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خفايا
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لبنان يدخل عا�صفة «�سوخوي»

�أين الم�س�ؤولية الوطنية
في �إقرار م�شاريع مالية جديدة؟

 روزانا ر ّمال

*

} هاني الحلبي

َط َرقت األسبوع الماضي مطرقة رئيس المجلس النيابي َطرقات
ت��ردّدت أص��داؤه��ا سياسياً ،اقتصادياً ،مالياً ،نفسياً ،اجتماعيا ً
واأله ّم وطنياً.
وفتحت أب ��واب التشريع بعد أن ك��ادت تصدأ أقفاله وقاربت
التع ّطل الدائم ،لوال الصبر الالمحدود لرئيس المجلس العتيد نبيه
بري ،ينقر جبال التعنّت السياسي بإبرة خبرته السياسية ليحيك
نسيج وح��دة وطنية تشلّعت إقليميا ً ودول�ي�ا ً بين أيدينا .ودولته
محترف تدوير الزوايا ،وتجسير الخوانق ،وربط خطوط االتصال.
وال شك في أنّ الرئيس بري منحة سماوية للبنان في هذا الزمن.
أُق ّرت عشرات اقتراحات القوانين بسرعة قياسية في جلستين
توسطتهما
تشريعيتين ،ن �ه��ا َري الخميس والجمعة الماضيين
ّ
مجزرة إرهابية في برج البراجنة أوجعت قلب لبنان فأدمت روحه
وكان ختامهما «ليلة أنس» داعشية دموية في باريس أسفرت عن
مئات الضحايا األبرياء أيضاً.
وف��ي مناسبة ف��رص��ة التشريع اليتيمة ع��رض لنقاط متعلقة
بالقوانين التي أق ّرت وتداعياتها:
ـ فقد راكمت مشاريع القوانين المالية التي أق ّرت بوقت خاطف
في جلستي المجلس النيابي األسبوع الماضي على أرق��ام الدين
العام أكثر من  5مليارات دوالر أميركي إضافية ،كما قال خبراء
مختصون .ويبدو هول ما حصل فادحا ً مع انعدام أية آلية للسداد
أي نظرة وطنية
الواضح للدين العام وخل ّو اإلدارة اللبنانية من ّ
مسؤولة تجاه هذا الدين ،وعدم طرحها أمام اللبنانيين كيف تفكر
معالجة هذا الدين ،في وقت لم تتجه إلى ترشيق اإلدارة ولم تخ ّفف
من سمنتها الوازنة ولم تؤتمتْها لتس ّرع التعامل وال ِكلَف في معظم
الدوائر الهامة .بقيت إدارة ثقيلة بأعبائها بليدة بحركتها ومحدودة
الموارد .فكيف تسمح الحكومة لنفسها بإثقال ك ّل مولود لبناني
بآالف الدوالرات الجديدة من دون سبب يرتبط بالدفاع وبالصحة
العامة وبتعزيز الخدمات العامة األساسية واس�ت�ط��رادا ً اإلنتاج
الوطني مباشرة.
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جدّي للتنفيذ؛ وبعد أن قاربت سابقا ً إجراءات المناقصات وتلزيم
التنقيب ُسحب الملف من التداول .هل ينتظر خطوط أنابيب سيت ّم
مدّها في اإلقليم؟ ويكون من ضمن سلة إقليمية للنفط بعد انحسار
شبح الحرب عن سورية؟ أم أنّ «كباش» األقطاب لم يحسم دخانه
األبيض بعد تأمين حصصهم النسبية من الريع أسوة بك ّل صفقة؟
ـ أين خطة التنمية المستديمة لإلنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع
الخاص بقانون ع��ادل يوظف ق��درات��ه المالية التي تجتاح الدول
العربية بفتح الفروع ب��دالً من مراكمة تلك األرص��دة في خزانات
المصارف أو الصناديق الدولية .فيت ّم توظيفها في مشاريع خدمية
أساسية ملحة أصبح تحققها مستحيالً في واقع المديونية العامة
من دون شراكة القطاع الخاص.
ـ فشلت اإلدارة اللبنانية في محاربة الفساد وتثبيت إجراءات
الشفافية في آلية مرعية اإلج��راء ،فيحتاج أجير ليقبض تعويضه
انتظار أشهر أو أكثر حتى ُيعطى له موعد تصفية فيقبض ،لكنه
ما إنْ يدفع لموظف معروف في الضمان االجتماعي المعلوم فيت ّم
صرف تعويضه خالل  16يوماً؟ هذه مج ّرد عينة ليست إال! ما هي
الضمانات لمنع التحاصص بين أقوياء السياسة والمال على تلك
القروض؟
ـ وفساد معظم اإلدارة اللبنانية يقود إل��ى طائفية اإلدارة ،ألنّ
تحت ه��ذا الغطاء تت ّم حماية الفاسدين وتقو َيتهم بغطاء طائفي.
تعزز هذا حالة تسييس القضاء بخضوع السلطة القضائية لنفوذ
السلطات التنفيذية والسياسية .ال ب ّد من تعديل النظام إلى سلطات
أربع متوازنة القدرة والتأثير :التنفيذ ،التشريع ،القضاء واإلعالم.
تترابط هذه السلطات بتعاون وتأثير متبادل واستقالل ك ّل سلطة
عن األخرى ،حتى يمكن محاربة الفساد بفعالية وجدوى .من دون
قضاء مستق ّل وإعالم مستق ّل وح ّر ومسؤول عبثا ً نتوقع إصالحا ً
جدياً.
ـ في تسليح الجيش ،أق ّر المشروع المتعلق باإلجازة للحكومة
ملحة للجيش .جيد ،لكن ما
عقد نفقات لتحقيق عتاد وبنى تحتية ّ
مصير هبات التسليح للجيش بعد انكشاف الدعم الخليجي العربي
لإلرهاب ض ّد لبنان ،أصبح قبول تلك الهبات مسؤولية وطنية :أين
هبة الطوافات الروسية؟ ما مصير العرض اإليراني المفتوح لدعم
الجيش بالسالح واالستشارة والتدريب؟ ولماذا سنستدين لدعم
الجيش ببنى تحتية ملحة في واقع أنّ حاجته مطلقة للسالح الف ّعال
للدفاع عن لبنان ،ما دامت لدينا عروض من دول صديقة يمكنها أن
تفي بالغرض وتزيد ،وما دمنا لم نعد وحدنا في العالم؟
ـ قروض السدود والبيئة ،هل ت ّمت دراس��ة جدوى السدود في
المناطق المحدّدة لها؟ رغم أنّ تقارير عدّة لخبراء أكدت عدم جدواها
بل أك��دت أخطارها البيئية ألنها ستتح ّول إلى مصارف للصرف
الصحي والنفايات الكيميائية والمنزلية ،وبالتالي ستع ّمم التل ّوث
والموت البيئي حولها لمسافات كيلومترات عدة كحال نهر الليطاني
منذ عقدين من الزمن ،التي عجزت إدارات الدولة اللبنانية عن تطبيق
برنامج الح ّد من التل ّوث ،فكيف ستقوم بمعالجته؟ لماذا تريدون
تح ّمل مسؤولية انتهاك عذرية وادي جنة ووادي بسري األيقونتين
في لبنان؟ وإذا كانت المطامر حبيبة قلب الحكومة اللبنانية وترفض
أي ح ّل آخر للنفايات غيرها ،كذلك بالنسبة لها السدود في الثروة
ّ
المائية .هل ألنّ تلك قروض السدود تد ّر ماالً في األرصدة كما د ّرت
تلك المطامر ذهبا ً في الجيوب؟
نتوقع المسؤولية في متولي الشأن العام ،لكن التجارب والوقائع
تك ّذب توقعنا.
*
ناشر موقع حرمون
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ابراهيم يبحث مع الف�صائل
الأو�ضاع الأمنية في المخيمات

