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�سعد الحريري لي�س ك�أبيه �سعودي ًا فهل يدفع لبنان الثمن؟

«رافعة الدم»
ّ
تطل بر�أ�سها مجدداً

 روزانا ر ّمال

حسين حمود
تزامن فرض الكونغرس األميركي عقوبات على مصارف
ق��ال إنها تتعاون م��ع ح��زب ال��ل��ه ،م��ع ات��خ��اذ السعودية ق��رارا ً
بإدراج الحزب ،إضافة إلى أفراد ومؤسسات مالية وتجارية،
على الئحتها اإلرهاب.
و َت َواكب القراران مع تسريب ما ُس ِّمي بمبادرة الرئيس سعد
الحريري حول االستحقاق الرئاسي ،وأتبعت بسلسلة تهديدات
مبطنة للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري واألمين
العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري.
فعقب لقائه رئ��ي��س ح��زب الكتائب س��ام��ي ال��ج��م��يّ��ل ،مطلع
الشهر الحالي في بكفيا ،بارك عسيري المبادرة مح ّذرا ً من «أننا
نشعر ب��أنّ هناك تطورات في المنطقة قد تنعكس على لبنان،
نحن نتخ ّوف من التطورات في ال��دول المجاورة في اإلقليم،
وفي سورية بالتحديد ،ون��رى تحصين لبنان بوجود رئاسة
في لبنان ( )...أمامنا حكومة جديدة وانتخابات وهناك مطالب
لك ّل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين يحتاجون أن يروها تترجم
إلى واقع ،موقفنا هو حرصنا على لبنان ووحدته واستقراره
أي سلبيات يمكن أن تنعكس عليه».
وتجنيبه ّ
ورفض الر ّد على سؤال عما إذا كان «التاريخ قد ُيعيد نفسه،
إما سليمان فرنجية أو الفوضى؟» ،مك ّررا ً مخاوفه على لبنان.
وبعد  24ساعة من تصريح عسيري ،قال أحمد الحريري،
خالل لقاء حواري مع اتحاد جمعيات العائالت البيروتية« :ال
أظ��ن أنّ البلد ق��ادر على تح ّمل فترة إضافية م��ن ع��دم وجود
رئيس ،وإذا فشلت المبادرة في الوصول إلى التسوية واستم ّر
الفراغ ألشهر عدة مقبلة ،فلن ينتخب رئيس للجمهورية على
نار باردة ،بل سيُنتخب بالدماء .فهل نريد أن نك ّرر حربا ً أهلية
ثانية؟»
ثم ولد الحلف المفاجئ .إذ أعلن ولي ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان قبل أربعة أيام عن إنشاء «التحالف العسكري
اإلسالمي» الذي يض ّم  35دولة (من دون عِلمها وبينها لبنان)
بقيادة السعودية ،وذل��ك «لمحاربة اإلره���اب بجميع أشكاله
ومظاهره أيا ً كان مذهبها وتسميتها».
كما أعلن أنّ هناك أكثر من عشر دول إسالمية أخرى مؤيدة
له ،وستتخذ اإلجراءات الالزمة لالنضمام للتحالف.
من هذه المعطيات ،أعادت أوساط سياسية التذكير بأسلوب
ال��دم والتفجيرات واألش�ل�اء التي شهدها لبنان ب��دءا ً باغتيال
الرئيس رفيق الحريري العام  2005حتى اغتيال النقيب في
فرع المعلومات بقوى األمن الداخلي وسام عيد العام .2008
وك�� ّل اغتيال ك��ان يتزامن مع خطوة باتجاه تشكيل المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان الناظرة في قضية اغتيال الحريري
والتي انتهت فيها تحقيقات اللجنة الدولية التابعة للمحكمة إلى
اتهام سورية بالجريمة ثم عادت والت ّفت نحو حزب الله بهذا
االتهام.
وتساءلت األوس��اط هل ستعود «رافعة الدم» التي أوصلت
إلى المحكمة الدولية من دون توقيع لبنان رسمياً ،عبر رئيس
جمهوريته آنذاك العماد إميل لحود وال إطالع المجلس النيابي
على نظامها وآلية عملها ،واالكتفاء بما ق�� ّررت��ه حكومة فؤاد
السنيورة البتراء حينها ،هل ستعود تلك الرافعة إل��ى العمل
إلجبار اللبنانيين على إنجاز االستحقاقات الخاصة بهم وحدهم
بالقوة وفق أهواء خارجية ينقسم حولها اللبنانيون؟
ولفتت األوساط إلى عودة ظهور االنتحاريين مع أحزمتهم
الناسفة الجاهزة للتفجير في عدد من المناطق ،وهي ليست
منفصلة عن تفجي َري برج البراجنة األخيرين اللذين هدفا إلى
الفتنة وتفجير حرب أهلية جديدة بين اللبنانيين والفلسطينيين،
على غرار ما حصل عام  ،1975لمفاقمة حال االهتراء السياسي
واألمني واالقتصادي للدولة ح ّد اإلفالس في ك ّل شيء ثم يأتي
َمن «يشتريها» أنقاضا ً وف��رض شروطه عليها ،وفي طليعتها
إنهاء المقاومة ض�� ّد «إس��رائ��ي��ل» .لكن وع��ي القيادات اللبنانية
والفلسطينية ويقظتها أفشال المخطط الجديد في بدايته.
ومع ذلك ال ي��زال صاحب «المشروع» ،وهو األميركي في
األصل ،يسعى إلى تحقيق ما يطمح إليه بوسائل مختلفة ،وهي
ستزداد قسوة في المرحلة المقبلة ،ونذرها العقوبات المالية
واإلعالمية التي فرضت على المقاومة ،قبل تحريك رافعة الدم
مجدداً ،تختم المصادر.

