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حمليات �سيا�سية
بقعة �أمن

«داع�ش» في الحراك المدني
حسين ح ّمود
بالتزامن مع الحراك المدني المستم ّر بشكل شبه يومي
ف��ي ب�ي��روت والمناطق ،وعشية التحرك التصعيدي الذي
تزمع الحمالت التي تقود االعتصامات والتظاهرات ،تنفيذه
ال �ي��وم ف��ي وس��ط ب �ي��روت وال �ه��ادف إل��ى إق �ف��ال ك � ّل المنافذ
المؤدّية إل��ى ساحة النجمة حيث تعقد الجلسة الثانية من
الحوار في المجلس النيابي ،كشفت المديرية العامة لألمن
العام ،ما كان ح ّذرت منه قيادات وأحزاب عدّة من استغالل
المطالب المحقة للمعتصمين من قبل المدسوسين المنتمين
إلى تنظيمات تكفيرية تخريبية.
فقد أعلن األمن العام عن توقيف لبنانيّيْن اثنين النتمائهما
إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي واشتراكهما مع لبنانيين آخرين
على تأليف شبكة إرهابية للتنظيم المذكور كانت تخطط
للقيام بعمليات تفجير وإعداد العبوات الناسفة الستهداف
مراكز وآليات وعناصر الجيش اللبناني والقوى األمنية،
المندسين
ب��اإلض��اف��ة ال��ى تكليف ه��ذه المجموعة لبعض
ّ
باالنخراط في تظاهرات الحراك المدني األخيرة في وسط
بيروت ،والقيام بشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة
ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذلك
بهدف إثارة الفتنة والنعرات الطائفية.
وبذلك ،يسقط األمن العام مزاعم بعض منظمي الحراك
من تعدّي قوى األمن الداخلي على المتظاهرين»السلميّين»،
مندسين في الحراك واستغالل أطراف أخرى
ونفي وجود
ّ
له.
كما يؤكد إن�ج��از األم��ن ال�ع��ام ،تشابه سيناريو بيروت،
سيناريوات الفوضى التي جلبها ما ُيس ّمى «الربيع العربي»
والتي تشهدها دول الجوار العربية.
«داع��ش» في الحراك المدني ،واألم��ن العام دق في شكل
غير مباشر ن��اق��وس الخطر ،أم��ا ال�ح��راك المدني فمستم ّر
م��ن دون وج�ه��ة ظ��اه��رة أو واض �ح��ة أو معلنة س��وى رفع
مطالب يتفق عليها ك � ّل اللبنانيين ،وه��م م��ع التغيير نحو
األف�ض��ل ،وال سيما لجهة شطب النظام الطائفي المذهبي
ال��ذي هو علة األزم��ات في لبنان منذ ما قبل االستقالل عن
االن�ت��داب الفرنسي وبعده .وم��ا يمنع إنتاج نظام بديل هو
أي قانون االنتخاب القائم على توزيع
قانون تكوين السلطة ّ
المقاعد النيابية على أساس الطائفة والمذهب والمنطقة أو
القضاء ،حارما ً التيارات واألح��زاب الوطنية والعلمانية من
التمثّل في شكل صحيح ،ووفق تمثيلها الشعبي الفعلي على
امتداد الجغرافيا اللبنانية ،في الندوة البرلمانية ومن ثم في
السلطة التنفيذية.
لكن األم��ر األه � ّم ،بعد إنجاز األم��ن العام األمني ،تطهير
ال��ح��راك ال�ش�ع�ب��ي م��ن ش��وائ �ب��ه ،وال س�ي�م��ا ع �ل��ى مستوى
ّ
يحضر لها وانسجامها مع
قياداته ودرس الخطوات التي
للمندسين
بقاء التحرك سلميا ً وإقفال المنافذ التي يمكن
ّ
االرهابيّين التسلل منها وعبرها إلى افتعال فوضى حارقة
أي شيء آخر.
ومد ّمرة ،للحراك ذاته قبل ّ
الحراك ب��ات في وض��ع غير مريح للمشاركين فيه أوالً،
وللمتعاطفين معه عن بعد ثانياً ،وسيتفاقم المأزق إذا لم
تت ّم المراجعة للتوجهات والخطوات المنوي تنفيذها ،وال
سيما أنها تتخذ بسرية تامة في حلقة ضيقة جدا ً جدا ً ومن
أي تشاور ديمقراطي وعلني مع بقية المشاركين في
دون ّ
ال�ح��راك ،خصوصا ً النخب فيهم من ذوي الخبرة الطويلة
والتاريخية في الحركات االحتجاجية .كما من الخطورة
بمكان االس�ت�م��رار ف��ي اس�ت�ف��زاز ال�ق��وى األم�ن�ي��ة م��ن خالل
االع�ت��داء عليها وكيل الشتائم لها من دون م �ب � ّررات ،وهنا
الثغرة األكبر واألخطر لعبور الدواعش قلب المدينة لنشر
عقيدة القتل واإلره��اب والتدمير والتي ال يعرفون سواها،
والجوار لناظره قريب.
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ال�شارع �أمام «المح ّرك القطري» �أين الع�سكريين؟
 روزانا ر ّمال
بات الشارع اللبناني ثائرا ً ومنتفضا ً وغاضبا ً دائماً،
كسمة عامة منذ فترة غير قليلة م��ن ال��زم��ن ،ألسباب
متوقعة حينا ً وغير متوقعة أحياناً .وكأنّ هناك من ال يريد
لهذا الشارع أن يهدأ لحسابات محدّدة ،وهو الذي يتعرض
ّ
لخضات متعدّدة برز أخطرها لدى تحرك فئة
وتعرض
من المتطرفين في مدينة صيدا مطالبين بتسليم سالح
حزب الله للدولة اللبنانية ووقف عملياته العسكرية في
سورية التي تساند نظام الرئيس السوري بشار األسد،
وهي حركة اإلرهابي أحمد األسير.
لم يترك أحمد األسير الشارع ،لكن في المقابل لم تتعاط
معه الدولة حينها بالحزم المطلوب ال��ذي كان ينشده
اللبنانيون ،ألنّ ج��زءا ً كبيرا ً من السياسيين والقوى
األمنية كانوا يستشعرون ارتباطات خارجية تجعل من
األسير طرفا ً مدعوما ً من جهات نافذة خارجيا ً مطابقة
داخليا ً مع بعض القوى ،وك��ان أحمد األسير قد تسبب
بموجة قلق كبيرة في مدينة صيدا بعدما سكن وجماعاته
في أحياء رئيسية فيها ،فكان لمنطقة عبرا النصيب األكبر،
كما شارك األسير بعدة عمليات وتفجيرات في لبنان وج ّند
شبابا ً من أجل القتال في سورية.
لم تستطع الدولة اللبنانية ،رغم معارك عبرا الخطيرة
التي نجح الجيش خاللها في تحرير المنطقة من اإلرهاب
القابع فيها لفترة أكدت أنّ الغطاء السياسي على األسير
وجماعته كان مطلوبا ً وبناء عليه تمت حماية األسير
وتهريبه إلى أن ت ّم إلقاء القبض عليه مؤخرا ً على يد جهاز
األمن العام.
اعترف األسير لدى األجهزة األمنية بأنه كان مدعوما ً من
دولة قطر وبأنّ في لبنان قوى سياسية دعمته وغطته إال
أنها عادت وتخلت عنه .وقد نقلت المعلومات أنّ عالقة آل

