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المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر
دار طائفة
املوحدين الدروز
�ى م� � � � ��ا ورد ف ��ي
ع � � �ط � � �ف � ��ًا ع � � �ل � � � ّ
صحيفتكم امل��وق��رة ف��ي ع��دده��ا
ال �ص��ادر االث �ن�ي�ن ف��ي  31ك��ان��ون
األول  ،2012ي�ه� ّ�م مكتب اإلع�لام
ف ��ي امل �ج �ل��س امل ��ذه �ب ��ي ل�ط��ائ�ف��ة
املوحدين الدروز توضيح اآلتي:
إن ا ّل�ح��دي��ث ع��ن وج ��ود عناصر
م�س��ل�ح��ة م��ن «ال �ح ��زب ال�ت�ق��دم��ي
االش� � �ت � ��راك � ��ي» ف � ��ي دار ط��ائ �ف��ة
امل ��وح ��دي ��ن ال � � ��دروز ف ��ي ف � ��ردان،
ّ
وال� �ق ��ول إن ال� �ح ��زب وض� ��ع ي��ده
ع �ل��ى ال � � ��دار غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ع�ل��ى
اإلط � �ل� ��اق ،ف � ��ال � ��دار ي �س �ه��ر ع�ل��ى
أمنها مجموعة م��ن ق��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي وف�ق��ًا مل��ا ه��و متبع في
كافة املراكز الروحية.
أما قاعة تربة الدروز وما حولها
القائمة بجانب دار الطائفة ،فقد
ُع� ِّ�ي �ن��ت ل�ج�ن��ة م ��ن أب �ن ��اء ط��ائ�ف��ة
امل ��وح ��دي ��ن ال � � ��دروز ف ��ي ب �ي��روت
إلدارت � � �ه� � ��ا واإلش� � � � � ��راف ع �ل �ي �ه��ا،
وب��ال �ت��ال��ي ح��راس �ت �ه��ا وف �ق ��ًا مل��ا
أعلنه املجلس املذهبي واللجنة
امل ��ذك ��ورة أم� ��ام وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام
بتاريخ ّ 11كانون األول .2012
إن امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ق� ��رب دار
ال�ط��ائ�ف��ة ه��ي ت�ح��ت إدارة لجنة
األوق � ��اف ف��ي امل�ج�ل��س امل��ذه�ب��ي،
بعد أن تسلمتها بموجب ق��رار
ق� �ض ��ائ ��ي ص� � � ��ادر ع � ��ن ال �ق �ض ��اء
املختص.
ن��ر ّج��و م��ن صحيفتكم الكريمة
ت��وخ��ي ال��دق��ة ف��ي ن�ش��ر األخ �ب��ار
وال �ع��ودة إل��ى امل�ص��ادر املوثوقة
حرصًا على صدقيتها.
املجلس املذهبي لطائفة
املوحدين الدروز
مكتب اإلعالم

األكثرية :النسبية أو األرثوذكسي

ّ
يحط ملف النازحني من
سوريا بمضاعفاته
االجتماعية والسياسية
واألمنية في مجلس الوزراء
لوضع أسس للتعامل مع هذا
القضية التي قد ال ّ
تطير
قانون االنتخاب فقط ،بل
البلد كله ،بحسب توصيف
الوزير جبران باسيل ،فيما
تطل قضية داتا االتصاالت
مجددًا من خالل طلب
األجهزة األمنية وضعها
بتصرفها

