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خفايا
خفايا

كيف يو�صل الن�أي بالنف�س الى «فيينا»؟

زحمة قيادات فل�سطينية
في بيروت

 روزانا ر ّمال
حسين ح ّمود

تشهد بيروت زحمة قيادات فلسطينية ،من ك ّل الفصائل والقوى،
ج��اءت من الخارج إلج��راء محادثات في ما بينها تتعلق بالعالقات
الثنائية واألوضاع الفلسطينية في الداخل ،وال سيما انتفاضة القدس
والمسجد األقصى ،فضالً عن المستجدات األمنية في مخيمات لبنان
خصوصا ً في مخيم عين الحلوة.
لماذا اللقاء في بيروت؟ مصدر فلسطيني يجيب :السبب هو أنّ ك ّل
فصيل أو أكثر يتبع دولة ما وخصمه يكون تلقائيا ً مرفوض في هذه
الدولة ،لذا فإنّ ك ّل العواصم العربية األخرى ال يجد فيها الفلسطينيون
حرية الحركة والتحرك .فبعضهم غير مرغوب فيه في عدد من الدول،
وآخرون وإنْ كانوا مقبولين في بلد آخر إال أنهم يبقون مقيّدي الحركة
ألي دول��ة عربية أو
بالتوجهات السياسية ل��ذاك البلد ،مع غياب ت��ا ّم ّ
إسالمية ،تقبل بوجود ك ّل األطياف الفلسطينية على أرضها باستثناء
لبنان الذي يبقى هو فضاء الحرية الواسع للفلسطينيين بتالوينهم
المختلفة .لذا حضر الجميع إلى بيروت ألنها المكان األنسب للقاءات.
أما المباحثات التي أجراها هؤالء فقد تركزت ،بحسب المصدر،
على اآلتي:
أوالً ،االنتفاضة التي تشهدها فلسطين المحتلة ض ّ��د اإلحتالل
وضرورة حمايتها.
ّ
ثانياً ،توحيد الموقف الميداني بين كل الفصائل والقوى ،وترك
الخالفات السياسية حول الملفات الفلسطينية األخرى بشأن بعض
قضايا المنطقة جانباً .وبالتالي تبنّي الفصائل لالنتفاضة التي ما زالت
حتى اآلن «يتيمة» فلسطينيا ًوعربيا ًوإسالمياً ،إذ ال السلطة الفلسطينية
تح ّركت كما يجب الحتضانها وممارسة الضغط على «إسرائيل»
لوقف جرائم جيشها والمستوطنين على الشبان المنتفضين .ومن
جهة أخرى لم تنخرط الفصائل في االنتفاضة ولم ترفدها بعناصر
القوة كما يجب وبما يناسب حجم االعتداءات الصهيونية الخطيرة
على الشعب الفلسطيني ،فضالً عن الصمت العربي والدولي عن تلك
الجرائم.
ثالثاً ،إعادة إحياء اإلطار القيادي الموحد الذي أثمرت عنه اجتماعات
القاهرة عام  2005والتحضير إلقامة مجلس وطني فلسطيني يض ّم
ك� ّل الفرقاء وإع��ادة هيكلة منظمة التحرير من حيث المكونات كما
تطوير برنامجه بما يتوافق مع التطورات الحاصلة إنْ على الساحة
الفلسطينية أو على صعيد المنطقة العربية والعالم عموماً.
وأكد المصدر انّ اللقاءات كانت إيجابية لكنها لم تسفر عن نتائج أو
قرارات أو اتفاقات واضحة ،علما ً أنّ الجميع متفق على المبادئ العامة
وتبقى التفاصيل لترجمة تلك المبادئ والتوجهات عملياً.
هذاعلىالمستوىالفلسطينيالداخلي،أماعلىصعيدالمخيماتفي
لبنان ،فقد أشار المصدر إلى انّ المحادثات الفلسطينية  -الفلسطسنية
أعادت تأكيد ضرورة توحيد المواقف للفصائل المجتمعة في مواجهة
الجماعات المتطرفة وعدم السماح لها باإلمساك بقرار المخيمات لما
لهذا األمر من تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة عليها نظرا ً الرتباط
الجماعات المتطرفة بمنظمات إرهابية لم تقدّم سوى الخراب والدمار
اي مكان حلّت فيه والشواهد كثيرة على ذلك.
في ّ
لكن المصدر كشف أنّ الجماعات اإلسالمية بصدد اإلعداد لمبادرة
مهمة من أجل ترسيخ األمن واالستقرار في المخيمات ،وال سيما
في عين الحلوة وهي تتض ّمن العناوين اآلتية :تهدئة الوضع األمني
كليا ً في المخيمات ،وق��ف االغتياالت ومعالجة أي إشكال أمني او
سياسي بالحوار وع��دم االحتكام إلى السالح مهما كانت الظروف
والمالبسات.
ولفت المصدر إلى انّ الجماعات المذكورة أكدت هذا التوجه للجنة
األمنية الفلسطنية العليا خالل اجتماع معها يوم السبت الماضي .وقد
أعاد التشديد عليه تنظيم «الشباب المسلم» خالل اجتماع مع مسؤولي
اللجنة األمنية أول من أمس مؤكدا ً على انّ العمل على هذه المبادرة
جار على قدم وساق ،وستعلن وتوضع موضع التطبيق خالل األيام
القليلةالمقبلة.
ويبدي المصدر تفاؤله هذه المرة بترسيخ األمن واالستقرار في
المخيمات ،مع ّوالً على وجود القيادات الفلسطينية ،وهي على مستوى
نواب األمناء العامين للفصائل وقوى التحالف الفلسطيني ما يعطي
األمل بأنّ المعالجات جادة لمشاكل المخيمات.

