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حمليات �سيا�سية

�سالم �أنذر بـ«حرب»...
اهتزت الحكومة ،فهل تنفجر؟
محمد حمية
لم يتخذ مجلس ال��وزراء في جلسته أمس أي ق��رارات .خبر ربما
يبدو عاديا ً في بل ٍد يعيش جسدا ً بال رأس وتعطلت فيه المؤسسات
وتعصف به الخالفات السياسية من ك� ّل جانب وتداهمه األزمات
أي
االقتصادية والمالية والبيئية وتقف حكومته عاجزة عن فعل ّ
شيء.
إعالن وزير االتصاالت بطرس حرب اعتكافه عن حضور جلسات
مجلس ال ��وزراء ت�ق�دّم على خبر فشل المجلس ف��ي ح � ّل األزم��ات،
وبالتالي يحمل أكثر من تفسير وسؤال.
هل هو قرار فردي؟ أم إنذار وجهه رئيس الحكومة تمام سالم عبر
حرب الى حزب الله والتيار الوطني الحر؟ أم هو وسيلة للضغط على
العماد ميشال عون وإحراج وزرائه في الحكومة؟
الوزير حرب ب� ّرر ق��راره باالعتكاف ،بأنه لن يكون شاهدا ً على
إسقاط دور الدولة وعدم القيام بواجباتها ،أما الرئيس سالم فأعلن
فشل الحكومة في ايجاد ح ّل لملف النفايات من دون اتخاذ إجراءات
وطنية يشارك فيها الجميع ،وحذر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
من الضرر الذي سيطاول المؤسسة العسكرية حول ما تحتاج اليه
من اعتمادات لتأمين دفع الرواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين
جراء الشلل الحكومي ،في ما يعبّر وزراء حزب الكتائب باستمرار عن
استنكارهم الشديد لما وصل اليه الوضع داخل الحكومة.
منذ بداية الخالف على ملف التعيينات األمنية وإصرار وزراء التيار
الوطني الحر على بحثه قبل االنتقال الى بنود جدول األعمال والشلل
ّ
يلف الحكومة ،أما رئيسها رغم استيائه الشديد من هذا الواقع ،اال
أن ال خيار له سوى الصبر والمحاوالت الدؤوبة لتخطي المرحلة
والحؤول دون اللجوء الى الخيار الصعب ...أي االستقالة.
ال شك أنّ اعتكاف حرب يحمل في طياته تهديدا ً من الرئيس سالم
باإلعتكاف أو باالستقالة من الحكومة ،والذي يعتبر حق كما يقول
مق ّربون من سالم ،حتى لو لم يكن يملك قرار التصرف به ،لكن هذا
ال يمنع أن يكون ورقة يلعبها سالم عند ك ّل مفصل تم ّر به الحكومة
مثلما يحصل ال�ي��وم ،كما سبّب ق��رار ح��رب إح��راج�ا ً ل��وزراء التيار
الوطني الحر الذي يتظاهر في الشارع فيما وزراؤه يستمرون في
ممارسة أعمالهم داخل الحكومة كما يقول خصوم التيار.
بالتأكيد اعتكاف حرب ال يشبه اعتكاف او استقالة سالم ،لكن هل
كان حرب ليتخذ هذا القرار من دون موافقة الرئيسين سالم وسعد
الحريري أو التنسيق معهما؟ وهل تزامنه مع تصعيد البرتقاليين في
الشارع ودعوات البعض الى استقالة وزرائهم من الحكومة توقيت
بريء؟
ال شك أن موقف وزراء التيار البرتقالي وقرار حرب وتحذير مقبل
وعجز سالم وقبلهم تحذير وزير المال علي حسن خليل عدم دفع
رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام في شهر أيلول المقبل ،لهي
مؤشرات واضحة على اهتزاز الحكومة وذهابها الى المجهول ،لكن
هل تنذر هذه المؤشرات بقرب تفجير الحكومة من الداخل؟
من المعروف أنّ قرار تشكيل الحكومة السالمية قبل انتهاء والية
الرئيس السابق ميشال سليمان بوقت قليل كان قرارا ًخارجيا ً بامتياز
وألسباب أيضا ً معروفة ،وهي تيقن الجميع بأن ال اتفاق وشيكا ً على
انتخاب رئيس للجمهورية ،فجاءت الحكومة لتمأل الفراغ في رأس
تصب في مصلحة
السلطة ولتجنّب البلد اي خضة امنية داخلية ال
ّ
الغرب في ظ ّل تفجر الوضع االقليمي.
ه��ذا ال�ق��رارال�خ��ارج��ي ال ي ��زال س ��اري المفعول حتى اآلن رغم
التسريبات المتالحقة عن نية سالم االعتكاف أو االستقالة او لجوئه