يستأنف مجلس ال ��وزراء ال�ي��وم نشاطه
ب �ج �ل �س��ة ف� ��ي ق �ص ��ر ب �ع �ب ��دا م�خ�ص�ص��ة
ل �ل �ب �ح��ث ف� ��ي م� ��وض� ��وع ال � �ن� ��ازح �ي�ن م��ن
س ��وري ��ا وس� ��ط خ�ل�اف ��ات وزاري � � ��ة ب�ش��أن
كيفية التعامل مع هذه املسألة.
وق � � ��ال وزي � � ��ر ال� �ط ��اق ��ة ج � �ب� ��ران ب��اس �ي��ل،
ل �ـ«األخ �ب��ار» عشية ان�ع�ق��اد ال�ج�ل�س��ة ،إن
هذه القضية «أصبحت كبيرة وخطيرة،
وه � � ��ي ق � ��د ت � �ط� � ّ�ي� ��ر ق � ��ان � ��ون االن � �ت � �خ� ��اب
واالن �ت �خ ��اب ��ات وال �ب �ل��د ك �ل��ه .ون �ح��ن مع
ً
ق�ض�ي��ة ل �ب �ن��ان أوال ق �ب��ل أي ب �ل��د آخ ��ر».
وأكد أنه «ال يجوز أن نتلهى بمواضيع
ثانوية ونترك القضية األساسية .نحن
نبهنا م��ن ت��دف��ق ال�لاج�ئ�ين م�ن��ذ أن ك��ان
عددهم سبعة آالف .أما اليوم ،فأصبحوا
ف��وق  ١٧٠أل �ف��ًا» .ورأى أن «ه��ذه املسألة
ال ت�ع��ال��ج ب��ال �ت��ذرع ب��ال�ط��اب��ع اإلن�س��ان��ي
وال ب �ت �ب��ادل ال ��رس ��ائ ��ل ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة
وال�ت�ح��ذي��رات منها .ون�ح��ن سنكون في
مجلس ال��وزراء مدافعني عن حق لبنان
في ما هو خير له».

اجتماع األكثرية
وك��ان ث�لاث��ي ف��ري��ق األك�ث��ري��ة الحكومية
قد عقد اجتماعًا أمس شارك فيه باسيل
وال� ��وزي� ��ران ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل وم�ح�م��د
فنيش واملعاون السياسي لألمني العام
لحزب الله حسني خليل ومسؤول وحدة
االرت �ب��اط والتنسيق ف��ي ال �ح��زب وفيق
ص� �ف ��ا .وب �ح �س��ب م� �ص ��ادر امل �ج �ت �م �ع�ين،
ب �ح��ث ال� �ل� �ق ��اء ف� ��ي م� ��وض� ��وع ال�ل�اج �ئ�ي�ن
وتنسيق امل��واق��ف من قانون االنتخاب.
وذك � ��رت امل �ص ��ادر أن امل�ج�ت�م�ع�ين أك ��دوا
م�ج��ددًا م��ا سبق أن أك ��دوه م ��رارًا ،أن��ه ال
عودة إلى قانون  ،١٩٦٠وأن الحل يكمن
إم��ا ف��ي م�ش��روع ال�ح�ك��وم��ة ال ��ذي واف�ق��ت
عليه بكركي مع االنفتاح التام على كل
التعديالت التي قد تتقدم بها املعارضة،
وامل�س�ي�ح�ي��ون منها ت �ح��دي �دًا .أم��ا الحل
الثاني ،فهو املشروع األرثوذكسي الذي
ت ��واف ��ق ع�ل�ي��ه امل �س �ي �ح �ي��ون ف ��ي ب�ك��رك��ي،
بعدما ك��رر حلفاء التيار الوطني الحر
وقوفهم خلفه في أي مشروع يتبناه.
وأع� �ل ��ن ال ��وزي ��ر خ �ل �ي��ل أن� ��ه ج� ��رى خ�لال
االجتماع «استكمال النقاش في قانون
االن �ت �خ��اب��ات وال �ل �ج �ن��ة امل �ص �غ��رة ال�ت��ي
ستبحث ق��ان��ون االن �ت �خ��اب وسنتوجه
إليها بأقصى االنفتاح» .وأش��ار إلى أن
ال�ل�ق��اء ت �ن��اول م��واض�ي��ع أخ ��رى مرتبطة
ب �ع �م��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة وت� �ع ��زي ��ز ال �ت �ن �س �ي��ق
بالحكومة ومجلس النواب.

