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حمليات �سيا�سية

�آخر المخيمات الفل�سطينية...
عين الحلوة ينتحر!
د .نسيب حطيط*
المقايضة «اإلسرائيلية»  -التكفيرية تقضي بتبادل الخدمات،
فالعدو «اإلسرائيلي» يدعم التكفيريين في سورية عسكريا ً ولوجستيا ً
واستخباراتيا ً ومعالجة جرحى «النصرة» و«داع��ش» مقابل أن يقدّم
التكفيريون خدمات االغتيال والخراب في سورية واغتيال الضباط
السوريين وق��ادة المقاومة ،مع طلب «إسرائيلي» أساسي بتفجير
المخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان ،لمحو آخر مظاهر اللجوء
الفلسطيني ال��ذي يضغط لتحقيق ح��ق ال �ع��ودة والتخلص م��ن هذه
المخيمات التي تشكل منجما ً ونبعا ً للمقاومين ،والتي تبقي القضية
الفلسطينية حية ومستمرة ،فالمخيمات ترتبط بـ«األونروا» المؤسسة
الدولية التي ترعى شؤون الالجئين الفلسطينيين في الشتات ،وطالما أنّ
المخيمات باقية فـ»األونروا» باقية ،وبالتالي سيبقى الملف الفلسطيني
حيا ً في المؤسسات الدولية واإلعالم والدول المانحة.
إنّ أول تجربة لتدمير المخيمات قامت بها «فتح اإلس�لام» مف َرزة
تجسدت بتدمير
االستطالع األول��ى لإلسالميين التكفيريين ،وق��د
ّ
مخيم نهر البارد وإلحاق الخسائر الكبيرة بالجيش اللبناني ،ثم جاءت
التجربة الثانية في سورية وفي مقدّمتها مخيم اليرموك عاصمة اللجوء
الفلسطيني ف��ي س��وري��ة ،وال��ذي ت��واط��أت حماس على إسقاطه عبر
«أكناف بيت المقدس» االسم الحركي أو «العناصر غير المنضبطة» في
حماس ،بالتزامن مع توريط ك ّل المخيمات الفلسطينية في سورية التي
كانت المخازن األولى لتسليح الثورة السورية ،وقد نجحت «إسرائيل»
عبر الجماعات التكفيرية «داعش» و«النصرة» وأخواتها بتدمير اليرموك
وتهجير سكانه ،والذي لن يعود كما كان مهما كانت الظروف بعد إنهاء
األحداث في سورية.
وجاء دور إعالن الجائزة الكبرى للعدو «اإلسرائيلي» ،بتدمير مخيم
عين الحلوة العاصمة السياسية للشتات الفلسطيني والمخيم المركزي
الذي يؤدّي سقوطه وتدميره إلى إسقاط مخيم المية ومية أيضا ً ويفتح
الطريق إلزالة مخيمي صبرا وشاتيال اللذين يقعان في منطقة أليسار،
التي يرغب تيار المستقبل وآل الحريري باستثمار أرضه عقاريا ً في
نسخة «شعبية» لمشروع سوليدير.
المتفجر وم�ن��ذ عامين
مخيم عين ال�ح�ل��وة يعيش ح��ال��ة الغليان
ّ
والتحضيرات التكفيرية للسيطرة عليه لتحقيق هدفين:
