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حمليات �سيا�سية

هل ينجح بري
في �إنقاذ لبنان من الت�س ّول؟
محمد حمية
تتجه األنظار الى المجلس النيابي ،المؤسسة األخيرة التي
يع ّول عليها الجميع إلنقاذ ما تبقى من دولة في لبنان في ظ ّل
استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية والشلل الحكومي،
ما يضاعف احتمال إحالة الحكومة الى التقاعد المبكر ،وهذا
ما ألمح اليه رئيس الحكومة تمام س�لام أم��س ،بأنه إذا لم
يحصل ح ّل جذري ألزمة النفايات خالل أيام ،فإنه سيتخذ
الموقف المناسب.
م��ن ه��ذا المنطلق ي�ج��رى رئ�ي��س المجلس ال�ن�ي��اب��ي نبيه
بري منذ عودته الى لبنان بعد جولة أوروبية ،اتصاالت مع
مختلف األط��راف السياسية لتفعيل عمل المجلس النيابي
والدعوة الى جلسة نيابية خالل وقت قريب إلق��رار العديد
من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية.
فهل سينجح الرئيس بري بإعادة الحياة الى المؤسسة
األم؟ وهل بات تفعيل عمل المجلس النيابي حاجة بعد قناعة
جميع األطراف بأنّ الحكومة على مشارف التقاعد؟
ترجح م�ص��ادر ف��ي كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» أنّ
الرئيس ب��ري وب�ع��د اجتماع هيئة مكتب المجلس الثالثاء
المقبل ،سيدعو الى جلسة نيابية خالل عشرة أيام بمن حضر
محصورة في إطار تشريع الضرورة ،وذكرت المصادر بأنّ
بري دقّ جرس اإلنذار في لقاء االربعاء النيابي حيث خاطب
النواب بالقول :أتوسل اليكم عقد جلسة قبل أن نتس ّول عند
اآلخرين.
وحذرت المصادر من أنّ احتمال وضع لبنان على الالئحة
السوداء في البنك الدولي ليس مزحة ،بل هو خطر جدي إذا
استم ّر الشلل في المؤسسات.
وأضافت :هناك مليار دوالر قروض دولية بفوائد قصيرة
وطويلة األمد بإمكان لبنان اإلفادة منها في مشاريع تنموية
وخدماتية منها  600مليون دوالر مخصصة لسد بسري
الذي سيشرف عليه البنك الدولي ويغذي بيروت وضواحيها
وصوالً الى كسروان بالمياه ،ألن الحكومة ال تستطيع تغطية
هذا المشروع من الموازنه العامة.
وأك ��دت ال�م�ص��ادر ب��أن��ه ل��م ي��أت ج��واب م��ن تكتل التغيير
واإلص� �ل��اح ح �ت��ى اآلن ح �ي��ال ح �ض��ور ال �ج �ل �س��ة النيابية
المزمع عقدها ،لكنها أكدت أن أحدا من االطراف السياسية
ال يستطيع ال�ت�ه� ّرب أو اإلع�ت�ك��اف ع��ن ح�ض��وره��ا ،ولمست
المصادر مرونة ل��دى ن��واب «التكتل» في لقاء األرب�ع��اء في
هذا االم��ر ،ولفتت الى ربط حضور ن��واب «التكتل» الجلسة
ب��إدراج قانوني االنتخاب واستعادة الجنسية على جدول
األع�م��ال ،وتساءلت :هل قانون الجنسية له األول��وي��ة على
القوانين المتعلقة بشؤون المواطنين الضرورية والحياتية؟
وتابعت :فقانون نقل اعتمادات مالية مثالً ال يمكن إقراره في
الحكومة في ظ ّل غياب الموازنة.
وكشفت المصادر أن المخرج يت ّم العمل عليه لحضور
نواب «التكتل» الجلسة هو أن يتقدّم نواب التغيير واالصالح
باقتراح قانون معجل مك ّرر الستعادة الجنسية ،وعندها
يطرح في الجلسة العامة على التصويت ،ألنّ هذا القانون
موجود في اللجان وهناك أص��ول واج ��راءات إلق��راره ،وال
يمكن لرئيس المجلس أن يخرقها.
ووصفت المصادر العالقة بين الرئيس بري ورئيس تكتل
التغيير واالصالح العماد ميشال عون بـ«الجيدة» ما يس ّهل
نجاح مساعي بري بتفعيل عمل المجلس ،واعتبرت أنّ العميد
شامل روكز يملك الكفاءة والمناقبية ليتبوأ مراتب عليا في
المؤسسة العسكرية لكن قرابته من العماد عون كانت نقمة
عليه استغلها بعض الخصوم في الداخل والخارج لينسف
تسوية الترقيات.
وش��دّدت المصادر على أنّ جولة ب��ري األوروب �ي��ة كانت
جيدة ،واستبعدت أي تسوية للملف الرئاسي في القريب
العاجل وكشفت عن زيارة قريبة لبري الى روسيا ستتسم
بأهمية كبيرة ،ألنها جاءت بعد التدخل الروسي العسكري
في سورية وبعد زيارة الرئيس بشار األسد الى موسكو.
بعد انسداد أفق التسويات الداخلية ال سيما في الملفات
الكبرى بانتظار انجالء الوضع اإلقليمي ،هل تم ّرر األطراف
السياسية في ال��داخ��ل الوقت باإلنصراف لمعالجة أزمات
توسل بري النواب بإنقاذ
المواطنين الحياتية؟ وهل ينحج
ّ
لبنان من تس ّول اآلخرين؟

