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حمليات �سيا�سية

بعد تجاوز القطوع االنتخابي
وتحديد الأحجام ...ما هو التالي؟
علي بدر الدين
تجاوز لبنان قطوع االنتخابات البلدية واالختيارية بانتهاء
م��رح�ل�ت�ه��ا ال��راب �ع��ة ف��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي ال �ش �م��ال وع��ك��ار ،وم� � ّر هذا
االستحقاق البلدي الوطني على خير ،بعد أن ك��ان م��دار جدل
وسجال بين األفرقاء السياسيين في لبنان بين مؤيد ومعارض،
حيث لك ّل فريق أسبابه ومب ّرراته التي تمحورت حول السياسة
واألم ��ن على ق��اع��دة م��ا يشهده لبنان م��ن ت �ط��ورات ومتغيّرات
أحدثتها مستجدات الوضع السوري.
ول �ق��د تشظى م��ن ه��ذه ال�م�س�ت�ج��دات ال��داخ��ل اللبناني الذي
استهدفه اإلره��اب التكفيري بالتفجيرات وال��دع��وة إل��ى الفتنة.
وهو في األساس يعاني من اهتزازات أمنية وانقسامات سياسية
أي
وص��راع��ات طائفية ومذهبية وح��ده��ا ك��ان��ت كافية لتأجيل ّ
استحقاق انتخابي ،وبخاصة أنّ األف��رق��اء ف��ي لبنان اعتادوا
أو استسهلوا ابتداع ال��ذرائ��ع التي تحول دون إج��راء أي��ة عملية
انتخابية بعد التمديد للمجلس النيابي ،وقبله الرئاسي ،وما بينهما
من تمديدات طاولت قيادات عسكرية وأمنية وإدارية.
ويبدو أنّ قرارا ً خارجيا ً أص ّر على إجراء االنتخابات البلدية عبّر
عنه القائم باألعمال األميركي ريتشارد جونز بعد زيارته لوزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل أي��ام من موعدها ،الذي
أكد أنّ االنتخابات حاصلة حتما ً فضالً عن أنّ السلطة بمك ّوناتها
متيقنة من أنّ الفوز مضمون لها ومؤكد العتبارات عديدة منها
أنها تملك السلطة والنفوذ والمال والقرار ،وأنّ اللبنانيين رغم
معاناتهم على مستوى الخدمات وانعدامها ت ّم استيعابهم وباتوا
أداة طيّعة ،وأن�ه��م ل��ن يحيدوا قيد أنملة ع��ن توجيهات القادة
والزعماء واألح��زاب الذين ح �دّدوا لهم المسار والخيار لتجديد
البيعة لهم من دون نقاش ،ألنهم أدرى منهم بمصلحتهم .واأله ّم
هو أنّ القانون االنتخابي األكثري السائد يوفر لهم ك ّل مقومات
الفوز والنتائج المرجوة التي تؤ ّمن استمرارهم في مواقعهم
السلطوية وهيمنتهم المطلقة من دون منازع أو خصوم.
النتائج التي حصدتها لوائح السلطة في غير منطقة أنتجت
م�ج��ال��س ب�ل��دي��ة ع�ل��ى ق�ي��اس�ه��ا ال�س�ي��اس��ي وال �ح��زب��ي والطائفي
وال�م��ذه�ب��ي ،وإنْ رف�ع��ت منسوب خطابها ال��وط�ن��ي وعناوينها
اإلنمائية والخدمية المعدومة أس��اس�ا ً في مجالس سابقة أعيد
إنتاجها رئاسة وأعضاء وتوجهات ضيقة ،وهي حكما ً لن تغيّر
من أدائ�ه��ا في اآلت��ي من األي��ام ألنّ الثقة العمياء الممنوحة لها
من المقترعين جاءت على أساس االنتماء الحزبي والمصلحي
ولم تكن من أجل ما يتحلّى به المنتخبون الجدد أو المجدّد لهم
من صفات الكفاءة والنزاهة وثقافة التنمية المطلوبة والوعي
الكامل لتف ّهم الحاجات األساسية والمتطلبات الخدمية والحياتية
للمواطنين...