من شأن لبنان الرسمي عرقلة المهمة الروسية في سورية
عموماً ،فهذا لن يكون محطة تتوقف عندها روسيا من دون
فكفكتها.
تتقدّم روسيا بإنجازاتها العسكرية في س��وري��ة ،لكنها
تحتاج إل��ى جبهة لبنان الرت �ب��اط القلمون بتدمر وحمص
وأهميتهما ،وعلى هذا األساس فإنّ توافر قوة الجيش اللبناني
كجيش مج ّمد عمليا ً هو مصلحة للبنان بقوة النار الروسية
بالتنسيق مع سورية ومن هنا تأتي زي��ارة وزير الخارجية
اللبناني جبران باسيل إل��ى موسكو ولقائه نظيره سيرغي
الفروف.
الفروف قال بعد لقائه باسيل إنّ موسكو تعمل على تعزيز
العالقات الروسية ــــ اللبنانية وتدعم الجيش اللبناني والحكومة.
وأض ��اف« :نحترم سيادة لبنان ونساعده على تعزيز أمنه
بالوسائل الممكنة» .وبذلك ،فتح الف��روف الباب واسعا ً أمام
إرساء أجواء تم ِّهد لدعم الجيش اللبناني في معركته الحدودية
المرتقبة والتي ،وإن طالت ،فإنها مقبلة من دون شك ،لك ّن ما
يعني روسيا إلنجاح المهمة هو تعاون جدّي للجيش اللبناني
م��ع غطاء ج��وي ت��وف��ره ل��ه .فهل يفتح ج�ب��ران باسيل الباب
بالتفاهم مع حزب الله وإي��ران؟ وهل يعترض تيار المستقبل
على ذلك؟
بالنسبة إلى حزب الله ،يشكل الدخول الروسي على خط
دع��م الجيش ومساعدته في عملياته ض� ّد اإلره��اب مصلحة
كبرى تعنيه بالدرجة األولى ميدانيا ًوتساهم معنويا ًفي تعميق
مفهوم الجيش والشعب والمقاومة وإجماعهما على أولويات
البالد ،عدا عن تشكيل هذا تسريعا ً للتخلص من بؤر اإلرهاب
التي تهدّد المناطق الشرقية التابعة لقاعدة هامة من جمهوره.
أما تيار المستقبل ،فسيجد نفسه غير قادر على معارضة
مناخ يتجه العالم كله نحوه .فكيف يمكن مثالً أن يعترض على

