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الرئا�سة اللبنانية بين بور�صة ال�سيا�سة الفرن�سية وال�سهم الإيراني ال�صاعد...

محمد حمية
من عين التينة وبعد خروجه من جلسة الحوار الوطني التي خلت
من الكالم الرئاسي ،أكد رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية
االستمرار بترشحه للرئاسة ،متسائالً« :ال أفهم كيف ينسحب صاحب
الـ 70صوتا ً لمن يملك  40صوتاً».
ق��ال فرنجية كلماته وم��ش��ى ،م��وق��ف يشبه ذاك ال��م��وق��ف الذي
أطلقه فرنجية م��ن على ال��ص��رح البطريركي عقب انتهاء مشهدية
معراب وترشيح رئيس «القوات» سمير جعجع لرئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون.
لكن هل يكفي النصاب القانوني إليصال أي من المرشحين إلى
قصر بعبدا؟ أم أن النصاب السياسي واإلقليمي وال��دول��ي ممرات
رئيسية ألي تسوية رئاسية؟
تظهر عملية االنتخاب الرئاسي بعد اتفاق الطائف ،أن أيا ً من رؤساء
الجمهورية ل��م يدخل «القصر» م��ن دون ت��واف��ر «ت��روي��ك��ا» التوافق
المحلي – اإلقليمي  -ال��دول��ي ،كما تثبت أن انتخابهم يتم خارج
ال��ن��دوة البرلمانية من خ�لال تسوية خارجية  -داخلية ليتم الحقا ً
تزكية المرشح التوافقي رئيسا ً في المجلس النيابي في عملية تقنية
ال سياسية  -ديمقراطية ،وهذا ما حصل في انتخاب الرؤساء الياس
الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان.
لكن ماذا يقصد الوزير فرنجية في تصريحه؟
ال يجد المتابعون المحليون للشأن الرئاسي صعوبة الستنتاج أن
تقصد «زعيم زغرتا» ذكر الرقم  70كرسالة مشفرة للمعنيين ،بأن
ُّ
األكثرية القانونية التي يمتلكها توازي بأهميتها األكثرية التي يمتلكها
منافسوه على الرئاسة في الساحة المسيحية.
وفي السياق ،ترفض مصادر معنية بالملف الرئاسي وضع كالم
فرنجية في خانة جلسة نصاب قانوني أو أرقام ألعضاء في البرلمان
النيابي يؤيدون ترشيح فرنجية للرئاسة ،وتوضح أنه جاء في إطار
الداللة السياسية ال العددية ،أي هذا الرقم يظهر قوة فرنجية السياسية
على الساحة الوطنية وقوته في منطق التفاوض مع أخصامه وإظهار
أوراق القوة السياسية وليس ضمن لعبة األصوات.
وتشير المصادر نفسها في حديث لـ«البناء» ،إلى أن «األهم من الـ
 70صوتا ً التي تحدّث عنها فرنجية ،هو أنه يجمع ما بين األكثرية
البرلمانية والميثاقية ،واصفة ذلك بـ«الجوهرة الثمينة» لفريق  8آذار
في ظل الظروف المحلية واإلقليمية الراهنة.
وتذهب المصادر بعيدا ًبالقول« :إذا امتلك العماد عون هذه الجوهرة،
فإن فرنجية سيعلن ترشيح الجنرال علناً» .وتذكر بكالم عون بأنه
سيؤيد ترشيح فرنجية إذا رشحه ال��ح��ري��ري .وتفضل المصادر
ذهاب فريق  8آذار حتى النهاية في ترشيح فرنجية لمعرفة إذا ما
كانت مبادرة الحريري مناورة أم ال .وعن سبب إحجام الحريري عن
ترشيح فرنجية ،تجيب المصادر بالقول« :كيف يرشح الحريري