ن�شاطات

التنصل
يشكل تيار المستقبل اليوم نموذجا ً صارخا ً من
ّ
مؤسس التيار ،رئيس وزراء لبنان األسبق
من معظم مبادئ
ّ
الراحل رفيق الحريري ،ويمثل أيضا ً نموذجا ً واضحا ً من
االنغماس المطلق ،ومن دون إعادة نظر أو قدرة على الرفض
واالعتراض لما يتلقاه من المملكة العربية السعودية من
متغيّرات ومواقف توجب عليه التموضع على طريقة «ن ّفذ
واألصح «ن ّفذ وال تعترض».
ثم اعترض».
ّ
تطغى الديكتاتورية الكاملة ،اليوم ،على العالقة بين
المملكة العربية السعودية وتيار المستقبل ،حيث ال
يسع التيار المشاركة في أيّ خيار أو قرار أو حتى طلب
اجتماع مع المسؤولين السعوديين إذا كان في وقت غير
مالئم أو ال تجد فيه السعودية مصلحة ،فال يشعر زعيم
المستقبل سعد الحريري اليوم بما كان يشعر به والده
رفيق الحريري نفسه ،حيث كان المسؤولون السعوديون
يعتبرونه شريكا ُ ف��ي العديد م��ن المصالح ف��ي لبنان
وفرنسا ،وكان له الفضل في تعزيز موقع السعودية في
أوروب��ا بعدما استطاع استثمار صداقته بجاك شيراك
المرشح لرئاسة بلدية باريس ودعمه حتى وصل إلى
الرئاسة ففتحت فرنسا مرحلة جديدة من العالقات مع
السعودية؛ وك ّل هذا بفضل رفيق الحريري .األمر نفسه
ينطبق على لبنان ،حيث استطاع إدخال النفوذ السعودي
إليه بعد اتفاق الطائف من بوابة إع��ادة اإلعمار فدخلت
األيادي البيضاء إلى األراضي اللبنانية.
رفيق الحريري شريك كامل في العالقة مع المملكة،
أما سعد فهو اليوم تابع أو ملحق يترتب عليه التنفيذ
فقط ،حتى أنها في أكثر من مرة تمنعت عن دعم وصوله
لرئاسة الحكومة ،وهو يعرف أنها قد تعيد الكرة اليوم وال
تس ّميه ،خصوصا ً أنّ هناك من ال يفضل في الديوان الملكي