الحريري بهذا الملف أي بطريقة أخرى دعم آل الحريري،
أكدت دعما ً سعوديا ً لألسير ،مضافا ً إلى الدعم القطري ما
لبثت السعودية أن تراجعت عنه فتراجع الحريري.
الشارع في لبنان لم يهدأ ويبدو أنّ الالعب القطري
حاضر دوما ً لتلبية المخططات المتعلقة بك ّل ما يتناسب
مع مشروع تركيا األم المخطط بيد قطر المنفذ كحليفين
استراتيجيين.
تحرك الشارع اللبناني مجدّدا ً مرتين وفي مناسبتين
متشابهتين ،األول���ى عولجت والثانية ال ت��زال عالقة
والحالتان تشرحان بعضهما فقد ت�� ّم اختطاف زوار
لبنانيين ذهبوا إل��ى سورية في زي��ارة دينية على يد
مجموعات إرهابية فمكثوا في منطقة أعزاز من دون أن
تتمكن الدولة اللبنانية من استعادتهم لوال مقايضة العين
بالعين والسن بالسن ،أي بعد خطف طيارين تركيين.
الالعب القطري كوسيط كان دخل على خط األزمة مباشرة
ففاوض واألجهزة األمنية إلى أن ُتوجت مباشرة بنجاح
المفاوضات مع األت��راك ولكن قبل ه��ذا النجاح ،عاش
الشارع اللبناني ضغطا ً هائالً بسبب االحتجاجات التي
كانت تع ّم الشوارع وهي اعتصامات وقطع طرقات ألهالي
مخطوفي أعزاز مدفوعين للضغط على الحكومة اللبنانية
وحزب الله الذي ينشط في سورية ،اعتقدت قطر وتركيا
حينها أنها إحدى وسائل الضغط على حزب الله وطريقة
ناجحة لتلقيه الرسالة.
الشارع اللبناني عاد وتحرك وناشد قطر والمفاوض
التركي م��ج��دّداً ،لكن ه��ذه المرة بعدما ت�� ّم خطف عدد
من العسكريين اللبنانيين الذين ينتمون إلى الطوائف
اللبنانية كافة ،واألخ��ط��ر أنّ بعضا ً منهم استشهدوا
ذبحا ً بعدما أصبحوا ورقة ابتزاز وضغط على الحكومة
اللبنانية لرفض تدخل حزب الله في سورية وحثه على
االقتناع بأنه سبب في أي أذى يطال العسكريين ،حتى أن
التسجيالت المصورة التي بُثت للعسكريين طالبوا فيها