ن�شاطات

ابراهيم والوفد الفلسطيني
 استقبل الرئيس نجيب ميقاتي وفدا ً من الكونغرس األميركي
ـ العربي برئاسة األمين العام زكريا خلف ،في إطار جولة يقوم بها
الوفد لتعميم مفهوم السالم والتفاهم وعدم التمييز في دول الشرق
األوسط وشمال افريقيا ،إضافة إلى األوضاع العامة في لبنان.
بعد اللقاء قال خلف« :نحن نقوم بجولة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لالطالع على الوضع العام وموضوع اإلرهاب وكيفية
معالجته وموضوع الالجئين والعالقات العربية ـ العربية ،وفي
الوقت ذاته نقل صورة كاملة عما يحدث في المنطقة لإلدارة األميركية،
وذلك بدعم من الكونغرس األميركي ومجلس الشيوخ األميركي».
 زار وزير السياحة ميشال فرعون متروبوليت بيروت للروم
األرثوذكس الياس عودة وعرض معه التطورات.
بعد االجتماع ،قال فرعون« :نعتبر سيدنا صمام أمان دائم ومواقفه
تؤكد على ض��رورة حماية الصيغة ورف��ض اإلره��اب باسم الدين
والعنصرية اإلسرائيلية والدكتاتورية» ،مؤكدا ً «ضرورة حماية هذه
الصيغة من خالل انتخاب رئيس وتطبيق الالمركزية وغيره».
 بمناسبة تسلم الجيش صباح أم��س مساعدة عسكرية
قبرصية في مرفأ بيروت ،استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن
وليد سلمان في مكتبه في اليرزة ،السفيرة القبرصية كريستينا
رافتي ،يرافقها وفد عسكري رفيع برئاسة العقيد البحري كوستاس
فيتيريس ،مدير مكتب وزير الدفاع القبرصي .وتناول البحث األوضاع
وعالقات التعاون بين جيشي البلدين.
وتوجه اللواء الركن سلمان بالشكر إلى الوفد الزائر والسلطات
القبرصية «على دعمها المستمر للجيش اللبناني ،وهذه المساعدة
القيمة التي تحتوي على كميات كبيرة م��ن األسلحة الفردية
والرشاشة ،باإلضافة إلى كميات من األعتدة العسكرية المختلفة».
 استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في
مكتبه قبل ظهر أم��س ،وف��دا ً من نقابة محامي طرابلس والشمال
برئاسة النقيب فهد المقدم عرض معه األوضاع العامة.
ثم التقى اللواء ابراهيم وفدا ً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ـ القيادة العامة ،برئاسة نائب األمين العام الدكتور طالل ناجي
وبحث معهم في أحوال المخيمات الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين
النازحين من سورية إلى لبنان.