تفكيك المخيم عبر إعالنه إمارة إسالمية تكفيرية.
التحكم بطريق الجنوب ومشاغلة محيطه إلزع��اج المقاومة وقطع
طريق اإلمداد والتواصل.
لقد ساهم صمت وتل ّكؤ القوى الفلسطينية وخاصة فتح وحماس
في استقواء المجموعات التكفيرية داخل المخيم ،وتحويله إلى ملجأ
للهاربين من وجه العدالة اللبنانية ،وم��أوى لإلرهابيين المتو ّرطين
بالتفجيرات االنتحارية واالعتداء على الجيش من أحمد األسير إلى
شادي المولوي وفضل شاكر واإلرهابيين الذين شاركوا بالسيارات
المفخخة إلى الضاحية وغيرها.
عين ال�ح�ل��وة آخ��ر المخيمات الفلسطينية ينتحر ...وك�� ّل القوى
الفلسطينية شريكة في إعدامه ،ولك ّل هدفه ،حتى المحايدون من أبنائه
شركاء في تدميره ويفتحون األبواب للفتنة واالنفجار ألنهم ارتضوا أن
يتح ّول إلى بؤرة أمنية لإلرهابيين والتكفيريين ولالعتداء على أنصار
المقاومة وتتسارع وتيرة االنفجار نتيجة انقسامات حركة فتح بين
محمد دحالن وأبو م��ازن ،وانخراط حماس في المشروع السعودي
القائم على التفجير والعنف ف��ي اليمن وس��وري��ة ولبنان والعراق
لالعتراض على االتفاق النووي بين إي��ران والغرب وللتعويض عن
خسائرها في «الربيع العربي».
هل يتزامن انفجار عين الحلوة مع االستفزازات للمقاومة وأهلها مرة
بقطع طريق الجنوب وبيروت ،والتي قطعها العدوان اإلسرائيلي في
حرب تموز  2006بتدمير الجسور ،واليوم تقطع تحت شعار النفايات
�س نبض ومن يريد منع النفايات يستطيع قطع طريق
كمناورة وج� ّ
سبلين الفرعية المؤدّية إلى الكسارات وليس األوتوستراد الساحلي
وكذلك ضهر البيدر.
لبنان في عين العاصفة ...فهل تحرق أكوام النفايات ما تبقى من أمن
واستقرار أو بقايا مؤسسات الدولة وآخر عناوينها الحكومة؟
لينان أم��ام ال�م�خ��اط��ر ...وال�م�س��ؤول��ون عنه يتجادلون ف��ي جنس
المالئكة ،وبدل مناقشة «االستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان» من العدو
الصهيوني والتكفيريين يناقش الجميع «استراتيجية توزيع النفايات»
ومع ذلك فقد فشلوا حتى في ذلك!
األيام المقبلة تنذر باألخطر واألسوأ ...ولم يعترف الساسة في لبنان
حتى اللحظة بأنّ الخطر ملموس وقريب وموجود في شوارعنا ومدننا
وقرانا ،وال يحتاج إال إلى عود ثقاب أو حادث فردي ليسقط لبنان في
أتون اللهب التكفيري الذي يحرق العالم العربي منذ أربع سنوات...
فهل سيستيقظ المقاولون ويمتنعوا عن إيذاء واستفزاز المقاومين!؟
* سياسي لبناني

