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حمليات �سيا�سية

االنتخابات البلدية� :سخونة في القاعدة
وبرودة في ر�أ�س الهرم
علي بدرالدين
السخونة التي تشهدها المناطق اللبنانية تزامنا ً مع االنتخابات
البلدية واالختيارية التي تنطلق مرحلتها األولى في الثامن من أيار،
ال تعني أنها ظاهرة صحية أو تعبير عن أهميتها وقيمتها في الحياة
تجسد
السياسية والديمقراطية والتنموية .ألنّ هذه االنتخابات لم
ّ
في ك� ّل استحقاقاتها التي عبرت ،وعلى م��دى عقود ضرورتها
الوطنية واإلنمائية .وال أهدافها المرجوة المتمثلة بحرية المواطن
وحسن اختياره والتعبير عن رأي��ه في أج��واء ديمقراطية بعيدة
عن التدخالت السياسية والزعائمية أو الفرز الطائفي والمذهبي،
وبالتالي فرض أسماء بالقوة القاهرة .ال دور لها وال وظيفة وال
مكان في الفضاء التمثيلي للناس وحتى االفتراضي ،كما أنها
تفتقد إلى الح ّد األدنى من الوعي الكافي لفهم األنظمة والقوانين
التي يخ ّولها القيام بالممارسة الصحية للعمل البلدي الذي من
نجاحه وجود مجالس بلدية متجانسة وكفوءة ومتفانية من أجل
الخدمة العامة .وتنأى بنفسها عن المصالح الشخصية والتمييز
بين أبناء بلدتها على خلفيات انتخابية أو حزبية أو عائلية كر ّد
وتوجهاتها والئحتها،
فعل ثأري من اآلخر المعارض لمصالحها
ّ
المدعومة بالسلطة والنفوذ والمال .واألخطر هو انتخاب رؤساء
بلديات وأعضاء مجالس بلدية يقيمون ويعملون في بيروت مثالً
ويزورون بلداتهم في نهاية ك ّل أسبوع ،وباتوا ُيع َرفون برؤساء
بلديات السبت واألحد ،وحتى «يكتمل النقل بالزعرور» ،كما يقول
المثل العامي الشائع ،فإنّ هناك رؤساء بلديات يقيمون ويعملون
خارج لبنان ويمارسون مسؤولياتهم من خالل تكليف أحد أعضاء
المجلس البلدي أو كاتب البلدية أو أمين صندوقها أو حتى شرطي
البلدية بمهام إدارة البلدية التي يعجز عنها حتى رئيس البلدية في
حال وجوده .فكيف لمن ينوب عنه وهو الفاقد للصالحيات اتخاذ
القرارات أو توقيفها أو متابعة معامالت مواطنيه اليومية.
وبات (الواتسآب) أو التسجيل الصوتي ،هو الذي يربط رئيس
البلدية الغائب ألشهر عديدة بقضايا بلدته وناسه «وطحين بدك
تاكلي يا حنة».
وهذا ال ُيعفي القوى السياسية الحاكمة والمطلقة الصالحية
في اختيار أعضاء المجلس البلدي ورئيسه من مسؤوليتها وهي
المهيمنة والمتح ّكمة والقادرة على فرك أذن ك ّل من يتج ّرأ على
مواجهتها وع��دم تنفيذ أحكامها وأوام��ره��ا ،ف��ي تعيين رؤساء
البلديات ليس على قاعدة األكفأ واألصلح ،كما أنه ليس صحيحا ً
على أساس االختيار العائلي .والدليل أنه على خريطة المجالس
البلدية أو المختارين ،فهناك رؤساء بلديات ال تمثيل عائليا ً لهم
وهم من أق ّل العائالت عدداً ،ولكنهم نالوا رضى القائد أو الزعيم
ليس ألنهم أكفياء أو م ّمن يمتلكون الخبرة والتجربة الناجحة
وال�ث�ق��اف��ة ال�م�ط�ل��وب��ة ،ب��ل ل�ق��رب�ه��م م��ن م��واق��ع ال �ق��رار السياسي
والطوائفي والزعائمي ،وإلخالصهم وطاعتهم العمياء.
إنّ الفشل ال��ذري��ع ال��ذي أص��اب الكثير م��ن البلديات الكبيرة
والصغيرة على السواء ،وقد تف ّرق أعضاؤها المنتخبين زوراً،
ومزّقتهم الخالفات الشخصية والحسابات المنفعية الضيقة،
وت� ّم وضعها في خانة البلديات المنحلّة التي تح ّولت عالة على
بأي تغيير.
المواطنين وخيّبت آمالهم وطمست أحالمهم ّ
إزاء النتائج السلبية لمعظم المجالس البلدية التي باتت خارج
الخدمة والشأن العام ومصالح الناس ،ألنّ ما ُبني على فساد
وتزوير هو فاسد ومز ّور .لماذا هذا الحماس من القوى السياسية
المتسلّطة إلجراء االنتخابات البلدية ،وهي التي عجزت وفشلت
ف��ي االخ �ت �ي��ار ال �س��اب��ق ،وال ت ��زال ُم �ص � ّرة ع�ل��ى ال�س�ي��ر ب��ه شكالً
ومضموناً ،وه��ي التي فشلت أيضا ً في كثير من االستحقاقات
الدستورية؟
هذا ال يعني على اإلطالق أننا ض ّد إجراء هذه االنتخابات التي
ه��ي واج��ب وض ��رورة ،ول�ك��ن ظ��روف إج��رائ�ه��ا وهيمنة السلطة