�سالم يعر�ض الأو�ضاع الأمنية مع الم�شنوق
وي�ستقبل حكيم وخلف و�سفيرة النروج

سالم مجتمعا ً إلى وفد «إسكوا »

(داالتي ونهرا)

استقبل رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام ف��ي ال��س��راي
الحكومية ،وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض
معه األوضاع األمنية في مجمل المناطق اللبنانية.
ثم التقى وزي��ر االقتصاد والتجارة آالن حكيم الذي
توقع في دردش��ة مع الصحافيين« ،أن ال يكون هناك
اجتماع لمجلس ال��وزراء بجدول أعمال كامل على مدى
ثالثة أسابيع» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا األمر ال يشمل جلسة
استثنائية اذا ل��زم األم���ر ألي ش��يء ومنها موضوع
النفايات».
ورأى أنّ «هنالك ب��وادر قوية للتوصل إل��ى انتخاب
رئيس للجمهورية خالل ثالثة أشهر ،على أمل إيجاد حل
موقت في سورية باالتفاق على منطقة عازلة تستوعب
إعادة النازحين السوريين إلى أوروبا ،واألمل بأنه عندما
يتم االتفاق على منطقة عازلة يبدأ الح ّل في لبنان».

وأش��ار إلى أنّ لقاءه مع سالم كان «لمتابعة شؤون
المواطنين ولتسيير أعمالهم بسبب عدم انعقاد جلسات
مجلس الوزراء الذي يتسبب في تعطيل أمور طارئة عائدة
للناس».
وأوض��ح حكيم أنّ «األول��وي��ة اليوم هي إليجاد ح ّل
لموضوع الترقيات إلى رتبة لواء في الجيش وإذا وجد
هذا الح ّل يقر الموضوع وإال فال» .وأضاف« :إنّ ك ّل الحاالت
االستثنائية يجب أن تكون مرفوضة في القطاع العام ألنّ
ذلك خطأ ،فاالستثناءات تؤدي إلى مشاكل بالنسبة إلى
التراتبية والمعاشات والسن الهرمي».
ومن زوار السراي :النائب أحمد فتفت ،وكيلة األمين العام
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لـ«إسكوا» الدكتورة ريما
خلف ،سفيرة النروج لينيه ناتاشا ليند ،ورئيس المجلس
الدستوري الدكتور عصام سليمان.

