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بين كلينتون وترامب تناف�س على �إدارة العالقة مع رو�سيا...
 روزانا ر َّمال

سعدالله الخليل
حسنا ً فعلت المغرب باالعتذار عن استضافة ما عرف قبل
سبعة عقود بقمة العرب بنسختها السابعة والعشرين ،والتي
أصابها ما أصاب العرب من انحدار في مستوى التعاطي مع
التحديات التي تواجه أمة العرب .فربما لم تشأ المغرب أن
تتح ّول عاصمتها مسرحا ً لخطابات أكل الدهر عليها وشرب،
وتعود إلى حقبة يصعب على الشعوب العربية أن تعي حقيقة
م��ا ي��دور ف��ي الكواليس ،وال تصلح إلق�ن��اع العارفين بأدق
الخفايا في زمن باتت األسرار بمتناول الصغير قبل الكبير.
وربما رفضت المغرب أن تتح ّول حصان ط��روادة لتمرير
مشروع تطبيع علني مع العدو «اإلسرائيلي» ،من بوابة إحياء
مكب
رميم المبادرة العربية للسالم والتي رماها العدو في
ّ
نفايات التاريخ ،أو لمنح دويلة غزة شرعية عربية من باب
القبول بأفضل ما يمكن تحقيقه في ظ� ّل ال�ظ��روف العربية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��ال�م�ي��ة واإلس�لام �ي��ة غ�ي��ر ال�م��وات�ي��ة لتحقيق
األهداف الكبرى.
ال��رف��ض ال�م�غ��رب��ي وال �ق �ب��ول ال�م��وري�ت��ان��ي ال ي�م�ن��ح ال��دار
البيضاء ش��رف الحفاظ على كرامة األم��ة العربية ،و ُيحرم
فأي قيمة مضافة
نواكشوط منه ،فلك ّل بلد ظروفه ومب ّرراتهّ ،
كانت ستجنيها المغرب باستضافة قمة هزيلة الحضور في
الشكل ،فارغة من المضمون؟ ف��إذا ك��ان العرب قد اعتادوا
أي مضمون ،ف��إنّ الجديد في
على خل ّو القمم العربية م��ن ّ
قمة نواكشوط كان تكريس مساعي تحويل الصديق عدوا ً
والترويج لمفهوم أنّ الخيانة باتت وجهة نظر ال أكثر ،في
المقابل فإنّ القمة فرصة لموريتانيا لمنحها بعضا ً من األلق
واالستحواذ على مساحة ال بأس بها من األخبار والتحليالت،
بالرغم من الحضور الهزيل للقادة في القمة التي سجلت
أدن��ى ح�ض��ور لمستويات ال�ص��ف األول ال��ذي اقتصر على
الدولة المضيفة ودول هامشية في المشهد العربي وحديثة
االنضمام للجامعة كجيبوتي وج��زر القمر ،في حين غادر
أم�ي��ر ق�ط��ر تميم م�ق� ّر ان�ع�ق��اد ال�ق�م��ة ول��م يحتمل إت �م��ام قمة
الساعات السبع ،وبالرغم من حضور األمير الكويتي كأكبر
القادة الحاضرين ،فإنّ شبح األزمة اليمنية وعجز مباحثات
عاصمته عن إيجاد حلول ناجعة تنهي مأساة اليمين ،منع
نجم الصباح من التألق في حين شكلت القمة فرصة للرئيس
اليمني المخلوع عبد ربه منصور ليتذكر عرشه المفقود بعد
عجزه عن دخول اليمن منذ ما يزيد عن عام.
ق��د يسجل التاريخ لموريتانيا أنها استضافت آخ��ر قمة
عربية ...فالمسارات السياسية ،والسياقات تؤشر الستحالة
أي قمة عربية ،وبالتالي فإنّ الخيمة البالستيكية التي
عقد ّ
احتوت قمة الساعات السبع توحي بأنها قمة لالستهالك مرة
أي من مق ّرراتها.
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«ق �م��ة األم� ��ل» ،ك�م��ا أط
ّ
أم��ل حقيقي ف��ي إمكانية ح��دوث أي اخ�ت��راق��ات ف��ي الملفات
الخالفية ،ما يعيد إلى الذاكرة أمل السعوديين بإعادة الحياة
ألشقائهم اليمنيين في سياق التضامن العربي ،فكان الموت
والخراب والفشل السعودي في إنهاء حرب السنتين لكسر
ح��ق ال�ح��وث�ي�ي��ن ف��ي يمنيتهم ،ول�ت�ع��ود ف��ي ق�م��ة نواكشوط
لمحاولة تكريس شرعية حربها ومنح عدائها إليران صبغة
عربية جامعة ،وهو ما بدا واضحا ً في لهجة بيان القمة الذي
صيغ بمكان أبعد ما يكون عن نواكشوط ،حيث تفوح منه
رائحة النفط الخليجي.
ال�ح�ض��ور ال�خ�ج��ول للقضية الفلسطينية ف��ي القمة قتله
تزامن الترويج الستعداد حركة حماس لخوض االنتخابات
في قطاع غ��زة ،في خطوة إلع�لان القطاع كيانا ً قائما ً بذاته،
خ��اص��ة أنّ ق�ي��ادات��ه منشغلة ب��ال��دف��اع ع��ن شرعية السلطان
اإلخ��وان��ي رج��ب طيب أردوغ ��ان ،واستعدادهم للموت على
ش��واط��ئ تركيا دف��اع �ا ً ع�ن��ه ،بعد أي��ام م��ن ع��ودة ال�م�ي��اه إلى
م�ج��اري�ه��ا م��ع ك�ي��ان ال �ع��دو اإلس��رائ�ي�ل��ي بشكل ع�ل�ن��ي ،فيما
الشقيقة الكبرى السعودية تنخرط في تطبيع علني مع الكيان
بزيارات وتبادل استخباراتي على أعلى المستويات ،وهو ما
مهب رياح التطبيع السعودية.
يضع القضية الفلسطينية في
ّ
حضرت قضية العرب المركزية إنما من بوابة تح ّول العدو
صديقا ً يجب التعايش معه ،هكذا أراد «أبطال» الخليج ليؤكدوا
للعالم ب��أنّ نتنياهو لم يخطئ حين رم��ى المبادرة العربية
خلف ظهره قبل أربعة عشر عاماً ،فها هو يحصل على مبتغاه
بالمجان ،وربما كانت سورية الرابح األكبر من غيابها عن
القمة ،وحسنا ً فعلت الجامعة بإخراج سورية من عضويتها،
كي ال يأتي يوم ويسجل التاريخ مشاركة سورية في قمة
ّ
وغضت الطرف عن «إسرائيل».
صنّفت إيران عدوا ً للعرب
ربما اعتاد العرب على تقزيم القمم العربية طموحاتهم
وتح ّولها شيئا ً فشيئا ً كالما ً فارغا ً ُيعاد استنساخه من قمة
إلى أخ��رى ،اال أنّ األم��ل الوحيد المتبقي ألمة ال تستحق ما
يخطط لها في بورصات النفط أن تصمد سورية وتنتصر،
لتعيد القضايا ال�ك�ب��رى إل��ى سياقاتها الحقيقية ب�ع�ي��دا ً عن
رغبات المتاجرين بالدم العربي ،حينها ترسم األم��ة معالم
قممها الشاهقة وتعيد الثعالب إلى جحورها.