إنّ التطلع إل��ى ال ��وراء ،ق��د يفيد بحالة واح��دة ه��ي أخ��ذ العبر
واالستفادة من تجارب المجالس البلدية التي فشلت في ترجمة
دوره��ا اإلنمائي والخدمي واعتبارها إدارة محلية عليها واجب
القيام بمسؤولياتها ،وليس من أج��ل البكاء على األط�لال الذي
لن يغيّر في واق��ع األم��ور .فالمرحلة المقبلة من عمل البلديات
تكشف مدى جهوزيتها واستعدادها لالنخراط في ورشة اإلنماء
والخدمات والنهوض بالمجتمعات المحلية ،مع أنّ واق��ع حال
المجالس المنتخبة ال يوحي بأنّ التغيير آتٍ على مستوى التعاطي
مع قضايا الناس أو على مستوى األداء ،ألنّ «فاقد الشيء ال
يعطيه» .ه��ذا ال يعني التعميم بالمطلق ،ولكن معظم المجالس
البلدية رؤساء واتحادات عادت إلى مواقعها مع تغييرات شكلية
باألسماء العتبارات حزبية أو عائلية وليست لتحسين النوعية
والجودة في العمل.
وفي قراءة أولية لالنتخابات البلدية واالختيارية وما أفرزته
من نتائج يمكن تسجيل التالي:
 إنّ حصولها في موعدها من دون اللجوء إل��ى التمديد أوالتجديد إنجاز بح ّد ذاته.
 إنّ ال�ق��وى العسكرية واألم�ن�ي��ة قامت ب��ال��دور المنوط بهاللحفاظ على األم��ن على أكمل وج��ه ،وق��د يكون أم�ن�ا ً مثاليا ً لم
يتوقعه أحد.
 إق �ب��ال الناخبين على ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ل��م يكن حماسا ًواندفاعا ً للتغيير أو للتعبير عن القناعات والخيارات بل كان نتيجة
للتعبئة السياسية والطائفية والمذهبية ولرفع الشعارات الكبيرة
التي ح ّركت الغرائز وبأنّ الصراع هو من أجل البقاء نكون أو ال
نكون.
 بروز ظاهرة المرشحين المستقلين ورفعهم شعار التغييرونجاحهم في تحقيق نسب عالية وإثبات وجودهم.
 فتحت االنتخابات البلدية المجال أمام االنتخابات النيابيةبعد أن سقطت ذريعة األوضاع األمنية غير المستقرة بالضربة
القاضية.
 انعدام العدالة واإلنصاف في القانون االنتخابي األكثريالذي حرم شرائح اجتماعية كبيرة وازنة من التمثيل ،وقد تقاربت
النسب في أكثر من منطقة ،وأك��دت الحاجة إلى قانون انتخابي
عادل وتمثيلي ووطني يكون بديالً عن قانون أهل السلطة وقواها
السياسية.
وبما أنّ الفائزين على لوائح السلطة يدّعون أنّ فوزهم كان
خيارا ً وقناعة من الناخبين ،فعلى الذين اختاروا المجالس البلدية
أن يتح ّملوا تبعات هذا االختيار مع أنهم أشركوا اآلخرين في حمل
السلبيات والفشل ولم ي ُعد من حقهم النقّ أو لعن الذين انتخبوهم
في هذه الالئحة أو تلك.
ونطمئن هؤالء أال يتوقعوا التغيير في األداء أو تقديم األفضل
على مستوى الخدمات واإلنماء ،ألنّ الوعاء ينضح بما فيه.
