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ال�ضغط على حزب اهلل بين المفاو�ضات ومتالزمة الم�سارات ال�سيا�سية
 روزانا ر ّمال

 محمد حمية
دخلت المحافظات والمناطق اللبنانية «غوما» االنتخابات البلدية
ع ّل إجرا َءها يخفف وطأة غضب الشعب على حكامه ،بعد التمديد
للمجلس النيابي مرتين متتاليتين وح��رم��ان��ه م��ن ممارسة حقه
الديمقراطي ف��ي االستحقاق النيابي وض�ي��اع فرصته ف��ي تغيير
ممثليه.
أنهت التيارات واألحزاب السياسية تزييت ماكيناتها االنتخابية
وتشكيل اللوائح وباتت على أهبّة االستعداد لخوض المعركة ،ليسأل
البعض :إذا كانت االنتخابات النيابية التي تعتبر استحقاقا ً سياسيا ً
بامتياز لم تحصل منذ  6أعوام ،وبالتالي لم تكشف التغييرات في
أحجام وأوزان األحزاب والتيارات السياسية منذ ذاك الوقت رغم
التحوالت اإلقليمية ،فهل سيشكل االستحقاق البلدي واالختياري
اليوم امتحانا ً لشعبية هذه التيارات واختبارا ً لشارعها؛ ال سيما تيار
المستقبل الذي سجل خالل السنوات الماضية تراجعا ً في شعبيته
في جميع المناطق اللبنانية ،بحسب مسؤولين في التيار؟
يرفض نائب شمالي ب��ارز في «المستقبل» التسليم بمنطق أن
االنتخابات البلدية تشكل مقياسا ً لشعبية التيارات السياسية ،ويعتبر
أن «االنتخابات البلدية تتخذ الطابع العائلي والمناطقي واإلنمائي
وال تتخذ الطابع السياسي؛ أما المقياس الحقيقي فهو االنتخابات
النيابية ،حيث يستند الناخب في االختيار على الخيارات السياسية
الكبرى لألحزاب» .ويقر النائب المستقبلي بأن هناك تراجعا ً نسبيا ً
في حضور وشعبية التيار األزرق ألسباب متعددة ،لكن يعتبر
ذلك طبيعيا ً ودليالً صحيا ً ودافعا ً لنواب التيار إلى تصحيح بعض
األخطاء وتصويب بعض الخيارات .ويؤكد أن تيار المستقبل ال
يزال يمثل األكثرية السنية في جميع المناطق ،رغم بعض التراجع
وبعض الخالفات في وجهات النظر بين قياداته.
ويستشهد النائب المستقبلي باالنتخابات البلدية التي حصلت
ع��ام  2010ف��ي الضنية وال �ت��ي خسر فيها ت�ي��ار المستقبل أمام
منافسيه ،لكنه ربح في االنتخابات النيابية الفرعية في الضنية التي
تلت البلدية بأسابيع فقط ،كما يشير إلى التحالفات التي تحصل
في االنتخابات البلدية بين ق��وى على خصومة سياسية ،ويبدي
اطمئنانه حيال االنتخابات البلدية في منطقته وإلى نتائجها ،ويعلن
أنه لم يتدخل فيها بل ترك لعائالتها تشكيل اللوائح ولناخبيها الحق
في اختيار من يمثلهم.
أم��ا م �ص��ادر ش�م��ال�ي��ة م� ّط�ل�ع��ة ف��ي  8آذار ف�ت�ق��ول ل �ـ«ال �ب �ن��اء» إن
«التحالفات االنتخابية في طرابلس لم ُتحسم بعد والوضع يتأرجح
يرجح حصول توافق في األيام القليلة
بين التوافق والمعركة» ،لكنه ّ
المقبلة ويعلل األسباب بأن «المستقبل لديه مصلحة كبيرة بحصول
التوافق مع القوى األخرى في المدينة ،وذلك للتغطية على أي تراجع
في شعبيته في حال حصول معركة كما يتخلص في هذه الحالة
م��ن دف��ع األم ��وال للمناصرين وللرماديين أو لبعض المرشحين
المتمردين داخل التيار».
وتؤكد المصادر على انحسار «المستقبل» في مناطق الشمال،
وفي طرابلس خصوصاً ،وحصول معركة انتخابية سيؤدي إلى
توزع األصوات ما بين «المستقبل» ووزير العدل المستقيل أشرف
ريفي والرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي ،وبالتالي
ستظهر التصدعات في «المستقبل» على السطح.
وتذ ّكر المصادر بانتخابات العام  2009النيابية في طرابلس،
حيث نال األمين العام لحركة التوحيد اإلسالمي الشيخ بالل شعبان
منفردا ً  26في المئة والرئيس الراحل عمر كرامي  32في المئة في
ظل خيارهما السياسي المعروف وف��ي ذروة األزم��ة واالنقسام
السياسي والطائفي في لبنان ،وف��ي ظ� ّل تحالف الرئيس ميقاتي
وتيار المستقبل والوزير الصفدي في الئحة واحدة حينها ،وتسأل
المصادر :كيف سيكون الحال اليوم في ظل التغييرات اإلقليمية
وسقوط رهانات المستقبل على سقوط النظام في سورية وعلى
حسم السعودية الحرب على اليمن لمصلحتها؟».
وت�ج��زم ال�م�ص��ادر ،بأنه بعد تغطية تيار الحريري للتنظيمات
اإلرهابية على مدى سنوات وحضن قادة المحاور ،وفي ظل األزمة
المالية الحادة التي يعاني منها الرئيس الحريري ،فإن تراجع التيار
بات واضحا ً وقياداته تدرك ذلك ،ويختم المصدر بجملة تختصر
الواقع في المدينة بأن «طرابلس لم ت ُعد زرقاء».