ن�شاطات

فرنجية مستقبالً السفيرة األميركية
 التقى رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه ،في دارت��ه في
بنشعي ،السفيرة األميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد يرافقها المستشار
ف��ادي حافظ ،وعقد اجتماع في حضور وزي��ر الثقافة المحامي ريمون
عريجي والدكتور جان بطرس ،تخلله بحث في مجمل األوضاع الراهنة.
 أجرى الرئيس أمين الجميل اتصاال ً هاتفيا ً بالرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وقدم له تعازيه بوفاة شقيقه ،بعدما كان أبرق له معزياً.
في مجال آخر ،استقبل الجميل في «بيت المستقبل» في بكفيا ،السفير
المصري محمد بدر الدين زايد في زيارة بروتوكولية لمناسبة قرب انتهاء
مهمته الديبلوماسية في بيروت ،وكانت مناسبة للبحث في العالقات
الثنائية وفي الوضعين العربي واإلقليمي ،في ضوء انعقاد القمة العربية
في العاصمة الموريتانية وما نتح عنها من قرارات.
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى،
النائب عالء الدين ترو الذي بحث معه األوضاع العامة وآخر المستجدات
على الساحة اللبنانية.
وأجرى المفتي دريان اتصاال ً برئيس دولة فلسطين محمود عباس وقدم
له «خالص تعازيه بوفاة شقيقه عمر.