فرنجية بشك ٍل رسمي والموقف غير مكتمل لدى حلفائه في  8آذار؟».
وعن احتمال إعالن الحريري الترشيح رسميا ً في ذكرى  14شباط
المقبل ،تجيب المصادر« :هذا شأن الحريري نفسه».
وتعقب المصادر على الرقم  70بالقول إن «رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبالط ،لم يخفيا موقفهما
الداعم لترشيح فرنجية ،لذلك ما قاله فرنجية ليس كالما ً جديداً».
وتعول المصادر على التوافق محليا ً في الملف الرئاسي ،وتبدي
ارتياحها للظروف اإلقليمية والدولية التي تصب في مصلحة دعم
ترشيح فرنجية ،وتشير إلى االتصال الهاتفي الذي تلقاه فرنجية من
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند من أكثر من شهرين.
وعن زي��ارة وزي��ر الخارجية جبران باسيل إلى فرنجية إلقناعه
بتبنّي خيار ترشيح عون ،تذكر المصادر بكالم فرنجية األخير «إذا
كان هناك  Plan Bفيكون العماد عون  Plan Aوإذا لم يوافق على
 Plan Bفال نعترف بالـ.»Plan A
أم��ا مصادر قيادية في التيار الوطني الحر ،فتقول لـ«البناء» إن
ال��وزي��ر فرنجية ي��درك ب��أن فريق المقاومة لن يغيّر في موقفه من
ترشيح عون ،وبالتالي سيدعم أي اتفاق بين المسيحيين ال سيما بين
«القوات» و«التيار» اللذين يشكالن  80في المئة من المسيحيين.
وتقر المصادر بأنه «ال يمكن أن يصل عون إلى بعبدا إال بالحوار
مع جميع األطراف ،ال سيما الرئيسين بري والحريري ،كما أن ملف
الرئاسة في لبنان ال ُي��دار بعدد األص��وات ،بل إن المعترضين على
وص��ول عون لن يؤمنوا النصاب الدستوري ولو توفر له النصاب
القانوني» ،وتضيف« :حتى لو أعلن فرنجية أن��ه سيص ّوت لعون،
فإن تيار المستقبل لن يؤمن النصاب الدستوري وبالتالي ستشكل
الميثاقية عقبة».
وتراهن المصادر على أن «إيران وسورية يوليان الملف الرئاسي
لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،ما يعني أن ال تسوية
خارجية من دون موافقة حزب الله وحليفه عون ،وهذا يحتاج بحسب
المصادر إلى اتفاق السلة الكاملة المتكاملة أقله التوافق على قانون
االنتخاب النسبي ال��ذي يعتبر العقبة الرئيسية فضالً عن شخص
رئيس الحكومة وتوزيع الوزراء .وتقول المصادر عن أسباب ترشيح
جعجع لعون بأن «القاعدة المسيحية المتعاطفة مع حزب القوات بدأت
منذ فترة ترى في العماد عون بأنه يملك قضية حق ،ما خلق مزاجا ً
َ
يخف على جعجع الذي قرأ أيضا ً مسار
قواتيا ً مؤيدا ً لعون وهذا لم
التحوالت في المنطقة بأنها تميل لمصلحة محور المقاومة ،لذلك
قام بإعادة تموضع ،وما المبادئ العشرة التي طرحها في الوثيقة
إال انعكاس لموازين القوى الجديدة ،فللمرة األول��ى يجاهر جعجع
بالعداء إلسرائيل ويتحدث بالعالقة الجيدة مع الدول العربية من بينها
سورية».
وتميّز المصادر بين «قاعدتين» في التيار الوطني الحر ،األولى
المؤيدون ،والثانية الملتزمون الذين أيدوا االتفاق بين التيار والقوات،
ألنهم يرون في ذلك قوة دفع لوصول عون إلى الرئاسة.