خرقت االزمة السورية االعراف السياسية والديبلوماسية
وتخطت حدود انحسارها بحدود الدولة الطبيعية لجغرافية
منطقة متداخلة اوال وملتهبة ثانياً ،فأصبحت موضع اهتمام
وتوجه ك ّل من طاوله منها فائدة او ضرر ،قريبا ً كان او بعيدا،
ففي هذه االزمة حضر العالم كله من دون استثناء عند شتى
مراحل تد ّرجها ،فقد تنقلت من مطالب معيشية الى انشقاقات
في الجيش ب��إغ��راءات مالية خليجية وق��رارات فردية شكلت
جيشا ً ُس� ّم��ي «الجيش ال �ح��ر» ،ث��م مجالس سياسية اتخذت
من الخارج مالذا ً لها ،خصوصا تركيا ً وما عرف بـ«المجلس
وس ّمي بمجلس اسطنمبول ،الى إرهاب يحت ّل القرى
الوطني» ُ
والمدن وه��و المنبثق من فكر «القاعدة» بين «جبهة نصرة»
و«داع ��ش» وأل��وي��ة متعدّدة وك � ّل ما وراءه��ا من دع��م خليجي
و«إسرائيلي» واميركي وتركي ،وصوال الى اليوم الذي دخلت
فيه روسيا عسكريا ً ايضا ً لتحدث فرقا ً وعدت بتحقيقه.
المفارقة انّ حوادث اإلرهاب توالت وتدحرجت من المنطقة
الى العالم بمجرد ان وضع اإلره��اب سورية ركيزة رئيسية
للتمدد نتيجة الدعم الذي لقيه هناك ،واالم��ان الذي استشعر
وج� ��وده ،ح�ت��ى ت��وس�ع��ت خ�ط��ة ت �م �دّده وان �ت �ش��رت الخريطة
ال�س��وداء التي وصلت ح��دوده��ا ال��ى اوروب��ا وه �دّدت بتدمير
الكعبة في مكة.
هنا يفيد التذكير ب��أب��رزه��ا :ح��وادث مصر اإلره��اب�ي��ة في
سيناء وما عاناه الجيش المصري وال يزال من مخاطر أمنية
وموجات تفجيرات إرهابية تستهدف البالد ك ّل حين ،أحداث
«شارلي ايبدو» في فرنسا والتي اعتبرت تح ّوالً في الشارع
الفرنسي الذي رأى في سياسة البالد قلة مسؤولية في مضيّها