خفايا
خفايا

ترامب

«لنعد أميركا عظيمة من جديد» ،شعار ترامب المفترض
العمل فيه إذا ما فاز بالرئاسة األميركية ودخل البيت األبيض في
االنتخابات المقبلة المنتظرة ،شعار فيه اعتراف بتغيّر وتبدّل
تلك المكانة التي لم تعد قوة واحدة سيطرت لعقود على السياسة
الدولية .وفيه اعتراف بأنّ لواشنطن شريكا ً حقيقيا ً يقود الملفات
ويؤثر على سياساتها .وفيه ما فيه من التراجعات الكبرى التي
تعيشها البالد بينها سوء الوضع االقتصادي وارتفاع كبير
بنسبة البطالة ،إضافة إلى أخطر ما يدق أبواب الواليات المتحدة
وهو ظهور أحداث العنصرية بين السود والبيض بشكل مفاجئ
ّ
لفض الخالفات،
وعمليات القتل التي مارستها قوات الشرطة
وكان بينها تع ّمد قتل السود الذين بات بعضهم يرى في الشرطة
عدواً.
ً
ملف اإلرهاب يبقى األكثر حضورا واألكثر قدرة على توضيح
هوية الرئيس المقبل الذي من المفترض أن يواجه المشكلة
الدولية بك ّل ما أمكن .وبهذا اإلطار تحضر روسيا كشريك جديد
لواشنطن لم تكن واردة عودته إلى الساحة الدولية بهذا الشكل
النافذ ليصبح حديث المرشح ْين الجمهوري والديمقراطي
للرئاسة عن لقاء بوتين وكيفية التعامل معه أبرز االهتمامات.
يُظهر المرشح الجمهوري دونالد ترامب حماسه للقاء الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في حال فوزه في االنتخابات الرئاسية.
يقول ترامب ،في لقاء مع صحيفة «ميالن كورييري ديال سيرا»
اإليطالية ،بشهر حزيران الماضي« :أنا ال أرى أيّ مشكلة في
دعوة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى واشنطن في حال
فوزي في االنتخابات».
يدرك ترامب أنّ التعاون وإعادة تطبيع العالقات وتنسيق
الجهود ،بين الواليات المتحدة وروسيا ،سيسهمان في تحقيق
انتصارات كبيرة على تنظيم «داعش» اإلرهابي.

الصحافة األميركية تلعب هي األخرى دورا ً بارزا ً في كشف
مستوى النيات من الطرفين الروسي واألميركي ،فيعلق غيديون
راشمان في «فايننشيال تايمز» بأنّ أيّ إيحاء بأنّ أحد مرشحي
الرئاسة األميركية يمكن أن يتعاون تعاونا ً وثيقا ً مع موسكو
كان من الممكن أن يسبّب كارثة سياسية فورية بالعصور
السابقة ،لكن الزمن يتغيّر وهناك دليل قوي على محاولة وكاالت
المخابرات الروسية المساعدة في ترشح ترامب بتسريبها عمدا ً
رسائل إلكترونية داخلية محرجة من اللجنة الوطنية للحزب
الديمقراطي .هذا ما أكدت عليه ايضا ً صحيفة «نيويورك تايمز»
بتحقيق مط ّول ،وصحيفة «واشنطن بوست» التي قالت «إنّ
الفضل في ّ
قض مضجع الحزب الديمقراطي عشية مؤتمره
الوطني يعود إلى بوتين الذي نجح في توجيه ضربة قوية
لحملة كلينتون ،وأنّ الفضل لموقع «ويكيليكس» الشهير الذي
س ّرب له الرسائل بعد ذلك ،والذي يتمتع بصداقة الروس.
«سأنسجم بشكل جيد» م��ع الرئيس ال��روس��ي ،ه��ذا ما
يقوله ترامب محاوال ً استغالل سوء العالقة سابقا ً بينه وبين
كلينتون.