ن�شاطات
 ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الدورة
االستثنائية لمجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك في لبنان ،التي
تستمر حتى اليوم في بكركي ،تحت عنوان «رابطة كاريتاس لبنان»
من أجل دراس��ة التعديالت المقترحة على النظام األساسي لرابطة
كاريتاس على أن تجري اليوم انتخابات أعضاء مكتب ومجلس ومرشد
عام لرابطة كاريتاس لبنان ،ومرشد عام للعمل الرعوي الجامعي.
وسيُذاع البيان الختامي ظهر اليوم في بكركي.
ـ استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة،
النائب خضر حبيب وبحث معه األوضاع العامة في البالد.
كما استقبل ملحق الدفاع األميركي في لبنان العقيد ريتشارد كويرك،
وتناول البحث عالقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

قهوجي والملحق العسكري األميركي

(مديرية التوجيه)

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
منذ اندالع أزمات المنطقة والموقف الفرنسي يترجم مواقف
الحلف األميركي الغربي والخليجي ،وهو جزء ال يتجزأ من
الحرب على األنظمة التي حكم بعضها ألكثر من ثالثين سنة،
فوجدت فرنسا حاضنة صروح الديمقراطية وحقوق اإلنسان
نفسها ،منسجمة مع ضرورة اللحاق بموجة التغيير المقبلة
على مناطق حتى لو كانت تتمتع بخصوصية كبرى لديها مثل
سورية.
الالفت أنّ فرنسا لم تتقدّم بمظهر صانع الحدث في سورية
بعد اندالع أزمة الديمقراطية المفترضة فيها ،بل مشت طريق
التبعية السياسية المطلقة للرغبة والرؤية والمنطق األميركي
الذي كان هو اآلخر منطقا ً قابالً للم ّد والجزر ،فتارة تص ّرفت
الواليات المتحدة من منطلق احتضان «الثورات» ،وأخرى
من منطلق عدم ممانعة حدوث تغيير على «الثورات» نفسها،
وكانت مصر أبرز وأقوى المنعطفات في التوجه الغربي نحو
التغيير في الشرق األوسط ،وبعد أن قدّمت واشنطن دعمها
الكامل لإلخوان المسلمين في مصر إبان حكم الرئيس السابق
محمد مرسي ،بالتعاون مع تركيا ،سحبت البساط مجدّدا ً
من تحت كرسيه ،ودعمت الثورة المتجدّدة في مصر ،فقدّمت
الرئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر والعابر معها إلى خط
األمان ،وهنا طلبت الدول الحليفة لواشنطن بعض التوضيح
جراء االنعطافة الجذرية والمخيفة في الموقف ،فجاء الجواب
عبر وزير خارجيتها جون كيري« :لقد أخطأنا التقدير».
فرنسا التي تعايش موقفها مع الموقف األميركي في
التعامل مع أزمات «الربيع» تقدّمت في بعض األحيان عن
الموقف األميركي في التع ّنت في بعض الملفات المطروحة،
وأبرزها األزمة السورية والملف النووي اإليراني الذي صادف
ذروة التط ّور فيه هذه المرحلة الدقيقة ،فظهرت فرنسا صوتا ً
أوروب��ي�ا ً أول في مشروع إسقاط الدولة السورية شاركت

قواتها األمنية والعسكرية في معارك بارزة عدة على األرض
السورية تكشفت بصماتها بعد استرجاع الدولة السورية لها
من يد اإلرهاب ،وفي ك ّل مرحلة تقدّم فيها الموقف الروسي –
األميركي نحو أرضية االتفاق على ح ّل سياسي في سورية،
كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يخرج بموقف
متع ّنت في ك ّل مرة أكثر من سابقاتها ،معلنا ً موقفا ً فرنسيا ً
رافضا ً أليّ عملية تحرك المسار السياسي قبل إسقاط الرئيس
األسد.
األم��ر نفسه ينسحب على التعاطي الفرنسي مع الملف
النووي اإليراني ،والذي يشكل هنا أرضية انطالق في البحث
عن الموقف الفرنسي بشكل أدق .فقد بقيت فرنسا أكثر الدول
تشاؤما ً من التزام إيران بأيّ اتفاق في هذا اإلطار ،ال بل س ّوقت
ّ
الملف من عدمه
فرنسا لفكرة أخطر من البحث في مشروعية
مفادها مدى خطر االتفاق على مصالح «إسرائيل»! فحاولت
عرقلة المفاوضات بشكل دؤوب وظ��ه��رت كأنها الناطق
األوروبي األبرز باسم الكيان «اإلسرائيلي».
كل ما سبق إش��ارات تنذر بضرورة االلتفات إلى الموقف
الفرنسي في الحالة اللبنانية والتوقف عندها ،خصوصا ً في
األيام الدقيقة التي يعيشها اللبنانيون ،ال سيما في ما يتعلق
برئاسة الجمهورية ،فبعد طرح الحريري فكرة ترشيح النائب
سليمان فرنجية ،لفت اتصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
بالمرشح فرنجية معبّرا ً عن دعمه لهذه المبادرة لمجرد أن
ت ّم تب ّني االتصال وطرحه إعالميا ً حتى بدا ترشيح فرنجية
مدعوما ً من هوالند بناء على رغبة أميركية ،حسب معلومات
أحاطت بتلك الفترة.
اليوم تطرح مسألة الموقف الفرنسي الحقيقي في الساحة
اللبنانية بريبة ،خصوصا ً بعدما عرف عن اهتزاز هذا الموقف
وخضوعه للبورصة السياسية بين تن ّكر لمواقف وتب ّني
غيرها ،وليس االنفتاح على إيران اليوم إال مثاال ً على ذلك ،فها
هو الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني يؤكد من العاصمة
الفرنسية المكانة واألهمية البارزة لتنمية العالقات بين

