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خفايا
خفايا

هكذا ك�شف الحريري دور تياره في الأزمة ال�سورية ...وهكذا يعلن �سح َب ُه منها

قلق «�إ�سرائيلي»
من الم�ستقبل الآتي...

 روزانا ر ّمال

*

جاك خزمو

ُيخطئ كل من يعتقد أو يصدّق بأنّ «اسرائيل» ال تتابع عن كثب
االنتصارات الميدانية النوعية التي ُيحققها الجيش العربي السوري
في تصدّيه ومحاربته لإلرهاب واإلرهابيين ،ويرتكب خطيئة كبيرة
ك ّل من يعتقد بأنّ «إسرائيل» غير قلقة من هذه اإلنجازات ،وخاصة
أي في الجبهة على حدود الجوالن المحت ّل
في الجنوب السوريّ ،
واألردن.
فـ»إسرائيل» تستع ّد للمستقبل الساخن اآلتي ،وفي الوقت نفسه
�ج �زَّأ ،فهي تأمل
قسم و ُت� َ
تتمنّى سقوط ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،حتى ُت ّ
وترجو أن تصبح سورية ضعيفة حتى ال تشكل خطرا ً أمنيا ً عليها،
وحتى تتجنّب المستقبل المرعب اآلتي.
قلق «إس��رائ �ي��ل» ه��و م��ن المستقبل ،إذ ي�ت�س��اءل بعض قادتها
السياسيين والعسكريين :ماذا بعد القضاء على اإلرهاب؟ وما هو
المتوقع من القيادة السورية؟
هناك داخل «إسرائيل» تخ ّوف ورعب من نجاح الرئيس األسد في
تصدّيه لإلرهاب ،ألنّ هذا االنتصار ،سيشجعه على المطالبة الفعلية
والجدية بانسحاب «إسرائيل» من الجوالن المحت ّل .وحتما ً فإنّ قادة
«إس��رائ�ي��ل» سيرفضون ذل��ك ،وبالتالي ليس أم��ام س��وري��ة سوى
أي أنّ سورية ستدخل حربا ً ضروسا ً مع
استعادة الجوالن بالق ّوةّ ،
«إسرائيل» ،وستنتصر فيها ألسباب عدة أه ّمها:
ـ «إسرائيل» لن تستطيع الصمود أمام ضربات صاروخية موجعة،
وسيكون هناك دمار كبير ،وهروب سكاني للخارج!
ـ الجيش السوري اكتسب خبرة قتالية جيّدة ،وقادر على التصدّي
لـ«إسرائيل» ،وستكون المعارك قاسية وضارية.
ـ ليس لدى سورية ما تخسره بعد ك ّل معاناتها من اإلرهاب وما
خلّفه من دمار وخراب.
ـ هذه الحرب ستحشد الجماهير العربية وخاصة السورية إلى
جانب الرئيس الدكتور بشار األسد.
وإذا ل��م ي � ُق��م ال��رئ�ي��س األس ��د ب �ه��ذه ال�خ�ط��وة ألس �ب��اب وظ��روف
وم�ع�ط�ي��ات دول �ي��ة وإق�ل�ي�م�ي��ة ،ف��إن��ه ق��د يفتح جبهة ال �ج��والن أمام
المقاومة ،وهذا أمر صعب وكأس مريرة ستتج ّرعها «إسرائيل» ألنّ
مثل هذه المواجهة مع المقاومة ستكون متواصلة مع خسائر يومية
بشرية ومادية ...وهذه الجبهة ستجمع اآلالف من الشبان ليلتحقوا
بركب مقاومة االحتالل ومحاربة «إسرائيل» .وكذلك ستح ّول ك ّل
األنظار نحو االحتالل «اإلسرائيلي» لألراضي العربية ،وستعيد فتح
ملف قرارات دولية عدّة تفرض على «إسرائيل» االنسحاب من هذه
األراضي المحتلة.
أي أنّ «إسرائيل» قلقة من المستقبل ،من انتصار سورية على
ّ
اإلره��اب ،ومن تصميمها على تحرير الجوالن بعد تنظيف سورية
م��ن اإلره��اب�ي�ي��ن ،ول��ذل��ك فهي منذ اآلن تخطط وتستع ّد لذلك عبر
خطوات عدة ،أه ّمها:
ـ االستعداد العسكري لك ّل السيناريوات العسكرية المتوقعة،
ولذلك تجري العديد من المناورات لتدريب جيشها على مواجهة ما
هو غير متوقع.
ـ محاولة الضغط على سورية من اليوم ،عبر المجتمع الدولي لعدم
أي خطوة قد تؤدّي إلى حرب مد ّمرة في المنطقة.
اللجوء إلى ّ
أي جهد إلبقاء الصراع
دعم
على
الكواليس،
وراء
ومن
ـ العمل،
ّ
في سورية محتدماً ،وهذا يعني تشجيع وتحريض ال��دول الداعمة
للمجموعات اإلره��اب �ي��ة ع�ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي ه��ذا ال��دع��م ،ولربما
أي ج ّر بعض الدول
التشجيع أيضا ً على التدخل العسكري «البري»ّ ،
العربية إلى حرب مع سورية بذرائع مكشوفة مثل «إسقاط النظام»
و«وقف سفك الدماء البريئة» ،وغيرها من الذرائع المرفوضة ،وذلك
لمنع سورية من ش ّن حرب مستقبالً على «إسرائيل».
ـ إفشال ك ّل الجهود التي قد ُتبذل لح ّل األزمة السورية سياسيا ً من
خالل تحريض «المعارضة» المرتمية في أحضان الخارج ،وخاصة
المعارضة المدعومة سعودياً ،على عرقلة هذه الجهود.
ـ إبقاء العالقة مع روسيا قوية جدا ً والعمل على تعزيزها حتى تكون
ألي جهود سياسية لح ّل قضية احتالل الجوالن!
وسيطا ً وراعيا ً ّ
ً
انطالقا ً مما ذكر ،فإنّ «إسرائيل» مهتمة جدا بما يجري في سورية،
ولها ي��د فيه ،وتخطط وتستع ّد للمستقبل ،ال��ذي سيكون قاسيا ً
جدا ً عليها ومرعباً ،ألنها تعرف أنها ستدفع الثمن غالياً ،وستح ّرر
األرض العربية آجالً أو عاجالً.
*رئيس تحرير البيادر ــــ القدس