الى خيارات أخرى مفتوحة .فسالم بحسب أوساط مراقبة ،لن يعزم
أي ق��رار بال إش��ارة اميركية أو على األق� ّل سعودية ،كما تؤكد
على ّ
مصادر وزارية لـ«البناء» أنّ الحكومة مستمرة وتعتبر من الخطوط
الحمر طالما القرار الخارجي يريد ذلك رغم االهتزازات التي تتع ّرض
لها بين الحين واآلخر فضالً عن أنها المؤسسة األخيرة التي تعمل
رغم الخالفات التي ت��ؤدّي إلى تعطيلها ،أما حزب الله فقد أكد على
لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله في  27تموز المنصرم ،أنّ
«من يهدّد باالستقالة يأخذ البلد إلى ف��راغ» ،وأنّ «ه��ذه لعبة خطرة
تدخل البلد في المجهول ،وكلنا يريد لهذه الحكومة أن تستم ّر ألنه في
غياب رئيس الجمهورية ال يوجد خيار آخر».
وعلى رغم تصعيد العونيين داخل الحكومة وتحركاتهم الشعبية
في الشارع التي من المتوقع ان تبلغ ذروتها في األيام المقبلة بعد
ق��رار وزي��ر ال��دف��اع تأجيل تسريح ث�لاث من القيادات األمنية مدة
ع��ام ،إال أنّ العماد عون جزم ب��أنّ وزي��ري «التيار» لن يستقيال من
الحكومة.
اإلرادة الخارجية واالعتبارات الداخلية لمنع سقوط الحكومة،
عززها الموقف اإليراني الداعم الستمرار الحكومة ،أعلن عنه وزير
الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف خ�لال زي��ارت��ه لبنان منذ
يومين ،حيث ث ّمن ظريف ال��دور الكبير ال��ذي يلعبه الرئيس سالم
«لتوفير األمن ومكافحة التطرف واإلرهاب والذي أدّى إلى مزيد من
الهدوء واالستقرار واألمن في هذا البلد».
بعد اعتكاف حرب ،كيف سيكون المشهد الحكومي في المقبل من
حرب أم سالم؟ وهل تك ّر سبحة االعتكافات وتليها
األي��ام؟ مشهد
ٍ
االستقاالت لتدخل الحكومة العناية الفائقة من دون إعالن الوفاة؟
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فتحعلي :لي�س من �شيم �إيران!
 روزانا ر ّمال
م�ن��ذ ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ى ح � ّل األزم ��ة ال �ن��ووي��ة والتوقعات
تزداد حول اعتبار إيران مقبلة على استثمار هذا النجاح
الديبلوماسي ال��دول��ي ببسط سيطرتها السياسية في
المواقع والساحات التي تطلب منها هذا ،متسلحة هذه
المرة بالشرعية الدولية وباعتراف العالم بأنها دولة
إقليمية كبرى ق��ادرة على تغيير المعادالت واستخدام
ال�خ�ي��ارات المناسبة ف��ي المعالجة السياسية للملفات
الشائكة ،وبالتالي ستقوم إي��ران وف��ق ه��ذا السيناريو
بترجمة هذا االمر تدخالً أكبر بحلفائها في المنطقة.
هذه المخاوف تط ّورت عند خصوم إيران في الخليج
فكان ال��رأي العام السعودي نتيجة انطباع سياسي -
إعالمي طغى منذ ليلة إع�لان التوصل إل��ى التفاهم مع
الغرب مقتنعا ً بضرورة االنتباه لمرحلة مقبلة ستحاول
إي��ران فيها غ��زو الخليج فكريا ً وثقافيا ً وسياسيا ً عبر
تقوية حلفائها فيه ،كالمعارضة البحرينية م��ن جهة،
والحوثيين في اليمن من جهة اخرى ،وصوالً الى دعم
المعارضة السعودية في المنطقة الشرقية حتى تعزز
مكانتها فتدخل المنطقة معها فجرا ً جديدا ً من السطوة.
ام ��ا ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ف��ذه��ب ب �ع �ي��دا ً ج ��دا ً بتحميل إي ��ران
مسؤولية التفجيرات اإلره��اب�ي��ة التي تقع هنا وهناك
خصوصا ً في ما يتعلق باليمن.
ام��ا إي ��ران فمن جهتها تحركت س��ري�ع�ا ً بعد توقيع
االت �ف��اق ل�ت�ج��ول ع�ب��ر دول المنطقة ،وت��رس��ل رسائل
تعاون وتطمين وتم ّد اليد بعد التوقيع نحو فتح صفحة
جديدة يمكن للدول الكبرى كلها اعتبارها انتصارا ً لها