ن�شاطات

خفايا
خفايا

ّ
وبغض النظر عن التط ّرق إلى
تبدو المفاوضات اليمنية
جدوى الدعوات لوقف إطالق النار في ظ ّل المباحثات القائمة
في الكويت تتجه األنظار بشكل أساسي إلى ما ستؤول إليه
الخيارات السياسية هناك ،خصوصا ً أنّ التوصل إلى أرضية
تعترف بضرورة تالقي الطرفين المتنازعين كان غير ممكن
قبل أشهر من اليوم .يبلي المبعوث األممي إسماعيل ولد
الشيخ احمد لعملية السالم في اليمن ب�لاء حسنا ً في ما
يتعلق بمساعي جمع الطرفين بالحضور األب��رز المتمثل
بالتيار الحوثي أو أنصار الله ومجموعة الرياض – اليمنية
بما يشكل بطريقة أو بأخرى مؤشرا ً أوليا ً على إمكانية بدء
انفراج في التعاون اإلي��ران��ي السعودي ،تحت مس ّميات
ضرورة المشاركة إلنجاز الح ّل المشترك في اليمن بقوة ما
يمثله الطرفان.
سياسياً ،القبول ال��ذي أفردته السعودية على الفريق
اليمني الموالي لها لجهة االعتراف بضرورة الح ّل سياسياً،
والشراكة مع أنصار الله تحديداً ،يشكل وحده إعالن فشل
سعودي أله��داف أساسية كانت قد أعلنت عنها منذ بدء
«عاصفة الحزم» أيّ قبل حوالي السنة المتمثل بضرورة
التخلص من هذه الجماعة وعدم تمكينها من التوغل أكثر
في العمق اليمني سياسيا ً أو شعبياً ،بالتالي فإنّ مجرد
االستدارة السعودية من الخيار االستئصالي إلى الخيار
تصب في مصلحة الشرعية التي
السياسي يشكل نقطة
ّ
تعطى للحيثية الحوثية التي ستتقدّم في البالد كحالة
مك ّرسة في المستقبل ،وهنا تدخل الرياض في أول مرحلة
من مراحل التعاون واالعتراف بنهاية زمن التفرد باليمن.
الالفت باإليجابية الحذرة المقبلة من أروقة الدبلوماسية
الدولية المخصصة بتقدّم المباحثات اليمنية تعثر تلك
المتعلقة بالمباحثات السورية بما يشكل مصادفة محسوبة