ن�شاطات

يتحدّث الرئيس سعد الحريري عن إقامة طويلة في لبنان
أي مبادرة أو متغيّر طرأ على
من دون أن يؤشر حضوره إلى ّ
صعيد موقفه من رئاسة الجمهورية ،أو حتى مساعيه إلقناع
األف��رق��اء اللبنانيين جميعا ً بتبنّي مرشحه النائب سليمان
فرنجية لرئاسة الجمهورية .يتحدّث الحريري عنوة عن هذه
العودة اليوم من دون ان يوضح أسبابها ،واذا كان قد عاد
سابقا ً إلى لبنان تحت عنوان الهبة السعودية أو الفرنسية
وما إلى ذلك من وعود لدعم المؤسسات األمنية والعسكرية
في لبنان ،ف��إنّ عودته اليوم في إط��ار إحياء ذك��رى اغتيال
والده لم تكن مقنعة أو كافية إليضاح ما يدور في فلك رئيس
المستقبل.
يعود الحريري إلى لبنان متجاهالً المخاطر األمنية التي
ت�ح�دّث عنها ط��وي�لاً ل��دى س��ؤال��ه ع��ن أس�ب��اب الغياب ،وفي
محاولة لتجنّب مأساة جديدة في البالد ،تف ّهم اللبنانيون
ج��زءا ً من األسباب على اعتبار أنّ أح��دا ً ال يريد تكرار ذلك
السيناريو المشؤوم ب��وال��ده ال��ذي ح� ّل منذ  11ع��ام�اً ،لكن
مغادرة الحريري تزامنا ً مع اشتعال األزم��ة السورية ،بعد
مكوثه في لبنان بعد االغتيال وترؤسه الحكومة ،رسمت
أسئلة كثيرة عن عالقة الحريري بذلك المتغيّر في سورية،
فبعد أن ف��رط عقد االستقرار فيها غ��ادر لبنان ب��دالً من أن
أي وه��و ف��ي ذروة
ي�غ��ادره قبل أن يهت ّز الحكم ال �س��وريّ ،
ق��وت��ه ،وه�ن��ا ف��إذا ك��ان ال�ح��ري��ري ق��د غ��ادر لبنان م��ع بداية
األزم��ة ف��إنّ محاولة إقناع قاعدته والمعنيين ب��أنّ سورية
ستعمد إلى تنفيذ عمليات اغتيال كبرى ،وهي في هذا الظرف
الحساس والقلق ،وبعد ك ّل ما سبق أن اتهمتها لجنة التحقيق

