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خفايا

من فرن�سا �أعلنها الم�شنوق :حزب اهلل �شريكنا

تتحول بيروت
هل
ّ
الى مطمر للنفايات؟

 روزانا ر ّمال

محمد حمية
أزمة جديدة طفت على سطح األزمات في لبنان بعد انتهاء العقود مع
شركة سوكلين المكلفة ملف النفايات في السابع عشر من الشهر الجاري
وبعد إقفال مطمر الناعمة.
رغم االبعاد البيئية ألزمة النفايات المستجدة ،إال أنها عكست حجم
الخالف السياسي وتضارب المصالح المالية والتجارية وأماطت اللثام
عن بعض من الخلل الكامن في مؤسسات وإدارات الدولة في ظل تعطيل
المؤسسات الرئيسية الثالث في الوقت نفسه وهي رئاسة الجمهورية
ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
فما هي جذور وأسباب هذه األزمة الطارئة؟ وما هي تداعياتها البيئية؟
وما هو الحل؟
مصدر نيابي أشار لـ«البناء» الى أن ملف النفايات كغيره من الملفات،
حيث ت��وزع االسهم والحصص على الطوائف واالح��زاب السياسية
االساسية ،فقد نال كل طرف حصته في التلزيم األخير لشركة سوكلين
وعندما انتهت العقود اليوم بدأ الخالف على توزيع الحصص واالسهم
من جديد ،وأكد المصدر أن هذه األزمة ستحل بتوزيع هذه الحصص من
جديد بعد االتفاق بين األطراف المعنية بهذا الملف ،وأشار الى أن هناك
رائحة اتفاق تفوح بين بعض الجهات لدفع الدولة لإلستنجاد بشركة
سوكلين وتلزيمها من جديد ملف النفايات.
وذكر المصدر بما حصل في التلزيم السابق لسوكلين ،حيث مدد
للشركة ث�لاث أشهر بعد أن تم االتفاق بين االط���راف المعنية على
الحصص ،حيث توزع أرباح هذا القطاع التي تقدر بمليون دوالر يوميا ً
على ست جهات سياسية ،أي أن كل جهة تحصل على  180الف دوالر
يومياً.
وأوضح المصدر ،أن شركة سوكلين موجودة منذ حقبة الرئيس رفيق
الحريري وتملكها مجموعة من النافذين الموجودين في السلطة وبعض
المسؤولين السوريين آنذاك ،أما ما يحصل اآلن هو االتفاق على عملية
تقاسم الحصص بين الزعامات الجدد.
مصدر مطلع على مرحلة الوجود السوري في لبنان ،لفت لـ«البناء»
الى أن ملف النفايات مطروح منذ ما بعد تحرير الجنوب في العام 2000
وعائداته المالية تقدر بمليارات الدوالرات ،وأشار الى أن مشاريع المطامر
خربت موضوع التلزيمات في ذلك الوقت ،مشيرا ً الى أن االهم من المطامر
هو المطامع ،متحدثا ً عن ضغوط سياسية كبيرة مورست إلقفال مطمر
الناعمة.
وأشار المصدر الى أنّ الرئيس رفيق الحريري هو أول من أدرك أهمية
االستثمار في ملف النفايات والى عائداته المالية ،فأنشأ شركة سوكلين
وبدأ يوزع من عائداتها حصصا ً مالية على زعماء الطوائف والمذاهب
والمسؤولين السوريين الذين كانوا في تلك المرحلة.
وذ ّكر المصدر بأنّ الرئيس إميل لحود كان يريد إدخال الرئيس فؤاد
السنيورة الى السجن بسبب مشاركته في الفساد في شركة سوكلين
وحينها رفض اللواء غ��ازي كنعان ووق��ف الى جانب السنيورة ض ّد
الرئيس لحود.
وجزم المصدر بأنه إذا لم يت ّم إنشاء معامل تكرير النفايات لن تح ّل
المشكلة ،إال انه أكد أنّ بناء معامل ومصانع يحتاج الى وقت طويل
وبالتالي أننا أمام أزمة حقيقية في ملف النفايات.
وشدد على أن أهالي الناعمة اتخذوا قرارا ً نهائيا ً بإغالق مطمر الناعمة
بتغطية من بعض الجهات السياسية ،وتساءل :إذا التزمت الشركات
الملف ،فإلى أين سينقلون النفايات؟
وأسف المصدر ألن نفايات الشارع أظهرت كل نفايات السياسيين
والنظام المذهبي والطائفي في لبنان ،ودعا اللبنانيين الى التظاهر في
الشارع وأمام منازل السياسيين ونقل النفايات من الشوارع ورميها أمام
المجلس النيابي.
تساؤالت عديدة تطرح أمام هذا المشهد الكارثي والغير حضاري،
فإذا كانت الدولة عاجزة عن حل مشكلة النفايات ،فهل تستطيع حماية
الحدود من الخطرين االرهابي و«االسرائيلي»؟ أما ما يثير االستغراب
هو دخول ايران النادي النووي في الوقت نفسه تطمر لبنان النفايات!
أما الالفت هو الهجمات التي يشنها بعض شخصيات قوى  14آذار
على ايران ،فهل يحق لمن تمتلئ شوارع عاصمته بالنفايات في موسم
السياحة واالصطياف انتقاد دولة دخلت النادي النووي؟
حلول عديدة طرحت لمعالجة االزمة المستجدة ،إال انها ليست حلوال ً
حقيقية ،فاالزمة ال تسمح بتضييع الوقت ،النفايات تتكدّس في الحاويات
وعلى جنبات الطرقات وتفوح منها روائح كريهة تسبّب أمراضا ً خطيرة،
أما إقدام بعض المواطنين على حرق النفايات فإنه يضاعف الخطر
بحسب ما حذر منه أخصائيون في الكيمياء ،فضالً عن الخسائر في
البنية التحتية ،فقد أعلنت هيئة اوجيرو أنّ احراق النفايات أدى إلى
إح��راق موزعات اساسية وثانوية وانقطاع الخدمة الهاتفية الثابتة
واالنترنت عن  4000خط تابعة لمشتركين في المناطق التي تغذيها
هذه الموزعات مخلفة أضرارا ً جسيمة في الشبكة الهاتفية.
المعني بهذه االزمة م ّر عليها في جلسة االمس مرور
مجلس الوزراء
ّ
الكرام وك��أنّ الموضوع امر طبيعي ،فرهان ال��وزراء كان على مناعة
المواطن اللبناني ضد سموم النفايات ،والتي اكتسبها طوال عقود من
الزمن.
أما وزير البيئة محمد المشنوق ،فبشر اللبنانيين بأن «النفايات
ستزال من شوارع بيروت وستتقلص أحجامها بدءا ً من اليوم» ،الفتا ً الى
انّ «قرار مجلس الوزراء السابق أكد على ضرورة ايجاد مطمر لبيروت
وضاحيتيها وباقي المناطق خارج منطقة الناعمة».
الى أن تتحق وعود المشنوق وإلى حين اتفاق المعنيين على حصص
وأسهم سوكلين ،هل تتح ّول بيروت الى مطمر للنفايات؟