كما دعت إيران جيرانها.
اما الواليات المتحدة فهي لم تخف قناعاتها باعتبار
إيران القطبة االساسية في فك معضالت المنطقة ،انْ كان
لجهة التعاون في الملف العراقي األساسي والسوري
واليمني واللبناني والفلسطيني ،وب�ك�لام آخ��ر تدرك
الواليات المتحدة وتعلن للرأي العام االميركي والغربي
عن عزمها تطبيع العالقات السياسية في بعض الملفات
مع إيران من أجل استثمار تداعيات االتفاق حول الملف
أكثر قدر ممكن ،من هنا جاء إعالن الرئيس باراك اوباما
عن أهمية تلقف الفرص واآلفاق التي فتحها التعاون في
الملف ال�ن��ووي مع إي��ران ،وض��رورة ان ينسحب على
الملف ال�س��وري كمثال طرحه ألول م��رة ،بعدما كانت
إي��ران مبعدة ع��ن جلسات ال�ح� ّل السياسي ،خصوصا
مؤتمر جنيف الخاص باألزمة السورية ،والذي على ما
يبدو يلملم أنفاسه لزخم جديد من ديبلوماسية الدول
الكبرى «زائد إيران هذه المرة».
لبنان واحد من دول الجوار تلك التي كان لها حصة
من جوالت إيران ما بعد االتفاق النووي ،فجاءت زيارة
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف من ضمن
زي��ارات متعدّدة بين دمشق وب�ي��روت ت�ح�دّث فيها مع
المسؤولين ف��ي البلدين ح��ول مرحلة م��ا بعد االتفاق،
وأطلعهم على اجوائها وتداعياتها.
فريق  14آذار الذي يتر ّبص لحزب الله وحلفاء إيران
يعتبر انّ وزير الخارجية اإليراني جاء الى بيروت لبحث
الملف الرئاسي كنوع من التدخل وإمالء الشروط على
حلفائه ،في محاولة منه للبدء بتوزيع الحصص اإليرانية
وترجمتها نفوذا ً داخل الساحة اللبنانية ،خصوصا ً بعد
اللقاء الذي جمع ظريف بأمين عام حزب الله السيد حسن