اي محادثات وعدم
باستبعاد الرئيس السوري بشار االسد عن ّ
االقتناع بوجوب التعاون الذي دعا اليه مراراً.
في العموم ،وبعدما تيقن ان االره��اب ذاه��ب ال��ى اوروبا
وم��ا بعدها ،ومنذ ذل��ك الوقت ب��دأت وف��ود فرنسية برلمانية
تتقاطر نحو سورية مع معلومات تحدثت عن زي��ارات لقادة
استخبارات دول اوروبية كبرى مثل ألمانيا للقاء األسد بحثا ً
ع��ن ح�ل��ول ل�لاره��اب ،ك � ّل ه��ذا ب��اإلض��اف��ة ال��ى اج�ت�ي��اح بعض
محافظات ال�ع��راق الرئيسية مثل الموصل واالن�ب��ار وديالى
وصالح الدين وغيرها ،فلم يبق ألي دولة قرار واستقرار من
دون التدخل في سورية لالطمئنان على مستقبلها األمني قبل
أي شيء بعضها أراد والبعض اآلخر أقحم عبر تحالفات دولية
ّ
عسكرية قادتها واشنطن.
مفارقة لبنان أنّ سلطاته وحدها التي كانت تدعو للنأي
بالنفس ،مع العلم أنّ ما جرى فيه من أخطر الحوادث األمنية
وأكثرها ق��درة على ف��رض ش��رخ بين فرقائه ،أبرزها حادثة
تفجير السفارة اإليرانية والتفجيرات المتنقلة في الضاحية
وغيرها ،والقصف الذي طاول مناطق بعلبك والهرمل ونشوء
حركات متطرفة مثل حركة «أحمد األسير» ،مع علم السلطات
نفسها ب��أنّ حزب الله وتيار المستقبل العبان واضحان في
ّ
بغض النظر عن األدوار لكنها تعرف عبثية هذا
تلك األزم��ة،
الحياد وعزل نفسها عن التواصل مع السلطات السورية لبحث
أه ّم المشاكل المحدقة وكأنّ لبنان أبعد عن سورية بقارة او
قارتين.
لم يكن يفضل الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان
الذي شهد عهده بداية األزمة وأكثر سنواتها دقة والذي لحظ
أي فريق سياسي فيه في ما
إنعكاساتها على لبنان أن يتدخل ّ
يجري هناك من دون أخذه ربما بعين االعتبار ما اعتبرته دول
مجاورة قلقا ً محدقا ً بأمنها القومي حيث ال تهاون فيه او تساهل

�سالم يبحث الم�ستجدات مع كاغ
وي�ستمع �إلى مطالب الجمعيات التجارية
عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع زواره
في السراي الحكومية ،حيث التقى المنسقة الخاصة
والممثلة الشخصية لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ.
ثم التقى سالم وفدا ً من الجمعيات التجارية في المناطق
اللبنانية برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس
الذي قال بعد اللقاء« :اطلعنا دولة الرئيس على االوضاع
المزرية على الصعيدين االقتصادي والتجاري ،علما ً
أنّ قطاعنا هو األب��رز من حيث المساحة االقتصادية أو
التواصل االجتماعي أو االنتشار الجغرافي ،أو من حيث
القدرة على التشغيل والتوظيف للقوى العاملة في لبنان،
وبالتالي إنّ أي أذى أو انتكاسة للقطاع ينتشر ويتفشى
كالنار في هشيم االقتصاد الوطني».
أض��اف« :كلنا نعرف الصعوبات التي يمر بها البلد
والمعضالت ال��دس��ت��وري��ة ،منها ال��ش��غ��ور ف��ي رئاسة
الجمهورية م��رورا ً بالشلل النيابي ،وصوال ً إلى التخبط
الحكومي ،ولكن من واجبنا أن نقف أوال ً إلى جانب دولة
الرئيس سالم ونقول له نحن نش ّد على يدك ونتضامن
ونتكافل معك وندعو الله ان يلهمه الصبر وأال تتأثر