كلينتون

يحاول الرئيس األميركي باراك اوباما اليوم تعبيد الطريق
أمام هيالري كلينتون لتتسلّم إدارة العالقة مع روسيا من بعده.
بالتالي فإنّ عليها التعاون ضمن ما اتفق عليه بين الرئيسين
أوباما وبوتين حول أزمات المنطقة ،خصوصا ً سورية .فهي
حكما ً ستكون مدينة ل�لإدارة السابقة في ايصالها للرئاسة
في حال نجاح أوباما بذلك ،ليس فقط باألصوات ،بل بإنجاح
المهمة وتسهيلها .وهي التي خاضت غمار الحرب السورية
سياسيا ً في أوجها ،وهي اليوم متهمة من خصمها ترامب بتمويل
داعش والحركات المتطرفة ،كما أنّ تلميحات في «عقيدة أوباما»
لم توفرها من بين المستشارين الذين ارتشوا من الخليجيّين.
مصدر ديبلوماسي مطلع على محادثات جنيف يؤكد لـ
«البناء» أنّ العالقة السيئة بين األميركيين والروس في المرحلة

السابقة من عمر األزمة السورية تعود لوجود السيدة هيالري
كلينتون على رأس الخارجية األميركية .ويضيف :لقد كانت
السيدة كلينتون تتفق مع وزير خارجية روسيا داخل الغرفة
المخصصة لالجتماع باألمور المطروحة حول األزمة السورية،
فتتفق في الداخل على شيء ثم ال تلبث وتخرج وتص ّرح بشيء
آخر .يتابع المصدر« :أحد أبرز أسباب استبدال كلينتون بجون
كيري هو مطالبة روسيا بهذا حينها للبدء بمباحثات حقيقية».
تقول كلينتون إنّ على الواليات المتحدة أن تكون «أكثر
ذكاء» بشأن كيفية التعامل مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين
وطموحاته ...تقول أيضا ً إنّ الرئيس الروسي ليس رجالً سهالً،
وال يوجد أيّ بديل بخالف التواصل المستم ّر معه.
المأزق ال��ذي يالحق كلينتون هو ما ال يمكن أن يم ّر عليه
بوتين بدون ضمانات في الملفات الرئيسية بالمرحلة المقبلة،
ففي كانون الثاني عام  2011اتهم الرئيس بوتين عندما كان
رئيسا ً للوزراء ،الواليات المتحدة بالتشجيع على االحتجاج
على االنتخابات البرلمانية الروسية ،وقال إنّ مئات الماليين
من الدوالرات الواردة من الخارج استخدمت للتأثير على العملية
االنتخابية .وقال في تصريح خطير للغاية «إنّ وزيرة الخارجية
االميركية هيالري كلينتون أعطت اإلشارة لمعارضي الكرملين،
توجهات بعض النشطاء ،فاستقبلوا اإلشارة وبدأوا
وحدّدت
ّ
العمل .»...األمر نفسه تك ّرر في احتجاجات عام  2013على
سياسات بوتين عندما نزلت المعارضة الروسية الى الشارع،
فعاود بوتين االتهام نفسه.
تثبت روسيا اليوم قدرتها على اللعب بمصير السياسة
األميركية الخارجية وبقدرتها على التأثير في ف��رض شكل
التعاون المقبل ،وك ّل هذا نتيجة تصدّرها مشهد مكافحة اإلرهاب
في سورية بعدما اجتاح العالم كلّه .وهنا اذا كان على أوباما
مهمة م ّد يد العون لكلينتون فإنّ هذه اليد لن تكون إال على شكل
التعاون الجدي مع روسيا لمكافحة اإلرهاب في سورية كضمانة
وحيدة تتابعها كلينتون مع الروس ،وإال فإنّ روسيا غير مستعدة
لتجيير شراكة عسكرية وهمية مع األميركيين في هذا الملف.