ن�شاطات

سالم مستقبالً شديد في السراي
عرض رئيس الحكومة تمام س�لام التطورات مع زواره في
السراي الحكومية ،حيث التقى سفير لبنان لدى السعودية عبد الستار
عيسى ،وسفير لبنان في أميركا أنطوان شديد.
استقبل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
في دارته في الرابية صباح أمس ،رئيس جهاز اإلعالم والتواصل في
حزب «القوات اللبنانية» ملحم رياشي ،موفدا ً من رئيس الحزب سمير
جعجع في حضور النائب إبراهيم كنعان.
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي األوض��اع العامة في
لبنان والمنطقة ،مع السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين يرافقه الملحق
العسكري اللواء رافيل كورماشوف ،ثم استقبل رئيس مكتب التعاون
الدفاعي األميركي في لبنان العقيد ريتشارد كويرك ،وت ّم البحث في
العالقات الثنائية بين جيشي البلدين.
وك��ان قائد الجيش التقى الملحق العسكري الفرنسي العقيد
أوليفييه المبروس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مه ّمته في لبنان،
قدم خاللها خلفه العقيد كريستيان لويس هيرو ،كذلك استقبل عضو
الحزب الديمقراطي اللبناني أكرم مشرفية.
بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،واصل
السفير األلماني كريستيان كالجس جولته الوداعية على المسؤولين
والمرجعيات الروحية ،فزار أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي
في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
وك��ان الراعي التقى الوزير السابق خليل ال��ه��رواي ،ووف��دا ً من
مؤسسة الكاردينال بول بوبار برئاسة رئيس المؤسسة جوزيبي
موزوماتشي يرافقه المونسنيور خالد عكاشي والمونسنيور بولس
الفغالي والمحامي جورج جبر.