لجهة موقع الالعبين األساسيين في األزمتين أيّ أنّ التوتر
السياسي الحاصل في إطار مساعي جنيف السوري يترجم
قدرة تعطيل مقبلة من المعنيين بتحفيز العملية السياسية
في اليمن ما يؤكد أنّ التالزم بين األزمتين ،المتوجه باليمن
لصالح نكسة سعودية استباقية لمجرد الجلوس مع الفريق
اآلخر تعني إمكانية أن تكون عرقلة التسوية السورية وتأزيم
المشهد الميداني في سقوط الهدنة بحلب وتوقعات التوجه
لعملية كبرى هناك هو عمليا ً ر ّد فعل سعودي وتحويل
تحسن قد يطرأ في األزمة اليمنية ،وإعالن عن
األنظار عن
ّ
انتهاء العمليات العسكرية العربية بقيادة سعودية ،لما في
ذلك من مخاطر في ظهور الرياض في األزمتين مستسلمة
ألمر واقع قاس يعترف بضرورة المشاركة مع الحوثيين في
اليمن من جهة ،ويعترف بشرعية الفريق السوري المفاوض
وحتمية تشارك المعارضة السورية مع النظام السوري في
الح ّل السوري .ك ّل هذا يُضاف إلى النقطة المفصلية التي
افتتحت عهد االنتكاسات السعودية ،وه��ي ح�� ّل المسألة
النووية اإليرانية مع الغرب بشكل يوحي بقناعة أميركية في
تصب في مصلحة اعتبار إيران شريكا ً في المنطقة
هذا الملف
ّ
وليس العبا ً متأثرا ً فيها.
ما يجري في سورية يقلق على صعيد الذهنية التي
تتعاطى فيها المملكة وتركيا ،بما تمثالن من ق��درة على
تعطيل وتمرير او ربما تأجيل بعض االستحقاقات وحرف
تسجل في مرماهما ،هكذا استطاع
األنظار عن أيّ انتكاسة
ّ
الطرفان تأجيل عملية دقيقة وخطيرة في لبنان كمعركة
عرسال التي كادت تشهد على انقالب بالحدث اللبناني بعد
ظهور إرهابي مسلح وسط المدينة ما لبث أن ت ّمت السيطرة
عليه بطريقة مفاجئة .وبهذا اإلطار ت ّم تجاهل الملف لبنانيا ً
واإلقالل بالحديث السياسي عنه إعالميا ً في بشكل ّ
أشر إلى
رغبة إقليمية بذلك.
وعلى أنّ البورصة الميدانية تلعب للحسابات السياسية
فمع تقدّم أيّ تسوية في اليمن أو سورية يرتفع منسوب

استخدام الورقة اللبنانية كعامل ضاغط تعرف السعودية
وتركيا صعوبة كسبه مقابل حضور حزب الله المكثف في
ّ
ملف الحدود ،وذلك من أجل احتسابها ضمن نقاط المواجهة
مع إيران ،حيث على منسوب التحدّي منذ لحظة االستفزاز
الغربي للرياض في االعتراف بضرورة التالقي مع طهران.
قيادة الجيش اللبناني أعلنت في إطار العمليات االستباقية
والنوعية التي تقوم بها وحداتها على الحدود اللبنانية
الشرقية ض ّد التنظيمات اإلرهابية ،الهجوم على مركز قيادي
لتنظيم «داعش» اإلرهابي في أطراف عرسال ما أدّى إلى مقتل
أمير «داعش» في المنطقة المدعو فايز الشعالن ،مشيرة إلى
أنّ اإلرهابيين كانوا «ق��د شاركوا في قتال الجيش خالل
العام  ،2014وهم مسؤولون عن تجهيز عدد من السيارات
المفخخة ،والقيام بعدّة تفجيرات استهدفت مراكز الجيش
ومدنيين في بلدة عرسال ومحيطها».
هذا التفصيل األمني يؤكد أمرين :األول عزم قيادة الجيش
اللبناني على عدم تمرير أيّ فرصة لالقتصاص من اإلرهاب
في الجرود ،وثانيا ً إمكانية اعتبار أيّ من هذه العمليات التي
تتك ّثف يوما ً بعد يوم ذريعة تستخدمها المجموعات اإلرهابية
لبدء المعركة ،وهنا فإنّ التطورات السياسية في اليمن أوالً،
وتأثيرها على جنيف ال��س��وري ،تؤكد إمكانية استخدام
ّ
بفض
عرسال في وقت قريب كحاجة تفرضها ضرورة البدء
النزاعات بما يحفظ أكبر قدر ممكن من المكتسبات ،وهنا
يبقى اليمن مختبرا ً هاما ً باعتباره آخر الجروح وأول ملف
قابل لاللتئام .عمليا ً الحديث عن انتظار جديد لقدوم موسم
الثلوج غير مج ٍد هذه المرة ،ما يعني أنّ التوجه نحو فتح
المعركة بعوامل متكاتفة تتوجه نحو اقتراب الحسم في هذا
الصيف ،أيّ باألشهر القليلة المقبلة كأبعد تقدير ،وهنا فإنّ
التطورات األمنية في لبنان قد تكون إحدى أقوى الضغوط
الممكنة على حزب الله ،خصوصا ً إذا استمرت السعودية في
حملتها عليه ونياتها الواضحة بإنهاكه ماليا ً وأمنياً.