عزيمته ألنّ حضوره ضروري جدا ً لنتجاوز هذه المرحلة
الصعبة».
وتابع« :لكنّ المسؤولية االقتصادية الملقاة على عاتقنا
تفرض علينا مصارحته حول مرارة الوضع الذي يسجل
المزيد من التدهور منذ خمس سنوات وحتى اليوم.
ببساطة إنّ القطاع التجاري مذبوح وك ّل المؤشرات سواء
كانت على الصعيد التجاري حيث أصبح النمو يناهز
صفرا ً والعجز يتنامى ،إضافة إلى المديونية التي تكاد
تخرج عن السيطرة».
وختم« :طالبنا بالح ّد األدنى من العمل المؤسساتي
لناحية تشريع الضرورة ألنّ لبنان أصبح على شفير أن
يتحول إلى دولة مارقة وفاشلة والترجمة االقتصادية لهذا
الوضع هو عدم قدرتنا على تحويل دوالر واحد من وإلى
لبنان وعلى الجميع أن يعي ذلك .خدماتيا ً على الحكومة
أن تقوم بدورها في الح ّد األدن��ى وأقله رف��ع النفايات
من ال��ش��وارع ،وخصوصا ً أنّ المستهلكين لم يعد في
استطاعتهم الدخول إلى محالهم ،بسبب هذه النفايات».
ومن زوار السراي :ممثل جمعية أندية الليونز الدولية
جورج باباس مع وفد من نادي «ليونز بيروت سيتي».

جريج وها�شم يبحثان
الو�ضع الحكومي وحرية الإعالم
استقبل وزير اإلعالم رمزي جريج،
في مكتبه في ال���وزارة ،النائب قاسم
هاشم وعرض معه األوضاع الراهنة.
وق��ال هاشم بعد اللقاء« :لقاؤنا
مع وزي��ر اإلع�لام هو جولة أف��ق حول
كل القضايا السياسية واإلعالمية،
وخصوصا ً في هذه الظروف التي يمر
بها البلد».
أض����اف« :ت��ح��دث��ن��ا ف��ي م��وض��وع
تفعيل الحركة اإلعالمية على مستوى
إظهار ه��ذا الوجه الحضاري للوطن
واالهتمام بالقضايا الوطنية خصوصا
في موضوع المنطقة الحدودية ومنطقة
م���زارع شبعا ال���ذي يوليها اإلع�لام
الوطني اللبناني االهمية ،ألنها تعتبر
القضية الوطنية ال��ي��وم على مسار
الحراك السياسي».
وتابع« :كما تباحثنا في المستجدات
السياسية ألننا دائ��م��ا ً متفقون على
أن��ه ال يجوز االستمرار في سياسات
التعطيل في ظل ما شهده البلد من
أزمات متراكمة ومتفاقمة ،وأصبح من
الضرورة اإلسراع في ح ّل هذه األزمات،
وخصوصا ً أنّ أزم��ة كأزمة النفايات
وصلت إل��ى ه��ذا المستوى ،في وقت
نحن نحتاج إلى ح ّل الكثير من األزمات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ض مضاجع
اللبنانيين ،وخصوصا ً أننا أمام أزمة
روات���ب تحتاج إل��ى ح�� ّل قانوني مع
توفر األم��وال ،وه��ذا ما أكد عليه وزير

لم يخف مسؤول
نيابي بارز في تيار
المستقبل ،أمام
بعض زواره في
اليومين الماضيين،
ارتياحه إلى ما ح ّل
بوزير الداخلية
والبلديات نهاد
المشنوق ،الذي
اضطر إلى لحس
العنتري في
كالمه
ّ
ذكرى اللواء وسام
الحسن ،والعودة
إلى الحوار مع
وفد حزب الله في
عين التينة ،حيث ال
تفيد لغة العنتريات
الفارغة ،وال
التلفيقات عن خطط
أمنية وما شابه...