اجتماع لر�ؤ�ساء اللجان النيابية وممثلي الكتل و�سفراء االتحاد الأوروبي حول قانون االنتخاب

ال�سن� :إجراء االنتخابات وفق القوانين المرعية
�أف�ضل من الدخول في فراغ
عقد ظهر أمس في مكتبة المجلس
النيابي اجتماع ض � ّم نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري ورؤساء
اللجان النيابية ومق ّرريها وممثلين
للكتل النيابية ،حضر منهم النواب:
عبد اللطيف الزين ،روبير غانم ،أحمد
فتفت ،علي ب���زي ،س��ام��ي الجميل،
جورج عدوان ،علي فياض وآالن عون
وس��ف��راء االت��ح��اد األوروب���ي برئاسة
سفيرة االتحاد في لبنان كريستينا
السن.
وت ّم خالل اللقاء ت��داول في ما آلت
إل��ي��ه االج��ت��م��اع��ات ف��ي ش��أن قانون
االنتخابات النيابية الجديد والبحث
في تقنية االنتخابات النيابية.
وت��ح��دث م��ك��اري ش��اك��را ً س��ف��راء
االتحاد األوروبي على «مبادرتكم إلى
طلب ه��ذا االجتماع لالطالع على ما
وصلت إليه جهودنا إلقرار قانون جديد
لالنتخاب» ،الفتا ً إلى «أنّ هذه المبادرة
تشكل دليالً إضافيا ً على اهتمامكم
بلبنان وحرصكم على ديموقراطيته
وعلى استعادة مؤسساته الدستورية
عافيتها وانتطامها الطبيعي».
وق����ال« :ال ش��ك ف��ي أنّ م��ث��ل ه��ذا
االهتمام يعبر عن الصداقة العميقة
بين دول أوروبا ولبنان ،وهي صداقة
قائمة على قيم مشتركة ،من بينها
ثقافة ديموقراطية متجذرة وراسخة
في لبنان تستلهم الكثير من جوانبها
من النموذج االوروبي العريق».
وأض���اف« :إنّ جهودنا لتحديث
قانون االنتخاب تنطلق من هاجس
ض��م��ان تمثيل أف��ض��ل وأك��ث��ر صدقا
وع��دال��ة وواق��ع��ي��ة ل��ك � ّل المكونات
اللبنانية ،وإذا ك��ان��ت ك�� ّل القوى
السياسية تتفق على هذه العناوين
الكبرى ،فهي تختلف على تفاصيل
تجسيدها».
وتابع« :كما في ك� ّل دول العالم،
يحاول ك ّل طرف سياسي جعل قانون

فيما يع ّول
اللبنانيون
بمجموعهم على
الجلسات الحوارية
التي دعا رئيس
المجلس النيابي
نبيه بري إلى
عقدها على مدى
ثالثة أيام في مطلع
شهر آب المقبل،
سأل نائب بارز
عما إذا كانت هذه
الثالثية ستتأثر
بإيقاعات األحداث
في المنطقة ،وال
سيما بنتائج ما
حصل في تركيا...
وتحديدا ً بأفول
زمن «األردوغانية
السياسية»...؟

مخز
الراعيٌ � :
أمر ٍ
�أن يق ّرر الخارج م�صير الرئا�سة

الراعي متوسطا ً وفد نقابة محامي الشمال

خالل االجتماع النيابي الديبلوماسي في ساحة النجمة
االنتخاب يصب في مصلحته ،لكنّ
الفرق أنّ األم��ر في لبنان ال يقتصر
على يمين ويسار أو على مجموعة
أح��زاب ،بل هو أكثر تعقيدا ً بكثير ،إذ
تتداخل فيه ،كما تعلمون ،االعتبارات
الحزبية مع التوازنات الطائفية .كما
أنّ االنقسام السياسي الحاد الذي
يعطل ال��م��ؤس��س��ات وي��ح��ول دون
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،هو
نفسه يزيد من صعوبة فك التعقيدات
المرتبطة بقانون االنتخاب».
ولفت إل��ى أنّ «ثمة اط��راف يرون
في النسبية المطلقة والكاملة الصيغة
األنسب ،وأط��راف آخ��رون يتمسكون
بالنظام األكثري ،بأشكال وتقسيمات
ع���دة ل��ل��دوائ��ر ،وث��م��ة ط���رف ثالث
ي��رى الحل في قانون هجين ي��راوح
بين األك��ث��ري والنسبي .وق��د ركزنا
محاوالتنا ف��ي ال��م��دة األخ��ي��رة على
االنطالق من مبدأ الصيغة المختلطة
والعمل لبلورتها ،لكن الخالفات ظهرت