ّ
اطلع من الم�شنوق على تح�ضيرات االنتخابات البلدية

مقبل من مو�سكو :لبنان خط الدفاع الأول
في مواجهة الإرهاب
لفت وزير الدفاع سمير مقبل إلى «أنّ قضية
االرهاب طرحت نفسها خالل السنوات األخيرة
وباتت ه ّما ً كونيا ً يهدّد المجتمعات كافة»،
مؤكدا ً أنّ لبنان «ه��و خط الدفاع األول في
مواجهة الهجمات اإلرهابية الشرسة ،وبحكم
موقعه يعتبر بوابة لجزء كبير من دول شرق
البحر المتوسط وفي صمود جيشنا الباسل
على الجبهات الحدودية حماية للبنان ولعدة
دول ،ألنّ أي اهتزاز لهذا الصمود لن تكون هذه
الدول بمنأى عن شرور وإجرام هذا اإلرهاب».
وق��ال مقبل في كلمة ألقاها خ�لال مؤتمر
األمن الدولي في موسكو« :لبنان الذي تأسس
على التعايش المسيحي اإلسالمي ومناهضة
االستبداد والتطرف ،استهدفته مجموعات
ارهابية منذ مطلع ه��ذا ال��ق��رن ،فاختار أن
يواجه بوسائل محدودة ولكن بإرادة صلبة
ومعنويات عالية ،فكان السبّاق في محاربتها
واحباط مخططاتها الهادفة إلى زعزعة االمن
وإشعال نار الفتنة فيه وفي الجوار ،حيث بادر
الجيش اللبناني بضرب هذه المجموعات في
مهدها عام  2000وأحبط مخططات مجموعة
ارهابية سميت آن��ذاك «مجموعة الضنية»،
ليتبين أنّ اإلرهاب أشبه بالفطر ما أن تقتلعه
حتى يعود للنمو مجدداً ،فما كان من الجيش
بالتعاون مع باقي األجهزة األمنية اللبنانية
في العام  2007إال أن خاض معركة ضارية
مع منظمة ارهابية عرفت «بفتح اإلس�لام»
داخل منطقة نهر البارد شمالي لبنان ،وقضى
على عدد كبير من أفرادها وأنهى وجودها بعد
أن قدم قافلة من الشهداء والجرحى».
وق��ال  »:في العام  ،2013خاض الجيش
مواجهة قاسية مع مجموعة «أحمد األسير»
اإلرهابية وقضى عليها بعد أن كانت قد بدأت
تشكل حالة خطيرة في البالد .وفي آب ،2014
كانت المواجهة الكبرى مع اإلرهاب الذي ضم
جيوشا ً تحترف القتال وليس مجموعات
إرهابية صغيرة ،حيث بدأت بعملية غادرة
م��ن قبلهم على ال��ح��دود الشرقية للبنان،
استطاع الجيش أن يتصدى ألي اعتداء أو
محاولة اختراق ،وعمد إلى توجيه سلسلة من
الضربات القاسية التي أعادت المعتدين إلى
أوكارهم .هذه المواجهة رافقتها أحداث متفرقة