الدولية به من تخطيط وتنفيذ ألكثر من اغتيال في لبنان قبل
تبرئتها ،لم يكن موفقاً ،فلو كانت سورية تو ّد القيام بهذا أو
لو ت ّم التسليم جدالً بأنّ ما يفكر فيه الحريري صحيح ،فإنّ
بأي عملية من هذا النوع سيزيد من الضرر وتضييق
القيام ّ
الخناق أكثر فأكثر على النظام ،في وقت تواجه فيه سورية
حملة عربية وإقليمية ودولية هدفها إسقاط نظامها وسحب
كرسيها من الجامعة العربية وتخصيص آخر للمعارضة...
من هنا يتأكد اليوم أنّ لغياب الحريري عالقة باألزمة
السورية في مكان وزمان محدّدين ،خصوصا ً أنه لم يغب
وحده بل مع فريق مستقبلي من ضمنه النائب عقاب صقر.
ال يخفي المق ّربون من الحريري دور تيار المستقبل في
مساعدة الالجئين السوريين وإرس��ال معونات إلى داخل
س��وري��ة ،لكنهم ال يخفون أي�ض�ا ً ب�ن��اء ع�لاق��ات ج�ي��دة جدا ً
بين ك��وادر من التيار ووج��وه وشخصيات من المعارضة
السورية ،والخضوع لتدريبات إعالمية وفتح قنوات ومنابر
تخضع لسلطة المستقبل وحلفه اإلقليمي لخدمة ك � ّل ما
يشكل أرضية تعمل على استهداف النظام السوري ،ومن
جهة أخرى يصعب على تيار المستقبل اليوم إخفاء أدوار
لعبها وزي��ر العدل الحالي أش��رف ريفي في الشمال لجهة
دعم بعض المجموعات المسلحة التي تكشفت اليوم دعما ً
على األرض ف��ي طرابلس والشمال شعبية فاقت شعبية
ال�ح��ري��ري حسب ال�ت�ق��دي��رات ،بعدما أن�ج��ز ري�ف��ي الوعود
والمهام في تلك الحقبة ،وأصبح لبنانيا ً رأس حربة بين
العاملين على إسقاط النظام بشتى الطرق من دون اعتباره
خارجا ً عن سرب المستقبل ،بل تأكيدا ً على دور المستقبل
في الحرب السورية.
اعترافات الشيخ أحمد األسير بعد إيقافه تمحورت في
الجزء األول حول دعم الحريري لمشروعه في صيدا ،وعن

ّ
ويعزي بهيكل وغالي
بري يلتقي القائم بالأعمال الأميركي

جونز :زيارة الوفد البرلماني اللبناني
للواليات المتحدة فر�صة لتعزيز العالقات
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،القائم باألعمال األميركي السفير
ريتشارد جونز ،بحضور المستشار
اإلعالمي علي حمدان ،وجرى البحث
في األوضاع الراهنة.
وبعد اللقاء ،قال جونز« :بحثنا في
قضايا عديدة ذات االهتمام المشترك
وف��ي التطورات الراهنة والتعاون
بين البلدين .وكانت فرصة للبحث
في ال��زي��ارة التي سيقوم بها الوفد
البرلماني اللبناني للواليات المتحدة،
ونحن نرحب بهذا الوفد وهذه الزيارة
التي تعتبر فرصة لتقوية العالقات
بين لبنان والواليات المتحدة على
ال��م��س��ت��وى ال��ح��ك��وم��ي والشعبي،
واالطالع على التحديات التي تواجه
لبنان».
أض����اف« :ن��ح��ن ن��ق��در ونحترم
ه���ذا ال��وف��د ال��ب��رل��م��ان��ي اللبناني
ال���ذي يمثل أع��ض��اؤه ك��ت�لاً نيابية
سياسية من  8و 14آذار ،ونتطلع
إل��ى إج���راء محادثات مثمرة حول
األوض���اع السياسية واالقتصادية
واألمنية .وستشمل محادثات الوفد
المسؤولين في وزارت��ي الخارجية
وال��خ��زي��ن��ة وع������ددا ً م���ن أع��ض��اء
الكونغرس األميركي .ونحن نفهم
اهتمام ال��وف��د اللبناني بمناقشة
مضاعفات تطبيق الواليات المتحدة
لقانون منع تمويل حزب الله على