األسئلة تتزاحم في خض ّم االستحقاق البلدي وما أفرزه من
نتائج ،وه��ي ه��ل ال��ذي��ن ف��ازوا ف��ي االنتخابات يعتمدون النص
ال�ق��ان��ون��ي لعمل ال�ب�ل��دي��ات ب��أنّ البلدية ه��ي إدارة محلية تقوم
ضمن نطاقها بممارسة الصالحيات التي يخ ّولها إياها القانون
وأنّ اختصاص المجلس البلدي هو ك ّل عمل له طابع أو منفعة
عامة ف��ي النطاق البلدي ،وأنّ اختصاصات المجالس البلدية
هي إقامة المشاريع اإلنتاجية وتحقيق التنمية المحلية ،وأنّ من
مهامها اقتراح وتولي البرامج العامة لألشغال وتخطيط الطرق
وتوسيعها وإنشاء الحدائق العامة ومشاريع الصرف الصحي
واإلن��ارة وح ّل مشكالت النفايات وإنشاء األس��واق والمنتزهات
وال�م�لاع��ب والمكتبات العامة وال �م��دارس والمسكن والمراكز
الصحية وتنظيم النقل وإسعاف المعوقين والمعوزين ومساعدة
ال �ن��وادي وال�ج�م�ع�ي��ات ...التي تقع ضمن النطاق البلدي حتما ً
ستبقى األج��وب��ة معلقة ،ألنّ معظم المجالس البلدية المنتخبة
سياسيا ً أعجز من أن تلتزم ما ورد في نص القانون البلدي ألنّ
أموالها ال توظف في المكان الصحيح ،وال من أجل الخدمة العامة
أو التنمية؛ والشواهد أمامكم منها على سبيل المثال ال الحصر...
االستثمار في المولدات الكهربائية واآلبار االرتوازية ،والتزفيت
العشوائي للخواص من األزالم والمحاسيب ،كما حصل عشية
االنتخابات في أكثر من منطقة ..والحبل على الجرار إلى ما ال
نهاية.
ووفق الدكتورة سناء الصباح مديرة معهد العلوم االجتماعية
ف��ي الجامعة اللبنانية ف��ي الجنوب ف��ي دراستها ع��ن المركزية
واإلدارة المحلية في التنمية المحلية أنّ آفاق العمل البلدي هي
أي تحديد قانوني .والمشكلة ال تكمن غالبا ً في القوانين
أوسع من ّ
بل في تطبيقها ال��ذي يتطلب ثقافة ومراقبة ويستوجب العمل
البلدي ا ّتباع منهجيات سليمة لتحقيق التنمية المحلية والتغيير
المنشود نحو األفضل.
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«قرار طرابل�س» الئحة �أ�شرف ريفي الثانية! فما هي الأولى؟
 روزانا ر ّمال
لم يكن في وارد اللبنانيين الذين تابعوا االنتصار الذي
حققه الوزير أشرف ريفي في مدينته طرابلس االلتفات إلى
مغزى هذا التغيير هناك وربطه بمشروع كادت تقع فيه
أكثر من منطقة ضمن عناوين وأطر اغلبها ذو طابع تغييري
يعبر عن رغبة الشباب بالتخلص من مرحلة أضنت بعضهم
وأرهقت كاهله ،وكلفت البعض اآلخر هجرة دائمة من الوطن
األ ّم ألسباب أمنية تارة واقتصادية طورا ً حتى بات التغيير
حاجة وضرورة.
االنتخابات البلدية في طرابلس أتت مفاجئة للخصوم
والموالين لريفي بالنتيجة التي ت ّم حصدها ،فهذا الرجل
استطاع وحده خوض معركة انتخابية بوجه «وحوش»
السياسة السنية بالمعنى السياسي ،فكلها بيوتات عريقة
ومتم ّولة ونافذة تتمتع بشعبية تراكمت لسنوات تتكفل
وحدها استالم رئاسة الوزراء لثالث بيوتات منها بتجيير
شعبية برمزية الكرسي سنيا ً بوجه ضابط ف��ي قوى
األمن الداخلي ومدير عام للمؤسسة التي خدم فيها ووزير
مستقيل.
األسئلة اليوم «حالة عامة» مثل كيف استطاع ريفي أن
يواجه خبراء من هذا النوع بتجربته األولى من نوعها والتي
من المفترض أن تترجم افتقاره إلدارة معركة انتخابية
سياسية بامتياز نسبة لرصيد ليس قادرا ً على تكوينه وال
يمكن حصره بمظلومية أو مواقف تمسك بها ريفي كفيلة
باإلطاحة بالبيوتات المذكورة ،التي وإن حققت نتائج
تفسر
متقاربة مع الئحة ريفي ،إال أنها ليست نتيجة منطقية ّ
زعامات كان متوقعا ً أن تجتاح مقاعد البلدية بالح ّد األدنى
في خطوة تحالف كانت وحدها قادرة على جعل ريفي يع ّد لـ
المضي بترشيح الئحته.