نفذتها خاليا إرهابية في الداخل اللبناني من
خالل كمائن غ��ادرة للجيش والقوى األمنية
وتفجير سيارات مفخخة وعمليات انتحارية
أودت بحياة مواطنين أبرياء على غ��رار ما
حصل مؤخرا في مطار بروكسل وقبلها في
فرنسا».
وش���دّد مقبل على «أنّ ص��م��ود الجيش
اللبناني ،على الجبهات ،وتصديه للمعتدين،
يترافق مع عمل استخباراتي في الداخل ال
يق ّل أهمية عن العمل العسكري على الحدود،
ويتمثل بكشف ومالحقة الخاليا اإلرهابية
وإلقاء القبض على رؤوسها المدبرة وعناصرها
وإحالتهم للقضاء ،حيث ساعدت التحقيقات
القضائية بتوقيف المزيد وبإحباط مخططات
للقيام بعمليات انتحارية واغتياالت لو نفذت
لدمرت لبنان».
وت��اب��ع« :ب��ال��رغ��م م��ن اإلج���رام واألع��م��ال
الوحشية التي إرتكبتها وترتكبها الجماعات
اإلرهابية ،من قتل وذبح لعدد من العسكريين
الذين كانوا مختطفين ،فإنّ القوى المسلحة
اللبنانية التزمت خالل تصديها لهؤالء ،في
جميع ال��م��واق��ع ،بقواعد القوانين الدولية
واإلنسانية».
وقال« :لهذه األسباب الموجعة والمؤلمة
ينبغي تقديم الدعم للبنان وجيشه لتأمين
صموده ،من خالل خلق حالة استقرار امنية
واقتصادية واجتماعية ،تعود بالفائدة على
لبنان والدول المستهدفة باإلرهاب وذلك من
خالل:
ـ تقديم الدعم للجيش اللبناني واألجهزة
األمنية اللبنانية بالعتاد والتدريب المناسبين
لتأمين مقومات هذا الصمود في معركته ضد
اإلره��اب ،إضافة إلى تزويد هذه األجهزة بما
يتوفر من معلومات أمنية متعلقة باإلرهاب.
ـ ال��ع��م��ل ع��ل��ى تخفيف ت��داع��ي��ات تدفق
النازحين السوريين الذين يزيد عددهم عن
المليون ونصف المليون ،وهو ما يعادل ثلث
سكان لبنان ،وال طاقة له إطالقا ً على تحمل
هذا العبء منفردا ً دون دعم دول��ي ،ذلك أنّ
خسائر لبنان االقتصادية فاقت الثالثة عشر
مليار دوالر أميركي منذ العام  .2012علما ً
بأنّ مشكلة النازحين السوريين في لبنان ال

أورد نائب سابق أمام
بعض زواره وقائع
عديدة تؤكد أنّ العالقة
بين رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط
ووزير الداخلية نهاد
المشنوق لم تكن
أي يوم
جيدة في ّ
من األيام ،مذكرا ً
بأنّ الرئيس الراحل
رفيق الحريري حاول
مرارا ً التوفيق بينهما،
وكلما اعتقد أنه
نجح في ذلك ،كانت
الكيمياء المفقودة
بين الرجلين تتك ّفل
بنسف ك ّل جهوده
وإعادة العالقات إلى
تعقيداتها السابقة...

�أالن عون :ال �شيء يمنع ح�صولها

تقتصر أضرارها على األوض��اع االقتصادية
واالجتماعية فقط ،بل تتعداها إلى ما هو أكثر
ض��ررا ً من ذل��ك ،أعني المخاطر األمنية التي
تطال لبنان وتتجاوزه لتصل إلى العديد من
ال���دول ،نتيجة ت��واج��د ع��دد م��ن اإلرهابيين
المتسللين إل��ى داخ��ل مخيمات النازحين
المنتشرة في مختلف األراض���ي اللبنانية،
فضالً عما تسببه هذه األزمة من تنامي ظاهرة
الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا».
ورأى مقبل «أنّ السبيل إل��ى الخالص
وت�لاف��ي المخاطر الناجمة ع��ن ه��ذا لواقع،
بمعالجة جذرية ،تقضي بإعادة النازحين إلى
ديارهم في سورية ،ما يستدعي وقف االقتتال
فيها باعتماد الح ّل السياسي ،مع تأكيد أنّ
توطينهم في لبنان بأي شكل من األشكال،
مرفوض رفضا قاطعاً ،األمر الذي أجمع عليه
اللبنانيون من كافة أطيافهم.
ـ وق��ف الخروقات االسرائيلية ج��وا وبرا
وبحرا.
ـ المساعدة في ح ّل أزمة الحدود البحرية
لمياهه االقتصادية الخالصة ال سيما جنوباً،
وتعزيز ال��ظ��روف المالئمة لبدء استخراج
النفط والغاز.
ـ كما نتطلع إلى موقف من الدول المصنعة
لألسلحة للتشدّد ف��ي ضبط وج��ه��ة هذه
األسلحة كي ال تقع بأيدي الجماعات اإلرهابية
مباشرة أو بالواسطة ،خاصة أنّ هناك تراخ
في عملية الرقابة على السالح والتسليح
مما ع ّزز انتشار اإلره��اب وضاعف من قوته
وإجرامه.
ـ تجفيف م��ص��ادر ت��م��وي��ل المجموعات
االرهابية بأية وسيلة كانت».
وختم مقبل« :إنّ صمود لبنان في مواجهة
اإلرهاب وتأمين االستقرار فيه له انعكاسات
إيجابية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وال
نغالي إن قلنا إنّ استقرار لبنان هو استقرار
للعالم ،حيث أنّ دعم الجيش اللبناني وباقي
األجهزة األمنية اللبنانية ينبغي أن يكون من
أولويات الدول المناهضة لإلرهاب لمواجهة
هذه اآلفة ،خاصة أنّ القضاء على اإلرهاب ال
يمكن أن يتم دون تكافل وتضامن دول العالم
القتالعه في مكامن وجوده».