يبدو أنّ فرنسا ما بعد االتفاق النووي اإلي��ران��ي مع
الغرب ليست فرنسا التي كانت ما قبلها تجاه لبنان ،فهي
التي غابت عن همومه ومشاكله لسنوات قاربت عمر األزمة
السورية ،تعود اليوم من الباب العريض الى المشهد
اللبناني ،وهي التي لم ترغب في األشهر الماضية إظهار
اي رغبة في التدخل في حلول لالستحقاقات الرئاسية
اللبنانية ،خصوصا ً المسيحية منها ،والمقصود الملف
رئاسة الجمهورية.
ربما السبب األكثر وضوحا ً الذي منع الفرنسيين من
أيّ تحرك هو إدراك انّ الملف الرئاسي اللبناني هذه المرة
بالذات مرتبط بالوضع اإلقليمي مباشرة ،لتداخل مصير
سورية ومشاركة حزب الله وحليفتهما ايران في مجمل
الملفات المصيرية ،حيث بات الملف الرئاسي اللبناني
بعكس يوم ت ّم االتفاق على تسوية الدوحة ،ملفا ً مرتبطا ً
بتسويات المنطقة ،بعدما كان ملفا ً مرتبطا ً بالتدخالت
الخارجية او مواطن النفوذ كما كان عام .2008
الرغبة الفرنسية اليوم بالتدخل لح ّل أزم��ة الرئاسة
اللبنانية وتوجه السلطات الفرنسية نحو طهران تؤكد انّ
حزب الله هو الطرف الحاسم في الرئاسة اللبنانية ،وأنّ
إيران القادرة على لعب دور ها ّم في إطاره تستفيد ايضا ً
من كونه ملفا ً يُحسب من بين أوراقها القوية في المنطقة،
اعترفت بذلك ام ل��م تعترف ،ففي لبنان أه�� ّم الحلفاء
االستراتيجيين ،وهو حزب الله الذي لن يقبل هذه المرة
اي تسوية ال تحفظ الدماء التي بذلها على األرض السورية
دفاعا ً عن لبنان ومحور المقاومة كتحصيل حاصل في
نظره.
وفي هذا اإلطار كشفت معلومات صحافية سعودية منذ
أيام ،ونقالً عن مصدر فرنسي مطلع ،أنّ الرئيس الفرنسي