«العشرة» قبل
ّ
شجاعة ريفي وحدها قصة ..لكن ال ش��يء في لبنان

يُحسب أو يُوضع في إطار تح ٍّد غير نابع من أرضية فرشتها
وقائع وأفرزتها أحداث ،وهنا يأتي البحث بما يمكن أن يكون
قد اعتمد عليه ريفي ليصبح اسما ً جاذبا ً محليا ً في مدينته
وإقليميا ً حيث قدم االعتماد جهارا ً نهاراً.
قدمت األزم��ة السورية ما يكفي لريفي لتجعله قائدا ً
لمشروع محور الدول المقاتلة لألسد ،وهو رجل األمن القادر
على تقديم ك ّل ما لديه من أرشفة ومعلومات قادرة أن تساهم
بتقويض األسد من بوابة الشمال اللبناني ولعب دور مباشر
تسهيالً وتقديماً.
المملكة العربية السعودية ع � ّراب��ة «ري��ف��ي» التي ال
ّ
ينفك يذكر اللبنانيين بفضلها والذي قدّم استقالته خدمة
لمشروعها و»تأثراً» بما صدر عن الحكومة ووزرائها من
مواقف بحق المملكة كوزير وحيد وقف ورفع الصوت ض ّد
حزب الله ومواقفه ،رافضا ً مشاركته في الحكومة مقدّما ً أبرز
أسباب استقالته بعد ملف ميشال سماحة لعدم انسجامه
م��ع حكومة تقبل ب��اإلس��اءة للمملكة ببيانات ملتبسة،
خصوصا ً بعد إصرار وزير خارجية لبنان جبران باسيل
ّ
األدق عن حزب الله كفصيل سياسي
على تقديم الصورة
كبير يرفض تسميته إرهابا ً أمام وزراء الخارجية العرب
الذين دعتهم السعودية لتصنيف الحزب إرهاباً.
تفسر
يفتخر ريفي بموقفه من السعودية ،لكن بالمقابل ّ
شجاعته واندفاعته نحو تحدي الحريري والزعماء السنة
أجمعين بما ال يقوى أي «سني» عليه بدعم أكبر من أن يكون
رغبة بالتغيير أو ق��رارا ً بالتخلي عن الزعماء المذكورين
بشكل دراماتيكي ،الدعم السعودي لريفي لم يعُ د سرا ً
وليس نوعا ً من الرفاه أو التنويع الذي أرادت ضخه إسهاما ً
منها بالعملية الديمقراطية ،بل دعم ينطلق من رغبتها في
إيجاد حالة سنية متشدّدة تواجه الحالة الشيعية المتمثلة
بحزب الله ،وإذا كان األمر يتطلّب سالحا ً ونفوذا ً ميدانيا ً أو
«إمارة» أو حتى مربعا ً أمنيا ً على غرار الضاحية الجنوبية
على سبيل المثال ،فإنّ هذا غير ممكن مع الحريري الذي

حردان ا�ستقبل دبور و�أبو العردات
ّ
الت�صدي لمخططات «�إ�سرائيل»
وت�أكيد �أولوية

حردان مستقبالً دبور وأبو العردات في حضور قانصو وحمية
استقبل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان سفير فلسطين في لبنان د .أشرف
دبور ،وأمين س ّر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات،
في حضور رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي
قانصو ،ومدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية ،وجرى
خالل اللقاء بحث األوضاع على الساحتين الفلسطينية
والقومية ،والتحديات التي تواجه المنطقة.
ورأى المجتمعون أنّ األحداث التي تشهدها المنطقة،
هي إلرباك وإضعاف الساحات العربية ،وهذا أمر يخدم
العدو «اإلسرائيلي» في اندفاعته باتجاه تنفيذ مخططه
الرامي إلى تصفية المسألة الفلسطينية .وقد بات واضحا ً
أنّ حكومة العدو ماضية في سياسات التصعيد ،وبك ّل
الوسائل ،ض ّد شعبنا في فلسطين ،إنْ من خالل القمع
واالعتقال والتهجير ،أو من خالل الحصار وتصاعد حركة
االستيطان وعمليات التهويد.