بري وجونز خالل لقائهما في عين التينة
لبنان .كما نرحب بهذه المحادثات
ونتطلع إلى مواصلة التعاون القوي
بين بلدين ض ّد تمويل اإلرهاب .منذ
فترة طويلة لم ي��زر مثل ه��ذا الوفد
البرلماني الواليات المتحدة ،ونأمل
أن ت��ك��ون ه��ذه ال��زي��ارة األول���ى من
سلسلة زيارات في األسابيع واألشهر
والسنوات المقبلة».
وتابع« :كانت فرصة أيضا ً للبحث
ف��ي م��وض��وع االن��ت��خ��اب��ات البلدية
ف��ي لبنان ال��ت��ي ي��ج��ري التحضير
لها .وأك��دت لدولة الرئيس بري أنّ
ال��والي��ات المتحدة ت��دع��م جهوده
وج��ه��ود اآلخ��ري��ن لتقوية وحماية
الديمقراطية اللبنانية ،وأنّ إجراء

ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات ه��و ط��ري��ق مهم
لتحقيق ذلك».
وك��ان ب��ري استقبل سفير دول��ة
فلسطين أش����رف دب����ور ،وع��رض
معه ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة والوضع
الفلسطيني.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أب���رق رئيس
مجلس النواب إلى الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي معزيا ً بوفاة
األمين العام السابق لألمم المتحدة
ال��دك��ت��ور ب��ط��رس غ��ال��ي ،وب��وف��اة
اإلعالمي الكبير محمد حسنين هيكل.
كما بعث ببرقية إلى رئيس تحرير
وأسرة صحيفة «األهرام» المصرية،
معزيا ً بالفقيد الكبير.

تر�أ�س اجتماع ًا لتيار الم�ستقبل و�أوفد مجدالني وفتفت للقاء حلو

تنصلوا منه أخيراً ،بعد
اعتبار األسير أنّ آل الحريري قد ّ
فشله اثر دخول الجيش اللبناني ،حتى أنّ بعض الشبهات
التي أثارت الجدل كانت تتعلق بأحد العاملين في منزل النائبة
بهية الحريري ،وقد طلبته مديرية األمن العام للتحقيق معه،
وهو مدير المشتريات ،أكثر من ذلك ال يمكن تجاهل زيارات
ولقاءات األسير مع حلفاء الحريري بين جنبالط وقوى 14
آذار والجماعة اإلسالمية وكّ��ل من سانده من شخصيات
ت�ي��اره وص ��والً إل��ى ال�ق��اع��دة الشعبية ال�ت��ي ك��اد يبنيها في
صيدا لوال تدارك األمر ،واليوم يتك ّرر الموضوع نفسه مع
ريفي في الشمال لوال تدارك الحريري وانعطافته في بعض
المواقف تجاه الواقع الجديد ،وما ترشيح فرنجية للرئاسة
إال أح��د أكبر م��ؤش��رات المرحلة المقبلة وق��راءة الحريري
وحلفائه صور َتها.
ع��ودة الحريري اليوم توجه أكثر من رسالة بأبعادها،
لكن السؤال األه� ّم يبقى هل إقامة الحريري األط��ول نسبيا ً
هذه المرة يعني انّ المخاوف األمنية قد زالت؟ وانّ النظام
السوري صار أكثر مقبولية؟ أم أنّ دور الحريري وتياره في
األزمة السورية قد تضاءل وتم سحبه تماماً؟
ي�ب��دو أنّ ال �ح��ري��ري ال ��ذي ل��ن يبقى ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن دون
االطمئنان إلى سير األمور ،كما يراها مناسبة لجهة وصوله
إل��ى رئ��اس��ة الحكومة ،يجتهد إلص�لاح بعض مما أفسدته
األزم���ة ب�ي��ن األف ��رق ��اء ،ح�ت��ى ب��ات ن��اف��را ً ب�ع��ض ال �ش��يء أنّ
الحريري الذي استعدى ك ّل من له عالقة بسورية ونظامها
ب��دأ بتحسين ع�لاق��ات��ه م��ع رم��وزه��ا ب ��ادئ ذي ب ��دء ،حتى
أصبح المشهد العام استعداء الحريري إليران وحلفائها في
لبنان هو بيت القصيد ،واضمحل الضغط الذي كان يشكله
المرتبطون بسورية بالنسبة له.
الحريري يعلن استنفاد دور تياره في األزمة السورية...