مورانو تبحث ملف النازحين مع با�سيل ودربا�س:
نعي�ش �أزمة �سيا�سية و�إن�سانية هائلة

قهوجي وبقرادونيان

(مديرية التوجيه)

 استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،نائب
وزير الدفاع الماليزي موهد جو هاري باهاروم على رأس وفد عسكري،
يرافقه سفير ماليزيا في لبنان باالشندران ترمان وقائد الكتيبة الماليزية
العاملة في «يونيفيل».
وجرى خالل اللقاء التداول في العالقات الثنائية بين البلدين ،وال سيما
على صعيد التعاون العسكري ودعم الجيش اللبناني .كما تطرق البحث
إلى موضوع دعم الكتيبة الماليزية العاملة في «يونيفيل».
ووجه باهاروم دعوة لمقبل لزيارة ماليزيا ،وقال بعد اللقاء« :أتقدم
من معالي الوزير بالشكر على الوقت الذي خصصه للقائنا وعلى دعمه
للكتيبة العاملة تحت غطاء اليونيفل للحفاظ على السالم واالستقرار في
لبنان ،ونحن بدورنا كدولة ماليزيا سنبدي مزيدا ً من التعاون بين القوات
المسلحة الماليزية والجيش اللبناني في المستقبل القريب».
كما التقى مقبل نائبة وزير الدفاع األلماني كاترين سودر.
 بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي التطورات الراهنة مع النائب
آغوب بقرادونيان .كما استقبل قهوجي سفير دولة ساحل العاج جيلبير
دودجانهوندي وتناول البحث األوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل
ظهر أمس ،سفير اليابان سيشي أوتسوكا ،وبحث معه األوضاع العامة في
لبنان والمنطقة.

ابراهيم وسفير اليابان

خفايا
خفايا

بحث وزي��ر الشؤون االجتماعية
رشيد درب���اس م��ع ك�� ّل م��ن المنسق
المقيم ل�لأم��م المتحدة ف��ي لبنان
فيليب الزاريني والنائبة في البرلمان
الفرنسي ن��ادي��ن م��وران��و ،ف��ي ملف
النازحين السوريين.
وأوضح درباس أنّ لقاءه الزاريني
ي��أت��ي بعد زي��ارت��ه ع��رس��ال برفقة
مندوبة المفوضية السامية لشؤون
الالجئين ميراي جيرار ،وأشار إلى أنه
«ت ّم البحث في إمكانية إقامة مشاريع
إنمائية في المنطقة ،ال سيما توليد
الطاقة النظيفة» ،معتبرا ً أنّ «أوروبا
ال��ي��وم ش��ع��رت ب��ال��وج��ع ،إذ ب��دأت
تشعر أنّ اللجوء السوري يشكل عبئا ً
عليها».
وق��ال« :طالبنا منذ بداية األزم��ة
بإطفاء هذا اللهب في سورية إال أنّ
أح��دا ً لم يستجب ولألسف ب��ات من
الصعب إط��ف��اؤه .المجتمع الدولي
م��ط��ال��ب ب��إن��ه��اء ال��ح��رب ال��س��وري��ة
بطريقة سلمية ألنها الوسيلة الوحيدة
للح ّد من الخطر».
وأوض���ح أن��ه أك��د «ل�لازاري��ن��ي أنّ
شواطئ لبنان لم تستعمل حتى اليوم
للهجرة» ،مشدّدا ً على «ضرورة تقديم
الدعم الحقيقي للقوى المسلحة في
لبنان ولالقتصاد اللبناني».
وخالل لقائه مورانو ،شدّد درباس
على «ضرورة وقف الحرب في سورية
وتثبيت السوريين ف��ي أرض��ه��م»،
مشيرا ً إلى «أنّ عدد النازحين الذي
تستقبله البلدان األوروبية وتوزعه
على  20دولة يساوي عدد الالجئين
ال��م��وج��ودي��ن ف��ي ع��رس��ال وال��ق��رى
المجاورة فقط».
واق��ت��رح «إق��ام��ة استثمارات في
المناطق اآلمنة في سورية والعمل على
إقامة مشاريع واستثمارات في لبنان
لخلق فرص عمل لالجئين السوريين
تحت سقف القانون اللبناني ،إضافة
إل��ى ف��رص عمل للبنانيين تحييدا ً
للمنافسة غير المشروعة».
وطلب من مورانو «تمويل عملية