با�سيل يتر�أ�س اجتماع «الأحزاب»:
للحفاظ على لبنان نموذج ًا لل�شراكة
ترأس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أمس،
االجتماع الدوري للقاء األحزاب الوطنية اللبنانية الذي يضم ثالثة وثالثين
حزباً ،في مركز األمانة العامة للتيار في سنتر ميرنا شالوحي ـ سن الفيل.
ولفت باسيل إلى أنّ االجتماع كان «مناسبة لنؤكد عدة أمور تجمعنا،
ولألسف لها طابع الخطر الوجودي الذي يملك بعدا ً داخليا ً وآخر خارجياً».
وقال« :نأمل اليوم كلقاء أحزاب أوال ً وكلبنانيين ثانيا ً في أن نكون بمواجهة
هذه األخطار التي لخصناها بأكثر موضوعين نشعر بهما وهما أوال ً خطر
اإلره��اب ال��ذي لم تعد له هوية ودي��ن وجغرافيا وال��ذي تطاول امتداداته
الجميع».
وأضاف« :أما الخطر الثاني الذي قيّمناه فهو موضوع النزوح السوري إلى
لبنان وإلى كل العالم ،والذي بدأ يتحول من نزوح من المنطقة إلى أوروبا.
وهذا يأتي في إطار حرصنا على الشعب السوري وبقائه في بلده ،وحفاظا ً
على بقاء دولة في سورية يبقى شعبها فيها».
وتابع« :أعتقد أنّ الذي يضع هذه األخطار في وجهنا يريد أن يبعدنا عن
الخطر األساسي الذي يتهدد منطقتنا والمتمثل بكيان يحاول أن يستنسخ
نفسه بكيانات أخرى طائفية ،لدفعها إلى أن تكون متصارعة وتب ّرر وجود
الكيان اإلسرائيلي ،وتبقي على التنازع قائما ً ما بين المسلمين والمسيحيين
لينأى هو بنفسه عن ه��ذا الصراع ويلهينا ،نحن أصحاب القضية ،عن
محاربته ألنه بهذا الوقت الذي تقوم فيه األخطار يقوم هو باستغاللها وينفذ
أبشع الفظاعات اإلنسانية على أرض فلسطين ،ينتهك األقصى ويستعمل
إرهاب المستوطنين على الشعب الفلسطيني المتروك لقدره .ونحن هنا
سنبقى الصوت الصارخ لقضايا العرب المحقة ،لقضية فلسطين التي كانت
معها بداية ك ّل األزمات التي طاولتنا في المنطقة».
وشدّد على أهمية تعزيز «وضعنا الداخلي ،لكي نصمد ونستمر ،وهذا
الوضع ال يتعزز إال بوجود دولة في لبنان ،وهذه الدولة ال تقدر أن تقوم على
الفساد ،وال نقدر أن نتهاون ال مع بعضنا وال مع اآلخرين في هذا الموضوع».
وقال« :ما من تهمة فساد زورا ً تلصق بأحد ،يمكن أن نقبلها ،لكي تثنينا عن
معركتنا ض ّد الفساد وعن قيامنا بكل هذا الجهد بإبعاد اإلرهاب ،وبالحفاظ
على قضايانا المحقة ،والحفاظ على نموذج لبنان في الشراكة الحقيقية
والفعلية ،ال المصطنعة بين المسيحيين والمسلمين».
وختم« :كل هذا يأتي بهدف أن نبني دولة في لبنان ،وأن تعزز هذه الدولة،
وأال يكون هناك مشروع غيرها يهدمها ،وأول تهديم لها هو مطرقة الفساد.
نأمل أن نكون ذاهبين إلى مرحلة فيها حماية لبعضنا البعض بمشروع بناء
الدولة ونحمي بعضنا كلبنانيين كي ال يكون أحد منا بحاجة للجوء إلى
الخارج ،بل نلتجىء إلى بعضنا البعض وأن نكون القوة والسند لبعضنا
البعض».
وكان باسيل التقى في قصر بسترس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد
واألعمال رؤوف أبو زكي .كما استقبل وفدا ً ض ّم األمين العام لمجلس الوحدة
االقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية السفير محمد الربيع،
يرافقه مدير األكاديمية العربية للعلوم الدكتور عصام زعبالوي ورئيس
جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه.
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خفايا
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لبنان :رئا�سة انتقالية �أم فو�ضى �أم انتظار طويل؟
 روزانا رمال
ك��ان معلوما ً منذ ق��راب��ة ال��س��ن��وات الخمس ،وم��ع بدء
«الربيع العربي» ،لدى األط��راف اللبنانية المتقابلة على
ضفتي الصراع المفتوح ،مع تح ّول سورية إلى الساحة
الرئيسية لرسم توزانات الشرق األوسط ،أنهم منخرطون
بهذا الصراع إلى حيث ال فرص للتوافق بينهم على تمرير أيّ
من االستحقاقات قبل اتضاح صورة الصراع النهائية ،وق ّرر
الجميع االنتظار بال أن ّ
يرف لهم جفن ،فمدّد للمجلس النيابي
ألول مرة بال أسباب مقنعة او منطقية ،فسقط استحقاق
رئاسة الجمهورية قبل حلول م��وع��ده ،وول��دت قيصريا ً
الحكومة الحالية التي كانت والدتها ممنوعة كإطار جامع
لألطراف المتنازعة في ظ ّل الفيتو الذي وضعته السعودية
على مشاركة حلفائها في حكومة واحدة مع حزب الله ،لكن
الحكومة ولدت بإزالة هذا الفيتو ليس بحثا ً عن التوافق ،بل
لكونها ض��رورة التغطية على الفراغ األكبر الذي سينتظر
اللبنانيين مع بلوغهم موعد نهاية والئية الرئيس السابق
ميشال سليمان ،ألنه لن يكون مسموحا ً لهم وال ممكنا ً أن
يبلغوا النجاح ف��ي صناعة رئيس جديد لجمهوريتهم،
وتتالت االستحقاقات تباعاً ،وم�دّد للمجلس النيابي مرة
ثانية ،وبقيت الرئاسة معلقة.
ك��ان اللبنانيون كشعب ون��خ��ب وح��ت��ى كسياسيين
يعيشون على أمل أنّ اقتراب األزم��ة السورية من بلورة
منتصر أو مهزوم بشكل نهائي ،وقبله بلورة نهاية واضحة
ّ
ستضخ ال��ف��رص اإليجابية
للملف ال��ن��ووي اإلي���ران���ي،
في شرايين االنقسام اإلقليمي الكبير ال��ذي تقف إي��ران
والسعودية على طرفيه وينقسم اللبنانيون من حولهما،
ولما جاءت حرب اليمن صار اللبنانيون يتابعون تفاصيلها
من جهة لحماستهم ك ّل فريق لجماعته بالوكالة من حيث
من يمثلون بين الجبهتين السعودية واإليرانية ،ومن جهة