نصرالله ،وما جرى التداول به أنّ اللقاء بحث في الملف
اللبناني المأزوم ،مع العلم انّ الوزير ظريف غادر لبنان
اي انّ
اي مبادرة لح ّل الملف الرئاسي اللبنانيّ ،
من دون ّ
إيران لم تلجأ ألي نوع من انواع االستغالل واالستفزاز
للقوى اللبنانية.
مصدر ديبلوماسي اقليمي يؤكد انّ إيران ال تتعاطى
م��ع حلفائها بصفة تجعل منهم تابعين لها وإلرادتها
م��ن دون اح��ت��رام ت��وج�ه��ات�ه��م او س �ي��ادة ب�ل�اده��م ،بل
على العكس لطالما تعاطت إي��ران بنوع م��ن التشارك
والتشاور مع كافة االطراف بعكس الفكرة السائدة التي
تجعل منهم موظفين خارج الحدود.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار يؤكد سفير الجمهورية االسالمية
في بيروت السيد محمد فتحعلي لدى سؤاله عما يمكن
ان يكون قد عرضه الوزير ظريف على السيد نصرالله
من ضمن استعدادت إي��ران لهذه المرحلة الجديدة ،أنّ
إي��ران ال تملي على حلفائها ال�ش��روط وليس م��ن شيم
الجمهورية االسالمية في إي��ران ان تملي على حلفائها
ان افعلوا هذا وال تفعلوا ذاك ،وحلفاء إيران ال يمكن ان
يقبلوا مثل هذا االمر».
كالم السفير فتحعلي يؤكد انّ إي��ران ترى في حزب
الله شريكا ً واضحا ً في المصير وصانعا ً للحدث ومعنيا ً
به تماماً ،كما ت��رى في الرئيس ال�س��وري بشار األسد
ذلك ،والزيارة إلى نصرالله بهذا التوقيت بالذات ،والتي
اع�ت�ب��رت ال�ه��دف األس��اس��ي ل��زي��ارت��ه لبنان ه��ي إلثبات
احترام إي��ران لحلفائها االقليميين واعتبار نفسها غير
قادرة على تخطيهم او تجاوزهم خصوصا ً أنها أتت مع
حركة ديبلوماسية ناشطة جمعت بيروت ودمشق في
التوقيت نفسه.

تخ ّوف وزير معني
بملف النزوح السوري
إلى لبنان من ازدياد
الضغوط على لبنان
في ملف النازحين،
إلقامة مخيمات
رسمية لهم على غرار
المخيماتالفلسطينية
التي أنشئت عقب نكبة
فلسطين عام ،1948
والتي تح ّولت من
موقتة إلى دائمة بسبب
موقف الغرب من
القضيةالفلسطينية.
كما لفت الوزير إلى أنّ
المئات من المخيمات
السورية غير الرسمية
منتشرة في عدد من
المناطق اللبنانية وال
تعرف الحكومة عنها
شيئاً.

جل�سة الحكومة بال قرارات ب�سبب الخالفات ال�سيا�سية

جريج :ال يجوز �أن يتح ّول مجل�س الوزراء �إلى هيئة حوار �أخرى
انتهت جلسة مجلس ال��وزراء التي عقدت
في السراي الحكومية أمس ،برئاسة رئيس
الحكومة تمام سالم من دون أية قرارات في
ش��أن الملفات العالقة وف��ي مقدمتها ملف
النفايات ،واستحوذ القرار الذي أصدره وزير
الدفاع سمير مقبل على المساحة األكبر من
المناقشات خالل الجلسة.
وأدلى وزير اإلعالم رمزي جريج بتصريح
قال فيه« :من المؤسف أن ال يكون مجلس
الوزراء قد توصل ،بسبب التمادي في مناقشة
األم��ور المتعلقة بالخالفات السياسية ،إلى
ات��خ��اذ ال��ق��رارات ال�لازم��ة ب��ص��دد مواضيع
ملحة ،وف��ي طليعتها م��وض��وع النفايات،
التي أثارت عن ّ
حق غضب المواطنين نتيجة
الضرر الفاحش الالحق بهم من جرائه على
الصعيدين الصحي والبيئي ،وبصدد سواه
من المواضيع المستعجلة كموضوع الهبات
والقروض الميسرة وموضوع التحكيم بين
إح��دى شركات الطيران والدولة وموضوع
دفع رواتب الموظفين».
ولفت إلى «أنّ الحالة التي وصلنا إليها
في ملف النفايات هي نتيجة تراكم األخطاء
واإلهمال المتمادي في معالجة هذا الملف
معالجة جدية منذ عشرات السنين .لذلك ال
يمكن تحميل الحكومة الحالية ،التي تضم
وزراء لم يسبق لهم أن شاركوا في أي حكومة
سابقة ،مسؤولية األزمة الراهنة .وألنّ الحكم
استمرار ،تصدت الحكومة للمشكلة منذ أواخر
سنة  ،2014ثم اتخذ مجلس ال���وزراء في
 12كانون الثاني  2015قرارا تضمن وضع
خطة شاملة للنفايات والقواعد الرئيسية
للمناقصات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة ،على
أساس تقسيم المناطق الخدماتية إلى ست
مناطق .وهذه الخطة تشمل مراحل الكنس
والجمع والنقل والمعالجة والطمر واسترداد
الطاقة.
غير أنّ قرار مجلس الوزراء ترك للعارضين
اقتراح مواقع الطمر ،مكتفيا ً بالقول إنه في
حال تعذر المتعهدين تأمين المواقع المطلوبة
يتوجب على وزارة البيئة ومجلس اإلنماء
واإلعمار تأمينها على نفقة المتعهدين».
وأضاف« :ال ّ
شك في أنّ ترك اختيار المواقع
للمتعهدين لم يكن مناسباً ،وقد اعترض عليه
بعض ال��وزراء ال سيما وزراء كتلة الكتائب،
إذ إنه ليس بامكان المتعهدين ممارسة هذا
االختيار ،ألنهم سيخضعون لضغوط القوى
المحلية ،فضالً عن أنّ تأمين البنية التحتية
(والمطامر تدخل في هذا المفهوم) يدخل في