المشنوق مجتمعا ً إلى عون
أعلن النائب آالن عون أنه ّ
اطلع من وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على
«التحضيرات لالنتخابات البلدية التي
ستجري ب��دءا ً من األس��ب��وع المقبل ،والتي
يجب أال يشكك أح��د ف��ي حصولها ،ألنها
حاصلة ،وك ّل الترتيبات قائمة وليس هناك
أي سبب تقني أو إداري يمنع حصولها ،مهما
حصل من تطورات على صعيد االضرابات أو
لجهة امتناع أي فريق عن التنفيذ» .وأضاف:
«ال أعتقد أن هناك أي شيء يحول من دون
حصول هذه االنتخابات».
وشدّد بعد زيارته المشنوق على أنّ «طرح
انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنتين بقي
في اإلط��ار اإلعالمي ولم يصل إلى أي فريق
بشكل جدي حتى نسطيع التعليق عليه».
المس
وأكد أنّ «هناك موقفا ً مبدئيا ً بعدم
ّ
المس
بصالحيات رئيس الجمهورية وعدم
ّ
بالمواقع وتفصيلها على أس��اس النيل من
هيبتها واستحقاقاتها».
ودعا للوصول إلى «تسوية وإلى إصالحات
في النظام» ،قائال إن «هناك ثغرات لها عالقة
بالنظام وبالميثاقية وبالشراكة وبآلياتنا
الدستورية ،يجب أن تحل بالشجاعة بعد
هذا االنقسام ،من خالل الجلوس إلى طاولة
للتوصل إلى تسوية موجعة ،لكن ضرورية،
وإال ال نكون على قدر المسؤولية التي يواجهها
لبنان».

وأض���اف« :البعض ي��ق��ول إن��ه م��ن دون
معالجة موضوع قانون االنتخابات وإدارة
السلطة ومن دون تحقيق شراكة حقيقية ال
يمكننا االنتقال إلى الحالة الطبيعية».
وس��أل« :ه��ل المرحلة االنتقالية تتطلب
وج��ود رئيس أو ال؟ ه��ذا ط��رح آخ��ر وليس
بالضرورة أن يطرح الموضوع على هذا النحو.
ف��ي اإلم��ك��ان انتخاب رئيس لست سنوات
والمرحلة األول��ى تكون فيها إصالحات ،أو
نفيد من المرحلة التي نحن فيها اآلن كي
نخرج من األزمة بح ّل متكامل وبسلة متكاملة
تفتح الصفحة نحو مرحلة جديدة».
وأض��اف« :هو نقاش لم يفتح بعد بشكل
جدي وك ّل األفكار التي تطرح مجتزأة وترمى
في السوق أو في الكواليس لجس النبض.
نحن ال نتعامل بالموضوع على هذا النحو.
يجب الجلوس إلى الطاولة».
وردا ً على سؤال عما إذا كان هناك تباين
ج��دي بين «ح��زب الله» و«التيار الوطني
الحر» ملف انتخاب الرئيس،أجاب« :لس
هناك أي تباين ،موقف «حزب الله» واضح
ب��دع��م ترشيح العماد ميشال ع��ون حتى
النهاية».
وكان المشنوق التقى وفدا ً من «الجماعة
اإلسالمية» برئاسة النائب السابق أسعد
هرموش،و وفدا ً من نقابة الصيادلة برئاسة
النقيب جورج صيلي.