بري مجتمعا ً إلى سالم في عين التينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
رئيس الحكومة تمام سالم وعرض معه األوضاع الراهنة.
وقال الرئيس سالم بعد اللقاء« :التداول والتشاور دائما ً مع
الرئيس بري ضروري في ك ّل األمور التي تهم البلد والوطن
والناس .وطبعا ً هناك العديد من القضايا المطروحة اليوم
والتي تتطلب التشاور».
وع ّما إذا كانت الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستبحث
مسألة انضمام لبنان إلى التحالف اإلسالمي ض ّد اإلرهاب،
أج��اب« :ه��ذه الجلسة مخصصة لبحث موضوع النفايات
وترحيلها ،وإزال��ة ه��ذه الموبقات والسموم عن المواطن
اللبناني وعن مناطقنا وإعادة الحالة إلى النظافة المرجوة
التي التي نأمل أن تنعكس أيضا ً نظافة في أمور أخرى في
البلد بحاجة إليها».
ولفت إلى أنّ هناك إيجابية تجاه موضوع الترحيل ،وأنّ
هناك تصورا ً «سيتم طرحه كامالً وتستكمل مستلزمات هذا
الترحيل ،وطبعا ً هو إجراء انتقالي أو موقت إلى أن نتمكن من
اعتماد خطة وحلول مستدامة لهذا الوضع».
وجه دعوة إلى عقد جلسة للمجلس
وكان رئيس الحكومة ّ
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر االثنين في  21كانون األول
 2015لبحث اقتراحات وزير الزراعة لمعالجة وضع النفايات
المنزلية الصلبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ثم استقبل ب��ري رئيس تيار التوحيد اللبناني الوزير
السابق وئام وهاب الذي قدم إليه التعازي بوفاة شقيقته،
وق��ال بعد اللقاء« :ما زلت على رأي��ي بأنني ض ّد الترحيل
وأعتبر أنه يكلف أكثر مما كانت تكلفنا سوكلين» .وأضاف:

 بحث الرئيس أمين الجميل ،في دارته في بكفيا ،مع السفير
المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد تطورات األوضاع السياسية
في لبنان والمنطقة.
 التقى الرئيس نجيب ميقاتي وفدا ً من الهيئة اإلدارية للرابطة
الثقافية في طرابلس برئاسة رامز الفري الذي شكره باسم الرابطة
على اإلنجاز الكبير الذي تحقق على يديه بإعادة تأهيل وتجهيز
مسرح الرابطة.
ون ّوه ميقاتي بدور الرابطة التاريخي في مدينة طرابلس ،متمنيا ً
«أن يبقى ه��ذا الصرح الثقافي العريق بعيدا ً من ك� ّل الزواريب
والمهاترات السياسية».
 استقبل وزير الصناعة حسين الحاج حسن سفير تونس
كريم بودالي وعرض معه سبل تطوير آفاق التعاون بين لبنان
وتونس في الميادين االقتصادية والصناعية والتبادلية.
 عرضت سفيرة االتحاد األوروبي في لبنان كريستينا السن
التطورات والعالقات الثنائية والمشاريع التي يمولها االتحاد
في لبنان مع ك ّل من رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة ومحافظ بيروت زياد شبيب.
 جال السفير التركي في لبنان تشاغاتاي أرسياز على عدد
من الشخصيات السياسية ،فزار وزيري السياحة ميشال فرعون
والعمل سجعان قزي .كما زار أرسياز رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن في دارته في خلدة.
 ع��رض متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس
المطران الياس عوده مع وزيرة المهجرين أليس شبطيني ،يرافقها
مدير عام وزارة المهجرين أحمد حمود ورئيس صندوق المهجرين
العميد نقوال الهبر ،األوضاع العامة.
ثم استقبل عودة الوزير السابق ابراهيم شمس الدين.