موازية لكون أيّ بارقة ح ّل يمني كانت تعني لهم أنّ األمور
تتجه للتسويات وأن موعد مرور قطار التسويات سيقترب
من المحطة اللبنانية.
يقف اللبنانيون اليوم أمام مشهد محيّر ،فآمالهم بالحلول
تتضاءل ،وتفاؤلهم بالتسويات يح ّل مكانه التشاؤم ،فالملف
النووي اإليراني وصل إلى ضفة السالم وبدأ تنفيذ مندرجاته،
وصاروا يقولون ننتظر اليمن وها هو اليمن يستع ّد لخيار
تفاوضي قريب فصاروا يقولون سورية ،وهناك من يقول
في ضوء ما يجري منذ الدخول الروسي القوي على خط
الحرب في سورية ،وخصوصا ً بعد قمة الرئيسين الروسي
والسوري فالديمير بوتين وبشار األسد ،واالتصاالت التي
أجراها الرئيس بوتين بقادة المنطقة ،وخصوصا ً بملك
السعودية ،وكالم وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف
عن عقد لقاء رباعي في فيينا يض ّم روسيا وأميركا وتركيا
والسعودية ،وبعدها حديثه عن دور لقطر واألردن في الح ّل،
أنّ سورية تسلك طريقا ً واضحا ً نحو تكريس شكل من القبول
ولو المتردّد والمتأرجح ،لكن بالنهاية نوعا ً من التسليم
والتغاضي عن تح ّول المشيئة الروسية إلى قدر ال يمكن
ردّه ،وبالتالي دخول سورية حقبة حسم عسكري ومن ورائه
حلول سياسية يتك ّرس عبرها انتصار الرئيس السوري.
الذي يبدو واضحا ً للبنانيين اليوم أنهم ينتظرون السراب،
فالعالقات السعودية اإليرانية تزيد ت��أزم�اً ،وم��ا نشرته
الصحف «اإلسرائيلية» عن صيد إيراني ثمين حصلت عليه
يخص كارثة منى
«إسرائيل» من السعودية ما يوحي بشيء
ّ
والحجاج اإليرانيين ،أيّ تدبير مؤامرة «إسرائيلية» سعودية
استهدفت نخبة ديبلوماسية وأمنية وعلمية ودينية من
القيادة اإليرانية ،وه��ذا يطرح احتماالت تصعيد قد يصل
إلى نقطة حرجة ،يقول بعض المراقبين في لبنان أنّ بلدهم
سيكون ساحة النزال الرئيسية فيه ،وإنْ
صح ذلك فمعناه
ّ
أن يستع ّد اللبنانيون لضرب رأسهم المتفائل بالجدار ،ورمي
آمالهم في سلة المهمالت ،وإنْ بقي الصراع المفتوح بين