منذ قرابة الشهر ،ح ّذر وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف ،في حديث تلفزيوني ،اللبنانيين من مغبّة استمرار
المحاوالت الرامية إل��ى تدمير ال��دول��ة في لبنان ،على غرار
ما جرى ويجري خالل السنوات األخيرة في ك ّل من العراق
وليبيا وس��وري��ة ،مؤكدا ً أنّ ب�لاده تسعى إل��ى «إيجاد حلول
سياسية لجميع قضايا الشرق األوسط ،بالتزامن مع مكافحة
اإلره��اب» .وأض��اف« :إنّ مشكلة تفشي اإلره��اب في الشرق
األوسط صارت في نهاية المطاف مرتبطة بتدمير الدولة في
العراق وليبيا ،واآلن في سورية ،وربما قريبا ً في لبنان».
يتبيّن اليوم ص��دق تحذير الوزير الروسي لألفرقاء في
لبنان ،فروسيا الساعية ،أوالً وأخ�ي��راً ،إلى إنجاح عملياتها
العسكرية ض ّد اإلرهاب في سورية ،تراقب عن كثب مختلف
مواطن اإلره��اب والبؤر األمنية في المنطقة التي تعتبر أمنا ً
حيويا ً لها ،و ُيعتبر لبنان واح��دا ً منها ،بطبيعة الحال ،مهما
أي تعاون
حاول فصل واقعه ع ّما يجري أو النأي بنفسه عن ّ
مع سورية ،على غ��رار ما تسلكه الحكومة اليوم ،فهي غير
أي جهة رسمية سورية أو حتى
متعاونة ،على اإلطالق ،مع ّ
جهة أمنية في مجال مكافحة اإلرهاب القابع أصالً في جرود
عرسال اللبنانية والذي ينغمس في صلب أحياء عرسال البلد.
المه ّمة التي تتوالها روس�ي��ا ال�ي��وم ف��ي المنطقة تتوخى
أي ساحة تضمن ذلك،
النجاح الذي لن يتوانى عن استخدام ّ
وهي في هذا اإلطار ،غير مستعدّة لعزل لبنان ،عمالً بسياسة
نأي بالنفس ال تساوي شيئاً ،في المعيار الروسي الذي ينظر
إلى طرف لبناني مشارك بفعالية في الميدان السوري وهو
حزب الله الحليف لها بالمعنى العسكري .وبالتالي إذا كان