اعتبرت مصادر
متابعة أنّ قرار
الكونغرس األميركي
ض ّد حزب الله
والمقاومة ،كشف
المستور بالنسبة إلى
قرار إدارة «عربسات»
حجب قناة «المنار»
عن قمرها ،وأ ّكد
المؤكد بأنّ الذين
اتخذوه من العرب هم
مج ّرد أدوات تنفيذية
للتعليمات األميركية
ـ«إسرائيلية» ،أل ّنه
ليس خافيا ً على أحد
أنّ النيل من المقاومة
ومحورها ودولها
وقواها هو في األصل
هدف أميركي ـ
«إسرائيلي»!...

تدمير ما بقي من سلم أهلي في البالد؟ هل يدرك التيار
معنى هذه الموافقة وهذه الشراكة على الوضع الداخلي
الهش أصالً؟
ً
ً
يقدّم تيار المستقبل اليوم نفسه تيارا منغمسا حتى
الرأس بالتوجه السعودي ،ضاربا ً بعرض الحائط ك ّل ما
يقدّمه لجمهوره واللبنانيين من شعارات أبرزها «لبنان
أوالً» والذي أصبح اليوم «السعودية أوالً» ،بك ّل المقاييس،
ال يستطيع المستقبل حتى ال��دف��اع ع��ن م��واق��ف رفيق
الحريري أمام السعودية وعن ك ّل ما سعى إليه الراحل
في حياته وعن جوالته وصوالته واجتماعاته المكثفة من
اجل حزب الله والمقاومة ومن أجل منع إدراج الحزب على
الئحة اإلرهاب في أوروبا بالتعاون مع جاك شيراك ،ولعب
أيضا ً في حرب نيسان  96دورا ً لتشريع وجود المقاومة
في لبنان وحماية المدنيين من االعتداء على الحدود –
وشهادة مصطفى ناصر أمام المحكمة الدولية موجودة في
هذا اإلطار  -هكذا كان ينظر رفيق الحريري إلى حزب الله
ومهما كانت الظروف ،فلن يصبح الحزب إرهابيا ً بالنسبة
إليه ،وال يمكن تغيير موقفه عموديا ً بسذاجة.
عبّر حزب الله عن شكوكه العميقة بالخلفيات واألهداف
وراء إعالن المملكة السعودية للتحالف اإلسالمي العسكري
لمحاربة اإلره���اب ،ورأى في ه��ذا اإلع�لان استجابة من
السعودية ومن دول أخرى لقرار أميركي؛ متسائالً حول
جدارة السعودية في قيادة تحالف ض ّد اإلرهاب وهي التي
تتح ّمل مسؤولية الفكر اإلرهابي المتطرف والمتشدّد كما
أنها تستم ّر في تب ّني هذا الفكر ودعمه في ك ّل العالم.
يحق لحزب الله الحديث بهذه النبرة عن المملكة ،وهو
الذي يص ّنف لديها إرهابيا ً طالما أنّ شريكه في الوطن
ال يعير هذا األمر أهمية حتى وصل اليوم إلى ما وصلت
األمور عليه من إمكانية انزالق السعودية في مخاطر تنفيذ
مصالح أميركية في سورية ض ّد حزب الله ،فيقع األعظم
في لبنان.

وفد ديبلوما�سي ي�سلم رئي�س الحكومة
�سالم يبحث مع ب ّري التطورات� :سنطرح
في الجل�سة المقبلة ت�ص ُّور ًا كام ًال لترحيل النفايات دعوة �إلى م�ؤتمر الدول المانحة ل�سورية