محادثة بين سالم ووزير المال خالل الجلسة
صلب سلطة الدولة.
فضالً عن ذلك ،إنّ دفتر الشروط لم يتضمن
الفقرة الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور
وال��ت��ي تنص على أن��ه ف��ي ح��ال تعذر على
المتعهدين تأمين المواقع المطلوبة يتوجب

(داالتي ونهرا)
على وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار
تأمينها على نفقتهم ،األمر الذي أثار بعض
التخوف لدى قسم من المتعهدين الذين كانوا
يرغبون بالدخول في المناقصة ،فأحجموا عن
ذلك تخوفا ً من عدم تمكنهم من إيجاد المطامر.

وهذه الثغرة في دفتر الشروط تسأل عنها
الجهة التي أعدت هذا الدفتر».
وأش��ار إلى «أنّ تحديد المسؤوليات عن
اإلهمال الحاصل في متابعة هذا الملف منذ
عشرات السنين هو أمر ض��روري ،غير أنه

با�سيل :لن نقبل بالتهمي�ش
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أننا لن نقبل أي
وباألخص في مجلس الوزراء».
تهميش في أي مؤسسة دستورية،
ّ
وق��ال خالل مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة مجلس ال��وزراء:
«المسيحيون نصف البلد ،ومن يقول خالف ذلك فليعدل الصيغة
يمس بالوحدة
والميثاق ،وعندئذ نتصافى معه ويكون هو من
ّ
الوطنية».
وأضاف« :إنّ قوتنا الذاتية بشعبنا الذي نزل وسينزل ،وكلنا
سنشهد الحركة التصاعدية ،وعندما نكون سياديين واستقالليين
فإنّ الشعور بالقوة الذاتية يشكل مفخرة لنا ودليالً على أنّ قرارنا
من ذاتنا ومن شعبنا ،وال ننتظر قرارا ً من الخارج .ولسنا موظفين
عند أحد ،بل نحن شركاء ،وشراكتنا في الزبالة ال تكون فقط في
جمع النفايات .فعندما تكون روائ��ح النفايات عطرة بالنسبة
للبعض ألنّ رائحة ال��دوالرات تفوح منها ،يكونون وحدهم في
الملف ،وعندما تذهب الدوالرات وتبقى الزبالة في الطرق يدعوننا

