
والحكومة اللبنانية في تلك الظروف
الصعبة التي ك��ان يمر بها لبنان
الشقيق آن���ذاك .وبسبب االحتالل
اإلسرائيلي عمل معظم الدبلوماسيين
األجانب على مغادرة لبنان في تلك

الفترة ،لكن نتيجة العاطفة الصادقة
التي تربط إي���ران م��ع لبنان ،ف��إنّ
الديبلوماسيين اإليرانيين تشبثوا
بوجودهم على األراض��ي اللبنانية،
انطالقا ً من المهمات الدبلوماسية
واإلنسانية .وهذا األمر ّ
يدل على أنّ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تقف
إل��ى جانب إخوتها وأصدقائها في
السراء والضراء على حد سواء».
ولفتت إلى «أنّ عملية االختطاف
اآلثمة جرت على األراضي اللبنانية
وأم���ام أع��ي��ن ج��ه��از ال��س��ف��ارات في

لبنان ،ونعتبر أنّ هذا يحمل مسؤولية
قانونية وحقوقية على الحكومة
اللبنانية الشقيقة لتقوم بمتابعة هذا
الملف إلى خواتمه ،ونأمل من الشعب
اللبناني ال���ذي ن��ح��ت��رم ،أن يبدي
مواقفه اإلنسانية بالتضامن الصادق
مع قضية الديبلوماسيين اإليرانيين
األربعة ،ويلعب دورا ً ضاغطا ً من أجل
ح ّل هذا الموضوع بشكل نهائي».
ثم استقبل الرئيس بري النائب
أن���ور ال��خ��ل��ي��ل ،ووف����دا ً م��ن منطقة
حاصبيا.

شدّد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن،
على «ضرورة التنبه مما يحاك ضد لبنان» ،داعيا ً إلى «المزيد من الوحدة
والحوار للخروج من المأزق الراهن ،قبل أن تدهمنا التطورات البالغة
الدقة في المنطقة» ،متهيبا «الخطر من إنفجار يقلب األوضاع رأسا ً على
عقب».
وقال« :ما كان يجب أن تصل األمور إلى عواهنها الحالية المتفاعلة والتي
بدأت ترتد سوءا ً على األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية الحرجة
أصالً ،فالطريق الوحيد للخروج من هذه المحنة هو التنبه لما يُحاك ضدنا
ويتربص بنا شراً .وردنا الوحيد هو المزيد من الوحدة والحوار والتوافق،
ألن ال سبيل للخروج من المأزق الراهن إال بالحوار الهادىء والمسؤول
في إطار هيئة الحوار الوطني والمؤسسات الدستورية ،إليجاد الحلول
المناسبة للمشاكل المطروحة ،وللوقوف على ما لدى البعض من هواجس
وما يحتاجه من تطمينات».
وأض���اف« :التشبث بروحية ال��وف��اق الوطني القائم على التوافق
نص عليه إتفاق الطائف ،ونبذ
والتوازن ،وإلى االحتكام للدستور الذي ّ
ك ّل أشكال التفرد والتهميش والعزل واالنعزال ،وتطبيق الديمقراطية
التوافقية ،كلها عناوين تحفظ حقوق الجميع وتحول دون طغيان وهيمنة
فئة على أخرى».
وقال« :المعالجة لن تكون إال في إطار الدولة بعيدا من الشعارات التي
يمكن أن تزج البالد في صراع يكاد يهدّد السلم األهلي .من هنا أهمية أن
يترك النقاش داخل حدود المسؤولين في المؤسسات ،وأن ال يستغل على
صعيد المشاعر الشعبية هنا وهناك».
وختم« :كفى لبنان تهميشا ً وتفتيتاً ،وقد آن األوان لكي نخرج من هذه
البلبلة ونرتفع إلى مستوى الوطن قبل أن تدهمنا التطورات البالغة الدقة
في المنطقة ،متهيبين الخطر من انفجار يقلب األوضاع رأسا ً على عقب».