وكبارها وطبقتها الحاكمة ال تجعل منها واجبا ً وضرورة .وهي
من العوامل ومن أحد أسباب القوة القاهرة التي ترفض َمن تشاء
وتختار َمن تشاء من دون اعتراض ،ألنّ دونه نتائج وتداعيات ال
أحد يقدر على الوقوف بوجهها.
وأي� ��ن ه��و ال �ح �م��اس ال �م �ف��رط وال ��زائ ��د ال� ��ذي ظ �ه��ر ف �ج��أة في
االس�ت�ح�ق��اق ال�ب�ل��دي واالخ �ت �ي��اري وك ��ان غ��ائ�ب�ا ً ف��ي االستحقاق
النيابي؟ وأين هو االستحقاق الرئاسي ،حيث الفراغ سيّد سدة
الرئاسة؟ أين هو من التمديد في رئاسة الجمهورية وفي مواقع
إدارية ومالية وعسكرية وأمنية وثقافية واقتصادية؟
اإلج��اب��ة تكمن ف��ي م �ح��اوالت الطبقة السياسية ال�ت��ي تهدف
إل��ى تبييض صفحاتها السود على حساب اللبنانيين ،وإن كان
بإدخالهم في نزاعات حزبية وعائلية وطائفية ومذهبية ،وهي
إلهائية بامتياز بعد أن تح ّول لبنان مستوعبا ً للفساد ال��ذي بات
م�ك�ش��وف�ا ً وم�ع�ل��وم�ا ً ف��ي ال�م�ل�ف��ات ك�ل ّ�ه��ا ،وه ��ذه الطبقة ه��ي التي
تتح ّمل المسؤولية دون سواها ،وهي تريد من هذه االنتخابات
التي تتح ّمس إلجرائها أن ُتغرق اللبنانيين بصراعات الشوارع
واألحياء والعائالت حتى تفقد وعيها الوطني وتنغمس بتجاذبات
على المواقع واألسماء والتي ال يحظى بها سوى المق ّربين من
السالطين وأمراء هذا الزمن ...وهم يدركون حجم هذه المجالس
الفاشلة ونوعها سلفاً ،ألنها مصادرة في قراراتها ومشاريعها
قبل أن تبدأ ،والكلمة الفصل لمن أنزلها بـ«البراشوت» في ليلة
القبض على هذا المجلس أو ذاك.
تقول مديرة معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية
– الفرع الخامس الدكتورة سناء الصباح في دراس��ة لها عن
المركزية واإلدارة المحلية ف��ي التنمية «أنّ اإلدارة المحلية أو
الالمركزية في لبنان على مستوى واحد هو البلدية .فالبلدية هي
الخلية االجتماعية األساسية في البالد ،في حين أنّ التقسيمات
اإلداري��ة األخ��رى كالمحافظات واألقضية هي تقسيمات مجردة
ترتبط بجهاز الدولة المركزي ،وال تعكس واقعا ً اجتماعيا ً معيناً،
كما هي حال البلديات.
تضيف الصباح« :البلدية هي ركن أساسي في تنمية المجتمع
المحلي وفي تطوير وضعه االقتصادي والسياسي والتربوي
والصحي والبيئي وف��ي التنشئة الوطنية انطالقا ً من تماسكها
المباشر م��ع الكتلة البشرية ال�ت��ي تقع ضمن مسؤولياتها...
وتعتبر البلديات الشريك األوثق مع السلطة المركزية في تنفيذ
جداول أعمال التنمية على المستويين المحلي والوطني .والبلدية
هي إدارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي
واإلداري في نطاق القانون؛ فمن اختصاص المجالس البلدية
إقامة المشاريع اإلنتاجية وتحقيق التنمية المحلية ...هذا القانون
المجسدة في إيصال
الذي يأخذ بعين االعتبار اإلرادة الشعبية
ّ
ممثليها إلى سدّة المجالس البلدية (الديمقراطية التمثيلية).
السؤال :هل تنطبق نصوص القانون على الواقع لجهة طريقة
انتخاب أو تعيين أعضاء المجالس البلدية أو لجهة دورها ووظيفتها؟
وأين هي الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية التي تجعل
من البلدية «ن��واة تغيير محلية وأه� ّم قاعدة لممارسة الديمقراطية
ولتعزيز مفاهيمها؟» ،وفق الدكتورة الصباح.
يبقى القول إنّ إجراء االنتخابات البلدية في مواعيدها أو اللجوء
إلى التمديد أو التجديد للمجالس البلدية القائمة ليس ذا قيمة أو
منفعة ،إذا لم تتغيّر العقلية السياسية الطائفية المذهبية في تنظيم
وإدارة االنتخابات .وفهم أهميتها على مستوى المجتمع المحلي
والتنمية المنشودة ،واختيار األنسب واألكفأ من القوى السياسية
وممثلي ال�ع��ائ�لات وف�ئ��ات المجتمع ال�م��دن��ي .ألن��ه إذا ل��م يتغيّر
النهج المتبع من القوى السياسية ،فحرام أن ُندخل اللبنانيين
تؤسس لعداوات وتقا ُتل من أجل مركز
في صراعات عائلية قد
ّ
بلدي أو مختار ال قيمة عملية لهما في ظ ّل تحكم الطبقة السياسية
الحاكمة وطغيانها.
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خفايا
خفايا