البلدين الكبيرين إيران وفرنسا ،الفتا ً إلى أنّ االتفاق النووي
أثبت قوة الحوار والدبلوماسية.
مصدر دبلوماسي متابع يضع الموقف الفرنسي في إطار
البازار السياسي المفتوح ،ومن غير الممكن بعد التجربة
النووية والتجربة السورية االنخراط الفرنسي في مكافحة
اإلره��اب إلى جانب روسيا واعتبار الموقف الفرنسي ثابتا ً
بالملف الرئاسي اللبناني وغير تابع للظرف المصلحي القابل
للتبدّل أو التغيير ،إذا اقتضت الضرورة.
وبالعودة لزيارة روحاني التاريخية لفرنسا وبمعرض
خطابه من هناك أكد الرئيس اإليراني أنّ لفرنسا وشعبها
مكانة خاصة لدى الشعب اإليراني ،مضيفا ً أنّ لبنان صديق
لفرنسا وإي��ران ونتم ّنى أن يخرج من أزمته وفي هذا دعوة
إيرانية مباشرة للتعاون في مجال ح � ّل الملف الرئاسي
العالق في لبنان ،وهنا فإنّ التعويل على أنّ فرنسا متمسكة
بطرح فرنجية رئيسا ً للجمهورية قد ال يكون أكيداً ،إذا ما اتفق
اللبنانيون على مرشح آخر ووجدت إيران في ذلك اإلجماع
محطة مفصلية لح ّل األزمة ،وهنا سيقع الموقف الفرنسي أمام
االمتحان الكبير فهل تتالقى مواقفها مع الموقف اإليراني من
ضرورة ح ّل األزمة فتدفع قدما ً الحلول نحو استرضاء حلفاء
إيران في لبنان؟
على أيّ ح��ال افتتح روح��ان��ي ال��ع�لاق��ات بين البلدين
باتفاقات اقتصادية هامة أبرزها صفقتي شركة «إيرباص»
الفرنسية التي ستشتري بموجبها إي���ران  114طائرة،
وصفقة أخرى مع شركة «بيجو» تبلغ قيمتها  400مليون
يورو على مدى خمس سنوات وتأسيس شركة مشتركة بين
«بيجو» و»خودرو» اإليرانية فيما أفاد رئيس «رابطة األعمال
الفرنسية» بأنّ باريس س ّتتفق على أربعة عقود كبيرة أخرى
مع طهران خالل ال ّزيارة ،وهنا فإنّ العقود اإليرانية التي و ّقعت
مع شركات ترمز إلى هوية فرنسا تجاريا ً واقتصاديا ً تشير إلى
عالقة ازدهار مأمولة بين البلدين ،وليس ك ّل هذا سوى رسائل
سياسية إيرانية رفيعة المستوى إقليمية ودولية...

ّ
وهاب من الرابية:
عون مر�شح � 8آذار الوحيد

يقر في جل�سة «هادئة»
مجل�س الوزراء ُّ
تعيينات المجل�س الع�سكري

أكد رئيس حزب التوحيد العربي
الوزير السابق وئام وهاب أنّ لقوى
الثامن من آذار مرشحا ً واحدا ً لرئاسة
الجمهورية هو رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،الفتا ً
إلى أنّ األخير «يحارب على جبهات
عدة من قبل الكارتيل المالي العائلي
في البلد».
وب��ع��د زي��ارت��ه ال��ع��م��اد ع��ون في
دارت���ه ف��ي ال��راب��ي��ة ،أوض���ح وه��اب
«أنّ الموضوع نفطي وليس رئاسة
الجمهورية» ،معتبرا ً «أنّ حل أزمة
النفايات يجب أن يكون على الصعيد
المحلي ال عبر الترحيل».