درباس ومورانو
استيعاب األطفال الذين لم يتجاوزوا
سن الدخول إلى المدارس».
وكانت مورانو بحثت الموضوع
عينه ،مع وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،وقالت بعد اللقاء:
«نحن نعيش حاليا ً أزم��ة سياسية
هائلة تؤدي إلى أزمة إنسانية ضخمة،
سبق أن عانى منها لبنان الكثير .إنّ
الهدف من مجيئي هو لدعم الشعب
اللبناني لما يتحمله ،وأنّ أوروبا ليس
في وسعها أن تكتفي بجواب واحد
وه��و أن تتولى توزيع المهاجرين،
إنما علينا جميعا ً أن نتحمل مسؤولية
معالجة األزمة السياسية التي ولدت
هذه األزمة اإلنسانية ،وعندما يحكى
عن توزيع  120ألف مهاجر في الدول
األوروبية ،في حين أنّ في لبنان يتوزع
 120ألف نازح على عدد قليل من القرى
اللبنانية ،فهذا يدل على أنّ االجتياح
ال���ذي يعيشه ل��ب��ن��ان ي��ك��اد يمحي
حدوده البرية .ونحن نرى أنّ بلدكم
يتحمل األزم���ة بوجهيها السياسي
واإلنساني ،إذا ً فإنّ الدور األوروبي هو
باتخاذ قرارات ومبادرات تعالج األزمة
السياسية ،وال��ج��واب ه��و ضعيف
جدا ً حتى جواب فرنسا التي تأخرت
كثيرا ً في اختيار القرار بالتحليق فوق
سورية واتخاذ التدابير».

وأضافت« :بالنسبة إلي أقدر أنّ
ع��دون��ا األول ه��و «داع���ش» وعلينا
إب��ادت��ه ،وعلى ك�� ّل ال��ق��وى الدولية
أن تركز على ه��ذا ال��ه��دف ،وم��ن ثم
يعود للشعب السوري أن يجد سبل
االستقرار لبلده ،ألنّ هذا العدو العابر
للحدود وينتشر كوباء خطير ،إنه
التطرف بعينه الذي ليس له ديانة
إنما استغالل للدين .إذاً ،علينا أن
نجند ما نملك من وسائل لمحاربة
داعش ،واعادة االستقرار الى لبنان
ومساعدته في ظ ّل الظروف الضاغطة
ال��ت��ي يمر ب��ه��ا ،وتقديم مساعدات
مالية إضافية للتصدي لهذه األزمة.
وعندما نساعد لبنان نكون بذلك
نساعد أوروبا».
م���وض���وع ال��ن��ازح��ي��ن وت��دف��ق
الالجئين إل��ى أوروب����ا ،ك��ان أيضا ً
م����دار ب��ح��ث ب��ي��ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات نهاد المشنوق وسفيرة
هولندا هيستر سومسن التي قالت
بعد اللقاء« :تباحثنا في إمكانية
التواصل المباشر بين البلديات في
هولندا وبعض البلديات في لبنان،
وخصوصا ً أنّ لدينا من الخبرات على
الصعد االجتماعية واإلنمائية يمكن
أن تساعد البلديات في لبنان على
هذه الصعد».