ملحة
�أكد �أنّ االنتخابات البلدية باتت حاجة ّ
الجميل وسفير الصين
 استقبل الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» مفتي طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار وعرض معه المستجدات ،ال سيما شؤون
مدينة طرابلس والشمال.
ثم استقبل الحريري وفدا ً من بلدة تعنايل برئاسة إمام البلدة الشيخ
أيمن شرقية الذي أوضح أنّ البحث تناول أوضاع البلدة ومشكلة ضم
تعنايل الى بلدية زحلة.
والتقى أيضا ً رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي ،وهنأه
على إع�لان «الئحة البيارتة» لمجلس بلدية بيروت .وع��رض معه
األوضاع المحلية ،ووضعه في أجواء لقاءاته في الرياض.
كما التقى الحريري وزير الزراعة أكرم شهيب والنائب محمد عبد
اللطيف كبارة.
 بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،زار سفير الصين
يانغ جيانغ الرئيس أمين الجميل مودعاً.
ـ التقى سفير دولة فلسطين أشرف دبور أمس سفير السودان أحمد
حسن.
وأطلع دبور ضيفه على األوضاع المعيشية والحياتية «ألبناء شعبنا
في لبنان».
كذلك أطلعه على المستجدات في فلسطين« ،واالعتداءات اإلسرائيلية
المستمرة ض ّد أبناء شعبنا ،وما تتعرض له المقدسات اإلسالمية
والمسيحية من محاوالت تهويد ،وخاصة في مدينة القدس.

دبور مستقبالً سفير السودان

اللقاء الوطني :االن�سحابات الم�شبوهة من جنيف عطلت الهدنة في �سورية
ع��ق��د ال��ل��ق��اء ال��وط��ن��ي اجتماعه
ال���دوري في مكتب ال��وزي��ر السابق
عبد الرحيم مراد ،وترأس االجتماع
الوزير السابق زاهر الخطيب.
ورأى اللقاء في بيان تاله المحامي
عمر زين أنّ «انتخاب مجالس بلدية
أصبح حاجة ملحة لك ّل المدن والقرى
والبلدات من أجل تجديد الروح في
العمل البلدي ،وتحسين الخدمات
للمواطنين في ظل تقصير الدولة عن
القيام بواجباتها وعدم اعتماد اإلنماء
المتوازن ،واالنقسام السياسي الحاد
يجب أن ال يكون سببا ً في تعطيل هذا
االستحقاق الذي بات ملحاً».
وش���دّد اللقاء على «ض���رورة أن
يكون العمل البلدي إنمائيا ً وخدماتيا ً
ب��ام��ت��ي��از ب��ع��ي��دا ً م���ن التسييس
والعصبيات التي قد تأتي نتيجتها
ع��ل��ى ح��س��اب المصلحة ال��ع��ام��ة،
ويأمل أن تتم العملية االنتخابية
ب���روح ال��ت��واف��ق بين ك�� ّل مكونات
المجتمع األهلي في القرى والمدن
كافة وفي حال تعذر التوافق يقتضي
أن يكون التنافس بروح ديموقراطية
هادئة ،كما يرى اللقاء أنه آن األوان
ألن ترفع السلطة يدها عن الصندوق
البلدي المستقل وتعطي البلديات
كامل حقوقها لتمارس دورها بصورة
طبيعية».
ودع��ا اللقاء «ال��دول��ة اللبنانية
بمؤسساتها التشريعية إلى إقرار
سلسلة الرتب وال��روات��ب من دون
ف���رض أي���ة ض��رائ��ب ج��دي��دة على

اللقاء الوطني مجتمعا ً في مكتب مراد
المواطن ،وهذه السلسلة التي كانت
األطراف السياسية المكونة للحكومة
دائما تطيح بها عند أي أزمة أو هزة
سياسية هي من المطالب المحقة ال
يجوز التهرب منها تحت أي حجة ألن
هذا األمر يؤدي إلى خلل في العدالة
االجتماعية ويضرب مصداقية الدولة
لدى المواطن».
وط��ال��ب «ب���اإلس���راع ف��ي إي��ج��اد

الحلول العلمية ألزمة النفايات ألنها
من األزم��ات التي باتت مستعصية
في ظل الطبقة السياسية الحاكمة
واس���ت���ش���راء ال��ف��س��اد المعشش
ف��ي إدارات ال��دول��ة وم��واق��ع القرار
السياسي ،األم��ر ال��ذي يدفع ثمنه
ال��م��واط��ن م��ن صحته وم��ن جيبه،
فيما الدولة بوزاراتها ومؤسساتها
المعنية تقف عاجزة عن إيجاد حلول