ن�شاطات

حسن مستقبالً مفتي روسيا
التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون
في دارته في الرابية ،السفير العراقي علي العامري في زيارة تعارف،
وعرضا التطورات في المنطقة.
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في
مكتبه في بلس مع سفير النروج في لبنان سفين آس ،األوضاع الراهنة
والعالقات الثنائية بين البلدين.
عرض السفير األميركي في لبنان دايفيد هل المستجدات السياسية
في لبنان والمنطقة مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
دارته في كليمنصو ،في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور.
كما زار هل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا وجرى البحث في
ضرورة تفعيل عمل الحكومة ،حسب بيان لمكتب الجميل.
وتطرق اللقاء أيضا ً إلى «موضوع تسليح الجيش اللبناني ودعمه
على مختلف المستويات ،وتحصين ال��ح��دود اللبنانية السورية،
وخصوصا ً أنّ هذه الحدود ليس معنيا ً بها لبنان فقط ،إنما المقلب
السوري حيث االضطرابات والمعارك ومدى انعكاس تطورات الحرب
هناك على الحدود اللبنانية .وكانت جولة أفق حول االتفاق النووي
اإليراني».
زار المفتي العام ورئيس اإلدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم
اآلسيوي من روسيا االتحادية الشيخ نفيع الله عشيروف ،يرافقه
البروفسور محمد خير الغباني والعميد فؤاد الخوري ،شيخ عقل طائفة
الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وعرض معه التطورات وأوضاع
العالم اإلسالمي وشؤونا ً مشتركة.
كما زار عشيروف المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص.
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ال�سالح في البلد الفالت
حزب اهلل وفل�سفة ّ
 روزانا ر ّمال
يبدو أنّ فلسفة السالح في لبنان تتوزّع على  18طائفة
وح��زب فتساوي  18ج��زءا ً من فلسفة الدفاع عن النفس
التي تشرعنها ال��زع��ام��ات على قاعدتها بمفاهيم تش ّرع
تصب في الخانة نفسها.
حمل السالح بذرائع كلها
ّ
المؤسف في ه��ذا األم��ر أن��ه كلّما تطرق اللبنانيون إلى
ملف السالح حضر في خيالهم ف��ورا ً س�لاح ح��زب الله،
وه��و ال�س�لاح ال��ذي يجد فيه البعض ن��اف��ذة للهجوم على
حزب الله.
أثبتت التجربة أنّ إدارة السالح بالنسبة إلى حزب الله
هي إح��دى أه��م ركائز تشريعه وطنياً ،وأنّ ه��ذه اإلدارة،
مهما ك��ان ال �ه��دف م��ن ح�م��ل ال �س�لاح ،وه��و ق �ت��ال العدو
«اإلسرائيلي» ،تبقى هي األساس في نجاح مه ّماته داخليا ً
وخارجه على نطاق الوطن.
الحديث عن إدارة السالح بالنسبة إلى حزب الله بات
م��درس��ة داخ�ل�ي��ة وخ��ارج �ي��ة ،وإن ح ��اول ال�ب�ع��ض اعتبار
حادثة  7أيار خالف ذلك ،لكنهم يعرفون جيدا ً أنّ عملية
السابع من أي��ار نفذت بقرار وليست تفلتا ً لعناصر غير
منضبطة وتتم محاكمتها على هذا األساس.
إنّ إدارة ال�س�لاح عند ح��زب ال�ل��ه كأكبر ح��زب مسلح
وليس األوحد وهذا هو األهم ،هي إدارة محترفة لمسؤولية
تتخطى حدود القتال في معركة واحدة بل تمتد إلى أعوام
مقبلة طالما أنّ الوجود «اإلسرائيلي» يحيط باللبنانيين
كجار وجوار.
ليس ف��ي س�لاح ح��زب الله ح��وادث ف��ردي��ة وارتكابات
م��راف �ق �ي��ن ل �ل �م �س��ؤول �ي��ن ،وح� ��ادث م��ؤس��ف وال عناصر

غ�ي��ر منضبطة ب��ل س�لاح يحكمه ب ��أدقّ التفاصيل قرار
واحتراف.
ي�ش�ك��ل س�ح��ب س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه م�ط�ل�ب�ا ً «إسرائيلياً»
وداخلياً ،إلى ح ّد ما ،بسبب انعدام اإلجماع حول ضرورته
منذ ما بعد تحرير الجنوب اللبناني على الرغم من صعوبة
ملء الفراغ الذي يغطيه هذا السالح عند اندالع مواجهات
مع «إسرائيل».
ال ي��أب��ه ح��زب ل�ل��ه ك �ث �ي��را ً ل �م �ح��اوالت ال�ت�ش��وي��ش على
سالحه واضعا ً إياها في إط��ار الخدمة المجانية ال ُمقدّمة
إل��ى «اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن» واألم�ي��رك�ي�ي��ن م��ع ال�ع�ل��م أن��ه ملتزم
بمناقشة استراتيجية دف��اع�ي��ة تحكي ع��ن ه��ذا السالح،
وضعها الحزب بين الفرقاء اللبنانيين على طاولة الحوار
كحقّ لهم.
ل �ي��س س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه وح� ��ده ال� ��ذي ي�غ�ط��ي مساحة
األراض ��ي اللبنانية فعلى ه��ذه األرض ع�ن��اوي��ن عريضة
ك �ث �ي��رة ت �غ �ط �ي �ه��ا ك �م �ي��ات م ��ن ال� �س�ل�اح ف ��ي المخيمات
الفلسطينية مبعثرة بين األيادي وتشكل خطرا ً على سكان
المخيمات والجوار ،باإلضافة إلى السالح الموجود بين
أيدي األحزاب اللبنانية األخرى التي تب ّرر أنّ سالحها هو
للدفاع عن النفس.
ربما ه��ذا ال��دف��اع عن النفس هو ل��دى البعض من خطر
سالح حزب الله لكن وعلى أي حال ،فإنّ فلسفة انتشار
ال �س�لاح ه ��ذه ال �م��وج��ود ف��ي أي ��دي ك� � ّل زع �م��اء الطوائف
وعناصرهم تؤكد أنّ السالح ليس حكرا ً على ح��زب الله
في هذه الدولة االفتراضية التي باتت تشبه ك ّل شيء إال
الدولة التي تتمتع مؤسساتها بالمكانة والمهابة ،واألهم
أنّ افتعال األزمات حول سالح حزب الله بات اليوم أمام
م��ازق أكبر ،فقد تبين اليوم أنه السالح األوح��د المرفوع