إي��ران والسعودية تحت السيطرة ،فالتقارب يبدو صعبا ًٍ
وحصوله ال يعني أنّ لبنان ّ
ملف سهل للتفاهم حوله حيث
تتباين النظرتان جذرياً ،بين تطلع سعودي لتعويض عن
التسليم بالخسارة في سورية واليمن بمكاسب في لبنان،
ورؤية إيرانية قوامها انّ التسليم السعودي هزيمة رهان
وقد جاء بإضاعة فرص التسويات عندما كانت قرارا ً طوعياً،
والتسليم اليوم ليس تسليما ً تفاوضيا ً بالتالي ،وفي المقابل
فإنّ الشريك اللبناني الذي يمثله حزب الله وصاحب الفضل
الكبير في النصر على اإلرهاب لن يكافأ بالتآمر عليه وجعله
عرضة للتفاوض ،ما يعني انسداد فرص التفاهم السعودي
اإليراني على لبنان حتى لو ت ّم التفاهم على ملفات أخرى.
يتوقف م��رج��ع لبناني للتساؤل ع��ن م��ص��در تسريب
الصحافة الكويتية لفكرة رئاسة جمهورية انتقالية لسنتين،
ثم عن نسبة الفكرة في مؤسسات إعالمية لمبادرة مصرية
نفى وجودها السفير المصري ،ليستنتج أنّ هناك من يطرح
لجس النبض ح��ول الفكرة كمخرج
األم��ر كبالون اختبار
ّ
لسنتين تتيحان تبلور مشهد إقليمي ودول��ي يمنح لبنان
فرصة حلول أبعد م��دى ،ويسأل :هل سيصير الموضوع
جدياً ،أم أنّ الفوضى ستكون هي والدة الحلول القيصرية
التي يعتقد البعض أنها تم ّرر مرشحين رئاسيين ال تسمح
التفاهمات بتمريرهم ،ويمكن لمصادمات الحراك أن تحقق
نبوءة الفروف بالخطر الداهم على لبنان ،أم أنّ العبقرية
اللبنانية ستنجح بالسيطرة على عناصر التأزم وتبتدع
القدرة على إدارة الشأن العام بحكومة مشلولة ومجلس
تشريع ال��ض��رورة وهيئة ح��وار الطرشان دون دخ��ول أيّ
من هذه الثالثية في التماس مع أيّ من القضايا المس ّماة
محرمات ،بعدما صار تمديد خدمة العميد شامل روكز في
المؤسسة العسكرية من هذه الممنوعات ،أم أنّ منع تمديد
خدمة روكز كان غلطة بالتحديد من جانب من ارتبكها ،وربما
تكون قطعت طريق اإلدارة الهادئة لالنتظار وغلطة الشاطر
بألف...؟

تو ّقعت مصادر
سياسية مشاركة في
االتصاالت والوساطات
القائمة أن يشهد
األسبوع المقبل نوعا ً
من الحلحلة الجزئية
في مواقف األفرقاء
السياسيين ،من شأنه
أن يؤ ّدي إلى خفض
نسبة التشنّج والح ّدة
في الخطاب السياسي،
وبالتالي يس ّهل إيجاد
ح ّد أدنى من التسويات
الموضعية التي تسمح
بتمرير ملفات آنية ملحة،
كالنفايات وقروض
البنك الدولي ورواتب
الموظفين وغيرها ،من
دون أن يعني ذلك تراجع
أي فريق عن مواقفه
ّ
في المسائل الخالفية
األساسية...