مثل أزمة الالجئين السوريين في بالدهم وصوالً الى بعض
التشديدات االمنية التي فرضها دخولهم ،خصوصا ً أنه كان
بينهم جزء ممن يتواصل مع المعارضة المسلحة االرهابية.
فريق الرابع عشر من آذار ك��ان كذلك فلم يكن يفضل ايضا
هذه العالقة الرتباطاته بشكل رئيسي بموقف سعودي يطغى
على الفريق الذي يتز ّعمه «المستقبل» ،ما رجح اصوات وزراء
الحكومة اللبنانية ومواقفهم المتصلبة على قطع العالقة مع
سلطات دمشق ،وجلب على البالد الفوضى وأدخل االرهاب
اليه ب��أب��واب فتحت على مصراعيها ،فها هي اليوم عرسال
أسيرة اإلره��اب المحيط ولبنان وعسكرييه معها ،الذي وإنْ
أي لحظة.
عاش أمنا نسبيا ً إال أنه مع ّرض لإلنفجار في ّ
سوء حساب السلطات اللبنانية بين رئيس جمهورية سابق
وحكومة تابعة رسميا ً للموقف السعودي في سورية ال يجد
أمامه تبريرا ً اليوم بعدما ت ّمت دعوة لبنان رسميا ً إلى المشاركة
ف��ي المؤتمر المخصص لبحث األزم ��ة ال�س��وري��ة ف��ي فيينا،
بحضور الدول الكبرى المعنية والدول المحيطة والمجاورة،
تفسر حضوره بالمفهوم
وقد تمت تلبية الدعوة رسميا ً التي ال ّ
اللبناني المحايد ،وهنا وللذين يعتبرون الدعوة أتت بناء على
نوايا تحجيم السعودية للحضور اإلي��ران��ي فوسعت دائرة
الدعوات ،فإنّ الجواب في هذا االطار أنّ من يحضر المؤتمرات
الدولية يعني قبول االل�ت��زام بك ّل ما ينبثق عنها ،وهنا فإنّ
لبنان الرسمي النائي بنفسه سنوات يحضر اليوم على طاولة
الحلول.
يتضح ال�ي��وم بوقائع بعيدة ع��ن االصطفافات أنّ سلوك
السلطات اللبنانية في سنوات األزمة سابقا ً لم يكن اال ترجمة
للموقف الخليجي السعودي ،وهو اليوم أيضا ً يحضر ترجمة
لهذا القبول أيضاً ،لكن هذه المرة كونه أحد دول جوار سورية
المتأثرة باألزمة.

الم�شنوق يلتقي نائب وزير الخارجية الأميركي

بلينكن :ملتزمون دعم لبنان وحكومته
استه ّل وزير الداخلية والبلديات
ن��ه��اد المشنوق زي��ارت��ه الرسمية
لمملكة البحرين باستقباله نائب
وزي��ر الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن في مقر إقامته في المنامة.
وبعد اللقاء الذي دام ساعة ،وجدّد
بلينكن ال��ت��زام ب�لاده «دع��م لبنان
وحكومته» ،مبديا ً إعجابه وتقديره
«للجهود الجبارة التي تقوم بها
األجهزة األمنية اللبنانية في مكافحة
اإلرهاب والتطرف ،وفي الحفاظ على
أمن لبنان واستقراره».
حضر اللقاء عن الجانب األميركي
ع��دد م��ن م��س��اع��دي بلينكن ،وعن
الجانب اللبناني مستشار الوزير
المشنوق للشؤون الدولية الدكتور
خليل جبارة.
وأوض���ح بلينكن أنّ «االجتماع
كان فرصة لبحث األوضاع اللبنانية
والتطورات في سورية».
م��ن جهة أخ���رى ،عقد المشنوق
اجتماعا ً مطوال ً مع وزي��ر خارجية
اليمن رياض ياسين ،وجرى البحث
في شؤون اليمن والمنطقة.
وك����ان وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وص��ل
مساء أول من أم��س إل��ى البحرين،

المشنوق وبلينكن خالل لقائهما في المنامة
للمشاركة في مؤتمر األمن اإلقليمي
السنوي الذي ينظمه «المعهد الدولي
للدراسات االستراتيجية» .وسيلقي
كلمة غدا ً في حضور وزراء داخلية
وخارجية ودف���اع ع��دد م��ن ال��دول،
ونخبة م��ن المفكرين ،ف��ض�لاً عن
ممثلين عن منظمات دولية.
وكان في استقبال المشنوق نظيره

البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل
خليفة وممثلون عن األجهزة األمنية
التابعة لوزارة الداخلية البحرينية.
وسيعقد وزي���ر الداخلية خالل
اق��ام��ت��ه ف���ي ال��م��ن��ام��ة ،سلسلة
اج��ت��م��اع��ات م��ع م��س��ؤول��ي��ن ع��رب
وأجانب من رؤساء الوفود المشاركة
في المؤتمر.