ـ بعد انتهاء جلسة
مجلس الوزراء أمس
سئل وزير بارز عن
المداوالت والقرارات،
خصوصا ً في ملف
النفايات ،فأجاب:
أسال نفسي أحيانا ً
لماذا ال أزال وزيرا ً في
هذه الحكومة؟
ـ قال مسؤول في
إحدى الجهات
السياسية البارزة
في لبنان إنّ رئيس
تيار أساسي في
هذه الجهة أسند إليه
«مهمة مستحيلة»
حين طلب منه السعي
إلى إعادة الجمع بين
أفرقائها الذين باعدت
بينهم الترشيحات
الرئاسية.

مجل�س الوزراء يُخفق في ح�سم ملف النفايات
وخيار الترحيل على �شفير ال�سقوط
عقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية قبل ظهر أمس في
السراي الحكومية ،برئاسة الرئيس تمام سالم.
بعد الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات ،تال
وزير اإلعالم رمزي جريج المقررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ
رئيس الحكومة أكد «ضرورة اإلسراع في انتخاب رئيس
الجمهورية في أسرع وقت ،ألنّ استمرار الشغور يعوق
عمل ك�� ّل المؤسسات الدستورية ويلحق ض��ررا ً بالغا ً
بالبالد».
وأضاف« :أثار دولة الرئيس من خارج جدول األعمال
موضوع النفايات باعتبار أن عقد الترحيل تأخر توقيعه
بسبب عدم تقديم الشركة المنوي التعاقد معها لبعض
المستندات المطلوبة .ثم قدم دولة الرئيس عرضا ً للمراحل
المختلفة التي مر بها هذا الملف ،وص��وال ً إلى اضطرار
الحكومة إلى اعتماد الترحيل تحت ضغط الضرورة ،في
موازاة مباشرة تنفيذ الخطة المستدامة لمعالجة النفايات.
وش��رح دول��ة الرئيس ظ��روف اختيار شركة واح��دة تم
اختيارها والتفاوض معها لتتولى هذا الترحيل .وبعدما
كشفت الشركة عن الجهة التي تنوي تصدير النفايات
إليها ،ظهرت معطيات تفيد بأنّ هناك مشكلة حول موافقة
هذه الجهة على تصدير النفايات اليها ،ويفرض على
مجلس الوزراء استعراض احتماالت بديلة في حال فشل
خيار الترحيل».
وتابع جريج« :جرت مناقشة مستفيضة أبدى خاللها
ال���وزراء وجهات نظرهم بصدد الموضوع ،تم التوافق
على أنه ،في حال سقوط قرار الترحيل بسبب عدم تقديم
المستندات المطلوبة من الشركة خالل المهلة المعطاة لها
التي تنتهي يوم غد ،ال بد من العودة إلى الخيار الذي كان
قد سبق لمجلس ال��وزراء أن أقره في  2015/9/9وهو