أي مساعدة روسية أو طلعة جوية تقصف خاليا «داعش» أو
«النصرة» في جرود لبنان؟ وبحجة ماذا؟
إنّ الدور النشط الذي تلعبه روسيا ،على الصعيدين األمني
البت في الجبهة
والسياسي معا ً في سورية ،سيُس ِّرع عملية ّ
اللبنانية أمنياً ،لكي تحكم نجاح مه ّمتها.
وإذا كان لبنان لم يدرس بعد إمكانية التقدم بطلب إلى روسيا
لتساعده في مكافحة اإلرهاب ،فإنه على ما يبدو مقبل على هذا
قريبا ً إذا ما التزم أوالً وأخيرا ً بما تق ّرره أي طاولة مفاوضات
لح ّل األزمة السورية في فيينا أو باريس حضورا ً وتفاعالً في
مكافحة اإلرهاب ،وإال فسيجد نفسه محرجا ً أمام روسيا وغير
قادر على توقيف بنوك أهدافها في المنطقة المعنية ،وبالتالي
فإنّ لبنان سيدخل بال شك عاصفة «سوخوي» الروسية ضمن
الهدف العام الذي يعني نجاح المه ّمة الروسية.
قد يساعد خصوم روسيا في لبنان حلفاء الواليات المتحدة
أو ربما فريق  14آذار ال��ذي ق��د يكون أكثر المنزعجين من
الدخول الروسي ،كمقدمة للتنسيق مع سورية ،ما لفت إليه
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بقوله إنّ الرئيس
الروسي فالديمير بوتين أمر األسطول الروسي ،بالتعاون مع
الفرنسيين بصفتهم حلفاء ،وذلك فور وصول الحاملة «شارل
يتوجب على المعترضين
ديغول» قبالة السواحل السورية .إذا ً ّ
ف��ي لبنان ق ��راءة المشهد أك�ث��ر وق �ب��ول م��ا قبلت ب��ه فرنسا،
كحليفة للحليف األميركي بالتعاون مع روسيا في مكافحة
اإلره��اب في سورية ،جنبا ً إل��ى جنب .وف��ي ه��ذا اإلط��ار يبدو
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط األكثر
واقعية في قراءته التي وصل فيها إلى هذا االستنتاج ،محاوالً
تقديمه كنوع من النكتة على «تويتر» ،طالبا ً من الوزير باسيل
تطمين الروس بأنّ المختارة ليست مق ّرا ً لـ«داعش» ،طالما أنهم
قادمون حتماً.

وزير الخارجية الرو�سي ي�أ�سف لأنّ كلفة تعديل بع�ض المواقف الغربية باهظة جداً

�سالم يلتقي �سكاف ووزراء و�سفير بريطانيا

الفروف :ن�أمل �إطالق العملية ال�سيا�سية مطلع العام المقبل
با�سيلّ :
الحل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية ّ
يبدد التهديدات التي نواجهها

�شورتر :الوحدة الوطنية اليوم
أهم من � ّأي وقت م�ضى
� ّ

رأى وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل «أنّ ال���دور الروسي
المتجدِّد في قضايا العالم ومنطقة
الشرق األوسط ،أعاد بعض التوازن
إلى الشؤون العالمية».
وخ�لال مؤتمر صحافي مشترك
ع��ق��ده ون��ظ��ي��ره ال���روس���ي سيرغي
الف���روف ،بعد لقائهما ف��ي موسكو
أمس ،قال باسيل« :نحن نتفق تماما ً
مع االستنتاجات التي ت�� ّم التوصل
نصت على أنّ
إليها في فيينا ،والتي ّ
موحدة
من الضروري أن تبقى سورية ّ
وغير طائفية ،ومن األهمية بمكان أن
تؤخذ تطلعات الشعب السوري في
االعتبار».
وإذ أك��د أنّ «لبنان يسعى دائما ً
إل���ى ال��ن��أي بنفسه ع��ن األزم����ة في
س��وري��ة خشية االن��ج��رار إل��ى فتنة
طائفية قاتلة» ،ش��دّد باسيل على
«أنّ استقرارنا يتوقف على االستقرار
الداخلي في سورية ،ألنّ إيجاد ح ّل
س��ي��اس��ي ف��ي س��وري��ة ه��و السبيل
الوحيد لتبديد التهديدات الوجودية
التي يواجهها لبنان ،وعلى رأسها
تدفق األع��داد الكبيرة من النازحين
السوريين وتعاظم اإلره��اب العابر
للحدود».
ورأى «أنّ الظروف المؤاتية لعودة
آمنة للنازحين يمكن أن تسبق إنجاز
ه���ذا ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي» ،الف��ت��ا ً إل��ى
«أنّ لبنان يدعو بشكل م��ت��وا ٍز إلى
ح�� ّل متكامل يجمع بين المساعدة
اإلنسانية للنازحين السوريين إلى
لبنان من خالل المؤسسات الحكومية
وزيادة االستثمارات التنموية التي من
شأنها معالجة اقتصادنا جزئياً».
ورأى أنّ «أي م��ق��ارب��ة شاملة
لمعالجة أزم��ة ال��ن��زوح والهجرة ال
تأخذ في االعتبار التأثير األمني على
البلدان المجاورة أو بلدان العبور أو
البلدان المضيفة تبقى غير مكتملة،
وب��م��ا أنّ التنظيمات اإلره��اب��ي��ة قد
انتقلت إلى االستراتيجيات المعولمة
التي تستغل الحركات الجماعية غير
الخاضعة للرقابة ،ليس من قبيل
الصدفة أن يختار اإلرهابيون ضرب
مجتمعات ودول مثل فرنسا وروسيا
ولبنان ،التي أثبتت تمسكها بالتنوع
والحريات والقيم اإلنسانية».