وفد برلماني �إيطالي يزور ميقاتي ودريان

جريج وهاشم
المال ،وهذا ما يحفز الجميع على اتخاذ
القرار لإلسراع في عقد جلسة لمجلس
الوزراء بعد أن أصبحت أزمة النفايات
على أب��واب إيجاد المخارج لها ،على
أم��ل أن يكون هناك حل استراتيجي
وأن ال يبقى هناك حل آني وأن تعود
هذه األزمة إلى الظهور مرة جديدة مع
ضرورة أن ينتبه الجميع إلى ما يجري
من حولنا ،وضرورة أن نحصن وطننا،
والتأكيد على شبكات األمان واالستقرار
من خالل وحدة الموقف الوطني ووضع
الخطط الوطنية لمواجهة األزمات على
كل المستويات».
وق��ال جريج« :تناولنا في حديثنا
األوضاع العامة في البالد ،وخصوصا ً

موضوعين ،األول األداء اإلعالمي وكان
حرصنا على وج��وب المحافظة على
الحرية اإلعالمية ولكن تحت سقف
القانون ،خصوصا ًفي الظروف الصعبة
التي يمر بها لبنان .أم��ا الموضوع
الثاني الذي تناولناه فهو أزمة النفايات
وضرورة إيجاد حل سريع لها وضرورة
عقد جلسة لمجلس الوزراء ،ليس فقط
م��ن أج��ل تكريس الحل ف��ي موضوع
النفايات ،إنما لتسيير سائر شؤون
البلد .وقد دعونا رئيس مجلس الوزراء
لدعوة الحكومة إلى االنعقاد من أجل
تسيير ش��ؤون البلد .نأمل أن ينعقد
مجلس ال��وزراء وأن ينظر في تسيير
األمور التي ال يمكن أن تؤجل».

من�صور� :شروط الت�سوية في �سورية لم تجهز بعد
رأى وزير الخارجية السابق عدنان منصور أنّ «شروط
التسوية ليست جاهزة بعد في سورية مع العمليات
العسكرية التي تخوضها روسيا ،ولكنها مقدمة للح ّل المنتظر
ألنّ بعد كل عمل عسكري ال ب ّد من إيجاد الح ّل السياسي»،
معتبرا ً أنّ «م��ن البديهي دع��وة إي��ران إل��ى اجتماع فيينا
المخصص لألزمة السورية ،على اعتبار أنها دولة فاعلة
ّ
وقوية ولها تأثيراتها على المنطقة واألرض السورية».
ولفت منصور في حديث إذاعي إلى «ضرورة إيجاد صيغة
مالئمة للح ّل السياسي من خالل اجتماع الجهات اإلقليمية،
أي إيران السعودية تركيا ومصر ،رغم الخالفات المستحكمة
فيما بينها ألنّ األحداث السورية بدأت تأخذ تأثيرات سلبية
مباشرة على هذه الدول».
وأكد أنّ «موضوع رحيل الرئيس السوري بشار األسد عن
ٌ
متروك للشعب السوري وال تحدّده دولة إقليمية أو
السلطة
عالمية».
ورأى منصور أنّ «دعوة لبنان إلى اجتماع فيينا من األمور
الحتمية نتيجة تداعيات األزمة السورية السلبية عليه»،
مشيرا ً إلى أن «ال وجود لسياسة النأي بالنفس في الوقت
الحاضر ألنّ األوضاع لن تنأى بنفسها عن لبنان».