لم يكن خط�أً رو�سي ًا
 روزانا ر ّمال
اشتعال الحرب مجدّدا ً في حلب بشكل مفاجئ ال ّ
يدل على
انهيار تدريجي للهدنة بالمعنى العسكري الذي تطلّب فعالً
ور ّد فعل عنيف بالشكل الذي أقدمت عليه القوى اإلرهابية
المسلّحة المتمثلة بداعش والنصرة ،وبشكل خاص األخيرة
التي تتخذ من شمال سورية معقالً أساسيا ً لها ،بل ّ
يدل على
أنه انهيار مفتعل للهدنة بالتوازي مع حدث سياسي ما
يتعلق بحسابات أو اقتراب تصفية ما يمكن اعتباره نقاط
حسم وفصل باألزمة السورية ،هذا ما يحصل في حلب التي
تشكل عمق األزمة وأكثرها قدرة على كشف هوية المفاوضين
الحقيقيين والمعرقلين الحقيقيين لجنيف بأوله وثانيه
وثالثه وآخره..
يلفت في هذه المعركة المستجدة أنها تأتي عقب التقليص
الروسي العسكري في سورية ،بالتالي فإنها تطرح عالمات
استفهام حول منطق أن يكون هذا الوجود قد ن ّفذ ما من شأنه
حماية النظام السوري وتقليص قدرات المسلحين من جهة،
ومن جهة أخرى يُطرح سؤال حول سالمة الخطة الروسية
باالنسحاب بالتزامن مع إع�لان تهدئة حتى تكاد خطوة
ّ
وضخ الحياة
موسكو تشكل زخما ً أعاد التفكير بالتموضع
مجدّدا ً لمشروع النصرة وداعش في الشمال .بالتالي فإنّ
المنطق الروسي خاطئ وشكل سقطة موصوفة.
عمليا ً لم تكن الدماء التي تسيل في حلب بشكل كثيف
نتيجة ثغرة أو سقطة حسابات روسية ،بل إنّ هذه الدماء
تؤكد أنها وليدة ضغط جدّي تعيشه القوى المتقاتلة استتبع
تحركا ً دوليا ً واستنفارا ً أمميا ً رغبة بوضع ح ّد لما يدور في
حلب على الرغم من أنّ ك ّل األجواء كانت تشير إلى سالمة
المنطق الروسي في فسح المجال نحو العمل السياسي الذي
من شأنه أن يفتح الطريق أمام السالم.
الحرب في حلب هي حرب روسية تركية وليست تحركا ً