مدير ق�سم ال�شرق الأو�سط في االتحاد الأوروبي �سالم� :أزمة النفايات مو�ضع تجاذب
واالتفاق على قانون انتخابي بعيد جد ًا
يبحث مع الم�س�ؤولين ملف النازحين

بري مستقبالً ويستكوت والسن في عين التينة
في إطار زيارته للبنان ،جال مدير قسم الشرق األوسط
وال��ج��وار الجنوبي في االتحاد األوروب���ي نيك وسكوت
وسفيرة االتحاد األوروبي في لبنان كريستينا السن ،على
المسؤولين وعرض معهم التطورات في المنطقة وملف
النازحين.
والتقى وسكوت في مق ّر الرئاسة الثانية في عين التينة،
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وفي السراي الحكومية،
رئيس الحكومة تمام سالم.
وف��ي قصر بسترس ،اجتمع إل��ى وزي���ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل.
وقال وسكوت بعد االجتماع« :كان لي لقاء ومحادثات
مثمرة جدا ً مع الوزير باسيل حول الوضع في لبنان ووضع
النازحين السوريين ،إضافة إلى الوضع في سورية .كما
تبادلنا وجهات النظر بشكل مثمر ومنفتح ،وشدّدت على

دعم االتحاد األوروبي الكامل للبنان في الظروف الحالية،
وناقشنا السبل المتعدّدة التي يمكن أن يقدمها االتحاد في
هذا المجال».
ور ّدا ً على س��ؤال حول نية االتحاد تقديم المساعدة
المالية لتركيا كي تبقي على النازحين السوريين على
أراضيها ،وما إذا كانت لديه المقاربة نفسها تجاه لبنان،
أجاب« :إنّ لبنان هو مستفيد محتمل من «صندوق مداد
االئتماني» الذي يرمي إلى مساعدة ليس فقط النازحين
السوريين ،إنما أيضا ً المجتمعات المضيفة .لذا فإنّ بعثتنا
سوف تعمل في هذا االتجاه ،علما ً أنّ الصندوق سيقدم 5
ماليين يورو».
وسئل أيضاً :لكنّ المشكلة أنّ المساعدات المالية ال
تذهب إلى الحكومة؟ فأجاب« :عندما يكون هناك حكومة
نعطيها المال».

الر�شيه في بيروت:
ح�ضورنا واجب في الأوقات الحرجة

الرشيه مع المر وموسى في مطار بيروت
وص���ل رئ��ي��س مجلس الشيوخ
الفرنسي جيرار الرشيه على رأس
وفد أمس ،إلى بيروت في إطار زيارة
للبنان تستمر حتى يوم غد السبت،
يجري خاللها ل��ق��اءات مع ع��دد من
السياسيين لبحث األوضاع الراهنة
في لبنان ،في ضوء التطورات التي
تشهدها المنطقة.
وك���ان ف��ي استقبال الرش��ي��ه في
المطار النائب ميشال موسى ممثالً
الرئيس نبيه بري والنائب ميشال
ال��م��ر (رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة ال��ص��داق��ة
اللبنانية ـ الفرنسية ل��دى مجلس
الشيوخ الفرنسي) وسفير فرنسا
إي��م��ان��وي��ل ب���ون وع���دد م��ن أرك���ان
السفارة الفرنسية.
وم��ن المرتقب أن يعقد الرشيه
مؤتمرا ً صحافيا ً عند الساعة الثانية
والنصف من بعد ظهر غد السبت في
قصر الصنوبر في بيروت يتحدث فيه
عن نتائج زيارته.
وفي المطار ،قال الرشيه« :جئت
كصديق إل��ى لبنان ،وه��ي ال��زي��ارة