التقسيم يدمـّر المنطقة

ولفت باسيل إل��ى «أنّ خطر هذه
التنظيمات اإلرهابية يكمن في أنها
تتبع أج��ن��دة سياسية تسعى إلى
التوسع والهيمنة وضعها مذهبيوها
(منظروها) بما أصبح يعرف بإدارة
ال��ت��وح��ش» ،منبها ً إل��ى «أنّ تقسيم
الشرق األوس��ط إلى كيانات طائفية
سيخلف آث���ارا ً مِّ��دم��رة ف��ي المنطقة

تأجيل الحل
يزيد الوضع سوءا ً

الفروف وباسيل خالل المؤتمر الصحافي في موسكو
وخ��ارج��ه��ا» .وأض���اف« :ف��ي الشرق
األوسط ،سنكون محكومين بالعنف
ال��دائ��م ،ف��ي حين س��ي��واج��ه الغرب
ص��ع��ود األي��دي��ول��وج��ي��ات المعادية
لألجانب والمعادية للمسلمين .إنّ
ردّن���ا ه��و الحفاظ على التنوع في
المنطقة ال���ذي ن���راه أف��ض��ل ضمان
لالستقرار الدولي».
واع��ت��ب��ر أنّ «مجتمعات الشرق
األوس��ط في حاجة إلى األقليات في
المنطقة ،وال سيما المسيحيين ،لما لها
من دور جامع يثري التواصل لطالما
لعبته .أكثر من أي وقت مضى ،ينبغي
لهذا ال��دور أن يبقى مصونا ً من أجل
أن يسود على قوى اإلره��اب المدمرة
وعلى الداعشية».

لبنان المستق ّر
حافز للحلول

ورأى «أنّ هذه الحرب تتطلب من
لبنان أن يكون أكثر قوة واستقرارا ً
بما يمكنه من أداء دور إيجابي كمحفز
للحلول السياسية في المنطقة».
وت��اب��ع باسيل« :إنّ اإلرهابيين
يضعون مسيحيي الشرق األوس��ط
أم��ام خيار الموت بشرف أو العيش
ب��ال��ذل .وإنّ ان��خ��ف��اض ع��دده��م في
العراق واألردن وفلسطين وسورية هو
مؤشر مقلق على األوضاع الراهنة».
وختم وزير الخارجية مؤكدا ً «أننا
غير مستعدين للموت وال للعيش
في ظ�� ّل ه��ذه ال��ظ��روف ،متخلين عن
كرامتنا» .وقال« :سوف نواصل القتال
صونا ً لشرفنا ودفاعا ً عن مصالحنا
وحفاظا على القيم العالمية للتسامح
واإلنسانية .لن نخشى التضحيات
التي قد تتطلبها هذه المعركة .قدرنا
ورسالتنا وواجبنا أن ننتصر».

العملية السياسية...

ونفى الف��روف ،ب��دوره ،وج��ود أي

اتفاق بين المشاركين في محادثات
فيينا حول إبعاد األسد عن التسوية
في سورية ،معربا ً عن أمله في إطالق
العملية السياسية في كانون الثاني
المقبل.
وق���ال« :ل��م يتم التوصل إل��ى أي
ات��ف��اق ح��ول ع��دم مشاركة الرئيس
األسد في مرحلة من مراحل العملية
السياسية».
وأوضح أنّ بعض الشركاء قدّموا
أف��ك��ارا ً بشأن إبعاد األس��د ،لكنّ تلك
األف���ك���ار ل��م ت��ح��ظ ب��اإلج��م��اع خ�لال
محادثات فيينا.
وأش��ار إلى تعديل موقف «بعض
شركائنا الغربيين» ،معربا ً عن أسفه
ألنّ هذا التطور جاء «بثمن باهظ ناتج
عن هجمات إرهابية مر ّوعة ،ونأمل أن
يتب ّنى الشركاء الغربيون اآلخ��رون
هذا الموقف أيضاً».
يخص الموقف القائل إنّ
وفي ما
ّ
من المستحيل إط�لاق حرب حقيقية
ض ّد «داعش» وأمثاله إال بعد توضيح
مصير األسد ،قال الفروف« :نع ّول على
وضع هذه المسألة جانباً».
وأض���اف« :بحثنا ه��ذا الموضوع
بالتفاصيل مع الشركاء األميركيين
الذين سبق لهم أن داف��ع��وا عن هذا
المنطق بإصرار .ويبدو لي أنه لم تعد
هناك أي شكوك في أنّ طرح شروط
مسبقة لتوحيد الصفوف في محاربة
الدولة اإلسالمية يُع ُّد أمرا ً غير مقبول
على اإلطالق».
وق��ال« :ليست ال��دول��ة اإلسالمية
دولة ،طبعاً ،ويكمن واجبنا المشترك
في ع��دم السماح لها بالتح ّول إلى
دولة ،على الرغم من محاوالتها إلقامة
خالفة .إنّ موسكو تأمل في أن يت ّم
إط�لاق العملية السياسية للتسوية
في سورية في الموعد المحدد أيّ في
كانون الثاني عام  ،2016كون هذا
الموعد قابالً للتعديل».