ميقاتي مستقبالً الوفد البرلماني اإليطالي
في إطار جولته على المسؤولين ،زار وفد برلماني
إيطالي ،يرافقه السفير اإليطالي ماسيمو ماروتي الرئيس
نجيب ميقاتي .وتحدثت باسم الوفد النائبة ليا كوارتابيلال
فقالت« :نحن سعداء بلقاء الرئيس ميقاتي وأعدنا تأكيد
العالقات الثنائية الوطيدة بين إيطاليا ولبنان ،اقتصاديا ً
وسياسيا ً وجهود بالدنا لترسيخ االستقرار في جنوب
لبنان .أعدنا تأكيد اهتمامنا المشترك بترسيخ االستقرار
في المنطقة وإيجاد ح ّل سياسي للوضع في سورية».
كما التقى الوفد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان في دار الفتوى ،في حضور األمين العام للجنة
الوطنية للحوار اإلسالمي ـ المسيحي محمد السماك،

وتم البحث في تعزيز العالقات بين البلدين ،ونقل الوفد
تحيات رئيسة البرلمان اإليطالي.
وأفاد المكتب اإلعالمي في دار الفتوى بأنه ت ّم التداول
في «التعاون بين دار الفتوى وإيطاليا في نشر ثقافة
االعتدال والتسامح التي تحمل لواءها دار الفتوى في
لبنان ،كما ت ّم البحث في أعباء الهجرة السورية إلى
لبنان والمساعدة على تحمل هذه األعباء ،وأشاد المفتي
دري��ان بدور إيطاليا في مساعدة لبنان وخصوصا من
خالل قوات األمم المتحدة «يونيفيل» في جنوب لبنان،
باإلضافة إلى المساعدات المتكررة التي تقدمها للبنان
واللبنانيين».

حكيم :نظامنا ف�شل في �أب�سط واجباته

وختم منصور« :علينا أن نعبّر عما نعيشه اليوم والعمل
بشكل أساسي من أجل وقف العمليات اإلرهابية ودحر
التنظيماتالمتشدّدة».

أشار وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم إلى أنّ «لبنان
في حاجة إلى مبادرات من أجل تحسين جودة طبقته
السياسية إال أنّ السواعد التي امتدت إلنقاذ لبنان كانت
قليلة ففاض به الفساد وفاضت معه النفايات».
وخالل حفل توزيع شهادات مقيمي الجائزة اللبنانية
لالمتياز ،لفت حكيم إلى «أننا بحاجة إلى المجاهرة
بالحقيقة التي يتهامسها اللبنانيون وهي أنّ نظامنا
المركزي فشل في أبسط واجباته أال وهي إدارة شؤون
اللبنانيين وتأمين الخدمات األساسية ونوعية حياة
الئقة بهم».
وق��ال« :ك��م نحن بحاجة إل��ى أن يعود اللبنانيون
إلى لبنان ويعلنوا والءهم المطلق للمصلحة اللبنانية

أوال ً وأخ��ي��راً ،لكننا ال ن��رى س��وى التبعية واالس��ت��زالم
للمحاور اإلقليمية التي شلعت مؤسساتنا وأغرقت لبنان
واللبنانيين بالمشاكل والويالت» ،مؤكدا ً أنّ «الحياد
اإليجابي هو ال��ذي يحمي لبنان من ات��ون الصراعات
والحروب ،هو الذي يؤمن لنا االستقرار األمني والسياسي
والمؤسساتي الذي نسعى ونحتاج إليه إلنقاذ اقتصادنا
وال��ع��ودة إل��ى مسار التنمية االقتصادية المستدامة
والمتوازنة».
وشدّد حكيم على أنّ «الحل واضح والمفتاح ألزماتنا
الكتراكمة هو مفتاح القصر الرئاسي األول الذي لم يعد
مقبوال ً أن يبقى فارغاً ،فرئيس الجمهورية هو نبض الدولة
حامي الدستور المستباح وناظم عمل المؤسسات».