وهّ اب :ض ّد الترحيل

الحاج حسن مستقبالً بودالي

العالقة معه أصالً مثل ولي العهد محمد بن نايف« ،سفاح»
السعودية ،حسب إف��ادة الحريري إل��ى لجنة التحقيق
الدولية.
ال يستطيع الحريري اليوم وكامل فريقه األزرق انتقاد
المملكة العربية السعودية في شيء ،ولو كان يع ّرض
سيادة لبنان للخطر حتى ،وال يستطيع الحريري أصالً
تقديم اعتراض للسفير السعودي في لبنان علي عواض
العسيري ع��ن أيّ أم��ر أو ق��رار يتعلق بلبنان اتخذته
ال��س��ع��ودي��ة ،والعسيري ال���ذي يختلف ف��ي ح �دّت��ه عن
باقي سفراء السعودية الذين عرفهم لبنان في هدوئهم
ومحاولتهم الظهور بمسافة واحدة من اللبنانيين ،أصالً
غير قادر هو اآلخر على ممارسة مهمته سياسياً ،إذا كانت
األوام��ر السعودية كلها تأتي على شاكلة قرار محمد بن
سلمان وزير الدفاع «ن ّفذ وال تعترض».
التعاطي مع السلطات السعودية بال شك ديكتاتورية
كاملة ،على الجميع أخذها بعين االعتبار ،وتيار المستقبل
الذي يتف ّرج اليوم على لبنان يُساق إلى حلف سعودي
عربي – إسالمي لمكافحة اإلرهاب كرها ً ال يستطيع حتى
طلب االستفسار عن ماهية اإلرهاب بالمفهوم السعودي
ص ّنف تنظيما ً إرهابيا ً عند
وتعريفه ،فحزب الله مثالً ُ
المملكة من دون أن يعترض تيار المستقبل ،وإذا كان
هذا هو تصنيف المملكة للحزب فهل هذا يعني أنّ مواقعه
قد تكون مستهدفة في سورية طالما أنّ مستشار وزير
الدفاع السعودي «العسيري  »2في المملكة ص� ّرح أنّ
مهمة الحلف ليست فقط قتال «داعش»؟ هل سيسكت تيار
المستقبل أم��ام حلف مريب وتصنيف مهين لشريك في
بالده وهو شريك وفصيل مقاوم ح ّرر وقاتل أعتى قوة في
الشرق األوسط ،ودحر االحتالل عن جنوب لبنان؟ هل يريد
المستقبل أن يكون شريكا ً في حلف قد يتمادى ويتهاون
في مسألة استهداف معاقل لحزب الله في سورية طالما
أنّ تعريفه لإلرهاب واضح ،فيكون المستقبل شريكا ً في

خفايا
خفايا

«أنا ال الوم دولة الرئيس سالم ألنه انتظر أشهرا ً وقام بك ّل ما
يجب أن يقوم به ولم يساعده أحد في إيجاد مخرج ولم يبق
أمامه سوى هذا المخرج ،رغم أنّ المسألة محلولة في الشمال
والبقاع والجنوب ،وال أدري لماذا فشلت ك ّل الدولة في بيروت
وجبل لبنان في فرض حل معين يراعي الشروط البيئية
ويأخذ بعين االعتبار مشكلتنا المالية  ،فقد كنا نرى أنّ سعر
المئة وخمسين للطن في سوكلين هو سعر مرتفع واآلن نتجه
إلى سعر أغلى بكثير .لذلك أتمنى أنه بدل أن يتخذ مجلس
الوزراء القرار النهائي بترحيل النفايات أن يأخذ قرارا ً جريئا ً
بمعالجة المسألة على األرض اللبنانية بشفافية ومن دون
صراعات وتجاذبات سياسية».
وتطرق وهّ ��اب إلى موضوع الرئاسة ومبادرة الرئيس
سعد الحريري ،فقال« :أنا أرى أنّ هناك ظروفا ً معينة إقليمية
ودولية مؤاتية النتخاب رئيس للجمهورية رغم ك ّل األجواء
التي نراها .هناك شعور لدي أنّ هناك ظروفا ً معينة مؤاتية
النتخاب رئيس للجمهورية ،والباقي تفاصيل تبحث ضمن 8
آذار و  14آذار لكي يتم التوصل إلى إنجاز هذا االستحقاق».
وأض��اف« :سليمان فرنجية يتمتع بك ّل الصفات التي
تسمح له بأن يكون رئيسا ً للجمهورية ،وهو يتمتع بهذه
الصفات الوطنية والعربية والمسيحية التي تسمح له بأن
يكون رئيسا ً للجمهورية .وسليمان فرنجية ال ننسى أنه كان
واح��دا ً من الموارنة األربعة األساسيين الذين اجتمعوا في
بكركي ،وقيل للبنانيين أنّ المطلوب اختيار واحد من هؤالء
األربعة .لسليمان فرنجية الحق بأنّ يسعى ألن يكون رئيسا ً
 ،لكنّ الموضوع بحاجة إلى نقاش أعمق ألنّ المسألة ليست
مسألة الرئيس فقط بل هي أيضا ً مسألة رئيس الحكومة وما
هو البرنامج وما هو قانون االنتخاب ،أي سلة متكاملة».