اعتماد المطامر الصحية كح ّل بديل ،وعلى هذا األساس
دعيت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف إلى
االجتماع قبل ظهر يوم السبت المقبل في  20من الشهر
الجاري التخاذ القرارات المناسبة.
ثم انتقل مجلس ال��وزراء إلى بحث بعض المواضيع
ال���واردة على ج��دول أعمال الجلسة ،فتمت مناقشتها
وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات الالزمة بشأنها
وأهمها:
ـ الموافقة على طلب مجلس اإلنماء واإلع��م��ار تنفيذ
مشروع تقاطع جل الديب ضمن االعتماد المرصود له
حالياً.
ـ الموافقة على تنظيم ال��دورة  33للمؤتمر اإلقليمي
لـ«فاو» خالل الفترة من  18ـ.»2016/4/22
وك��ان��ت م��واق��ف لعدد م��ن ال����وزارء ،ل��دى مغادرتهم
الجلسة ،فقال وزير الداخلية نهاد المشنوق« :الحديث
كان باتجاه المطامر وتناولنا اإلنماء والنفايات.الحكومة
لم تتخذ أي قرار في موضوع النفايات والمناقشة مستمرة
حول العودة لخيار المطامر».
ولفت وزير السياحة ميشال فرعون ،من جهته ،إلى «أنّ
المهلة حتى الغد لشركة «شينوك» لتأمين األوراق وإال
ستنعقد اللجنة الوزارية لتدرس رسميا ً البدائل».
وأوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،بدوره،
أنه «إذا ألغيت عملية ترحيل النفايات فإن الـ 50مليارا
ستعود إلى الخزينة».
وق��ال وزي��ر األشغال العامة غ��ازي زعيتر« :أن��ا سيد
وزارتي وأنا الذي أقرر».
أما وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس ،فقال:
«خرجت من جلسة مجلس الوزراء ألنني لم أفهم شيئاً».

�سفراء االتحاد الأوروبي في ال�سراي
لبحث تطبيق قرارات م�ؤتمر لندن

الحريري :رئا�سة الجمهورية �أولوية
الراعي مجتمعا ً إلى ابي اللمع والرؤساء السابقين للرابطة المارونية
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بعد ظهر
أمس اجتماعا ً ض ّم رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع والرؤساء
السابقين :الوزير السابق ميشال إده ،رئيس جمعية المصارف الدكتور
جوزف طربيه وحارث شهاب.
وع��رض المجتمعون األوض���اع ال��ع��ام��ة ،ال سيما عمل الرابطة
والقطاعات التي تطالها ،فضالً عن استعراض نتائج المؤتمرات التي
عقدتها الرابطة ،خصوصا ً ما يتعلق ببيع األراضي والحضور المسيحي
في اإلدارات العامة.
وتطرق البحث إلى االنتخابات المقبلة للرابطة ،إضافة إلى موضوع
االستحقاق الرئاسي ،وضرورة إكمال مسيرة التوافق« ،لما تكشف من
غيرة على الوحدة في داخلها ،لعلها تكون مساهمة في بناء الوحدة
الوطنية».
 التقى رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه في دارته
في بنشعي سفير بنغالدش في لبنان عبد المطلب ساركر ،حيث عقد
اجتماع في حضور الدكتور جان بطرس تخلله بحث في األوض��اع
والتطورات الراهنة.
 استقبل رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طالل
أرسالن في دارته في خلدة ،سفير بريطانيا لدى لبنان هيوغو شورتر،
وتم عرض آلخر التطورات محليا ً وإقليمياً.

أرسالن وشورتر

ت��رأس الرئيس سعد الحريري ف��ي «بيت الوسط»
اجتماعا ً لألمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي في
تيار «المستقبل» ،تناول خالله مجمل األوضاع والتطورات
السياسية في لبنان والمنطقة.
ووص��ف الحريري حصيلة لقاءاته مع المرجعيات
السياسية بـ«الممتازة» ،مشيرا ً إلى «ضرورة الدفع باتجاه
النزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية»،
وق��ال« :م��ن جهتنا ،نعتبر رئاسة الجمهورية أولوية،
وسنواصل الضغط إلنهاء الفراغ وع��دم السماح ألحد
بتحوير األنظار عن هذا الموضوع الجوهري في حياتنا
السياسية».
وأض��اف« :سنشارك في ك ّل جلسات مجلس النواب،
تحت سقف الدستور والديمقراطية ،وليربح من يربح ،ولن
نعطل ،وهذا قرار اتخذناه انسجاما مع نهجنا في الحفاظ
على الدولة والمؤسسات وانتظام القانون».
وش��دّد الحريري على «ض��رورة أال تؤثر الصراعات
الخارجية على الداخل اللبناني ،وأهمية تدوير الزوايا
لتجنيب البلد أية أزمات جديدة ،وحمايته بأي ثمن».
من جهة أخ��رى ،وف��ي سياق جولة على المرشحين
لرئاسة الجمهورية ،زار وفد من تيار «المستقبل» ،ض ّم
النائبين أحمد فتفت وعاطف مجدالني ،عضو اللقاء
الديمقراطي النائب هنري حلو في دارته في الحازمية،
موفدا ً من كتلة «المستقبل» والرئيس سعد الحريري.
إثر اللقاء ،قال فتفت« :تشاورنا في األوضاع ووضعناه
في جو خياراتنا السياسية المعلنة والواضحة من قبل
الرئيس الحريري ،الذي يسعى إلى تسوية تحت عنوان
تأييد ترشيح سليمان فرنجية ،إنما اعتبرنا كذلك وجود
مرشحين آخرين ،وتحديدا ً وجود المرشح للرئاسة هنري
حلو ،رسالة ديمقراطية كبيرة وتحية للديموقراطيين
اللبنانيين ،وإنّ استمراره في الترشح هو تعبير عن هذه
اإلرادة الديمقراطية التعدُّدية .وانطالقا ً من هنا ،نقول إننا
على استعداد للنزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس
للجمهورية ،بدل تعيين رئيس .كما كانت فرصة تداولنا
خاللها في ك�� ّل المعطيات الحالية واألزم��ة السياسية
القائمة وخلفياتها».
وع ّما إذا كان الرئيس الحريري يريد من خالل هذا الحراك
السياسي حشد القوى النيابية من أجل تأمين نصاب في
جلسة  2آذار ،أجاب فتفت« :قال الرئيس الحريري بكالم
واضح ج��داً ،إنّ الحراك السياسي بالنسبة إلى رئاسة
الجمهورية «م��ات» .لذا ،ق ّرر التحرك والقيام بمبادرات
جديدة ،ألنه شعر بخطر على الدولة والمؤسسات اللبنانية