فرنسوا هوالند كلف وزير خارجيته لوران فابيوس ،البحث
مع السلطات اإليرانية في الملف الرئاسي اللبناني وبذل
جهود إلنهاء الشغور في الرئاسة اللبنانية ،وذلك خالل
زيارته المرتقبة إلى طهران والتي تبدأ يوم غد السبت.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت امس انّ الرئيس
فرنسوا هوالند أجرى محادثات مع نظيره اإليراني حسن
روحاني بشأن «شروط تطبيق» االتفاق حول البرنامج
النووي لطهران وتبادال التهاني باالتفاق واتفقا على تعزيز
التعاون الثنائي في هذه األجواء الجديدة.
الوزير نهاد المشنوق من جهته زار فرنسا على رأس وفد
أمني رفيع المستوى ،والتقى خالل الزيارة نظيره الفرنسي
ّ
ورؤساء أجهزة أمنية فرنسية ومسؤولي قطاعات أمنية
شرق أوسطية مؤكدا ً من باريس على أهمية انتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانية كأولوية من أجل انتظام المؤسسات
الدستورية فيه.
ولكن يبدو أنّ التعاون األم��ن��ي ال��ذي تتيحه وزارة
الداخلية اللبنانية مع داخليات الجوار وأوروبا ،أو تحديدا ً
ال��دول التي تواجه مخاطر اإلره��اب كفرنسا ،وهي دول
مؤثرة الرتباطها بحلفاء غربيين وعرب بالشأن اللبناني
ستفتح على الوزير المشنوق فرصا ً وأبوابا ً تجعل منه
شريكا ً في صناعة المشهد السياسي اللبناني المقبل
بشكل ها ّم.
ارتباط الوزير نهاد المشنوق وعالقته الجيدة نوعا ً ما
بالمسؤلين في حزب الله ،وهو الحزب الذي يعرف الغرب
انه يقاتل اإلرهاب ،وله باع طويل في هذا األمر ،هو القطبة
المخفية في االهتمام الفرنسي بالوزير المشنوق الذي يبدو
أنّ الفرنسيين يراهنون على ما تتيحه له وزارة الداخلية
من موقع مق ّرب من جميع األفرقاء اللبنانيين ،وأبرزهم
حزب الله في موضوع مكافحة اإلرهاب ،ليلعب دورا ً يبدو
أنّ فرنسا تراهن عليه مستقبالً بعد مسارعتها لتكون أول
الزائرين لطهران والطامعين بعالقات جيدة معها ،على

جل�سة «هادئة» لمجل�س الوزراء
وال اتفاق حول �آلية عمل الحكومة

جانب من جلسة مجلس الوزراء
تفض جلسة مجلس الوزراء إلى
كما كان متوقعا ً لم
ِ
إلى اتفاق حول آلية عمل الحكومة ،بسبب الخالفات
السائدة بين مكوناتها ،ما أدّى إلى إرجاء البحث في
الملف إلى الثلثاء المقبل.
وكانت جلسة مجلس الوزراء انعقدت في العاشرة
والنصف من قبل ظهر أمس في السراي الحكومية،
برئاسة الرئيس تمام سالم ،في حضور الوزراء الذين
غاب منهم وزير الداخلية نهاد المشنوق .تال بعدها
وزير اإلعالم رمزي جريج المقررات الرسمية اآلتية:
«في مستهل الجلسة كرر رئيس الحكومة  ،كما في ك ّل
جلسة ،المطالبة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
في أقرب وقت من أجل استكمال تكوين السلطة في
ظ ّل نظامنا الديمقراطي ،باعتبار أنّ استمرار الشغور
الرئاسي يجعل البالد جسما ً من دون رأس ،وينعكس
سلبا ً على عمل سائر المؤسسات الدستورية.
بعد ذل��ك تقدم رئيس الحكومة باسمه وباسم
الحكومة باالعتذار من الشعب اللبناني على المشهد
الذي حصل في جلسة المجلس األخيرة والذي تجاوز
أصول التعامل وأعطى صورة غير مرغوبة عن مجلس
الوزراء ،معتبرا ً أنّ ما حصل هو صفحة طويناها ،وآمالً
أال يتكرر وأن يتمكن مجلس الوزراء من متابعة عمله.
وقال لقد ت ّم االتفاق على البحث في موضوع المقاربة
المعتمدة لطريقة عمل مجلس ال���وزراء ،معتبرا ً أنّ
المقاربة التي اتبعت والقائمة على اعتماد التوافق
في ظ ّل الشغور الرئاسي ،كانت تجربة ناجحة خالل
مرحلة من الوقت ،ثم جرى في مرحلة الحقة اعتماد
مقاربة جديدة تقوم على أنّ التوافق ال يعني اإلجماع
إذا كان هذا اإلجماع يؤدي إلى تعطيل مجلس الوزراء،
وأنّ اع��ت��راض وزي��ر أو أكثر على أح��د المواضيع ال
يجوز أن يمنع المجلس من اتخاذ قرار في شأن هذا
الموضوع.
ثم قال سالم أنّ ثمة كالما ً قيل في صدد هذه المقاربة
إنّ رئيس الحكومة يتخلى عن بعض صالحياته ،فلم