داتا االتصاالت
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ي�ت��وق��ع أن ي�ع��ود ملف
دات ��ا االت �ص ��االت إل ��ى ال��واج �ه��ة م �ج��ددًا،
مع احتمال ط��رح وزي��ر الداخلية م��روان
ش��رب��ل ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،رغ ��م أن��ه
يعقد جلسة خاصة للنازحني ،استئناف
إعطاء الداتا لألجهزة األمنية .وأوضحت
م�ص��ادر أمنية مطلعة أن اجتماع ق��ادة
األجهزة األمنيني أمس خلص إلى أهمية
الداتا التي توقف العمل بها مع نهاية
عام  ،٢٠١٢واتفقوا على طلب الحصول
أبلغ شربل هذا األمر
عليها مجددًا .وقد ِ

م��ن أج ��ل ط��رح��ه ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء.
وش � ��دد ق � ��ادة األج � �ه� ��زة ع �ل��ى «ض � ��رورة
ع��دم تأخير مجلس ال ��وزراء ف��ي البحث
في هذا األم��ر ،وال سيما أن كل األجهزة
لها الرأي نفسه .كذلك إن األسباب التي
انطبقت على رفض إعطاء نص الرسائل
الخلوية ال تنطبق اليوم على الداتا .وال
حجة تاليًا ألي ط��رف وزاري باالمتناع
عن املوافقة عليها».

بري :األجواء ليست سلبية
وحضر االستحقاق االنتخابي في لقاء
األربعاء النيابي .ونقل النواب عن رئيس
املجلس النيابي نبيه بري تشديده على
«مناخات التهدئة واإليجابية بالتزامن
م ��ع ان �ع �ق��اد ال�ل�ج�ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال�ف��رع�ي��ة
املكلفة درس موضوع االنتخابات».
وأك ��د ب��ري «أه�م�ي��ة ت �ع��اون الجميع في
س�ب�ي��ل إن �ت��اج ق��ان��ون ان �ت�خ��اب��ات ج��دي��د
ي�ح�ظ��ى ب�م��واف�ق��ة ك��ل األف ��رق ��اء» ،م�ش��ددًا
على أن «علينا أن نبقى منحازين إلى
التفاؤل في التعاطي مع هذا املوضوع»،
والح � � � ��ظ أن «األج � � � � � � ��واء ال � �ت � ��ي ت �ح �ي��ط
بمقاربته ليست سلبية».
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ت�س�ل��م ب ��ري م��ن عضو
املجلس التشريعي الفلسطيني مشير
املصري دع��وة من النائب األول لرئيس
املجلس التشريعي الفلسطيني أحمد
محمد بحر ل��زي��ارة غ��زة على رأس وفد
برملاني.
وتحركت مبادرة النائب وليد جنبالط
م � �ج� ��ددًا م� ��ن خ� �ل ��دة ح� �ي ��ث ال� �ت� �ق ��ى وف ��د
م ��ن ال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت ��راك ��ي ضم
ال��وزي��ري��ن غ ��ازي ال�ع��ري�ض��ي ووائ ��ل أب��و
ف��اع��ور وأم�ي�ن ال�س��ر ال�ع��ام للحزب ظافر
ن ��اص ��ر ،رئ �ي��س ال� �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
ط�ل��ال أرس� �ل ��ان .وك � ��رر ال �ع��ري �ض��ي ب�ع��د
اللقاء أن ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن التحرك
«هو تأكيد مبدأ الحوار بني اللبنانيني
وممارسة هذا األمر».
وانتخابيًا أي�ض��ًا ،شكر أم�ين س��ر تكتل
«ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح» ال�ن��ائ��ب إب��راه�ي��م
كنعان لتيار «املستقبل» صراحته« ،فهم

يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة للنازحني (مروان طحطح)