كثيفا ً لقوى إرهابية استعصى العمل على كبح جماحها،
وروسيا التي تدرك معنى هذا األمر ،تؤكد على لسان وزير
خارجيتها سيرغي الفروف أنه سيت ّم إعالن الهدنة في حلب
خالل الساعات المقبلة ،وأنه سيت ّم إنشاء مركز أميركي -
روسي لمراقبة وقف إطالق النار في سورية .تأكيد من شأنه
أن يطرح تساؤالت عن جدوى هذا التفاؤل وعن حقيقة القدرة
على السيطرة على تلك المجموعات والدور الروسي في هذا
اإلطار.
يلفت تزامن العمليات العسكرية في حلب مع تصعيد
للتوتر األمني داخل تركيا بين هجمات تتهم السلطات حزب
العمال الكردستاني فيها وبين توتر سياسي شديد مع
األكراد ،إضافة إلى تفجيرات متنقلة تشرح الدور التركي في
هذه الحلقة تحديداً ،وهنا يتضح الخالف الروسي  -التركي
العميق والمتصاعد وهو الكفيل بإعادة األم��ور إلى منطق
الالعودة إذا ما استعصى التوافق بينهما قبل الجلوس على
طاولة المفاوضات .وإذا كان الخالف مطروحا ً ميدانيا ً على
شكل شرعنة جبهة النصرة وإدخالها منطق التسويات دون
داعش ،فإنّ المعادلة اليوم تبدو حسب األثمان المدفوعة
بين الجانبين تتمثل في النصرة مقابل األكراد او االثنين معا ً
أوال ً ح ّل بالمدى المنظور ،وهنا يستذكر جولة جنيف السابقة
تتوصل العتراف بأحقية الدولة الكردية وإن كان
التي كادت
ّ
في ذلك الكثير من المناورة روسياً.
القلق التركي الشديد استدعى تحريك أق��وى األوراق
ال��ت��رك��ي��ة ان��س��ج��ام�ا ً م��ع ق��ل��ق س��ع��ودي م��ن خ��وض غمار
المفاوضات مع الحوثيين أق ّل ما يُقال فيها هزيمة أمام منطق
إلغاء لم تتوصل إليه المملكة بعد ح��رب ض��روس؛ وهنا
مجازر حقيقية تقع بحق المدنيين بصواريخ لجبهة النصرة
التي يسعى مح ّركوها إلظهارها القوة الضاربة في حلب
في منطق يشبه ما كانت تسعى إليه «إسرائيل» من حشد
واستنفار دولي يأخذها نحو منطق القرارات الدولية فتح ّرك
اآللة العسكرية وتجبر تحت ضغط دولي على إيقاف العملية

�سالم يبحث مع نظيره الهولندي التعاون االقت�صادي و�أزمة الالجئين

ون�شجع
روتيه :ندعم ا�ستقرار لبنان
ّ
على انتخاب رئي�س في �أ�سرع وقت
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم
ظهر أم��س في ال��س��راي الحكومية،
رئيس وزراء هولندا م��ارك روتيه
وال��وف��د ال��م��راف��ق ،ف��ي حضور وزي��ر
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم،
وجرى عرض لالوضاع والتطورات
في لبنان والمنطقة.
بعد ال��ل��ق��اء ت��م توقيع اتفاقية
ثالثية بين مركز تشيجع االستيراد
م��ن ال��ب�لاد النامية التابع ل���وزارة
التجارة الخارجية والتعاون للتنمية
في ه��والن��دا ،والمؤسسة اللبنانية
لتشيجيع االس��ت��ث��م��ارات «اي���دال»
وات��ح��اد غ��رف التجارة والصناعة
وال��ت��ج��ارة ف��ي لبنان ،وت��ه��دف الى
تشجيع وت��ط��وي��ر ح��رك��ة تصدير
المنتجات اللبنانية وب��االخ��ص
الزراعية منها ،بهدف دعم التنمية
المستدامة في لبنان.
وق��ع االتفاقية في حضور سالم
وروت��ي��ه ،ع��ن الجانب الهولندي،
سفيرة هولندا هستر سمسون ،وعن
الجانب اللبناني رئيس مؤسسة
تشجيع االستثمارات اي���دال نبيل
عيتاني ورئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة
والصناعة في بيروت وجبل لبنان
محمد شقير.
بعد ذل��ك أق��ام س�لام مأدبة غداء
لضيفه وال��وف��د ال��م��راف��ق حضرها
الوزيران جبران باسيل وحكيم.
ثم عقد الرئيسان س�لام وروتيه
مؤتمرا ً صحافيا ً استهله سالم قائالً:
«تبادلنا وجهات النظر حول سبل
التصدي للتطرف واإلرهاب ،ووسائل
دع��م الجيش اللبناني واألج��ه��زة
األمنية في المواجهة اليومية التي
ي��خ��وض��ه��ا ض��� ّد اإلره��اب��ي��ي��ن على
الحدود .واغتنمت الفرصة لتوجيه
ال��ش��ك��ر إل���ى ال��س��ي��د روت���ي���ه على
المساعدة التي تقدمها ب�لاده الى
لبنان في ميادين ع��دة ،خاصة في
القطاع الزراعي وتصدير المنتجات
الزراعية كالبطاطا .ولمناسبة هذه
الزيارة ،أطلقت اليوم مبادرة خالقة
عبر التوقيع على مذكرة تفاهم بين
مركز تشجيع ال���واردات من ال��دول
النامية ال��ت��اب��ع ل����وزارة ال��ش��ؤون
االقتصادية الهولندية ،والمؤسسة
العامة لتشجيع االستثمارات في
ل��ب��ن��ان (اي�����دال) وغ��رف��ة ال��ت��ج��ارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
لبنان».
ولفت إلى «أنّ هذا االتفاق سوف
ي��م��ه��د ال��ط��ري��ق أم����ام ت��ع��اون بين
القطاعين الخاص والعام في لبنان
وه��ول��ن��دا ،يستفيد م��ن التسهيالت
والحوافز اللبنانية التي تقدم إلى