أتوقف عند هذا الكالم ،باعتبار أنني ،في ظ ّل الشغور
الرئاسي ،مؤتمن في الدرجة األول��ى على المصلحة
الوطنية ،وأن��ن��ي ح��رص��ت على إب��ع��اد المواضيع
السياسية ذات الطابع الخالفي عن طاولة المجلس،
ألنّ مسؤولية حلها تقع على القوى السياسية ،ويجب
أن يترك لمجلس الوزراء تسيير شؤون البالد والعباد،
ملحة على الصعيد المالي
وال سيما أنّ هناك أم��ورا ً ّ
واالقتصادي يجب التصدّي لها من دون إبطاء».
وأض��اف جريج« :بعد هذا العرض جرت مناقشة
مستفيضة لطريقة عمل مجلس الوزراء ،فأدلى ك ّل وزير
بوجهة نظره بصدد هذه الطريقة ،وبمفهوم التوافق
المعتمد كمقاربة لعمل مجلس ال��وزراء .كما تناول
بعض الوزراء ملفي النفايات واالستحقاقات المالية
الداهمة وجرت مناقشة في صدد هذين الملفين ،ثم
رفعت الجلسة بعدما تقرر عقد جلسة عند العاشرة
من صباح يوم الثلثاء المقبل الستكمال البحث في
موضوع مقاربة عمل مجلس الوزراء».
وقد تحدث عدد من ال��وزراء بعد الجلسة ،فأعلن
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب «أنّ
الجلسة كانت هادئة وكان هناك توافق وسنستكمل
البحث في اآللية الثلثاء المقبل».
أما وزير االقتصاد اآلن حكيم فقال« :لم نتفق على
اآللية واتفقنا على جلسة للمقاربة الثالثاء المقبل».
وقبيل الجلسة أش��ار وزي��ر الصناعة حسين الحاج
حسن إلى «أنّ الح ّل بالمشاركة والتفاهم وااللتزام
بالوعود» ،مشدّدا ً على «أنّ آلية عمل الحكومة أوال ً
والنفايات ال تحتاج إلى قرار بل يجب أن ُتطبق ك ّل
القرارات التي اتخذت واعتبر أنّ هناك من نكث بالعهود
وعليه أن يتحمل المسؤولية».
وفي هذا السياق ،قال وزير الشباب والرياضة عبد
المطلب حناوي أنه «مع التوافق من دون التعطيل».
أما وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر فقال:
«نحن مع الدستور والقوانين».

با�سيل :ال توافق من دوننا
عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا ً
خصصه إليضاح ما جرى خالل
صحافيا ً في ال��وزارة،
ّ
جلسة مجلس الوزراء .وقال« :إنّ موضوعنا تمحور حول
الممارسة الدستورية في ظ ّل غياب رئيس الجمهورية،
كي ال نتحدث عن آلية ومقاربة .وبالنسبة إلينا األمر هو
ممارسة قائمة على التوافق ألنّ هناك أمرا ً ميثاقيا ً في
البلد نحن نمثل جزءا ً منه بما نمثل ،إذ ال توافق من دوننا
وإال ال قيام للتوافق ،وهناك أمر دستوري فرضه الدستور
علينا وهو ليس خيارا ً ال لوزير أو لرئيس الحكومة :في
ظ ّل غياب رئيس الجمهورية نحن لدينا وكالة عنه».
وأض��اف باسيل« :نحن لسنا أق� ّل من سوانا ،ولم ال
يكون مسموحا ً لنا ما هو مسموح لغيرنا؟ وحتى إذا غيبنا
هذا األمر فإنه إذا وجد أي موضوع خالفي ،فإنّ البديل من
عدم وجود التوافق ال يكون بمخالفة الدستور .وإذا لم
نتوافق على تعيين أمني ،فهذا ال يعني أن نخالف القانون
وأن يعمد وزي��ر يختزل ك ّل صالحيات مجلس ال��وزراء
إلى ارتكاب مخالفة قانونية .هذا هو صلب الموضوع،
وبالتالي فإنّ وقف التعطيل يكون بعدم المخالفة ال أن
يكون المعترضون على المخالفة هم المعطلون».
وش �دّد على أن��ه «ال يمكننا السماح ب��أن نكون نحن
األربعة أطراف التي تمثل  90في المئة من المسيحيين،
أن نضع عليهم فيتو جماعيا ً وال نسمح ألي واحد منهم
أن يكون رئيسا ً للجمهورية .نحن ال ندافع هنا فقط عن