بعلم ال��دول��ة والعالم كله ب��أه��داف معروفة ومعلنة تبين
أنّ التشكيك بشرعيته وت�خ��وي��ف اللبنانيين م�ن��ه على
مستقبلهم ومستقبل أوالدهم ومن هالته الموجودة على
األرض الحاضرة الغائبة محض افتراء وتسييس للمشاعر
التي تتدفق عفويا ً مع ك ّل حادثة يسقط فيها دم غال وعزيز
في فوضى األمن وفلتان حبله.
الشهيد المقدم رب�ي��ع كحيل استشهد ألت�ف��ه األسباب
بسالح رفع في وجه الشرعية عن سابق تصور وتصميم،
وضع في إطار جريمة محدودة إال أنه اليوم جريمة بحجم
الوطن والكالم بات مختلفاً.
توزيع رخص السالح الفردي وجني األرباح من خالل
عدم ضبطها وتوزيعها على المتنفذين وأبنائهم وأقاربهم
ومرافقيهم يتحمل مسؤوليتها اليوم وزير الدفاع اللبناني
سمير مقبل المفترض أنه الحريص على الجيش اللبناني
وق��ائ��ده ،ووزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ال��ذي ب��ذل عناية
كبيرة في طرحه تطبيق قانون السير الجديد وبات تحت
عيون اللبنانيين ومطلوب منه ب��ذل جهد أق � ّل ووق��ت أق ّل
في ضبط رخص السالح ،هذا السالح الفالت في بلد فالت
ووزراء متفلتون من مسؤولياتهم بما ال يعكس إال ركاكتهم
في تولي مناصب ومه ّمات ال يستحقونها بنظر شعبهم.
السالح الفالت في لبنان ال��ذي يحصد أرواح األبرياء
ألتفه األس �ب��اب كشف زي��ف ادع ��اءات ال�خ��وف م��ن سالح
ح��زب ال�ل��ه ال��ذي أث�ب��ت أن��ه ال�س�لاح األك�ث��ر ضبطا ً م��ن ك ّل
مخيالت رؤساء األحزاب والطوائف.
أث�ب��ت ح��زب ال�ل��ه أنّ إدراة ال �س�لاح أخ�ل�اق ،وق��د نجح
ع�ن��اص��ره ف��ي ع��دم ال��وق��وع ت�ح��ت غ ��رور م��راج��ل عاشها
أبناء زعماء فاسدين في هذا البلد يظنون أنهم تحت غطاء
وحماية إلى األبد.

عزت أوساط مطلعة
قرار الرئيس األميركي
باراك أوباما تمديد
«حال الطوارئ في
لبنان» وقبلها فرض
العقوبات على قياديين
في حزب الله ،إلى أنّ
واشنطن لم تحسم
خياراتها في لبنان من
جهة ،وتحاول من جهة
أخرى طمأنة السعودية
إلى عدم تغيّر سياستها
في عدد من الملفات
التي ته ّم الرياض،
ومنها الملف اللبناني.
وأشارت األوساط إلى
أنّ القرار المتخذ منذ
العام  2007لم تكن
أي تأثيرات خطيرة
له ّ
على لبنان وال على
المقاومة وتوجهاتها.