على مستوى طريقة تقسيم الدوائر
وعدد النواب الذين يجب ان ينتخبوا
عن كل دائرة سواء وفق النظام األكثري
أو النسبي».
وأشار إلى أننا «اليوم بين هذا الواقع
المعقد وبين رفض مطلق من جميع
األطراف ومن الشعب اللبناني برمته
ألي تمديد جديد لوالية مجلس النواب،
ألنّ مثل هذا التمديد ال يمكن تبريره،
خصوصا ً بعد النجاح ف��ي تنظيم
االنتخابات البلدية ،وبالتالي ،إما أن
نتوصل في الفترة المتبقية إلى اتفاق
على قانون انتخاب جديد ،أو نكون
مضطرين ألن تجري االنتخابات وفق
القانون المعمول به حالياً ،والذي أقر
قبل  56عاماً ،وهو قانون يرى أطراف
كثيرون ،ال سيما المكون المسيحي ،أنه
ال يوفر تمثيالً عادال ً وصحيحا ً لهم».
وختم مكاري« :نرحب بأي افكار أو
مقترحات قد نفيد عبرها من التجربة
الديموقراطية العريقة لدولكم ،بما

يتناسب م��ع الطبيعة التعددية
لمجتمعنا .مجددا ،أشكر لكم حضوركم
واهتمامكم ،ونأمل أن تأتوا في المرة
المقبلة إلى مجلس النواب لحضور
جلسة القسم لرئيس الجمهورية
والجلسة األولى لمجلس نواب منتخب
وفق قانون جديد».
وأبرزت السفيرة السن ،من جهتها،
«أهمية إج��راء االنتخابات النيابية
في مواعيدها بصرف النظر إن أُنجز
ال��ق��ان��ون أم ال ،ألن��ه يمكن إج��راؤه��ا
وفقا ً للقوانين المرعية ألنّ إجراءها
ف��ي مواعيدها ه��و ض���رورة وأفضل
من الدخول في ف��راغ» ،الفتة إلى أنّ
«االنتخابات البلدية األخيرة تؤكد
أنّ لبنان ق��ادر على إدارة انتخابات
كهذه» ،مؤكدة «دعم االتحاد األوروبي
ال��دائ��م للبنان إلج���راء االنتخابات
تقنيا ً ومالياً» ،مشدّدة على «ضرورة
تمثيل المرأة بزيادة عدد المرشحات
النساء».