وتابع الف��روف« :كلما أجلنا إطالق
العملية السياسية بين الحكومة
السورية والمعارضة ،ي��زداد الوضع
سوءا ً للشعب السوري».
واعتبر أنّ «إسقاط الطائرة الروسية
ف��وق سيناء ومقتل رك��اب��ه��ا وأف���راد
طاقمها يع ّد اعتداء على روسيا» ،مؤكدا ً
أنّ موسكو «ستستخدم جميع الوسائل
المتاحة للدفاع عن نفسها» .وكشف أنّ
االستخبارات الروسية «تلقت بعض
ردود األفعال من دول معينة بعدما
توجهت موسكو إلى جميع دول العالم
بطلب المساعدة في مالحقة المسؤولين
عن إسقاط الطائرة الروسية يوم 31
تشرين األول ومعاقبته».
وردا ً على سؤال ،أوضح باسيل أنّ
«الجماعات اإلرهابية لديها تصنيف
ب��م��وج��ب ق������رارات األم����م ال��م��ت��ح��دة
والمعاهدة العربية ،حيث هناك ّ
حق
الشعوب في الدفاع عن نفسها وتحرير
ّ
الحق الذي تستند إليه
أرضها ،وهناك
الجماعات اإلرهابية بقتل اآلخر لمجرد
أن��ه اآلخ���ر ،وألن��ه يختلف بالعقيدة
والتفكير .وعلى هذا األساس إنّ القضية
قضية مبدأ وتستند إل��ى المعاهدة
العربية بتصنيف اإلرهاب وإلى قرارات
الشرعية الدولية».
وحول اإلج��راءات األمنية اللبنانية
على الحدود مع سورية ،أكد باسيل
«أنّ اإلج�����راءات األم��ن��ي��ة اللبنانية
لمواجهة اإلره���اب قائمة دائ��م��اً ،إنما
كيف يمكننا مواجهة العقول التي
ت��زرع بأيديولوجيات الحقد وت��زرع
الفوضى من خالل األعمال التخريبية
التفجيرية»؟ وق��ال« :م��ن هنا نداؤنا
دائما ً أنّ األهمية القصوى هي بمواجهة
اإلرهابيين م��ن خ�لال العقيدة التي
ي��ح��اول��ون ن��ش��ره��ا وال��ت��ي ت��ب��ث لهم
من مراكز ومنابع فكرية معلومة من
الجميع .من هنا أق��ول إنّ اإلج��راءات
األمنية قائمة ولسنا في حاجة إلى زيادة
عناصر التوتر في لبنان والمنطقة ،إن
من خالل زيادة أعداد النازحين ،أو من
خالل قيام مخيمات لهؤالء وتشريعها،
االمر الذي عاناه لبنان وما زال بسبب
مخيمات الفلسطينيين ،واألم��ر الذي
يعانيه لبنان وك�� ّل العالم م��ن اآلن
فصاعدا ً بسبب زي���ادة وت��ي��رة تدفق
النازحين إلى أوروبا».
وعن المساعدة العسكرية الروسية
للبنان ،أكد باسيل «أنها نقطة تفاهم
مشتركة بين لبنان وروسيا حول أنّ
هذا الموضوع هو قرار سيادي لبناني
يجب أن يصدر عن لبنان ،وهذا األمر
تحترمه روسيا جيداً ،إنْ كان مع لبنان
أو مع الدول األخرى في المنطقة».

ن�شاطات
 التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون ،في
دارته في الرابية ،وفدا ً من الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات.
 عرض الرئيس نجيب ميقاتي مع سفيرة كندا في لبنان ميشيل كاميرون
التطورات العامة في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية بين لبنان وكندا.