ورئاسة الجمهورية ،وك ّل خطوات الرئيس الحريري قائمة
على أساس إنعاش الحياة الديمقراطية اللبنانية وإعادة
انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن ،ألنّ الجميع
يدرك أنّ الخطوة االولى إلعادة إحياء الدولة اللبنانية هي
عمل المؤسسات ومجلس النواب والحكومة .وهنا ،نرى
بعض بوادر التحرك في الحكومة ،لكن ال يجب أن تكون
البديل عن انتخاب رئيس الجمهورية وتجديد الحياة
السياسية».
أما بالنسبة إلى ترشيح رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية ،فقال فتفت« :عندما ترشح سليمان
فرنجية والق��ى التأييد من بعض الكتل السياسية كان
تحت عنوان التسوية ،يعني أن أحدا ً ال ينتقل من فريقه
السياسي إلى الفريق اآلخر ،وسليمان فرنجية كان واضحا ً
عندما قال من بيت الوسط ،إنه يريد أن ينسق مع فريقه
السياسي ،كما ننسق مع حلفائنا وفريقنا السياسي أي
 14آذار الذي ما زال حياً ،وحلفائنا في الحزب التقدمي
االشتراكي وجبهة النضال».
أضاف« :كل هذا الحراك القائم حاليا ً هو حراك تسووي،
وإذا غاب سليمان فرنجية عن الجلسة ،نعتبر أنّ غيابه
ليس لمصلحة الديمقراطية ،ولكن بمنطق التسوية ال
نطلب منه أن ينتقل من فريق سياسي إلى آخر».
ولفت حلو ،من جهته ،إلى «أنّ كلفة الشغور الرئاسي
والفراغ ال��ذي يعيش فيه البالد باهظة ،فال وقت لدينا
يمس ك ّل قطاعات
لالنتظار أكثر ،خصوصا ً أنّ هذا الشغور ّ
الدولة سواء أكان القطاع الخاص أم العام ،ويجب على
الجميع الحضور إل��ى مجلس ال��ن��واب النتخاب رئيس
للجمهورية ف��ي أس��رع وق��ت ممكن .وأن��ا بالتأكيد مع
الديمقراطية ،فنحن اليوم ثالثة مرشحين معلنين ،وإذا
كانوا أكثر من ذلك فأهالً وسهالً ولتج ِر العملية االنتخابية،
وسنذهب جميعا ً لتهنئة الرئيس العتيد لمصلحة البلد
بالتأكيد».
وك��ان الرئيس ال��ح��ري��ري واص��ل ل��ق��اءات��ه ف��ي «بيت
ال��وس��ط» ،حيث ع��رض ال��ت��ط��ورات م��ع وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق.
كما التقى كالً من النائب خالد ضاهر ،النائب مروان
حماده ،السفيرة الكندية ميشيل كامرون ،سفير ألمانيا
مارتن هوث ،السفير الكويتي عبد العال القناعي ،المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم.
من جهة أخ��رى ،ووج��ه الحريري رسالة إل��ى وزير
الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك آيرولت مهنئا ً إياه
بمنصبه الجديد.