سالم وروتيه خالل المؤتمر الصحافي المشترك
المستثمرين المحليين واالجانب من
قبل إي��دال ،ويوفرها قانون تشجيع
االستثمار في لبنان الرقم .»360
وخ��ت��م س�ل�ام« :ع��رض��ن��ا وسائل
الدعم الذي يمكن ان تقدمه الحكومة
الهولندية إلى لبنان لمساعدته على
مواجهة مشاكله االقتصادية .وتركز
البحث في شكل خاص ،على الدعم
المخصص ألغ��راض التنمية ،وعلى
مشاريع التمويل الهادفة الى خفض
البطالة والفقر ،والتصدي لألعباء
الناجمة عن وج��ود مليون ونصف
مليون ن��ازح س��وري على األراض��ي
اللبنانية .وال بد لي هنا من أن أتوجه
بالشكر الى وزيرة التجارة الخارجية
والتعاون اإلنمائي السيدة ليليان
بلومان التي شكل وج��وده��ا معنا
ال��ي��وم دل��ي�لاً إض��اف��ي�ا ً على األهمية
التي توليها مملكة هولندا لهذا الجهد
الرامي الى مساعدة لبنان».
واسته ّل روتيه تصريحه بالحديث
عن أزم��ة الالجئين ،الفتا ً إل��ى «أنّ
لبنان يستضيف من الالجئين أكثر
من أي بلد آخر في العالم ،إذا ما قيس
األمر بعدد سكانه .فكما قلت ،هناك
مليون ونصف مليون الجئ هنا ،وهذا
رقم هائل ،وخصوصا ً أن عدد سكان
لبنان هو أربعة ماليين نسمة فقط».
وأض���اف« :إنّ التعامل م��ع هذا
الحجم من النزوح وإيجاد مأوى لك ّل
هؤالء النازحين ،يشكالن عبئا ً كبيرا ً
على البنى التحتية المحلية ويولدان
ح��اج��ات كثيرة للشعب اللبناني
أيضاّ .وإنني أقدر الطريقة التي أعطي
بها الالجئون مأوى موقتا ً هنا .إنتم
تعملون ،على سبيل المثال ،على
إيجاد أماكن في المدارس اللبنانية
لجميع االطفال غير اللبنانيين البالغ
عددهم  550ألفاً ،بحيث يستطيعون
االستمرار في بناء مستقبلهم ،على
الرغم من أنهم تركوا كل شيء وراءهم

(داالتي ونهرا)