مخزومي يزور عون والجم ّيل
والقن�صل العام الم�صري
زار رئيس ح��زب الحوار الوطني
ف��ؤاد مخزومي رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون
في دارته في الرابية ،مهنئا ً باألعياد،
وبحث معه األوضاع العامة في البالد
والمنطقة ،ووضعه في أجواء لقاءاته
م��ع المسؤولين الكبار ف��ي باريس
وروما.
وأث��ن��ى م��خ��زوم��ي على «انفتاح
العماد ع��ون على مختلف األط��راف
السياسية ،واعتماده سياسة الحوار،
وج���دد ت��أي��ي��ده للجهود المبذولة
النتخاب رئيس للجمهورية ،داعيا ً
إل���ى «ال���ت���روي ب��ان��ت��ظ��ار أن تحط
االتصاالت والتسويات في الخارج
رحالها ،وأن يشكل انتخاب الرئيس
قيامة حقيقية لمؤسسات الدولة وفي
المقدمة منها مجلس النواب الذي
يجب أن يأتي عبر قانون لالنتخاب
يعتمد النسبية».
وح���ذر م��ن أن «ي��ج��ري التمديد
للوضع القائم لمدة  6سنوات قادمة،
وك��ذل��ك م��ن أي��ة صفقة على حساب
التغيير الذي يطمح إليه اللبنانيون،
وخصوصا ً الشباب الذي تحرك بقوة
ض � ّد الفساد والتحاصص وتقاسم
موارد الدولة».
وردا ً على سؤال عن رأيه بالمبادرة

عون مستقبالً مخزومي في الرابية
الرئاسية األخيرة ،أجاب مخزومي:
«ك��ان من الممكن أن يكون اإلخ��راج
أف���ض���ل ،وك����ان م���ن ال��م��ف��ت��رض أن
يتم البحث م��ع الحلفاء قبل طرح
المبادرة» ،مشدّدا ً على «أنّ ما ينقص
هو التوافق كما حصل في الدوحة».
من جهة أخرى ،زار مخزومي رئيس
حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل
في دارت��ه في بكفيا .وأكد بعد اللقاء
أنه يتفق مع الجميل «على ضرورة

إن��ت��خ��اب رئ��ي��س ب��أس��رع م��ا يمكن،
وكذلك على أهمية اعتماد الشفافية في
مقاربة ملف النفط والغاز وفي رفض
الصفقات عند التصدي لهذه الثروة
التي هي ملك للبنانيين ويعول عليها
ف��ي نهضة إقتصادية تدعم صمود
الشباب اللبناني في بلده».
وكان مخزومي التقى القنصل العام
المصري شريف البحراوي وبحث
معه في تطورات المنطقة.