بعد خمس سنوات
من إطالق وزير
السياحة السابق فادي
عبّود «المرصد اللبناني
للشفافية» ،أعلن
رئيس حزب الكتائب
النائب سامي الجميّل
أمس والدة «المرصد
اللبناني للفساد» .ما
دفع أحد المتابعين
إلى طرح السؤال :هل
هو تنافس بين بكفيا
وبكفيا؟ وهل ما قام به
الجميّل يندرج في خانة
التنافس مع عبّود؟ أم
أنّ المرصدين يكمالن
بعضهما بعضاً ،فتكون
النتيجة إيجابية؟ ألنّ
العنوانين «الشفافية
ومحاربة الفساد»
يعودان بالفائدة على
اللبنانيينجميعاً...

حزب الله ،ومعه الحكومة ،بتحمل مسؤولية حياتهم.
وعليه نزل أهالي العسكريين إلى الشارع واعتصموا في
بيروت في مخيم صغير ال يزال حتى الساعة حاضرا ً لكنه
التقى مع ساحة أخرى.
ت����ردّدت المعلومات ع��ن أنّ ج��ه��ات إقليمية تدعم
«جبهة النصرة» و«داعش» كانت تستغل عاطفة أهالي
العسكريين وتحثهم على التحرك من أجل الضغط على
الحكومة اللبنانية فكانت ترسل إليهم رسائل نصية تثير
قلقهم وذعرهم وتعدهم بتنفيذ أحكام إعدام ألبنائهم فتثار
حفيظتهم وينزلون إلى الشارع غاضبين.
هكذا هي حكاية العسكريين المخطوفين بين صوالت
وج��والت ،بين مفاوضات مع وسيط قطري ومخابرات
تركية ،لكنها اليوم غابت والسؤال لماذا؟
ب��رب��ط األح���داث تسلسالً ك��دالئ��ل ،يتضح ال��ي��وم أنّ
الشارع اللبناني هو إح��دى األوراق التي يعتمد عليها
المحرك القطري ـ التركي في لبنان وإحدى األوراق التي
يحتفظ بها اليوم هي ورقة العسكريين المخطوفين التي
من الواضح أنه يريد التفاوض عليها لكنه ،في المقابل،
لم يترك الشارع على اإلط�لاق وقد حركه بخطة مسبقة
ومحكمة استطاع من خاللها إخ��راج الشباب اللبناني
ّ
محق لكن بظروف وأدوات
عن صمته ليطالب بك ّل ما هو
وعناصر وإعالم مشبوه.
الالعب القطري لم يتخ ّل عن الشارع وهو مستمر بعد
تراجع سعودي واضح في هذا اإلطار ،تماما ً كما تراجعت
في ملف أحمد األسير لسياسات تبقى أكثر عقالنية تجاه
فرادة العالقة مع الفرقاء اللبنانيين .أما قطر ومن ورائها
تركيا ،فال تزال تنسق بين الشوارع فتهدّئ هذا وتطلق
ذاك ليبقى السؤال أين هي اعتصامات أهالي العسكريين
والضغط عليهم وتهديدات «النصرة» و«داع��ش»؟ أين
أصبح ملف أبنائهم وما هو مصيرهم ومصير المفاوضات؟
وهل باتت قطر تلعب على المكشوف؟

ب ّري يلتقي �سفيري رو�سيا وم�صر
عرض رئيس مجلس النواب نبيه
بري التطورات مع زواره في عين
التينة ،حيث التقى السفير الروسي
ألكسندر زاسيبكين .ث��م استقبل
السفير المصري في لبنان محمد بدر
الدين زاي��د ،في حضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان.
وقال زايد بعد اللقاء« :حرصنا
على لقاء دول��ة الرئيس بري قبيل
انعقاد جلسة الحوار الثانية غدا ً
(اليوم) ،ونقلنا له مرة أخرى البيان
المصري الصادر األسبوع الماضي
بشأن دعم والترحيب بهذا الحوار
وتطلع مصر إلى أن يسفر عن نتائج
إيجابية في ما يتعلق بالمسائل
العالقة في لبنان».
أض��اف« :نحن نؤكد مرة أخرى
ع��ل��ى ض�����رورة ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
جمهورية ف��ي لبنان وعلى إنهاء
ال��ت��ع��ث��ر ال��ح��ك��وم��ي ،وإنّ ه��ن��اك
ح��اج��ات للشعب اللبناني يجب
العمل والحرص على التعامل معها