جانب من الجلسة في السراي
عقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية
عصر أم��س ،في ال��س��راي الحكومية
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم
وح��ض��ور ال���وزراء ال��ذي��ن غ��اب منهم
الوزراء نبيل دي فريج ،رمزي جريج
وأليس شبطيني.
وإثر الجلسة التي استمرت قرابة
ث�لاث س��اع��ات ونصف الساعة ،تال
وزير اإلع�لام بالوكالة سجعان قزي
المقررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ مجلس
ال��وزراء أق� ّر في جلسته «التي كانت
جلسة هادئة التعيينات العسكرية في
المجلس العسكري كما أقر  241بندا ً
بين هبات وقبول ترشيحات سفراء
وسفر لحضور مؤتمرات من أصل 379
بندا ،كما تقرر أن يعقد مجلس الوزراء
جلسته المقبلة يوم الثالثاء المقبل
عند العاشرة صباحا ً ألنّ يوم الخميس
المقبل سيكون رئيس الحكومة على
رأس وف��د وزاري في لندن لحضور
مؤتمر المانحين بخصوص النازحين
السوريين».
وردا ً على سؤال حول إدراج مسألة
النأي بالنفس خالل الجلسة ،أجاب
قزي« :لقد أثير هذا الموضوع في نقاش
سياسي راق وكان هناك إجماع على
أنّ هذا األمر هو بعناية دولة الرئيس
تمام س�لام لمتابعة ه��ذا الموضوع
وإج����راء االت���ص���االت الدبلوماسية
والسياسية الالزمة حرصا ً على التراث
الديبلوماسي اللبناني».
وع��م��ا إذا ك���ان ه��ن��اك اع��ت��راض
على األسماء في تعيينات المجلس
العسكري ،قال« :أنا أتكلم اليوم كوزير
إع�لام بالوكالة وليس كوزير ينتمي
إلى فريق سياسي ،ك ّل األسماء التي

(داالتي ونهرا)
عرضت تستحق التعيين لكن ال ب ّد من
اختيار كاثوليكي واحد وأرثوذكسي
واحد وشيعي واحد واعتقد أنّ االسماء
التي ت ّم اختيارها ستقوم بواجباتها
في اطار المسؤولية».
أم��ا بالنسبة إل��ى موضوع إحالة
ملف الوزير السابق ميشال سماحة
إلى المجلس العدلي ،أكد قزي أنه «لم
يتسنّ الوقت لمناقشة هذا الموضوع
في جلسة اليوم وال بد من مناقشته في
جلسة مقبلة كما هو متوقع».
يذكر أنّ التعيينات في المجلس
العسكرية التي أقرت شملت كالً من:
العميد الركن سمير الحاج عن المقعد
األرث��وذك��س��ي ،العميد الركن جورج
شريم عن المقعد الكاثوليكي والعميد
محسن فنيش عن المقعد الشيعي.
«بدنا نحاسب» والدفاع المدني
وت��زام��ن��ا ً م��ع ان��ع��ق��اد الجلسة،
ن��ف��ذت مجموعة م��ن الناشطين في
حملة «بدنا نحاسب» اعتصاما ً أمام
السراي الحكومية ،وس��ط إج��راءات
أمنية م��ش��ددة م��ن قبل ق��وى االم��ن
الداخلي وقوى مكافحة الشغب .ورفع
المعتصمون بالونات حملت أسماء
ال��وزراء والفتات على شكل «سفن»،
تيمنا ً بترحيل النفايات.
كما اعتصم متطوعو الدفاع المدني،
ال��ذي تحدث باسمهم غسان زحيم
قائالً« :نحن في انتظار تنفيذ الوعود
التي وعدنا بها من قبل وزير الداخلية
نهاد المشنوق والمدير العام للدفاع
المدني العقيد ريمون خطار ،ونحن
في انتظار انتهاء الجلسة ليزفوا إلينا
البشرى بتثبيتنا».
إط�ل�اق م��ش��روع ال��رع��اي��ة األول��ي��ة

استغرب وزير بارز
ما حصل في جلسة
مجلس الوزراء أمس
حيث طرح وزير
الدفاع سمير مقبل
أسماء العمداء الذي
يقترح تعيينهم في
المجلس العسكري،
ثم عاد وتح ّفظ على
أحدهم! وقال الوزير
البارز« :هذه سابقة
ال تحصل إال في
هذا النظام اللبناني
الغريب العجيب ،وال
يمكن تبريرها ،ال
بالعقل والمنطق ،وال
بالدستور والقانون»،
سائالً« :كيف يمكن
لمن يرشح اسما ً
لمنصب معيّن أن
يعود ويتح ّفظ عليه»؟