زار وف��د ديبلوماسي ض � ّم سفراء بريطانيا هيوغو
شورتر ،ألمانيا مارتن ه��وث ،نائبة سفيرة النروج آن
ج��ي��روم وقنصل الكويت أحمد السبتي ممثالً السفير
الكويتي ونائب المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان
فيليب الزاريني ،رئيس الحكومة ت ّمام سالم في السراي
الحكومية أمس ،وسلمه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر
الدول المانحة لسورية ،الذي ينعقد في لندن في  4شباط
.2016
وتال شورتر بعد اللقاء بيانا ً باسم الوفد أكد فيه «أنّ
بريطانيا والكويت وألمانيا والنروج واألمم المتحدة تشعر
بقلق بالغ إزاء معاناة الشعب السوري وتداعيات األزمة
المستمرة على المجتمعات المضيفة في المنطقة».
وأضاف« :سنكثف جهودنا بشكل مباشر وعبر المجتمع
ال��دول��ي لدعم لبنان ال��ذي استضاف شعبه وحكومته
بسخاء عارم عددا ً هائالً من الالجئين ،ومن المهم جدا ً أن
تقابل األسرة الدولية هذا السخاء بالمثل .وكما سبق وقلنا
إنّ إيجاد ح ّل سياسي لألزمة السورية أصبح ضرورة
ملحة لكي تتوفر الظروف المالئمة لعودة الالجئين إلى
س��وري��ة ،لكن بينما تعمل األس��رة الدولية على إيجاد
هذا الح ّل يجب أن نبذل المزيد من أجل حماية ماليين
السوريين المحتاجين داخل سورية وفي أنحاء المنطقة

كافة .ويهدف هذا المؤتمر إلى تحديد مقاربات على المدى
الطويل وتأمين تمويل لخلق فرص جديدة وتوفير التعليم
للماليين من المتض ِّررين في أنحاء المنطقة من الجئين
ومواطنين في الدول المضيفة».
كما استقبل الرئيس سالم عضو تكتل التغيير واإلصالح
النائب نبيل نقوال الذي قال بعد اللقاء « :بحثت معه في
موضوعين مهمين يعاني منهما ك ّل لبنان ومنطقة المتن
الشمالي بشكل خاص :زحمة السير التي أرهقت الناس
وملف النفايات وقضية جسر جل ديب الذي س ُتح ّل قضية
الشرق األوسط قبله ،ووعدنا الرئيس خيراً .وتطرقنا إلى
الخوف في حال العواصف القوية أن يحصل انهيار للطريق
في ضبيه الذي سيقطع الشمال عن بيروت ،وهذا األمر
يستوجب معالجة سريعة قبل بدء العواصف وحصلنا
على وعد من دولة الرئيس بحله مع وزارة األشغال».
وأض����اف« :ك��ان��ت لنا ج��ول��ة ح��ول معالجة قضية
النفايات التي يعانيها المتن الشمالي بسبب عدم وجود
أراض لوضع النفايات فيها والرئيس سالم وعد بأن تكون
الحلول االثنين المقبل في جلسة مجلس الوزراء وسنعمل
على حلول المركزية في المرحلة المقبلة».
ومن ز ّوار السراي :مدّعي عام التمييز القاضي سمير
حمود.

�شورتر يلتقي مقبل ويعلن عن دعم بريطاني
لإن�شاء فوج الحدود البرية الرابع
أكد السفير البريطاني في لبنان
هيوغر شورتر أنّ «بريطانيا تقف
إل��ى ج��ان��ب لبنان ف��ي ح��رب��ه ض ّد
اإلره���اب» ،معلنا ً رسميا ً عن دعم
بريطاني جديد بقيمة  10ماليين
دوالر إلنشاء فوج الحدود البرية
ال��راب��ع وتجهيزه ،ف��ي إط���ار آخر
مرحلة م��ن برنامج ال��ش��راك��ة مع
الجيش بعنوان «تدريب وتجهيز».
وق��ال ش��ورت��ر بعد لقائه نائب
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة وزي����ر ال��دف��اع
الوطني سمير مقبل:
«سيساهم ه��ذا األم��ر في توفير
حماية أفضل لما تبقى من حدود
لبنان البرية الممتدة على 100
كيلومتر ،وسيكمل العمل الممتاز
الذي تقوم به أفواج الحدود البرية
ال��ث�لاث��ة األخ���رى .وسيتم تجهيز
فوج الحدود البرية الرابع بأحدث
األجهزة واالت��ص��االت والكاميرات
�ص��ات ال��م��راق��ب��ة المتحركة
وم��ن� ّ
وأب��راج مراقبة الحدود وآليات من
نوع «ران��ج روف��ر» للمساعدة على
حماية الحدود».
وأض��اف« :نحن ندرك أنّ لبنان
ما زال يواجه تحديات هائلة بما في
ذلك اإلرهاب وتبعات النزاع الدائر
ف��ي س��وري��ة .نحن ع��ازم��ون على
البقاء إلى جانب لبنان في دفاعه
عن سيادته واستقراره وازدهاره».
ورحب مقبل ،من جهته ،بـ«الدعم
والمساعدات التي قدمتها وتقدمها
وستقدمها بريطانيا ،وخصوصا ً
أله��م��ي��ت��ه��ا وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا ف���ي ه��ذه
المرحلة التي يتعرض فيها لبنان
لهجمات إره��اب��ي��ة وبعدما أثبت