بري يلتقي زايد و�آراكي و�أبو فاعور وتوافق على �ضرورة ا�ستمرار عمل الحكومة
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع
زواره في عين التينة حيث التقى السفير المصري محمد
بدر الدين زايد الذي سلمه دعوة من الرئيس عبد الفتاح
السيسي لحضور افتتاح حفل القناة الجديدة لقناة
السويس.
وقال زايد بعد اللقاء« :كان هناك توافق كامل مع الرئيس
بري على أهمية استمرار الحكومة ،وأنه في ظ ّل الظروف
اإلقليمية الراهنة ال يمكن وليس من المعقول أن يكون
هناك تعطيل لعمل المؤسسات اللبنانية ألنّ األوض��اع
اإلقليمية بالغة الصعوبة ودقيقة للغاية وال ب ّد أن تواصل
هذه الحكومة ،التي هي حكومة توافق وطني ،مه ّماتها،
وبالتالي فإنّ استمرارها ضروري إقليميا ً ولبنانياً».
وأضاف« :نعوِّل كثيرا ً على حكمة ك ّل األطراف اللبنانية
وعلى قدرتها على تجاوز هذه المحنة الراهنة ،والحوار هو
األداة الرئيسية للتعامل ولح ّل هذه المشكالت جميعاً».

مجمع التقريب

ثم استقبل ب��ري أمين مجمع التقريب بين المذاهب
واألديان ومستشار مرشد الثورة اإلسالمية الشيخ محسن
آراكي والوفد المرافق والسفير اإليراني محمد فتحعلي.
وش �دّد آراك��ي على «ض��رورة االهتمام بتوحيد الكلمة
وبالقضية الفلسطينية التي هي القضية األولى والكبرى
لعالمنا اإلسالمي».
أما السفير اإليراني فقال« :تحدثنا مع دولة الرئيس
بري عن االتفاق النووي والتفاصيل المرتبطة به .وعبرنا
عن أملنا أن يؤدي هذا االتفاق إلى تعزيز العالقات في
المنطقة ،وخصوصا ً في لبنان الشقيق .وينبغي أن أؤكد
مرة أخرى أننا على ثقة تامة بأنّ صمود جبهة المقاومة
كان أحد األسباب الرئيسية لتحقيق هذا االنتصار ،وإن
شاء الله فإننا من خالل تضافر الجهود نتصدي للخطر
األس��اس��ي ف��ي ه��ذه المنطقة ،وه��و الكيان الصهيوني
واإلرهاب التكفيري اللذان يشكالن وجهين لعملة واحدة».

وزير الصحة

ث��م استقبل ب��ري وزي��ر الصحة وائ��ل اب��و فاعور
في حضور الوزير علي حسن خليل ،وج��رى عرض

بري مستقبالً اآلراكي في عين التينة
االوضاع وأجواء جلسة مجلس الوزراء.
ورأى أب��و ف��اع��ور أنّ «م��ن الخطأ استسهال أو
االستسالم لمنطق التعطيل والتدمير الحاصل في
البلد اليوم وال��ذي بات ينذر بهذه األزم��ة السياسية
أن تتحول عن قصد أو غير قصد إلى أزم��ة سياسية
دستورية وربما ال سمح الله تصبح أزم��ة أمنية».
وقال« :من الخطأ أن نستسهل هذا المسار االنحداري
إال إذا كان هناك من يريد أن يقود األم��ور في لبنان،
على خلفية مطلب لطرف سياسي ما ،إلى نقاش في
النظام السياسي ،أو أن يطرح النظام السياسي على
الطاولة».
وأض��اف« :المطلب األول واألخير يبقى انتخاب
رئيس الجمهورية إل��ى حين أن تح ّل علينا نعمة
التوافق على رئيس وفاقي بين اللبنانيين ،إلى ذلك
الحين مجلس النواب يجب أن يعمل ،والمسألة ليست

مسألة تشريع الضرورة بل هي ضرورة التشريع وال
أعتقد أنّ أيا ً من القوى السياسية يستطيع أن يحمل
بعد شهر وشهرين أن تتوقف مثالً رواتب الموظفين،
أو ان يخسر لبنان الكثير من القروض والهبات التي
تتجاوز المليار دوالر ،وأن يتغير التصنيف االئتماني
للبنان إال إذا كان هناك من يستسهل انهيار الدولة
اللبنانية».
ومن زوار عين التينة :رئيس مجلس القضاء األعلى
القاضي جان فهد.