الـ  32لي .نحن نعرف أنّ المنطقة
تمر في ظروف صعبة جداً ،وحضور
فرنسا ومجلس الشيوخ الفرنسي
إلى جانب أصدقائنا في لبنان واجب
في األوق��ات الحرجة ،ويمكن للبنان
أن يعتمد على أصدقائه الفرنسيين
من مجلس الشيوخ الفرنسي».
وأضاف« :على صعيد آخر ،تعاني
أوروبا حاليا ً من أزمة النازحين ،غير
أنّ لبنان هو الذي يستضيف العدد
األكبر منهم ،وإذا لم نساعده بشكل
جماعي سنكون أم��ام واق��ع صعب
ج���داً .نحن نعبر ع��ن تضامننا مع
لبنان ونتمنى أن يكون ذل��ك على
مستوى األفعال وأن يكون حقيقة
ملموسة».
وش��ك��ر النائب ال��م��ر ،م��ن جهته،
الرش��ي��ه على زي��ارت��ه لبنان «وه��و
صديق لبنان ويحبه ،نرحب به باسم
الرئيس نبيه بري ،وهو الذي وقف
إلى جانب لبنان في ك ّل المصاعب».
وق��ال« :لبنان بحاجة إلى أصدقاء
كالسيد الرشيه على الصعيد الدولي،

ونأمل أن يصل إلى ح ّل أزماته».
واس��ت��ه�� ّل الرش���ي���ه ج��ول��ت��ه في
السراي الحكومية ،حيث التقى رئيس
الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،ف��ي حضور
وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
نبيل دو فريج ووزي��ر الثقافة روني
عريجي ،وتناول البحث سبل توثيق
العالقات الثنائية بين فرنسا ولبنان،
وتفعيل عمل الهيئات البرلمانية في
كل من البلدين ،إضافة إلى التطورات
العامة وملف النزوح السوري.
ك��م��ا ت���رأس وال��س��ف��ي��ر الفرنسي
إيمانويل بون مراسم االحتفال أمام
نصب الموتى في قصر الصنوبر،
تخليدا ً ل��ل��ذك��رى  32للعسكريين
الفرنسيين ال��ذي��ن ق��ض��وا ف��ي 23
ت��ش��ري��ن األول ف��ي االع���ت���داء ال��ذي
اس��ت��ه��دف دراك�����ار ،م��رك��ز الكتيبة
الفرنسية للقوى المتعدّدة الجنسية
في لبنان ،وشارك في االحتفال قائد
الجيش العماد جان قهوجي.
وعقد الرشيه وقهوجي خلوة ،في
حضور بون ،استمرت نحو ساعة.

أعلن رئيس الحكومة تمام سالم،
«أنّ معالجة موضوع النفايات ما زالت
متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين
القوى السياسية» ،معلنا ً أنه «إذا لم
يحصل ح ّل ج��ذري خالل أي��ام فإنني
سأتخذ الموقف المناسب».
ك�لام س�لام ج��اء خ�لال استقباله،
ف��ي ال��س��راي الحكومية ،ع���ددا ً من
ط�لاب ال���دراس���ات العليا ف��ي كلية
العلوم السياسية في جامعة القديس
يوسف.
وردا ً على سؤال عن تعطيل مجلس
ال���وزراء ،وما إذا كان قد ح�دّد لنفسه
سقفا ً زمنيا ً في شأن استمرار الحكومة،
أجاب« :ما زلت أصبر وأحاول .وعندما
اشعر أنني وصلت إلى طريق مسدود
سوف أعلن موقفي .لقد قلت مرارا ً إنه
ال ل��زوم لمجلس ال��وزراء إذا كان غير
قادر على االجتماع ،وأبلغت ذلك إلى
المشاركين في جلسات ال��ح��وار في
مجلس النواب».
وأضاف« :إنّ أهم موضوع يواجهنا
اليوم هو ملف النفايات ال��ذي ما زال
موضع تجاذب بين القوى السياسية.
إنّ غالبية هذه القوى غير مهتمة باألمر.
البعض يتعامل معه وكأن ال عالقه له
باألمر .والبعض اآلخ��ر يقول إن��ه لن
يساهم لكنه لن يعرقل .إذا تبين لي
بعد أيام أو أسبوع على األكثر أنهم ال
يريدون حالً فسوف اضطر إلى تسمية
األشياء بأسمائها».
وتابع« :اتهمت أحيانا ً بمحاولة
االس��ت��ي�لاء ع��ل��ى ص�لاح��ي��ات رئيس
الجمهورية الماروني وأحيانا ً أخرى