بري مستقبالً زاسيبكين في عين التينة
بالشكل المناسب .من هنا جاء هذا
اللقاء للتأكيد ،م��رة أخ���رى ،على
الدور المحوري الذي يلعبه الرئيس
بري في هذا الصدد».
وردا ً على سؤال عن الحراك الذي
يقوم به ،قال السفير المصري« :في

ض��وء دع��وة الرئيس ب��ري للحوار
ف��إنّ ه��دف الجهد المصري تأكيد
دعمنا لهذه الجهود وأن تسفر عن
نتائج إيجابية».
وم��ن زوار عين التينة :الوزير
السابق ابراهيم نجار.

وزير الخارجية البرازيلي يجول على الم�س�ؤولين

فييرا :الأزمة ال�سورية لن ُت ّ
حل بالقوة
في إطار زيارته الرسمية للبنان،
ج���ال وزي���ر ال��ع�لاق��ات الخارجية
البرازيلي م��ورو فييرا ،على رأس
وف���د م��ن ال�����وزارة ي��راف��ق��ه السفير
البرازيلي في لبنان جورج قادري،
على المسؤولين اللبنانيين وعرض
معه التطورات في لبنان والمنطقة
وال��ع�لاق��ات الثنائية ،م��ؤك��دا ً إدان��ة
ب�ل�اده ل�ل�إره���اب ودع��م��ه��ا ال��ح��وار
السلمي واستقالل الدول ،وخصوصا ً
سورية.
وفي مق ّر الرئاسة الثانية في عين
التينة ،التقى فييرا رئيس مجلس
ال���ن���واب ن��ب��ي��ه ب����ري ،ف��ي حضور
المستشار اإلعالمي علي حمدان .ثم
التقى رئيس الحكومة تمام سالم في
السراي الحكومية.
بعدها ،انتقل فييرا والوفد المرافق
إلى قصر بسترس حيث التقى نظيره
وزير الخارجية جبران باسيل ،وعقد
الجانبان مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركاً،
استهله باسيل الفتا ً إلى «أنّ العالقة
بين لبنان وال��ب��رازي��ل ه��ي عالقة
مميزة ،تقويها الروابط الودية بين
الشعبين ،ال سيما ب��وج��ود أع��داد
كبيرة من الجالية اللبنانية هناك
والتي نعتبرها خزانا ً هائالً من الطاقة
وال��م��وارد للبنان» .وق���ال« :نشكر
البرازيل لدعمها لبنان عبر مشاركتها
في «يونيفيل» والمساعدات التي
تقدمها للجيش اللبناني ،لقد ناقشنا
العالقات الثنائية والتحديات التي
يواجهها لبنان والمنطقة واألزم��ة
السورية وتداعياتها السلبية على
لبنان وهذه األزمة التي تهدّد بتغيير
هوية منطقة الشرق األوسط بطريقة
ال رجوع فيها ،كما ناقشنا موضوع
التدفق الكبير للنازحين السوريين

باسيل ونظيره البرازيلي خالل لقائهما في قصر بسترس
إلى لبنان والتي وضعت الضغوط
والقيود على المؤسسات اللبنانية،
والح ّل الوحيد يكون بعودتهم إلى
المناطق اآلمنة في سورية ،ونحن
نعتقد أنّ الح ّل السياسي الوحيد الذي
يمكن أن يضع حدا ً لألزمة السورية
المستمرة ه��و أنّ يختار الشعب
السوري بنفسه قادته ونظامه في
ظ ّل سورية مستقلة وحرة».
وختم« :نحن نرحب بالتعاون
بين بلدينا في ك ّل المحافل الدولية،
وش���دّدن���ا ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��ع��ددي��ة
القطبية في العالقات الدولية ،كما
على ال���دور ال��ذي يمكن أن تلعبه
القوى الناشئة مثل البرازيل في
خلق توازن ضمن المجتمع الدولي
مثل التوازن الوطني ال��ذي يشكله
لبنان في محيطه المتنوع .أما على
الصعيد االق��ت��ص��ادي فقد توافقنا
على تعزيز التبادل التجاري بين
بلدينا من خالل تخفيض التعرفة
ال��ج��م��رك��ي��ة ،زي���ادة االس��ت��ث��م��ارات