لنتشارك األزمة ،ونتحمل من أجل الناس .من واجبنا أن نح ّل هذه
المشكلة ،لكننا نقول للناس إنّ ما يحصل هو تسويف لسمسرات
جديدة وألموال جديدة».
وتابع« :ال أحد يمنننا ويقول إنّ ثمة من يدفع دم �اً .إنّ من
يدفعون الدم في مواجهة اإلرهابيين هم معروفون ،ولم يتكلموا
على طاولة مجلس الوزراء .وكلنا سقط لنا شهداء واتخذنا قرارات
صعبة .وإذا رفع أحد شعار لبنان أوال ،فهذا ال يعني أنّ له الحق
أن ي��دوس شراكته لشريكه في الوطن .نحن من أتى بالحرية
والسيادة واالستقالل للبنان وناضلنا من أجله  15سنة ،وليس
من المقبول أن يسرق منا أحد هذا الموضوع ويتصرف كأنه
يحكمنا به عبر رفع شعار ،وربطنا باإلقليم األوسع لكي يحكمنا
أيضا ً به .واالعتراف بأنّ القرار بتعيين قائد الجيش هو «أكبر
منا» أو انتخاب رئيس جمهورية ،هو اعتراف جرى داخل مجلس
الوزراء ،ونحن نعرفه مسبقاً».

ال يح ّل المشكلة وال يعفي الحكومة الحالية
من الواجب األساسي الذي يقع عليها ،وهو
إيجاد ح ّل موقت ومن ثم ح ّل نهائي لملف
النفايات ،ال��ذي يشكل خطرا ً داه��م�ا ً يهدِّد
الصحة العامة والبيئة» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ
اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف عملت
وتعمل جاهدة من أجل هذا الغرض .ويبدو
أنّ من جملة الحلول اآلنية التي قد تعتمدها
تصدير النفايات خ��ارج لبنان ،أو إيداعها
على بواخر ترسو على بعد كاف من الشاطئ
اللبناني وضمن المياه اإلقليمية ،غير أنّ هذا
الح ّل قد يتطلب بعض الوقت ،كما أنه من
الممكن أن تحول بعض الصعوبات دون
تحقيقه .لذلك ال ب ّد من إيجاد أماكن تجميع
موقتة تمهيدا ً لنقل النفايات إلى حيث يجب
أن تتم معالجتها ،بعد أن يجري التلزيم
في ضوء العروض المقدمة .وإنّ التجميع
الموقت يجب أن يحصل ف��ورا ً بمبادرة من
المختصة أو من اتحادات البلديات أو
اإلدارة
ّ
البلديات ،بعد تحرير األموال العائدة لها من
الصندوق البلدي المستقل».
وأك��د «أنّ المعالجة الجدية لهذا الملف
يجب أن تبنى على مبدأ الفرز من المصدر
أو في أول مرحلة تلي الكنس والجمع ،ثم
يقتضي معالجة النفايات العضوية عن
طريق التسبيخ وتحويلها إل��ى سماد ،وما
تبقى منها يتم حرقه ،على أن تطمر العوادم
في مطامر صحية».
وختم ج��ري��ج« :إنّ التضامن الحكومي
الذي اعتمدناه نهجا ً في عملنا داخل مجلس
الوزراء والذي لم يتقيد به أكثر من فريق في
الحكومة ،ال يحول دون إيضاح موقفنا من
هذا الملف الحيوي ،ال تنصالً من المسؤولية،
وإنما التزاما ً منا بالواجب الذي يفرض على
الحكومة بعيدا ً عن أي اصطفاف سياسي
معالجة ملف النفايات بأفضل الطرق .أما
سائر الملفات التي أشرت إليها ،فيتوجب على
مجلس الوزراء بحثها من دون إبطاء واتخاذ
القرارات المناسبة بصددها ،إذ ال يجوز أن
يتحول المجلس إلى هيئة حوار اخرى وأن
يتعطل العمل داخله ،في حين أنّ صالحياته
وآلية عمله ،في الظروف العادية وفي ظ ّل
الشغور الرئاسي ،محدّدة في المادة  65من
الدستور .وإذا كان من أولوية تتقدم على أي
أمر آخر ،فهو انتخاب رئيس جمهورية بأسرع
وقت ،ليكون رأس الدولة ورمز وحدة الشعب،
وينتظم بعد انتخابه عمل سائر المؤسسات
الدستورية».