مقبل وشورتر والملحق العسكري البريطاني
الجيش جدارة وكفاية عاليتين في
المواجهة وبات شريكا ً أساسيا ً في
محاربة اإلرهاب».
ويأتي اللقاء بعد الزيارة األولى
التي قام بها شورتر أول من أمس
لفوج الحدود البرية في شدرا حيث
اطلع عن كثب على نجاح مشروع
تأمين الحدود الذي ينفذه الجيش
ورافقه في ال��زي��ارة العميد الركن
البحري جوزف سركيس والملحق
العسكري البريطاني المقدم كريس
غاننغ.
واط��ل��ع السفير البريطاني في
ع��ك��ار م��ن ك��ب��ار ال��ض��ب��اط الجيش
على طريقة قيام أف���واج الحدود
البرية بتحديد النشاطات التي
يقوم بها مسلحون غير شرعيين
وص�دّه��ا ومنعها .وق��د ساهم ذلك

ف��ي ال��ح � ّد م��ن عمليات التهريب
عبر الحدود وبضمان أمن مصادر
رزق المجتمعات المقيمة في تلك
المناطق.
وتضمنت مراجعة استراتيجية
األمن والدفاع لدى المملكة المتحدة
ال��ت��ي ن��ش��رت ال��ش��ه��ر ال��ف��ائ��ت أنّ
بريطانيا ستزيد من دعمها للبنان
من أجل تعزيز أمنه.
ويختتم ه��ذا التمويل الجديد
برنامجا ً بعنوان «تدريب وتجهيز»
إلن��ش��اء أف����واج ال���ح���دود ال��ب��ري��ة
وت��ع��زي��زه��ا وال��ب��ال��غ��ة قميته 50
مليون دوالر وهو القسم األكبر من
برنامج الدعم البريطاني للجيش.
وكان مقبل التقى النائب هادي
حبيش وع���رض معه ال��ت��ط��ورات
العامة.

�أبو فاعور� :إعالن فرنجية تر�شحه
حافز �إ�ضافي للت�سوية
اعتبر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «أنّ ترشيح
النائب سليمان فرنجية وإعالن نفسه بترشحه للرئاسة
سيعطي هذه المبادرة والتسوية حافزا ً إضافياً».
وفي كلمة ألقاها خالل لقاء عقد في نادي بكيفا الثقافي
االجتماعي في راشيا ،قال أبو فاعور« :سيبقى وليد جنبالط
يبذل كل المساعي من أجل الوصول بهذه التسوية إلى
جعلها في مصاف التسويات الوطنية التي تعيد الحياة

إلى المؤسسات الدستورية وتطلق باب المصالحة بين
المواطنين اللبنانيين وبين القوى السياسية التي تتنازع
االختالفات والخالفات حول كثير من القضايا» .وأكد «أنّ
النقاش حول الرئاسة يجب أن ال يمر على جثة الحكومة أو
االستسالم للفراغ الحاصل في المؤسسات الدستورية إن
كان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو على مستوى
الرئاسة».