بالتفريط بصالحيات رئيس ال��وزراء
السني .تمسكت بموقفي الحيادي وما
زلت .لكنّ األمور وصلت إلى نقطة غير
مقبولة ،وعدم وعي القوى السياسية
لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر .لذلك
إذا وصلت إلى قناعة بضرورة إعالن
التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه
القوى إلى تح ُّمل مسؤولياتها وليس
لتغطيتها».
ونبّه رئيس الحكومة من «خطورة
األوض���اع االقتصادية والمالية في
ال��ب�لاد» ،معلنا ً تأييده «عقد جلسة
تشريعية إلقرار القوانين ذات الطابع
الملح ومنها المصادقة على هبات من
البنك الدولي مهدّدة باإللغاء في نهاية
العام الحالي» .وق��ال« :إذا لم تعقد
جلسة تشريعية سوف نخسر الكثير
من مصداقية لبنان على المستوى
الدولي .وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح
مصنفين دول��ة فاشلة ،مع ما يعنيه
ذل��ك من انعكاسات بالغة السلبية
على وضعنا المالي واالقتصادي وعلى
صورة لبنان في العالم».
وأك��د أنّ «ال��دول��ة ق��ادرة على دفع
روات���ب القطاع العام لشهر تشرين
الثاني فقط ،وأن تأمين الرواتب للفترة
المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية».
وعن أسباب العجز عن وضع قانون
انتخابي جديد ،أعرب الرئيس سالم
عن تأييده «لقانون مختلط يعتمد
النظامين األكثري والنسبي» .وقال:
«نحن اليوم بعيدون جدا ً عن االتفاق
على قانون من هذا النوع ألنّ ك ّل طرف
سياسي يريد القانون على قياسه».

وع��ن االنتخابات الرئاسية ،ك ّرر
ال��رئ��ي��س س�لام موقفه ال��داع��ي إلى
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ت��واف��ق��ي م��ن خ��ارج
االص��ط��ف��اف ال��ح��ال��ي« ،ألنّ اختيار
أي م��رش��ح م��ن المرشحين األرب��ع��ة
المطروحين حاليا ً يعني انتصار
فريق وانكسار فريق ،ولبنان في هذه
المرحلة ال يحتمل انتصار أحد على أحد
أو انكسار أحد أمام أحد».
وعن التحركات الشعبية األخيرة،
ق��ال« :لقد أعلنت منذ اللحظة األولى
أنّ الحراك محق وهو يعبر عن غضب
ال��ن��اس ،وم���ددت ي��دي إل��ى القيادات
الشابة لكنها رفضت».
وأعرب سالم عن أسفه ألنّ «الحراك
ان��ح��رف ع��ن م��س��اره ورف��ع شعارات
غير قابلة للتحقق» ،قائالً« :إنّ بعض
هذا الحراك غير بريء وبعضه اآلخر
البريء يتعرض الستغالل سياسي».
وفي نشاطه ،استقبل الرئيس سالم
النائب قاسم هاشم الذي قال« :حتى
هذه اللحظة أصبح هناك واقع غير مبرر
بذرائع واهية الستمرار التعطيل بعد
أن ارتفعت األصوات في األيام األخيرة
حول موضوع الخطر الذي يهدد لبنان
باالنهيار االقتصادي والذي لم ينتبه
إليه البعض ويحاول االستمرار في
سياسة التعنت والمكابرة من باب
االستثماروالتوظيفالسياسيألزماتنا
ع��ل��ى ح��س��اب مصلحة اللبنانيين
والدولة ،وهذا ال يجوز أن يستمر».
كما التقى وف��دا ً من مجلس رجال
األعمال اللبناني ـ المقدوني برئاسة
سامر صوفان.

زا�سيبكين :رو�سيا لن ت�سمح
بتكرار �سيناريو ليبيا في �سورية
أ ّكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين «أنّ
تشجع ح� ّل األزم��ات في منطقة الشرق األوس��ط
روسيا
ّ
بالحوار الداخلي من دون تدخل خارجي» ،معتبرا ً «أنّ ما
يحصل اليوم في المنطقة ،لجهة بروز تيارات راديكالية
ومتطرفة لم يكن متوقعا ً من قبل الغرب ،حتى في إطار
نظرية الفوضى الخالقة».
وخالل ندوة ّ
نظمها اللقاء األرثوذكسي ،في مركزه في
األشرفية ،رأى زاسيبكين «أنّ مشروع التطرف المحلي كان
جزئيا ً مرتبطا ً باألوساط الخارجية ولكن بدرجة كبيرة كان
يتطور محليا ً في بعض الدول ،ووصف هذه الظاهرة بأ ّنها
تش ّكل خطرا ً إرهابياً ،بك ّل ما للكلمة من معنى ،وقد أدّت إلى
تدهور األوضاع في أكثر من بلد».
وفي الملف السوري ،شدّد زاسيبكين على أنّ بالده «لن
تسمح بتكرار سيناريو ليبيا في سورية» ،مؤكدا ً «أنّ روسيا
تعاونت منذ البداية مع الدولة السورية في مجال مكافحة
اإلره��اب .فروسيا تعتمد على مبادرة جنيف لح ّل األزمة
السورية ،وهي تعتبرها إنجازا ً دبلوماسيا ً وك��ان يجب
تطبيقها».
واعتبر «أنّ المبادرة األميركية ـ الروسية التي كان
يفترض أن تؤدي إلى تسوية سياسية في سورية ،توقفت
على وقع األحداث في أوكرانيا وتجميد االتصاالت» ،الفتا ً
شجعت األمم
إلى «أنّ اللقاءات التي حصلت في موسكو ّ
المتحدة على التح ّرك نوعا ً ما».