عندما اضطروا لمغادرة بلدهم».
وأكد «أنّ هولندا تحاول مساعدة
لبنان بقدر اإلمكان .ولقد ساهمنا منذ
عام  2012بما يقارب مئة وأحد عشر
مليون يورو في جهود ايواء الالجئين
السوريين في لبنان».
وق���ال« :ل��ق��د خصصنا للعامين
 2016و 2017ما مجموعه 260
م��ل��ي��ون ي����ورو ل���ل���دول المضيفة
للنازحين السوريين .وه��ذا المبلغ
يضاف إل��ى مئة مليون ي��ورو سبق
أن خصصت ل��ه��ذه الغاية للفترة
نفسها ،وانفقت على مبادرات تهدف
الى فتح آف��اق المستقبل للنازحين
وللمجتمعات المضيفة (بنى تحتية
وتشغيل) في المنطقة .إنّ هذا االنفاق
الجديد يعني ،بالنسبة الى لبنان،
تخصيص  80مليون يورو إضافية
له».
وأكد «أنّ هولندا تعتبر استقبال
النازحين في المنطقة ج��زءا ً مهما
من مقاربة واسعة ومتكاملة ألزمة
النازحين» ،مشدّدا ً على «أنّ لبنان
يستحق أيضا ً الثناء بسبب المهنية
التي يظهرها الجيش والقوى األمنية
في المعركة ضد داعش ،وفي جهود
تثبيت االس��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي .ومن
األهمية بمكان أن ن��واص��ل تعزيز
العالقات في ما بيننا .إنّ هولندا
تدعم لبنان حاليا ً في موضوع مراقبة
ال��ح��دود ،ونحن نعمل على تقوية
العالقات التجارية».
وختم« :لقد خطونا للتو خطوة
مهمة بتوقيع مذكرة تفاهم سوف
ت��ؤم��ن ف��رص تصدير أك��ب��ر لقطاع
ال��زراع��ة اللبناني .ال ش��ك ف��ي أن
االقتصاد يتعزز من جراء االستقرار
السياسي لذلك نشجع الزعماء على
إجراء االنتخابات الرئاسية ،وال شك
في أن ذلك سيكون مفيدا ً إذا ما حصل
في أقرب اآلجال».

تتوسل تركيا مع السعودية للجلوس على
العسكرية .هكذا
ّ
طاولة ح ّل مع الروس.
تبدو موسكو غير مقتنعة ب��ج��دوى المحادثات حتى
الساعة بالنمط التركي المشهود وتص ّر على إرسال رسائل
تصعيدية ال تظهر ليونة روسية أو خضوعا ً للرغبة التركية
– السعودية كعامل مفاوض قبل الجلوس على الطاولة
رسميا ً بتقديم الضغط .وهنا يجدّد مسؤولون أمنيون روس
اليوم مطالبتهم إغالق المعابر الحدودية بين تركيا وسورية
لما من شأنها من تسهيل م��رور المسلحين يضاف اليهم
كالم صريح لالفروف في هذا اإلطار عن دخول اإلرهابيين
من سورية وإليها عبر تركيا ما يكشف عمق الخالف معها،
ويؤكد أنّ أيّ تقدّم يعتمد على ضرورة التوصل إلى تعاون
روسي تركي يجعل من الخطوة السعودية منفردة عبثية ال
حدود لها.
ال تريد موسكو الوقوف عند الضغوط التركية ،لكن الدعوة
للعودة الى الهدنة بالشكل الذي جاء يشي باطمئنان روسي
أميركي على إمكانية السيطرة على الهدنة الممزقة بعد أمل
روسي واضح بإمكانية عقد اتفاق هدنة مجدّدا ً في الساعات
القليلة المقبلة ،وهنا تبدو دم��اء الحلبيين والسوريين
استطراداً ،رهن مخاض يدخل االزمة السورية بر ّمتها في
منطق المفاوضات األكثر وضوحاً ،بعد أن يكون ملفا األكراد
والنصرة قد سلك طريق الترتيب األنسب ،وبعد أن فرض
التصعيد التركي  -السعودي رغبة دولية بإجبار الطرفين
على التوقف عن القصف ال��ذي ال يمكن أن يتح ّمل األت��راك
االستمرار فيه من دون انكشاف دور أنقرة المباشر لفترة
أط��ول ،وبالتالي النزول عن السقف الذي لن تقدّم روسيا
ّ
تتكشف رغبة أميركية بعد سوء
على أساسه تنازالت ،وهنا
العالقة المستجدّة مع الرياض في مراعاة حلول وسط مع
تركيا تمنحها ضمانات بالملفات األكثر قلقا ً مثل «األكراد»
متخطية مسايرة الوضع السعودي ال��ذي ال يبدو محبّذا ً
أميركياً.

كشف نائب في كتلة كانت
ّ
تفضل إرجاء االنتخابات
البلدية واالختيارية،
أنّ الكتلة باتت اليوم
متح ّمسة إلجرائها ،حيث
تبيّن بالملموس أنّ هذه
االنتخابات تمثل متن ّفسا ً
شعبيا ً في ظ ّل االستعصاء
المتمادي الذي يحكم ك ّل
االستحقاقات األخرى،
بدءا ً من االنتخابات النيابية
وصوالً إلى االستحقاق
الرئاسي وما بينهما من
تمديدات حصلت في
مواقع كثيرة .ثم أنّ الكتلة
تجنّبت الخسارة السياسية
المعلنة حين نأت بنفسها
عن اللوائح والمرشحين
في المدن والبلدات والقرى
التي يعرف مسؤولو الكتلة
وأعضاؤها أنهم يعانون
فيها من التراجع الفاضح
في الشعبية!...