سالم مجتمعا ً إلى سفراء االتحاد األوروبي
زار سفراء االتحاد األوروبي والدول
األعضاء مساء أمس ،رئيس الحكومة
تمام سالم لمناقشة األوضاع العامة
في البالد وآخر التطورات في التعاون
بين االتحاد األوروبي ولبنان.
وأعرب السفراء عن دعمهم القوي
للجهود التي يبذلها الرئيس سالم
«لضمان استمرارية عمل مجلس
ال��وزراء في ظ ّل األوض��اع السياسية
الصعبة راهناً» ،وجدّدوا التأكيد على
خالصات اجتماع وزراء خارجية
االت���ح���اد األوروب������ي ف���ي ح��زي��ران
الماضي ،والتي دع��وا فيها النواب
اللبنانيين إل��ى االجتماع النتخاب
رئيس للجمهورية ،من دون المزيد
من التأخير وفقا ً ألحكام الدستور.
وق���ال���ت ال��س��ف��ي��رة كريستينا
الس��ن« :إنّ إع��ادة التفعيل األخيرة
ل�لاج��ت��م��اع��ات المنتظمة لمجلس
ال��وزراء شكلت خطوة إيجابية نحو
إي��ج��اد ح�� ّل للجمود السياسي في
البالد .ونود تهنئة دولة الرئيس على
نجاحه في عقد هذه االجتماعات وفي

(داالتي ونهرا)
التمكن من التصويت على العديد من
المراسيم المهمة».
ورحبسفراءاالتحادبالتحضيرات
القائمة إلجراء االنتخابات البلدية في
شهر أيار المقبل ،وأعربوا عن أملهم
ف��ي أن «ت��س��اه��م ه��ذه االنتخابات
في تعزيز الديمقراطية المحلية في
لبنان ،وف��ي تقديم الخدمات على
المستوى المحلي بصورة أفضل».
كما أع��رب السفراء األوروب��ي��ون
عن استعدادهم للعمل مع السلطات
اللبنانية لتنفيذ قرارات مؤتمر لندن
الذي عقد في  4شباط الجاري تحت
ع��ن��وان «دع��م س��وري��ة والمنطقة»،
ورح��ب��وا بااللتزامات التي قطعها
لبنان في إع�لان النيات ال��ذي قدمه
خالل المؤتمر.
وتعهد االتحاد األوروب��ي والدول
األعضاء خالل المؤتمر بتقديم أكثر
من  3مليارات ي��ورو للسوريين في
المنطقة والمجتمعات المضيفة لهم.
ويضاف هذا إلى المبالغ التي وصلت
إلى  1.3مليار دوالر والتي سبق أن

خصصها االتحاد األوروب��ي والدول
األعضاء للبنان لمساعدة الالجئين
والمجتمعات المضيفة منذ بداية
األزم��ة .وسيعود التمويل ال��ذي تم
التعهد بتقديمه في لندن بالفائدة على
السواء ،على المجتمعات المضيفة
اللبنانية والالجئين السوريين ،في
انتظار عودتهم اآلمنة إل��ى سورية
عندما تسمح الظروف بذلك.
وأع���اد س��ف��راء االت��ح��اد األوروب���ي
التذكير باألهمية التي يولونها لدعم
استقرار لبنان وأمنه .وق��د أش��ارت
السفيرة الس��ن ف��ي ه��ذا اإلط���ار إلى
أنّ «ح���وار مكافحة اإلره����اب بين
االتحاد األوروب��ي ولبنان الذي عقد
أخيراً ،دليل على رغبتنا المشتركة
في تحسين التزامنا المتبادل ،ض ّد
التهديد اإلرهابي المشترك ليس فقط
من خالل المساعدة الفنية الضرورية
ج���دا ،ب��ل أي��ض��ا م��ن خ�لال الجهود
المشتركة لنكافح م��ع��ا ً العقيدة
والثقافة اإلرهابيتين اللتين تغذيان
التطرف العنيف».