تقـرير

جر أوروبا إلى صدام مع حزب ا
إسرائيل تفشل في ّ
يحيى دبوق

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

أعربت إسرائيل عن خيبة أمل من إحجام
االت �ح��اد األوروب � ��ي ع��ن إدراج ح ��زب الله
ضمن الالئحة األوروبية لإلرهاب ،مشيرة
إل ��ى أن امل��وق��ف ال�ف��رن�س��ي ،ال�خ��ائ��ف على
اس �ت �ق��رار ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ف��ي ل�ب�ن��ان،
يمنع ال�خ�ط��وات األوروب �ي��ة التصعيدية
ضد حزب الله ،األمر الذي أفشل ،وما زال،
مساعي إسرائيل املستمرة منذ عام 2005
 ،لتطويق الحزب واحتوائه ،على الساحة
الدولية.
وكشفت صحيفة «معاريف» عن أن فشل
ال �ج �ه��ود اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ب��ذول��ة أخ �ي �رًا،
والهادفة إلى إدراج حزب الله على الالئحة
األوروب � �ي ��ة ل�ل�إره ��اب ،م � � ّ
�رده إل ��ى امل��وق��ف
الفرنسي الحاسم وامل�ع��ارض ألي خطوة
كهذه ،إضافة إلى قرار السلطات البلغارية
تأجيل نشر نتائج التحقيقات املتعلقة
ب�ت�ف�ج�ي��ر ح��اف �ل��ة ال �س �ي��اح اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين
ف ��ي م��دي �ن��ة ب� ��ورغ� ��اس ف ��ي ب �ل �غ��اري��ا ف��ي
ش�ه��ر ت�م��وز امل��اض��ي ،ع�ل��ى خلفية تأكيد
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ع ��دم وج ��ود أدل ��ة ت��رب��ط بني
حزب الله وعملية التفجير.
ونقلت «معاريف» عن مصادر إسرائيلية
تأكيدها أن تل أبيب بذلت في األسابيع
ّ
األخيرة جهودًا خاصة لحث األوروبيني
على اإلس ��راع ف��ي إدراج ح��زب الله ضمن
ال�ل�ائ �ح��ة األوروب � �ي� ��ة ل �ل�إره� ��اب ،ان�ط�لاق��ًا
«من خلفية األح��داث في سوريا ،وتداعي
ال �ن �ظ��ام ف �ي �ه��ا ،ب �ه ��دف إض� �ع ��اف ال �ح��زب
ف ��ي ل �ب �ن��ان» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن «ال ��والي ��ات

امل�ت�ح��دة وك�ن��دا وبريطانيا ت��دع��م الطلب
اإلسرائيلي ،بينما تعارضه فرنسا بشدة،
وبنحو ح ��اد» ،األم��ر ال��ذي يمنع أي ق��رار
ي �ص��در ع��ن االت �ح ��اد األوروب � � ��ي ،ل�ف�ق��دان��ه
إجماع دول��ه .وأش��ارت «معاريف» إل��ى أن
ّ
تضر الخطوة
الفرنسيني يخشون من أن

االوروب � �ي ��ة ال�ت�ص�ع�ي��دي��ة ض��د ح ��زب ال�ل��ه
ب��االس�ت�ق��رار السياسي ال�ه��ش ف��ي لبنان،
وأي � �ض ��ًا ب �م �ص��ال��ح ال� �ج� �ه ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
املعتدلة .بل على النقيض من ذلك ،تطالب
ب��اري��س ب �ض��رورة إج ��راء ح ��وار م��ع ح��زب
الله ،لكونه حركة سياسية مهمة ،ويتمتع

ب�ن�ف��وذ ك�ب�ي��ر ف��ي امل��ؤس �س��ات العسكرية
وال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان.
وإل��ى ذل��ك ،تضيف «معاريف» أن مجلس
االت �ح��اد األوروب � ��ي ف��ي ب��روك�س��ل يخشى
من إمكان إبطال ق��رار إدراج الحزب على
الئحته لإلرهاب ،في حال ّ
توجه للمحكمة