عون التقى فتو�ش ووهاب و�أكد �أنه �سيلج�أ �إلى الت�صعيد �إذا لزم الأمر

علي عبد الكريم من الرابية:
االتفاق النووي انت�صار للمنطقة كلها
بري مستقبالً مديرة التغذية في األمم المتحدة
 عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات مع زواره في عين
التينة ،حيث استقبل وزير الداخلية السابق مروان شربل .ثم استقبل رئيس
المجلس الدستوري عصام سليمان وعضو المجلس أحمد تقي الدين.
 استقبل الرئيس سعد الحريري في مق ّر إقامته في فرنسا ،مساء أول
من أمس رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط.
وكان اللقاء الذي تخلله عشاء عمل ،مناسبة لبحث تطورات المنطقة
وسبل حماية االستقرار في لبنان وتذليل العقبات التي تعترض عمل
مؤسساته الدستورية.
 زارت المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمية إرثارين كوزين
والمدير اإلقليمي للبرنامج مهند هادي ،رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة ،وبحثت معه األوضاع الراهنة وقضية النازحين السوريين
وتداعياتها على لبنان ،في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان.
كما التقت ك��وزي��ن رئيس مجلس ال���وزراء تمام س�لام ف��ي السراي
الحكومية.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،مدير
عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير.
ثم التقى وفدا ً من مديري المدارس الخاصة في منطقة الشمال ،الذين
قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الجيش.

استقبل رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد
ميشال عون السفير السوري علي عبد الكريم علي وعرض
معه األوضاع العامة.
وقال علي بعد اللقاء« :في ذكرى انتصار لبنان وانتصار
المقاومة ،كانت مع العماد عون جولة أفق نقلت له خاللها
تحيات السيد الرئيس بشار األس��د إل��ى العماد عون
واالطمئنان إلى صحته وإطالعه على الرؤية العامة تجاه
المنطقة والمتغيرات الناتجة عن حرب طويلة على لبنان
وسورية والمنطقة بكاملها .أما قراءة العماد عون فهو يرى
أنّ المنطقة قادمة على انتصارات فرضتها االنتصارات
التي حققتها القوى التي تناصر السيادة وترفض اإلرهاب
التكفيري مع ك ّل مظاهر الهيمنة والفساد مع ك ّل األطماع
الصهيونية في المنطقة .هذا المحور الذي يمثل السيادة
ّ
وحق الشعوب في المنطقة هو المنتصر .من الواضح أنّ
القطاف سيكون لمصلحة سورية ولبنان واالتفاق سيكون
لمصلحة المنطقة كلها».
وردا ً على س��ؤال عن كيفية انعكاس االتفاق النووي
على المنطقة ال سيما بعد زي��ارة الوزير ظريف ،أجاب:
«هناك مكابرة تنتهجها قوى في العالم وهناك مراجعة
تصل إلى حدود اقتناع بأنّ هذا اإلرهاب خطر عليها .وجاء
االتفاق النووي اإليراني كنتيجة لهذه القرارات وستنعكس
إعادة نظر تأخذ بعض التفاهمات أو الحلول السياسية
والمراجعات في دعم اإلرهاب .ك ّل هذا سنشهده وهو في
المحصلة انتصار في الدفاع عن الحقوق والسيادة».
ثم التقى عون ممثلة األمين العام لألمم المتحدة سيغرد
كاغ التي لم تدل بأي تصريح.