 بحث رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط» ،مع سفير بريطانيا
هوغو شورتر ،التطورات السياسية الراهنة ،في حضور نجله تيمور.

ابراهيم مجتمعا ً إلى وفد الفصائل
التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه ،وفدا ً من
الفصائل والقوى اإلسالمية الفلسطينية ،في حضور ممثل عن ك ّل من األمن
الوطني الفلسطيني والقوة األمنية الفلسطينية ،وتناول البحث الوضع
األمني في المخيمات ،وال سيما في مخيمي برج البراجنة وشاتيال ،وضرورة
تفعيل عمل القوة األمنية وتشديد اإلج��راءات األمنية داخل المخيمات،
إضافة إلى الموضوع الخاص بتحديث وثائق السفر الخاصة بالالجئين
الفلسطينيين في لبنان.

عبّر سياسي مخضرم
عن تخ ّوفه من أن تلقى
«لجنة العشرة النيابية»
التي ق ّررت هيئة مكتب
مجلس النواب تشكيلها
لدرس اقتراحات
ومشاريع القوانين
االنتخابية ،مصير
سابقتها التي شكلت
من عشرة أعضاء
أيضا ً قبل أشهر من
التمديد األول للمجلس
النيابي ،ولم تفلح في
أي من
االتفاق على ّ
االقتراحات والمشاريع
التي ناقشتها ،لكنه رغم
التخ ّوف أمل أن يكون
طرح السيد حسن
نصرالله التسوية
الشاملة مدخالً لنجاح
اللجنة الحالية في أداء
مهمتها...

 عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العالقات اللبنانية ـ
اإليطالية مع سفير إيطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي ،وكانت جولة أفق حول
مجمل األوضاع والتطورات على الساحتين اللبنانية واإلقليمية ،في ضوء ما
تشهده من أحداث دراماتيكية.
وكان المشنوق التقى رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير وبحث
معه ملف التعويضات لألهالي الذين تض ّرروا جراء االنفجارين األخيرين في
برج البراجنة.

 استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن،
السفير الصيني جيانغ جيانغ على رأس وفد من السفارة ،في دارته في خلدة،
في حضور قياديين من الحزب .وجرى البحث ،بحسب بيان« ،العالقات
االستراتيجية بين البلدين وأهمية دور جمهورية الصين الشعبية على
المستوى اإلقليمي والدولي .كما عرض الجانبان آخر المستجدات المحلية
واإلقليمية».
 التقى المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم سفيرة االتحاد
األوروبي كريستينا السن.
ثم التقى النائب جمال الجراح على رأس وفد من مشايخ عشائر مشاريع
القاع.
وكان بصبوص استقبل ،في حضور قائد وحدة القوى السيارة بالوكالة
العميد فادي الهاشم ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان ،السفير
األميركي الجديد ريتشارد جونز يرافقه الملحق األمني لدى السفارة األميركية
أندرو جونسون ومساعده جوزف شليطا.

سالم مستقبالً سكاف في السراي

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم التطورات مع ز ّواره في السراي الحكومية،
حيث التقى سفير بريطانيا هيوغو شورتر الذي كان قدم التعازي بشهداء
تفجيري برج البراجنة ،وسلمه رسالة من رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون.
بعد اللقاء أكد شورتر «وقوف المملكة المتحدة إلى جانب شعب لبنان في
جهوده الرامية لمواجهة الجبناء مرتكبي أعمال اإلرهاب وهزيمتهم».
وأعرب عن أمل المملكة المتحدة «أن يخلق الجو السياسي الحالي الرغبة
في الخروج من المأزق السياسي المستمر ،وباألخص الفراغ الرئاسي» .وقال:
«الوحدة الوطنية اليوم أهم من أي وقت مضى».
واستقبل سالم أيضا ً وزيري اإلعالم رمزي جريج والعمل سجعان قزي.
لحا ً وضروريا ً بعد
وأكد جريج أنّ عقد جلسة لمجلس الوزراء بات مطلبا ً ُم ّ
االنفجارين اإلرهابيين اللذين حصال في الضاحية الجنوبية».
أما قزي ،فتمنى على سالم «أن يلبي ليس دعوة حزب الكتائب أو هذا الفريق
أو ذاك ،ألنّ رئيس الحكومة هو من يتخذ القرار بدعوة المجلس ،بل نأمل أن يلبي
رغبة الشعب اللبناني الذي يريد قبل القيادات أن يرى حكومته تجتمع برئاسة
الرئيس سالم».
والحقاً ،استقبل رئيس الحكومة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الذي
أشار إلى «أنّ العقبة التي تحتاج إلى عالج سريع هي عقبة النفايات ،ودولة
الرئيس مع الوزير أكرم شهيب والفريق المكلف ينشط في إتجاه معالجة ك ّل
اإلشكاالت أو اإلجراءات ،سواء كانت تقنية أو قانونية ،قبل طرحها على مجلس
الوزراء» .وأضاف« :العمل جا ّد وسريع في هذا األمر ،ونأمل في وقت قريب أن
تنجز هذه األمور التي ال يزال دون بعضها النقاشات ،إذا لم أق ّل العقبات ،ويكون
موضوع النفايات فاتحة عمل مجلس ال��وزراء ،على أال يتوقف األمر عند هذا
الموضوع ،بل أن يستكمل عمل مجلس الوزراء في ك ّل القضايا األساسية التي
يحتاج إليها المواطن من الدولة اللبنانية».
والتقى سالم عصراً ،السيدة ميريام الياس سكاف في زي��ارة شكر على
التعزية التي قدّمها للعائلة برحيل النائب السابق الياس سكاف.
ومن زوار السراي :وزير السياحة ميشال فرعون ،عضو كتلة المستقبل
النيابية النائب أحمد فتفت ،رئيس اللجنة التنفيذية االولمبية اللبنانية رئيس
االتحاد اللبناني لكرة الطائرة جان همام ،ووف��د من الجمعيات والروابط
البيروتية.