ميشال ع��ون ،نحن ندافع عن سمير جعجع وسليمان
فرنجية وأمين الجميل .ال يمكن أن نلغي أشخاصا ً
ونمس
ّ
بتمثيلهم وشعورهم ونقول إنه ال يحق لهم الوصول الى
رئاسة الجمهورية».
وتابع« :من هو بالفعل حريص ليذهب إلى الموضوع
األساسي وال يطرح األمور الوهمية ولو كانت مشاكل وفي
حاجة إلى الحلول ،كما طرح في هذه الجلسة موضوعا ً
في حاجة إلى ح ّل وهو النفايات .إنّ هذا الموضوع لسنا
نحن من ُنسأل عنه ،نحن منذ العام  2010أرسلنا سبعة
كتب وطالبنا بإجراء مناقصات وتحدثنا عن الهدر ونبهنا
من اننا سنصل إلى هذه المرحلة».
وختم باسيل« :نحن أم��ام موضوع الشراكة مقابل
التعطيل ،من يريد أن يعطل شراكتنا ودورنا ووجودنا
وكرامتنا ال يستطيع القيام بالبلد .هذه هي المعادلة
التي نأمل اليوم أن نكون فهمنا بعضنا البعض بشكل
جيد ج���داً ،وأن ن��ك��ون أم���ام ف��رص��ة ج��دي��دة حتى في
موضوع التعيينات هناك مغاالة في الخطأ ألننا سنصل
إل��ى استحقاقات ج��دي��دة ،وه��ن��اك إص��رار ممن ارتكب
الخطأ على تكراره وعلى مخالفة القانون وعدم تطبيق
الدستور ،وهذا يعني المزيد من االحتقان والتصادم في
البلد ،أو تكون مناسبة للذهاب إلى الحلول الدستورية
والقانونية وحينها نكون نسير باتجاه تسير شؤون
البلد واحترام بعضنا البعض».

لفت متابعون إلى أنّ
ملفا ً اغترابيا ً ساده
االنقسام والتباعد
لفترة طويلة من
الزمن ،يأخذ طريقه
بهدوء إلى الحلحلة،
حيث باتت الجهات
المتباعدة تشارك
جنبا ً إلى جنب في
نشاطات ولقاءات لها
عالقة باالغتراب،
وخصوصا ً تلك التي
يبادر إليها رجال
أعمال ومسؤولون
في الهيئات
االقتصادية ،بدعم
وحضور نيابي
ورسمي ال سيما من
قبل المسؤولين عن
ملف المغتربين...