كما استقبل النائب نقوال فتوش الذي قال« :جئنا لنشد
على يد العماد ميشال عون ونقول له نحن معك ،ونقول له
إننا معك ومع الموقف المسيحي الوفاقي الوطني وليس
الموقف المسيحي فقط .وقلنا له إنّ ما يقوم به هو الحفاظ
على وح��دة لبنان وأمنه واستقراره وه��و من يتصدّى
لحمالت التصعيد التي يقوم بها الفريق اآلخ��ر ،فاليوم
مستهجن أن يصرح وزير العدل اللواء أشرف ريفي إنه إذا
استمر العماد عون في موقفه هذا يؤكد وصول قائد الجيش
إلى الرئاسة».
ثم التقى عون الوزير السابق وئام وهاب الذي قال:
«نحن موافقون على ك ّل الخطوات التي يقوم بها العماد
ميشال عون ،وهذا يجب أن يكون موقف ك ّل فريق  8آذار.
فالجنرال عون وقف في المواقف الصعبة وضمن الوحدة
الوطنية في لبنان».
ولفت إلى أنّ «ما يحصل من محاوالت داخل أو خارج
الحكومة لحشر أو تطويق العماد عون أمر لن يحصل.
هناك فريق من اللبنانيين لن يقبل بذلك ،وهؤالء الناس
يلعبون بالبلد وإذا اكملوا على هذا المنوال سنصل جميعا ً
إلى مقولة إنّ هذا النظام لم يعد قائما ً لنصل إلى نظام
جامع بين ك ّل اللبنانيين».
ورأى أنّ فريق  14آذار «يلعب بالنظام السياسي
ويحاول أن يدفع فئة كبيرة لتطرح مصير هذا النظام.
الطائف أثبت أنه ال يستطيع إدارة البلد وأنّ النظام تتم
إدارته من الخارج أو أن تكون هناك وصاية إلدارة البالد».
وعن تأكيد تيار المستقبل أنه متمسك باتفاق الطائف،
قال وهاب« :منذ  11عاما ً ولغاية اليوم لم يعد هذا النظام

عون وسفير سورية خالل لقائهما في الرابية
قادرا ً على ح ّل أصغر المشاكل .بلد غارق في الزبالة وال
يستطيع أن يلزم نفطه .سورية مع حربها لزمت نفطها.
إسرائيل تقضم أرضنا ،قبرص لزمت نفطها ،طاقم سياسي
غارق بكومة زبالة وك ّل يفتش ماذا سيأخذ من هذه الكومة.
وأخيرا ً سوف نذهب لنبحث بنظام سياسي جديد».
وع��ن إمكانية ال��ذه��اب إل��ى ح���وار لكي يبحث هذا
ال��م��وض��وع ،أج���اب« :تحدثت م��ع العماد ع��ون ف��ي هذا
الموضوع .أتمنى أن يكون من هذا الرأي إذا لم نقم بخطوة
جذرية في هذا االتجاه ستبقى تلك الوجوه التي سببت
األزمة .العماد عون هو سيعلن عن موقفه ،وهذا الرأي كثير
من يتبناه .الطائف ليس إنجيالً وال قرآنا ً ولن نستطيع أن
نراعي خواطر هذا أو ذلك األمير».
واستغرب وهاب تصريحات البعض بأنّ عون يحارب
الطائفة السنية ،معتبرا ً أنّ «ه��ذا ليس بكالم ح� ّ
�ق .هل
السنة غير منزعجين من عدم وجود الكهرباء أو عدم تأمين
الخدمات لهم .الك ّل يتمترس خلف طائفته .نموذج طرابلس

واضح ،أوالد طرابلس في السجون من يسأل عنهم؟ من
نصب نفسه زعيما ً للسنة لنقل له ما هي الحقوق أيضاً»؟
وختم« :في رأيي يجب أن يكون هناك توافق إقليمي
دولي .بدأت كثير من الدول تقتنع بأنّ هذا النظام السياسي
غير صالح للعيش وأنّ هذا الطاقم السياسي فاسد مصاب
بسرطان الفساد وليس هناك من إمكانية إلصالحه.
النموذج الموجود في لبنان ليس موجودا ً في أي مكان آخر
ويجب أن نالقي أي نظام آخر في لبنان».
من جهة أخ��رى ،أكد العماد ميشال عون في دردشة
مع الصحافيين في دارته في الرابية ،أنّ التيار الوطني
الحر قد يلجأ إلى التصعيد في حال االستمرار في تهميش
المسيحيين ،وقال« :إذا لزم األمر سنتجه إلى التصعيد
ولكن نحن دع��اة ح��وار وال نرضى أن ت��داس حقوقنا
المسيحية والوطنية».
وأضاف« :نحن ال ننتظر أي مساومة نحن نلجأ دائما ً
إلى القانون والدستور».