با�سيل يفتتح «لقاء الديبلوما�سية الفاعلة»:
ال�سيا�سة الخارجية الم�ستقلة هي الأنجح
رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ ك ّل
سياسة خارجية فاعلة لبلد يجب أن تستند على مبادئ
ومعطيات ثابتة دون أن تكون أزلية».
وق��ال باسيل ف��ي كلمة ألقاها خ�لال اف��ت��ت��اح «لقاء
الديبلوماسية الفاعلة» في فندق «لو رويال» ـ ضبيه« :إنّ
أنجح وأفعل سياسة خارجية هي المستقلة والتي نكرر
أنها تقوم على أمرين :أولهما ،مبادىء القانون الدولي
حماية لبلد صغير كلبنان والتزاما ً منه بشرائع الحقوق
والعدالة ،وثانيهما ،مصلحة لبنان العليا التي تبرر أي
موقف محرج والتي تعطي المرونة للقيام ،من دون وجل،
بما فيه مصلحة الدولة ووحدتها وقوتها».
وتوجه باسيل إل��ى الديبلوماسيين ق��ائ�لاً« :نلتقي
لنفعل فهل ننجح؟ أسئلة كثيرة ت��دور في ذهنكم حول
قدرتنا والعوائق وما يمكن أن توفره لنا الظروف والجهود
من إمكانيات ،إال أنّ ما أطرحه عليكم اليوم يرتبط فقط
بالقدرات والطاقات المتوفرة فيكم وبمتناولكم ،وهو
بح ّد ذاته كبير جدا ً إلحداث جزء مما نطمح إليه واني ال
أطرح عليكم ما يفترض أن تؤمنه لنا السلطة السياسية
من حاجات كثيرة ،وبالتالي فالتفعيل هنا مرتبط فينا
وحدنا».
ولفت إلى «أنّ الديبلوماسية السياسية بحاجة إلى

مضمون وطني جامع داخليا ً ومفهوم خارجيا ً وإلى وسائل
نقله».
وقال« :أيها الديبلوماسيون اللبنانيون ،وطننا فريد
ومهامنا صعبة للحفاظ على فرادته األرض لن تزيح إنما
الفرادة قد ترحل .فهل نكون فريدين في عملنا ،متميزين
في عطائنا ،مقدامين في اندفاعنا للحفاظ عليه؟ أعرف
همومكم وأعجز عن ح ّل الكثير منها ،أوافق على بعضها
وأثور على بعضها اآلخر .إال أنني معني بها كلها ،ولبنان
المقيم والمغترب يتكل عليكم بأكثر مما تتصورون.
تعالوا نعمل معا ً من أجل لبنان ونقدم أفضل ما عندنا
ألنّ ما عندنا وحده كفيل بالكثير لهذا الوطن ولشعبه
المعذب في داخله والمهجر الى خارجه ،تعالوا نعطي
المثال على أنّ في لبنان إدارة ناجحة تتشبه بشعبها
المنتشر الناجح ،أنّ اللبناني في الخارج ليس له غيركم،
في لبنان له الوزير والنائب ورئيس البلدية والقائمقام
والمحافظ والمدير والضابط ،أما في الخارج فليس له
من مرجع غير السفير .هل تدركون معنى هذا إن قصرتم؟
وهل تعرفون مدى الشكر والتقدير والعرفان من جالياتنا
تجاه من يقوم بحسن معاملتهم ال أكثر وال أق ّ��ل؟ هل
تدركون بكم تنفعون البلد إن أحسنتم وبماذا تصيبونه
إن قصرتم»؟.

�أعرب في ر�سالة �إلى الراعي عن قلق الأمم المتحدة حيال ال�شغور

بان كي مون� :س�أوا�صل ّ
حث الأفرقاء اللبنانيين
على الت�صرف بم�س�ؤولية وانتخاب رئي�س
ت��ل��ق��ى ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب��ش��ارة بطرس
ال��راع��ي رس��ال��ة م��ن األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة ب��ان ك��ي م��ون أكد
فيها «أنّ الفراغ الرئاسي الذي طال
أمده والشلل المؤسساتي في لبنان
يشكالن مصدر اهتمام كبير لألمم
المتحدة» ،الفتا ً إلى «أنّ انتخاب
رئيس للجمهورية هو أمر حساس
ج���دا ً بالنسبة للوحدة الوطنية
اللبنانية ،وأيضا ً بالنسبة لمكانة
لبنان كنموذج للحرية الدينية،
والتسامح والعيش المشترك .كما
أنه أساسي للتمسك بسياسة النأي
بالنفس عمالً بإعالن بعبدا ،الذي،
وحتى يومنا هذا ما يزال ذا أهمية
رئيسية بالنسبة لمستقبل لبنان».
وأض����اف« :وك��م��ا دع���ا مجلس
األم��ن ،سأواصل حث ك� ّل األفرقاء
اللبنانيين على التصرف بمسؤولية
وق��ي��ادة وم��رون��ة النتخاب رئيس
للجمهورية بشكل عاجل ،إضافة
إلى تشجيع الجهات الفاعلة إقليميا ً
ودوليا ً لتسهيل هذه الجهود».
وتابع« :لقد أخ��ذت علما ً بقلقكم
حيال تأثير وج��ود النازحين على
األمن واالقتصاد والنسيج اإلجتماعي