وجدّد موقف بالده الداعي «إلى تسوية سياسية في
سورية على أساس بيان جنيف».
ولفت إلى «أنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين حرص
بعد زي��ارة الرئيس ال��س��وري بشار األس��د إل��ى موسكو
على االتصال بكافة األطراف المعنية لوضعها في أجواء
ال��زي��ارة» ،معربا ً عن اعتقاده ب��أنّ التسوية السياسية
«كانت حاضرة في صلب محادثات بوتين واألسد».
وق��ال« :النظام السوري متجاوب ومنفتح على ك ّل
ال��م��ب��ادرات ال��ح��واري��ة ،ونحن كديبلوماسية روسية
وخصوصا
سنواصل العمل من أجل تحقيق هذه األهداف،
ً
وقف سفك الدماء ،وهو ما كان يمكن تحقيقه منذ زمن،
ويجب أن نك ّثف اليوم الجهود من أج��ل تحقيقه ،بدل
االنتظار بضعة أشهر .ال يجوز أن يبقى هذا النزاع مفتوحا ً
لمدّة طويلة».
وتحدّث زاسيبكين عن تبلور نهج روسي جديد بلوره
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،مشيرا ً إلى «أنّ موسكو
تمارس هذا النهج في كافة المجاالت ،وإنّ جوهر هذا النهج
هو التوجه نحو التعدّدية في العالم كعنصر موضوعي
في العالقات الدولية».
وأك��د أنّ روس��ي��ا «ك��ان��ت معنية ج��دا ً بالعالقات مع
أوكرانيا ،حيث هناك تكامل اقتصادي بين المناطق ،وهو
شجع على حدوث العديد من االستفزازات» ،مشيرا ً إلى
ما ّ
«أنّ الثورات الملونة أصبحت موضوعا ً عالمياً».

معلولي :التمديد لمجل�س النواب
�إمعان في �إلغاء النظام الديمقراطي
رأى النائب األسبق لرئيس مجلس ال��ن��واب ميشال
معلولي أنّ «التمديد لمجلس النواب مرتين ،من دون أي
مبرر شرعي إمعان في إلغاء النظام الديمقراطي البرلماني
ه��ذا النظام ال��ذي حمى لبنان م��ن ال��ح��روب الطائفية
والمذهبية».
ولفت معلولي ،في بيان ،إلى أنّ «التحرك الشعبي
الذي يطالب بمحاربة الفساد أو هدر المال العام وإزالة
آفة النفايات وغيرها من المطالب الحياتية إنما يطالب
لمعاجة النتيجة وليس السبب الذي هو منع الشعب من
انتخاب ممثلين عنه» ،مشيرا ً إلى أنّ «نظامنا الديمقراطي
البرلماني يجعل من مجلس النواب مصدر السلطات

فهو يشرع ويراقب السلطة التنفيذية وينتخب رئيسا ً
للجمهورية».
واعتبر أنّ «هذا المجلس معطل اليوم في ظ ّل صراعات
طائفية ومذهبية لم يشهدها لبنان منذ استقالله والتي
تحولت إلى حروب مدمرة في دول عربية عدة وأشدها
خطورة الجارة سورية» .وقال« :ليس من ح ّل لهذه األزمة
الوجودية إال ب��أن يتحول التحرك المذهبي إل��ى ثورة
بيضاء مفتوحة حتى إق��رار السلطة التنفيذية بوجوب
إجراء انتخابات حرة في أسرع وقت ويجري بعده انتخاب
رئيس للجمهورية يليه حكومة وحدة وطنية توصل لبنان
إلى ب ّر األمان واالستقرار واالزدهار».