الرغم من انّ األيام السابقة تشير الى انّ فرنسا كانت رأس
حربة الخالف مع اإليرانيين ،واألكثر قربا ً من «إسرائيل»،
وقد عارضت بعض نقاط االتفاق وجلساته المتقدّمة حتى
االستماتة دفاعا ً منها تارة عن حليفتها «إسرائيل» بشكل
أساس وطورا ً عن حليفتها العربية األه ّم المملكة العربية
السعودية.
خ�لال ط��رح الوزير مشنوق ط��رق هامة كمقترح على
المسؤولين األمنيين الفرنسيين بخصوص لبنان لمواجهة
اإلرهاب تتمثل بثالث نقاط أولها تأمين االستقرار السياسي
ومن خالل حماية الحكومة الحالية وتعزيزها وتشجيع
الحوار بين القوى السياسية وتعزيز ق��درات الداخلية
اللبنانية ومواجهة الخطابات التكفيرية بخطابات دينية
شجاعة ،لفتت إشارة المشنوق من فرنسا «أنّ حزب الله
هو خصم سياسي وشريك في الوطن».
المشنوق الذي تحلى بشجاعة واضحة ليقول هذا أمام
أمنيّي فرنسا ويسمع صوته الى الداخل اللبناني ،يعرف
تماما ً انّ صوته المختلف عن أص��وات زمالئه ال��وزراء
وبينهم مطلقو مواقف معادية وفظة ض ّد حزب الله ،هو
صوت من نوع آخر في تيار المستقبل ،ويبدو أنه يؤسس
لخصوصية واضحة تجعل منه رقما ً صعبا ً في اللعبة
اإلقليمية ،وهو يستسيغ فكرة البروز والنجاح فيها ليخرج
من الحزبية الى الحيثية السياسية القادرة على إيصاله
شعبيا ً وسياسيا ً إلى ما هو أبعد من وزارة او حقيبة ...بل
ربما إلى رئاسة الحكومة ،فهل يفتح ملف مكافحة اإلرهاب
في العالم طريق التواصل بين حزب الله والفرنسيين
مستقبالً بمباركة إيرانية ومساعي «مشنوقية» بك ّل ما
يعني األمن الفرنسي المهدّد على البحر المتوسط ،والذي
يبدو انه أعاد التأكيد على اهمية دور لبنان وأمنه كملف
يندرج ضمن األمن القومي او االستراتيجي الفرنسي؟
من فرنسا يعلنها المشنوق ...حزب الله شريكنا!

الم�شنوق يبحث مع فابيو�س
الو�ضع الأمني واال�ستحقاق الرئا�سي
أنهى وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق زي��ارت��ه الرسمية لفرنسا
بلقاء وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس .وتمحور البحث خالل اللقاء
ح��ول ثالثة مواضيع أساسية هي:
العالقات اللبنانية الفرنسية ،وأهمية
انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان،
ودع��م لبنان ف��ي مواجهة تداعيات
األزمة السورية.
وت��واف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى مقاربة
العالقة اللبنانية ـ الفرنسية على أنها
تاريخية ،وأنّ هناك تنسيقا ً دائما ً في
جميع المواضيع على ك ّل الصعد.
وأثنى الوزير الفرنسي على جهود
األجهزة األمنية في مواجهتها لإلرهاب
ونجاحاتها األخيرة.
وواف����ق ف��اب��ي��وس ع��ل��ى م��ق��ارب��ة
المشنوق ألهمية انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وخصوصا ً أنه الرئيس
المسيحي الوحيد في الشرق األوسط.
وقد وعد الوزير الفرنسي بمتابعة
هذا الموضوع خالل زيارته المرتقبة
إلي���ران م��ع المسؤولين اإليرانيين
وال��س��ع��ودي��ي��ن ،وخ��ص��وص��ا ً ول��ي
العهد ال��س��ع��ودي محمد ب��ن نايف
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ووزي���ر الخارجية
السعودي عادل الجبير والمسؤولين

فابيوس مستقبالً المشنوق
السعوديين.
يخص مواجهة تداعيات
وفي ما
ّ
أزمة النازحين السوريين ،وعد الوزير
الفرنسي الوزير المشنوق بأنه سيقوم
خ�لال  24س��اع��ة المقبلة بسلسلة
اتصاالت مع الدول المانحة وحضها
على اإليفاء بما التزمته خالل مؤتمر
المانحين في الكويت.
كما تطرق الجانبان إل��ى الوضع

األمني في لبنان وإلى ضرورة تعزيز
مؤسساته .وأع��رب��ا ع��ن ارتياحهما
«للتقوية الجارية للجيش والقوى
األم��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف���ي م��واج��ه��ة
التهديدات التي ترخي بثقلها على
األم��ن وعلى تماسك البلد» ،وش �دّدا
ع��ل��ى «ال��ت��ع��اون ال��ف��اع��ل ج���دا ً بين
فرنسا والمؤسسات اللبنانية المكلفة
باألمن».