الشاملة
من جهة أخ��رى ،أم��ل س�لام خالل
رعايته في السراي الحكومية ،مؤتمرا ً
دع���ت إل��ي��ه وزارة ال��ص��ح��ة إلط�لاق
«مشروع الرعاية األولية الشاملة»،
«أن تلتزم جميع القوى السياسية
تفعيل عمل مجلس الوزراء وأن تعمل
على تجاوز الحساسيات والمصالح
من أجل حماية البالد».
وأشاد سالم بنشاط وزير الصحة
وائ��ل أبو فاعور «النشيط والمعطاء
وال��وط��ن��ي األص��ي��ل» وف��ري��ق وزارة
الصحة ،قبل أن ينتقل إلى الحديث
ع���ن «ال��م��ع��ان��اة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي
تنعكس سلبا ً على القطاعات المالية
واالقتصادية واإلنتاجية في البالد».
وق��ال« :نحن نتخبط جميعا ً في
أوضاع استثنائية تفرض نفسها علينا
في ظروف استثنائية تتطلب الكثير
من الوعي واإلدراك والعناية والصبر.
فكيف نواجه هذه المرحلة الصعبة؟
نواجهها بثقة وعطاء وإنتاج .نعم،
نحن نمر ف��ي مرحلة صعبة ،لكن
ذلك لن يثنينا أب��دا ً عن االستمرار في
المحاولة إليجاد الحلول والمخارج».
أضاف« :بك ّل موضوعية وتواضع
أقول إنني شخصيا ً لن أتخلى لحظة
عما هو من مسؤوليتي وما علي القيام
به لحماية لبنان واللبنانيين .وأغتنم
ه��ذه المناسبة ألش���دّد على أهمية
استكمال الجسم اللبناني لرأسه من
خالل انتخاب رئيس للجمهورية ،ولن
أدع مناسبة إال وأدعو إلى ذلك ،يقينا
مني أن الجسم بدون رأس غير مكتمل
وغير فاعل».

عون ووهاب خالل لقائهما في الرابية

ال�سابقون:
النواب ّ
ال�ستمرار الحوار وردم الخالفات
أعلنت الهيئة اإلداري����ة لرابطة
ال��ن��واب السابقين «ارتياحها ألي
حوار يجري بين األفرقاء في القضايا
الوطنية والتي كانت في لقاءاتها مع
المسؤولين أو مؤتمراتها الصحافية
أو بياناتها ألنه الطريق الوحيد لردم
الخالفات والوصول بالوطن إلى بر
األمان».
ودع��ت الهيئة ،خ�لال اجتماعها
الدوري في مقر الرابطة ،في بيان تاله

رئيسها ميشال معلولي المتحاورين
إل���ى «ال���ول���وج إل���ى ح��� ّل القضية
النازحين آخذين في االعتبار ما كانت
الرابطة تقدمت به من مشروع متكامل
بعيد النازحين إلى وطنهم مع توفير
شروط السالمة واالستقرار والعيش
الكريم».
وأضاف البيان« :إنّ الهيئة بوجود
نصف سكان لبنان م��ن الالجئين
والنازحين تدعو إلى تعزيز قدرات

الجيش والقوى األمنية وتؤكد أنّ
انتخاب رئيس للجمهورية يؤمن
انتظام العمل المؤسساتي للتمكن
من معالجة المشاكل المتراكمة التي
تضرب بمصلحة الشعب اللبناني».
وأك��دت الهيئة أنها ستتابع «مع
أص��ح��اب ال��ق��رار االت��ص��االت لنزع
األخطار الوجودية التي تضرب بلدان
عربية وتصيب تداعياتها األوضاع
الداخلية».