جذرية لها».
كما دعا «الكتل واعضاء المجلس
النيابي إل��ى ض���رورة العمل على
انتظام جلسات المجلس النيابي
وإل��غ��اء كل موقف معطل والعودة
إلى ممارسة دوره الطبيعي كسلطة
تشريعية ورقابية وإبعاد الخالفات
السياسية عن معالجة قضايا الناس
وال��وط��ن ،فالمطلوب تسيير عجلة

التشريع والرقابة بكل مستلزماتها،
وب��ذل��ك نؤمن للبالد على األق��ل ما
تحتاج اليه من تطوير في التشريعات
لمواكبة الحاجات والتطور في هذه
المرحلة العصيبة».
كذلك دعا اللقاء «مجلس النواب
ألن ي��ول��ي األول��وي��ة إلق���رار قانون
ان��ت��خ��اب ن��ي��اب��ي ع���ادل ومنصف،
واللقاء يعتبر أن القوانين المعروضة
أمام اللجان النيابية التي تعتمد على
القائمة الفردية أو النظام األكثري
أو المختلط ال يمكن أن تحقق عدالة
التمثيل وصحته وس��ت��ق��ودن��ا من
جديد إل��ى إقصاء قطاعات واسعة
م��ن المجتمع ب��ع��ي��دا ع��ن اإلرادة
الشعبية الجامعة ،وفي هذا السياق
ي��رى اللقاء أن القانون األمثل هو
الذي يعتمد النسبية بصورة كاملة
على قاعدة لبنان دائ��رة انتخابية
واحدة هو المدخل الحقيق لالصالح
السياسي ويعبر عن اإلرادة الشعبية
في إعادة تكوين السلطة السياسية
وف���ق أح��ج��ام ال��ق��وى السياسية
اللبنانية».
ورأى «أن وض��ع ش��روط مسبقة
ل��ل��ح��وار ال��س��ي��اس��ي ف���ي س��وري��ة
واالن���س���ح���اب���ات ال��م��ش��ب��وه��ة من
م��ف��اوض��ات ج��ن��ي��ف وال���ت���ي تمت
بإيحاءات خارجية أدت إلى تعطيل
الهدنة في سورية وهو األم��ر الذي
تدفع نتيجته سورية بكل مكوناتها
مزيدا ً من الخراب والدمار والمزيد من
االستنزاف للجيش العربي السوري،

وأنّ س��ي��اس��ة ال��ف��وض��ى الخالقة
األميركية في مجتمعاتنا العربية
لتفتيت ال��وط��ن العربي ه��ي التي
شجعت نتنياهو لعقد مجلس وزاري
في الجوالن وإعالن ضمه إلى الكيان
الصهيوني بشكل نهائي».
وأشاد اللقاء «بالموقف الصيني
ال����ذي أع��ل��ن أنّ ق��ض��ي��ة فلسطين
والجوالن هما في طليعة اهتمامات
الحكومة الصينية» ،داعيا ً «مجلس
األم���ن ال��دول��ي إل��ى تنفيذ ق��رارات��ه
المتعلقة بالجوالن المحتل انطالقا ً
من أن ال شرعية لالحتالل في ضم
م��ن��اط��ق محتلة ،وي��ط��ال��ب اللقاء
مجلس األمن بفرض تنفيذ العقوبات
بحق الكيان الصهيوني وإدراجها
تحت البند السابع».
وتوجه اللقاء «بالتهنئة لألسيرة
الفلسطينية المحررة ديما ال��واوي
التي هي أصغر أسيرة في العالم،
ويعتبر أن ه���ذا األم���ر يثبت م��رة
جديدة أنّ العدو الصهيوني الذي
يرى أن أمنه وأمن مستوطناته فوق
كل اعتبار وفوق أي شرعية دولية
ال يتوانى عن اعتقال حتى األطفال
في سبيل حفاظه على أمنه المزعوم
ضاربا ً عرض الحائط بكل المواثيق
وش��رع��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان وحقوق
الطفل ،كما يدعو اللقاء العالم الحر
إلى اتخاذ الخطوات العاجلة إلجبار
العدو على اإلف��راج الفوري عن ك ّل
المعتقلين في سجونه وإعادتهم إلى
أحضان الحرية».