فليت�شر يو ّدع فرنجية والراعي:
النتخاب رئي�س في �أ�سرع وقت
أكد السفير البريطاني في لبنان طوم
فليتشر أنّ بالده تقف «بقوة إلى جانب
الشعب اللبناني لمواجهة التحديات
التي تعترضه» ،آم�لاً أن «يصار إلى
انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب
وقت».
وقد واصل فليتشر ،بمناسبة انتهاء
مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،جولته
الوداعية على المسؤولين والمرجعيات
السياسية ،ف���زار أم��س رئيس تيار
ال��م��رده النائب سليمان فرنجية في
دارته في بنشعي ،ترافقه السكرتيرة
في السفارة نيكوال دي ليزيو ،حيث عقد
اجتماع شارك فيه عن المرده الدكتور
جان بطرس وتخلله عرض لمختلف
المستجدات على الساحة اللبنانية.
وأكد فليتشر بعد االجتماع سروره
لزيارة الشمال ولقاء فرنجيه الفتا ً إلى
أنه التقاه مرات عديدة خالل السنوات
األربع الماضية.
وق���ال« :ك��ان��ت ال��م��ح��ادث��ات حيث
تطرق الحديث إلى استقرار لبنان ودعم
الشعب اللبناني ودعم بالدي للجيش
اللبناني ،وخ��ص��وص �ا ً ف��ي مه ّماته
على ال��ح��دود دف��اع �ا ً ع��ن لبنان ،كما
تطرق الحديث إلى مستقبل لبنان في
السياسة وحاجة الشعب اللبناني إلى
اختيار رئيس في أسرع وقت ممكن».

فرنجية مجتمعا ً إلى السفير البريطاني في بنشعي
وأض����اف« :تكلمنا ع��ن المنطقة
التي تواجه تحديات ع��دة وأعربت
ع��ن س���روري وت��ف��اؤل��ي وأن���ا أغ��ادر
لبنان بأنّ هذا البلد لديه قوة ومرونة
لتخطي هذه التحديات ،واتمنى للقادة
اللبنانيين وللشعب اللبناني القوة
والشجاعة لتخطي المحنة ،ونحن
دائما ً نؤكد أننا نقف بقوة إلى جانب
الشعب اللبناني لمواجهة التحديات
التي تعترضه».

وفي الصرح البطريركي الصيفي
في الديمان ،التقى فليتشر البطريرك
الماروني الكاردينال بشاره الراعي.
وتمنى بعد اللقاء أن «يخرج البلد من
أزمته السياسية وأن يعي اللبنانيون
لمسؤولياتهم في الحفاظ على هذا البلد
الفريد والمتميز» ،آمالً أن «يصار إلى
انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب
وقت كي يتمكن اللبنانيون من العودة
إلى حياتهم الطبيعية».

رابطة النواب ال�سابقين :لطي الخالفات
والت�صدي للخالفات التي ّ
ّ
تهدد الوطن
عقدت الهيئة اإلدارية لرابطة النواب السابقين اجتماعها
الدوري في مق ّر الرابطة ،وناشدت في بيان تاله رئيس الرابطة
نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي «مجلس
الوزراء أن يعمد إلى طي خالفاته والتصدي لألخطار التي
تهدّد الوجود اللبناني .وفي مقدمة هذه األخطار النازحون
السوريون المنتشرون على األراضي اللبنانية ،وعددهم قد
تجاوز المليون ونصف مليون نازح من دون أي حسيب أو
رقيب ومن دون أية محاولة إلعادتهم إلى بالدهم ،وما عدم
معالجة قضية النفايات إال الدليل الساطع على هشاشة
الوضع الحكومي وضرورة الخروج من هذه الحالة».

وأضاف« :أما الخطر الثاني فهو الحركات التكفيرية التي
تجتاح دوال ً عربية مثل العراق وسورية واليمن وليبا ،هذا
الخطر يفرض تقوية الجيش والقوى األمنية عدة وعددا ً
وتطبيق قانون  1969بإنشاء أنصار الجيش».
وتابع البيان« :ويزيد من تداعيات هذين الخطرين تدهور
األوضاع االقتصادية والسياحية واالجتماعية».
ودع��ت الرابطة «الهيئات المدنية للتحرك على جميع
األصعدة للخروج من هذه األخطار ،وذلك بإعادة النظام
الديمقراطي البرلماني ،بدءا ً بانتخاب رئيس للجمهورية
وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية».