المفو�ض الأوروبي ل�سيا�سة الجوار
في بيروت لبحث تح�ضيرات م�ؤتمر لندن
أعلنت البعثة اإلعالمية لالتحاد
األوروب����ي ف��ي لبنان ،ف��ي بيان،
أنّ المفوض األوروب���ي للسياسة
األوروب��ي��ة ل��ل��ج��وار وم��ف��اوض��ات
التوسع يوهانس هان يبدأ اليوم
زيارة للبنان ،وذلك قبل أيام قليلة
م��ن المؤتمر ال��دول��ي ح��ول دعم
سورية والمنطقة وال��ذي سيُعقد
في لندن في  4شباط المقبل.
وسيلتقي هان رئيس الحكومة
تمام سالم ،وال��وزراء :الخارجية
وال��م��غ��ت��رب��ي��ن ج��ب��ران ب��اس��ي��ل،
التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب ،الشؤون االجتماعية رشيد

درب��اس ،االقتصاد والتجارة آالن
حكيم .وستركز النقاشات على
مؤتمر لندن وعلى األوض���اع في
لبنان والمنطقة.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،سيتطرق
ال��م��ف��وض األوروب����ي إل��ى الهدف
ال��م��ش��ت��رك ل�لات��ح��اد األوروب�����ي
ولبنان وهو إيجاد أفضل السبل
لتعزيز التعاون بينهما .ويتضمن
البرنامج أيضا زي���ارة لمدرسة
يرتادها تالمذة من لبنان وأطفال
الجئون سوريون».
وعشية وص��ول��ه إل��ى لبنان،
صرح المفوض هان وقال« :يسعى

االتحاد األوروب���ي باستمرار إلى
تعزيز دعمه وتعاونه مع لبنان،
وس��أزور لبنان ألرى كيف يمكننا
دف��ع ه��ذا ال��ت��ع��اون ق��دم��ا عشية
مؤتمر ل��ن��دن .كما وسيشكل هذا
المؤتمر خطوة كبيرة للتوصل إلى
دعم أكثر استدامة للتخفيف من
تداعيات األزمة السورية وفرصة
الستثمارات كبيرة في لبنان».
وسيتحدث المفوض ه��ان إلى
الصحافة عند الثانية عشرة إال
ربعا ً من قبل ظهر اليوم في السراي
الحكومية.

�سليمان :لبنان ركن فاعل
في �صلب الإجماع العربي

ناشطو «بدنا نحاسب» يرفعون بالونات بأسماء الوزراء

أك���د ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد ميشال
سليمان خ�لال االجتماع ال��دوري
«للقاء الجمهورية» ،أنّ «لبنان بذل
جهودا ً كبيرة ليصبح عربي الهوية
واالنتماء ،وركنا فاعالً في صلب
اإلجماع العربي».
وإذ شدّد «اللقاء» على «أهمية
ال��دور الوطني لطاولة الحوار في
ظل ال��ظ��روف العصيبة التي تمر
بها البالد» ،تمنى «أال يصبح هذا
الحوار بديالً من رئاسة الجمهورية
ومجلسي الوزراء والنواب في ظل
التعطيل الممنهج والتطبيع مع
الفراغ» ،مجددا المطالبة بضرورة
«نزول جميع النواب الى جلسة 8

شباط بعد توافر عدد المرشحين
العلنيين لرئاسة الجمهورية».
واعتبر أنّ «تعيينات أعضاء
ال��م��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري ي��ج��ب أن
تخضع أوال ً وأخيرا ً لمبدأ الكفاءة
والمعايير كما درجت العادة ،وليس
بترشيحات سياسية إعالنية تهدف
إل��ى إخ��ض��اع الحكومة لسياسة
التهديد لتعطيل االم��ور الحياتية
التي تهم اللبنانيين».
وأس��ف لـ«غياب الشفافية في
م��ا يتعلق بترحيل ال��ن��ف��اي��ات»،
مطالبا ً بضرورة «اعتماد الحلول
ال��م��س��ت��دام��ة ق��ب��ل ان ت��ت��ح��ول
االنتقالية إلى مستدامة» ،الفتا ً إلى

«أهمية العودة إلى مشروع قانون
إدارة النفايات الصلبة».
وح���ذر «ال��ل��ق��اء» م��ن «خ��ط��ورة
ضرب آخر معاقل الديمقراطية في
ظ��ل التسويق والتمهيد لتأجيل
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة» ،مطالبا ً
بـ«احترام إرادة الناس والعودة
إليها».
ك��م��ا ن��اق��ش ال��ل��ق��اء حيثيات
االجتماع الدولي المخصص للدول
المانحة لالجئين ال��ذي سينعقد
مطلع االسبوع المقبل في لندن،
الف��ت �ا ً إل��ى «ض����رورة دع��م لبنان
ال��ذي تحمل الجزء األكبر من هذا
النزوح».