وفد نيابي ي�شارك في اجتماعات جمعية البرلمانات الآ�سيوية في �إ�سالم �أباد

ف�ضل اهلل :لحلّ الأزمة في �سورية �سيا�سي ًا
بعيد ًا عن محاوالت تغيير هويتها وموقعها ودورها
شارك الوفد النيابي اللبناني ،الذي يضم النائبين
حسن فضل الله وقاسم هاشم ،في اجتماعات اللجنة
البرلمانية لجمعية البرلمانات اآلسيوية المنعقدة
في إس�لام آب��اد ،التي افتتحت في حضور رئيس
الجمعية الوطنية الباكستانية أياز صادق ورئيس
مجلس الشيوخ رضا رباني ومشاركة  18دولة.
وألقى فضل الله كلمة أشار فيها إلى «استمرار
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته ضد الشعب
الفلسطيني بك ّل ما يمثله ه��ذا االحتالل من قمع
وم���ح���اوالت تغيير ال��ه��وي��ة األص��ل��ي��ة ل�لأرض
الفلسطينية ،فضالً عن استمراره في احتالل أرض
عربية في لبنان وسورية وتعطيله مقومات الحياة
فيها».
ورأى «أنّ التحدي الجديد يتمثل في اإلره��اب
التكفيري الذي بات يهدد دوال ً وشعوبا ً كثيرة فضالً
ع��ن محاوالته تشويه ص��ورة اإلس�ل�ام ال��ذي هو
براء من الجرائم التي ترتكب في أكثر من مكان في
العالم».
وقال« :هذا اإلرهاب ما كان ليتوسع لو لم يتلق
دعما ً من دول وجهات معروفة التي غذت ممارساته
اإلجرامية ،وإن كان انقلب على بعضها الذي بات
يدفع ثمن سياساته الخاطئة في الرهان على هذا
اإلرهاب لتحقيق مكاسب سياسية».
أضاف« :إنّ لبنان عانى وال يزال من نتائج هذا
اإلرهاب بوجهيه اإلسرائيلي والتكفيري سواء على
المستوى األمني أم اإلنساني ،ومن مظاهره قضية
الالجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ،فعلى
األراض��ي اللبناني نصف مليون الجىء فلسطيني
ومليون ونصف مليون نازح سوري ،ولبنان ليس
مهيئا ً لتحمل هذا العبء رغم ما يقوم به من جهود.

هاشم وفضل الله خالل اجتماع اللجنة البرلمانية في إسالم أباد
والحل هو بعودة هؤالء إلى أرضهم من خالل تقرير
الشعب الفلسطيني لمستقبله بالعودة وإقامة
دولته ،وحل األزم��ة السورية سياسيا ً بعيدا ً عن
محاوالت تغيير هوية سورية وموقعها ودورها».
وتابع« :لألسف فإنّ أغلب الحروب والنزاعات هي
اليوم في عالمنا العربي واإلسالمي والتي تتسبب
بمآس إنسانية وتعطيل مقومات الحياة وإعادة
األمور سنوات إلى الوراء إلبقاء الهيمنة الخارجية
على بالدنا ،ف��إذا نظرنا إلى عالمنا اإلسالمي من
الخليج إلى أفريقيا وآسيا نرى الحروب التي تشنّ
على شعوب مقهورة ومستضعفة وسلبها الحرية.
ال يتم االكتفاء بهذا المقدار بل هناك حرب اقتصادية

من وجوهها أسعار النفط للضغط على بعض
الدول .إنّ كل هذا المشهد في آسيا يفترض أن يكون
حافزا ً ألوسع تعاون من أجل التخفيف من هذا الواقع
وللمساعدة في التنمية المستدامة وهذا ما يمكن أن
تسهم فيه برلماناتنا اآلسيوية».
والتقى الوفد اللبناني على هامش المؤتمر برئيس
الجمعية الوطنية الباكستانية ورئيس مجلس
الشيوخ الباكستاني ،في حضور السفيرة اللبنانية
في إسالم آباد منى التنير ،وقد نقل إليها تحيات
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري .وجرى
التأكيد على أهمية تعزيز العالقات البرلمانية بين
البلدين.