بيان حول قضية اإلمام الصدر

من جهة أخ��رى ،وفي إط��ار متابعة قضية تغييب
اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه ،صدر عن رئيس
مجلس النواب نبيه بري بيان جاء فيه« :تم تحقيق
إنجاز ه��ام م��ؤخ��راً ،تمثل في قيام القضاء اإليطالي

ماونتن يزور با�سيل مودّع ًا

�سالم بعد جل�سة مجل�س الوزراء:
خياراتي مفتوحة �إذا ا�صطدمت بحائط م�سدود
عقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية
قبل ظهر أمس في السراي الحكومية
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم
وفي حضور الوزراء.
إثر الجلسة التي استمرت أكثر من
ثالث ساعات ،تال وزير اإلعالم رمزي
ج��ري��ج ال��م��ق � ّررات الرسمية ،مشيرا ً
إلى أنّ الرئيس سالم جدّد «المطالبة
بانتخاب رئ��ي��س للجمهورية لملء
الفراغ الدستوري وإعادة التوازن إلى
المؤسسات .ث��م تطرق إل��ى مشكلة
النفايات التي وصفها بأنها كارثة
وطنية ال تهدّد المناخ الصحي والبيئي
ف��ي ال��ب�لاد فقط ،وإن��م��ا ت��ه�دّد المناخ
األخالقي والسياسي والوطني».
واعتبر سالم «أنّ مشكلة النفايات
وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم نتيجة
تراكم سنوات من محاولة معالجة هذا
الملف بطرق غير مجدية وغير فاعلة،
وبحلول موقتة ومرتجلة .وأضاف إنّ
اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات
ت��ب��ذل ج��ه��ودا ً ك��ب��ي��رة ،ل��ك��نّ ال��ص��راع
السياسي القائم على قدم وساق ،في
أماكن عدة وعلى مختلف المستويات
حول هذا الموضوع ،حال دون التوصل
إلى مخارج».
وت��وج��ه إل���ى ال��ق��وى السياسية
قائالً« :دعوا جانبا ً الصراع السياسي
واشتركوا جميعا ً في إبعاد هذه اآلفة
الكبرى عن اللبنانيين .هناك قسم كبير
مما يجري يتم في العلن وقسم يتم
في الخفاء .وبين العلن والخفاء هناك
عجز وقصور» .ووجه نداء إلى الجميع
«للعمل بصدق وإخالص إليجاد حلول
لهذه المشكلة».
وع��������رض رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة
االستحقاقات المالية الداهمة واألضرار
التي تتعرض لها البالد نتيجة تعطيل
المؤسسات الدستورية ،قائالً« :إنّ
ه��ذه األض��رار قد ال تكون ظاهرة مثل
النفايات لكنها تضرب في العمق بنيتنا
ومسارنا».
وق��ال« :هناك مجموعة اتفاقيات
تتعلق بهبات إلى لبنان أق ّرت ووقعت

جانب من الجلسة في السراي
وتنتظر مراسيم اإلبرام وتبلغ قيمتها
اإلجمالية  98مليون دوالر أميركي.
كما أنّ هناك اتفاقيات قروض لمشاريع
حيوية وقعت وتنتظر مراسيم اإلحالة
إلى مجلس النواب ويبلغ مجموعها
 244مليون دوالر أميركي .يضاف
إلى ذلك اتفاقيات أقرت من الممولين
تنتظر موافقة مجلس ال��وزراء عليها
لتوقيعها وتبلغ قيمتها  401مليون
دوالر أميركي.
وبذلك المجموع العام لهذه الهبات
والقروض المعلقة أكثر من  743مليون
دوالر».
ول��ف��ت س�لام إل��ى أنّ ه��ن��اك أيضا ً
«موضوع إص��دار واستبدال سندات
خزينة وتأمين الرواتب ،إضافة إلى
مشاريع مراسيم يقارب عددها 200
مرسوم ،وهي متوقفة».
وبالنسبة إلى مقاربة العمل داخل
مجلس ال��وزراء ،قال سالم« :اعتمدنا
ف��ي ب��داي��ة ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي مبدأ
التوافق المنصوص عليه في المادة
 65من الدستور ،لكنّ التوافق تحول

بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،زار الممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان روس ماونتن وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وقال بعد اللقاء« :أغادر منصبي غدا ً بعد  18شهرا مثيرة جدا ً
لالهتمام أمضيتها هنا ،وهي واليتي الثانية .لقد كان شرف لي
وامتياز للعمل في هذا البلد ،وحافظت على الروابط مع لبنان عندما
كنت هنا من العام  1995حتى  ،1998وأن��وي اإلبقاء على هذه
العالقات».
وأضاف« :لبلدكم الكثير يقدمه إلى العالم ،وقد قدم بالفعل الكثير.
ونحن نأمل ونسعى إلى أن نركز االهتمام أكثر على لبنان ،وال سيما
في موضوع األزم��ة السورية ،وأن يعي المجتمع الدولي ويولي
االهتمام الالزم للبنان جراء األعباء الكبيرة التي يتحملها بسبب
هذه األزم��ة ،والسعي إلى دعم المجتمعات المضيفة وليس فقط
النازحين .إنه عبء ال يُحتمل على لبنان ،وأنا أك ّرر ما أقوله دائما ً
إنه بلد يتحدى الجاذبية ،وهدفنا القيام بك ّل ما في وسعنا للحفاظ
على استقرار هذا البلد العزيز وسط محيط صعب وعدائي».

(داالتي ونهرا)
بالممارسة إلى إجماع ،األمر الذي أدى
إلى التعطيل .عندها اعتمدنا مقاربة
ج��دي��دة ف��ي عملنا للح ّد م��ن أض��رار
التعطيل ،لكننا عدنا منذ شهرين إلى
هذا التعطيل».
وأضاف« :إذا لم نجد مخارج وحلوال ً
جدية الستمرار عمل مجلس ال��وزراء
في ظ � ّل الشغور الرئاسي ،فسنصل
إلى عجز كبير .لقد سبق أن قلت إنني
مستعد للمساعدة ف��ي ت��ج��اوز هذه
المعضلة ،لكن إذا اصطدمت بحائط
م���س���دود ،ف����إنّ خ��ي��ارات��ي مفتوحة
وسألجأ إليها إذا احتجت إلى ذلك .آمل
إبعاد المواضيع السياسية الخالفية
والسعي إل��ى تسيير ش���ؤون البالد
والعباد .مجلس الوزراء الحالي ليس
مكانا ً لح ّل هذه الخالفات السياسية،
فال تحملونا وزرها».
وخ��ت��م« :أم��ل��ي أن ال نبتعد عن
اللبنانيين وعن لبنان وعن مسؤولياتنا
الوطنية .وإذا استمرينا في ما نحن فيه
لن تكون هناك جدوى لمجلس الوزراء
أو ألي مؤسسة دستورية».

بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام ، 2005
إذ وبعد أن كان القضاء اإليطالي قد أكد عامي 1979
و  1982أنّ اإلم��ام ورفيقيه لم يدخلوا روم��ا  ،وهذه
بديهة ال جدال فيها ،تفاجأ الجميع بأنّ القضاء نفسه
أصدر عام  2005قرارا ً كان من الواضح بصمات معمر
القذافي وبرلسكوني في الضغط من أجله ،وقضى
بحيثية غامضة باحتمال دخول اإلمام ورفيقيه إلى
روما.
وتبعا ً لمجافاة هذه النتيجة للحق والصواب ،وبعد
جهود من وكالء عائلة اإلمام في لبنان وروما ،وبمواكبة
شخصية منا لك ّل التفاصيل ،قدمت عائلة اإلمام طلب
إع��ادة فتح تحقيق في كانون األول من العام 2014
مدعّ م باألدلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005
وتدعو إلى الرجوع عنه ،وبناء على تقارير وتحقيقات
الجانب اللبناني ،وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين
الدولتين اللبنانية والليبية في  2014/3/11والتي
يؤكد فيها الجانب الليبي أنّ جريمة الخطف حصلت
على األراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي ،تتوج
ذلك بتاريخ  2015/6/22عبر مطالعة النائب العام
في روما التي قضت حرفياً« :نتيجة فحص ك ّل الوثائق
المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة...
يجب عدم قبول افتراض أنّ الوفد اللبناني (أي اإلمام
ورفيقيه) وصل إلى مطار روما…».
ث��م وبتاريخ  2015/7/20ص��در ق��رار قاضية
التحقيق في روما الذي تبنى ما ورد في المطالبة وورد
فيه ما حرفيته  …« :بعد انتهاء دكتاتورية العقيد
القذافي ،قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات
مرتبطة بتحقيقات أُجريت في لبنان ،انتهت إلى تبني
افتراض أنّ جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على
األراضي الليبية…».
وختم البيان« :إننا ،وإذ لفتنا الحضور المميز لإلمام
الصدر وفكره ودوره وقضيته في إيطاليا ،نستلهم
بركته في هذا اإلنجاز ،ونغتنم الفرصة لتوجيه الشكر
لك ّل من ساهم في تحقيقه ،ال سيما السلطات الرسمية
في لبنان التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وفريق
الوكالء والمستشارين».

ولفت جريج إلى أنّ جميع الوزراء
استنكروا ال��ح��ادث ال��ذي تعرض له
وزي���ر ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة رشيد
درب��اس وأب��دى ك� ّل من ال��وزراء رأيه
في ك ّل المواضيع المثارة ،وخصوصا ً
م��وض��وع ال��ن��ف��اي��ات ،وأك���د مجلس
ال����وزراء ق��رارات��ه السابقة ف��ي هذا
الموضوع.
وردا ً على سؤال ع ّما إذا كان مجلس
ال��وزراء تناول مسألة الفلتان األمني،
أج���اب ج��ري��ج« :إنّ الفلتان األمني
دخل في المواضع التي عرضها دولة
الرئيس س�ل�ام ،ول��م ي��ع��رض ح��واث
معينة ،بل تناول الوزراء الفلتان األمني
الناتج من اشمئزاز الناس من جراء
عجز الحكومة الناتج من التعطيل في
معالجة ك ّل الملفات التي يشتكي منها
المواطنون ،ونأمل أن تعود الحكومة
وتقوم بعملها بفاعلية وت��واج��ه ك ّل
العقبات وتلبي حاجات الناس في هذه
الظروف الصعبة».
كما أكد جريج انعقاد جلسة لمجلس
الوزراء الخميس المقبل.

معلولي :عودة النظام الديمقراطي
هي البديل للفو�ضى والتفكك
رأى النائب السابق
لرئيس مجلس النواب
م��ي��ش��ال م��ع��ل��ول��ي أنّ
«ال���ج���رائ���م ال��م��ت��ن��ق��ل��ة،
م��ن قطع ال��ط��رق ،أزم��ة
ال��ن��ف��اي��ات وغ��ي��ره��ا هي
ن��ت��ائ��ج حتمية لغياب
الدولة».
وق��ال ف��ي ب��ي��ان« :لقد
ارت���ض���ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون
ال��ن��ظ��ام ال��دي��م��ق��راط��ي
البرلماني ،ه��ذا النظام
ي����ق����وم ع���ل���ى م��ج��ل��س
ال��ن��واب ال��ذي هو مصدر
السلطات ،وعندما يعطل هذا المجلس فإنّ السلطتين التنفيذية
والقضائية تصبحان من دون رقيب أو حسيب».
وأض��اف معلولي« :إنّ ك� ّل اإلج���راءات والتدابير مهما بلغت
فعاليتها ال يمكن أن ت��ك��ون ب��دي�لاً ع��ن وج��ود ال��دول��ة ال��ق��ادرة
العادلة».
وتابع« :كما أنه ليس أمام لبنان لمنعه من االنهيار والتفكك
الطائفي والمناطقي إال العودة إلى بناء الصرح الديمقراطي وهذا
يبدأ بإجراء انتخابات نيابية تأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب،
وهذا هو طريق الخالص األوحد أما البديل فهو التفكك والفوضى
والحروب».