اللبناني ،بما في ذلك تحديات تأمين
التعليم ألطفال هؤالء لتجنب ضياع
هذا الجيل .إنّ األمم المتحدة ستقدم
كل الدعم لضمان ع��ودة النازحين
إلى بالدهم بشكل كامل ،والمساهمة
في إع��ادة إعمارها ودع��م السالم.
وف��ي غضون ذل��ك ،سنتابع تقديم
المساعدة للبنان على استضافته
السخية للنازحين بصورة موقتة،
إلى أن يشعروا بأنّ الظروف تسمح
لهم بالعودة سالمين إلى بالدهم.
وكما ذك��رت في خ�لال زي��ارت��ي ،إنّ
ق��درة لبنان على اإلزده���ار تتوقف
على معالجة ال��ح��رب ال��دائ��رة في
الشرق األوسط .واألمم المتحدة لن
تدخر أي جهد لوضع حد للنزاع في
سورية ،والتوصل إلى سالم عادل
ودائ��م وشامل في الشرق األوسط.
وأنا أشاطركم الرأي بأنه وبناء على
نموذجيته وتجربته الخاصة ،فإن
لبنان المستقل بمكانته الفريدة قادر
على المساهمة في بناء ثقافة السالم
والعدالة والحوار والعيش المشترك
في المنطقة».
وخ��ت��م ب���ان« :ل��ك��ون لبنان في
طليعة المواجهين ل�لإره��اب ،لقد
س����ررت ف��ي خ�ل�ال زي���ارت���ي ه��ذه

بلقاء وتوجيه تحية تقدير وشكر
ل��ل��ق��وات ال��م��س��ل��ح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.
وان��ط�لاق�ا ً م��ن ال��دع��وات المتكررة
ل��م��ج��ل��س األم����ن وال��م��ج��م��وع��ات
الدولية الداعمة للبنان ،سأواصل
المناشدة الستمرار الدعم الدولي
ل��ل��ق��وات المسلحة اللبنانية من
خ�لال تقديم م��س��اع��دات إضافية
وسريعة للمناطق التي تكون فيها
القوات اللبنانية المسلحة بحالة
خطر وبحاجة إلى دع��م ،وال سيما
حيث يواجهون اإلره��اب ويحمون
الحدود .وأن��ا أشاطر ال��رأي القائل
ب��أنّ الحفاظ على استقرار لبنان
هو مسؤولية وطنية ،فضالً عن أنه
أولوية إقليمية ودولية ،خصوصا ً
أنّ نموذج العيش المشترك الفريد
في لبنان يجب أن يبقى مصدر أمل
للمسيحيين ولألقليات األخرى في
المنطقة .لذا أو ّد أن أؤك��د تقديري
ال��خ��اص وتشجيعي الس��ت��م��رار
ح��ك��م��ت��ك��م وق��ي��ادت��ك��م ال��روح��ي��ة
لمساعدة ال��ق��ادة اللبنانيين على
تحمل مسؤولياتهم لضمان خير
الشعب اللبناني وازده��اره .أرجو
أن تتقبلوا غبطتكم مني أسمى آيات
التقدير».

ن�شاطات
 التقى الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة ،رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،النائب علي عمار والنائب الدكتور علي
المقداد .وكانت مناسبة الستعراض األوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

الحسيني مجتمعا ً إلى وفد كتلة الوفاء للمقاومة

 استقبل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط في دارته
في كليمنصو ،سفير الصين في لبنان جيانغ جيانغ يرافقه وفد من أركان
السفارة ،وجرى عرض للتطورات السياسية الراهنة.

اقليموس مستقبالً سفير ألمانيا

 عرض رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس مع سفير ألمانيا مارتن
هوت التطورات ،في حضور األمين العام للرابطة أنطوان واكيم ومستشار
الشؤون الثقافية والصحافة في السفارة جان بيار هوفمان.