ج �دّد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي دعوته الكتل
السياسية والنيابية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم االتكال على الخارج
وانتظار الدول اإلقليمية ،معتبرا ً أنّ هذا «أمر مخز».
كالم الراعي جاء خالل استقباله ،في المقر الصيفي للبطريركية في
الديمان ،مجلس نقابة المحامين في الشمال برئاسة النقيب فهد المقدم.
وقال الراعي« :نحن مع نقابة المحامين نؤكد أننا بأمس الحاجة إلى
شرائع ،ألنّ التشريع بات ضعيفا ً في كثير من األمور وما زلنا نعيش في
شرائع «أكل الدهر عليها وشرب» دون أي تطور .فالتشريع شبه معدوم
في أكثر من إدارة .ومنذ سنتين وأربعة أشهر فإن المجلس النيابي معطل
ال يقوم بأي تشريع .وأنا أفهم وجعكم من هذا الموضوع .وال يمكن لنا أن
نستمر بدون رئيس للجمهورية وال يمكن ألحد أن يقنعنا بأنّ البلد يسير
بدون رئيس فيكون يكذب على نفسه ،فالمجلس النيابي معطل وهو الذي
عطل نفسه وألنه ال يوجد رأس للدولة .والحكومة متعثرة ومؤسسات
الدولة يعبث فيها الفساد ويشتري فيها والتعدي على الخزينة العامة
يزيد .هذا أمر ال يمكننا قبوله .والمؤسسات الغير قانونية تنشأ على
الشمال وعلى اليمين وتغطى قانونيا والجرائم يغطيها السياسيون.
فالقرارات واألحكام ال يمكن تطبيقها إال بقرار سياسي وهذا أمر أيضا
نرفضه وندرك وجعكم».
وتطرق إلى االستحقاق الرئاسي قائالً« :معكم نجدد الصوت للكتل
السياسية والنيابية لتتحمل مسؤولياتها فال نستطيع بهذه البساطة
االتكال على الخارج ،وإنتظار الدول اإلقليمية لتقرر عنا ،فالكل يقول إنّ
أميركا وإيران والسعودية وروسيا سيقررون عنا وهذا أمر مخز وينتهك
الكرامة الوطنية .فأين الكرامة لننتظر سنوات ليقرروا عنا من سيكون
رئيسا ً للجمهورية؟»
وأك��د ال��راع��ي «التعاون ال��دائ��م مع المحامين والمطالبة من الكتل
السياسية القيام بمبادرات للخروج من األزم��ة السياسية المتسببة
باألزمة االقتصادية والمعيشية الخانقة واألزمة األمنية وعدم وجود أي
قرار داخلي».
وكان الراعي استقبل مجلس بلدية أميون الجديد برئاسة مالك فارس
يرافقهم كاهن الرعية األب الياس نصار وكاهن رعية بزيزا الخوري شربل
قصاص وفاعليات من البلدة.
كما التقى رئيس شعبة معلومات الشمال في األمن العام المقدم خطار
ناصر الدين وعرض معه الوضع العام في الشمال.
ومن زوار الديمان :الوزير السابق مروان شربل ،رئيس مكتب تحري
جونية العميد طوني متى ،والفنان زين العمر.

�إميل لحود :النتخاب
رئي�س قوي ومقاوم
رأى ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق إميل
لحود أنه «لوال الرئيس السوري
بشار األسد لما استطاع لبنان
أن يصمد ويتحدى ويقاوم».
وق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح« :لسنا
ن���دّع���ي أن���ن���ا أص���ح���اب ه��ذه
ال��م��ق��ول��ة ،فملكيتها الفكرية
محفوظة للمؤلف ،وهو النائب
في كتلة «المستقبل» النيابية
أحمد فتفت ،بمناسبة تجديد
البيعة للرئيس الراحل حافظ
األس��د ف��ي ال��ع��ام  ،1999وقد
��ص ب��ه��ا صحيفة «البعث
خ� ّ
السورية».
أض��اف لحود« :أم��ا مناسبة
التذكير بهذه المقولة فهي مقولة أخرى شهيرة ،لم يقلها فتفت بالتأكيد
تستح فافعل ما تشاء» .فالنائب الكريم ،والكرم
بل مارسها ،وهي «إن لم
ِ
هنا ليس للداللة على االحترام بل للتذكير بكرمه في توزيع الشاي على
الجنود اإلسرائيليين داخ��ل ثكنة لقوى األم��ن الداخلي ،في مثل هذه
األيام قبل عشر سنوات ،يأبى إال أن يتحفنا بآرائه حول من يستحق أن
ينتخب رئيسا ً للجمهورية ومن هو فاقد األهلية بنظره .وهو ما انفك ،في
الفترة األخيرة ،يوزع شهادات بالوطنية ويحرم آخرين منها ،وهو يتلهى
بذلك عن االهتمام بالمنطقة التي يمثلها ،ما أدى ،ربما ،إلى خسارته في
االنتخابات البلدية».
وختم لحود« :كنا وسنبقى نفتخر بما حققه الرئيس إميل لحود في
عهده ،وكنا وسنبقى نؤيد انتخاب رئيس جمهورية قوي ومقاوم وال يؤمن
بنظرية ق ّوة لبنان في ضعفه أو بسياسة النأي بالنفس «.