(داالتي ونهرا)

وال��رح�لات الجوية والبحرية بين
الدولتين».
وأوض���ح ف��ي��ي��را ،م��ن جهته ،أنّ
«البرازيل وافقت على  7آالف طلب
تأشيرة دخول للنازحين بناء على
أس��ب��اب إنسانية» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«األزمة في سورية لن تح ّل من خالل
القوة» .وقال« :ندين اإلرهاب وندعم
المحادثات السلمية والحوار السلمي
بين الدول ،وندعم سيادة واستقالل
ك ّل الدول وطبعا ً سورية».
وعلى صعيد العالقة التجارية
بين البلدين ،أشار فييرا إلى أنه «ال
تزال هناك الكثير من الفرص أمامنا
الستكشافها .لقد وقع لبنان في شهر
كانون األول الماضي على مذكرة
تفاهم التفاقية «ميركوسور» وعقد
م��ح��ادث��ات ح��ول اتفاقية التجارة
الحرة ،واعتقد أنّ هذا االمر سيفتح
المزيد م��ن ال��ف��رص أم��ام��ه ال سيما
ف��ي دول جنوب أميركا والبرازيل
خصوصاً».

كنعان :عائدات البلديات لم توزع قانوني ًا منذ 1994
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ
«هدر المال العام المنظم ال يأتي خالل ليلة وضحاها أو بسحر
ساحر بل هو حلقة مترابطة تبدأ باالحتيال على القانون».
ودعا خالل مؤتمر صحافي تحدث فيه عن الملف المالي
للبلديات ،إلى «ض��رورة توفير األم��وال الالزمة ل�لإدارات
المحلية الممثلة بالبلديات واتحاداتها لتمكينها من النهوض
بأعباء التنمية» ،مستغربا ً أن يكون البعض «استفاق فجأة
على الفساد في لبنان وكأنه واصل لتوه من الخارج».
وق��ال« :ليس صدفة أن يتم تعديل القوانين في ليلة
وضحاها كقانون الصندوق البلدي .لقد تقدمنا بأسئلة
وحولناها إلى استجوابات للحكومة منذ سنوات تتعلق
باموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل».
وأكد أنّ «عائدات البلديات من الهاتف الخليوي لم توزع
بموجب القانون منذ العام  ،»1994معتبرا ً أنّ «ما أقدمت

الحكومة عليه لجهة تكليف مجلس اإلنماء واإلعمار بتلزيم
أعمال الكنس وجمع النفايات نيابة عن البلديات المعنية
مخالف ألحكام القانون».
وس���أل« :ه��ل يجوز أن تتجاوز كلفة جمع النفايات
ومعالجتها ع��ائ��دات البلديات من الهاتف الخلوي ومن
الصندوق البلدي المستقل مجتمعين»؟
وفي شأن أزمة النفايات ،أكد كنعان أنها «نتيجة تقصير
السلطات المعنية وامتناعها عن تطبيق القانون لجهة اموال
البلديات» ،مشيرا ً إلى أنّ «حل مشكلة النفايات ال يكون بشكل
مجتزأ وال بتكرار التجارب الخاطئة واإلصالح يجب أن يكون
شامالً .أزمة النفايات اليوم نتيجة لمسار من المخالفات
ونحن نعتبر أنّ أموال البلديات تعرضت لوضع اليد وسرقة
موصوفة بدءا ً من القوانين وصوال ً إلى األموال التي وصلت
إلى الخزينة».