زعيتر :اللحظة ال�سيا�سية
ال تحتمل �أي مغامرة
رأى وزي��ر األشغال العامة والنقل غ��ازي زعيتر أنه «في ظ ّل التحديات
والظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة وتترك آثارها على وطننا تقع على
عاتقنا مسؤولية وطنية كبرى تستدعي من الجميع العمل على ل ّم الشمل
والتقريب بين المكونات الوطنية والعودة إلى تفعيل عمل المؤسسات بدل
اإلمعان في شلها وتهديم بنيان الدولة».
ورأى زعيتر ،أمام زواره ،أنّ «اللحظة السياسية ال تحتمل أي مغامرة أو
خطوة ناقصة ال تعرف أين تأخذ الوطن ،لذلك تقع المسؤولية على عاتق جميع
القوى السياسية التي يُفترض بها أن تقف عند حدود الخطر».
وأض��اف« :الوضع الصحيح أن يجتمع مجلس ال��وزراء ويتخذ القرارات
التي تهم حياة الناس ،وخصوصا ً أنّ هناك «التزامات للبنان أمام المؤسسات
الدولية ال يمكن تجاوزها وإال فإنّ اللبنانيين جميعا ً سيدفعون ثمنها».
وكان زعيتر بحث مع سفير دولة اإلمارات حمد سعيد الشامسي «العالقات
الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وأوضاع الرعايا اإلماراتيين في لبنان،
واالهتمام بقضايا الجالية اللبنانية في اإلمارات».
كما تلقى اتصاال ً هاتفيا من وزير النقل المصري سعد الجيوشي وتناوال
«موضوع الخط البحري بين اليونان ومصر ولبنان الذي أصبح في مرحلة
متقدمة ج��داً» .ووعد الجيوشي بأنه سيزور ونظيره اليوناني قريباً ،لبنان
لوضع اللمسات األخيرة على هذا المشروع القيِّم».
وتناول الجانبان أيضا ً «مجمل القضايا المتعلقة باالتفاقيات ومذكرات
التفاهم لتطويرها وتنميتها وتسهيل وتنظيم النقل البحري وتفعيل استخدام
الموانئ لما فيه مصلحة مصر ولبنان» ،مؤكدا ً «تشجيع التعاون بين شركات
المالحة ،لتلبية االحتياجات المتزايدة للنقل سواء كان برا ً أو بحراً».
وأشار زعيتر إلى أنّ هذا «يأتي في إطار خطط التنمية التي نقوم بها من خالل
المخطط الشامل الذى يتم وضعه لهذا المرفق في إطار الخطة العامة للدولة،
والذي يحقق بدوره التنسيق والتكامل والربط بين قطاع النقل والقطاعات
األخرى ،كما تحرص وزارة النقل على تطويرالعالقات البحرية بين المنظمات
والهيئات والشركات المالحية ،وتبادل وتدريب الكوادر في النشاطات كافة،
وتبادل المعلومات التي من شأنها تسهيل تدفق السلع التجارية عن طريق
البحار والموانىء وتطوير الموانىء».