وش �دّد المجتمعون على أهمية التصدّي لمخططات
«إسرائيل» والتمسك بحق العودة والتحرير ،ورفض ك ّل
تمس الحقوق الفلسطينية.
المشاريع التي
ّ
كما ت� ّم بحث أوض��اع الفلسطينيين ومعاناتهم في

لبنان ،وض��رورة نيلهم الحقوق المدنية واالجتماعية،
باعتبارها حقوقا ً مشروعة تع ّزز تمسك الفلسطينيين
بحق العودة إلى أرضهم.
وجرى تأكيد على أهمية تحصين المخيمات وتحسين
الظروف االجتماعية فيها بما يعزز أمنها واستقرارها،
وأيضا ً تعزيز التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة اللبنانية
العسكرية واألمنية ،لمواجهة أي��ة محاولة تستهدف
تقويض أمن المخيمات واستقرارها.
المس بقضية
وأك��د المجتمعون رفض ك ّل محاوالت
ّ
الالجئين باعتبارها ال��ش��اه��د ال��رئ��ي��س على احتالل
فلسطين ،وح���ذروا م��ن ت��داع��ي��ات تقليص التقديمات
والخدمات التي تقدّمها وكالة «أون��روا» إلى الالجئين،
الفتين إلى أنّ تقليص خدمات وتقديمات أونروا» مؤشر
سلبي ،وي ّ
ُشكل تماهيا ً مع المخططات التي تستهدف
القضية الفلسطينية.
وإذ أكد المجتمعون التمسك بالثوابت وحق العودة
والتحرير ،شدّدوا على أهمية التنسيق بين سائر القوى
والفصائل الفلسطينية وتوحيد الموقف حيال ما يتهدّد
فلسطين والفلسطينيّين.

بوغدانوف يبحث التطورات مع �أبو زيد:
رو�سيا تحترم قرار اللبنانيين
استقبل الممثل الشخصي للرئيس
الروسي فالديمير بوتين في الشرق
األوسط نائب وزير الخارجية الروسية
ميخائيل ب��وغ��دان��وف عضو تكتل
«التغيير واالص�لاح» النائب أمل أبو
زيد على مدى ساعة وأربعين دقيقة،
في مبنى وزارة الخارجية الروسية.
وتم خالل االجتماع عرض للوضع
في لبنان وتحديدا ً الملف الرئاسي
وموقف التيار الوطني الحر الداعم
لترشيح العماد ميشال ع��ون لهذا
المنصب الرئاسي انطالقا من مبدأ
تمثيله ألكثرية شعبية وازنة.
وأك��د بوغدانوف خ�لال اللقاء أنّ
«روس��ي��ا تحترم إرادة اللبنانيين
وقرارهم الحر في الملف الرئاسي من
دون أي تدخل خارجي».
وعبر بوغدانوف عن موقف بالده
من الموضوع الرئاسي القائم على
احترام إرادة اللبنانيين وقرارهم الحر
من دون اي تدخل خارجي .وأكد تفهمه
للطروحات التي تقدم بها أب��و زيد،
واتفقا على تفعيل اللقاءات مع التيار
الوطني الحر وأعضاء تكتل التغيير
واإلصالح بشكل دوري في المستقبل
القريب.
وتطرق اللقاء إلى التطورات على
الساحة السورية في ضوء محادثات
جنيف وفيينا وال��ص��ع��وب��ات التي
تعترض طريق التفاوض األممي.

بوغدانوف مستقبالً أبو زيد في مبنى الخارجية الروسية

أثبت فشله في  8أيار وعدم قدرته على تخلّيه عن السياسة
أو صورة رسمها تيار المستقبل وانطلق منها بعدم رغبته
بالتسلّح جهاراً.
فاز أشرف ريفي وقدم التهاني لالئحته الفائزة بأعضاء
من المختصين والمثقفين التي شكلها من أغلبية سنية
م��ن دون أي ح��رج ،ويستذكر الئحة «ب��ي��روت مدينتي»
المشكلة من أسماء ب��ارزة فينا ً وثقافياً ،أكثر من مرة في
حديثه ويحيي الشباب الذي رغب بالتغيير في طرابلس
وكأنه يقول إنه هو صوت هذا الشباب أو ممثله ويم ّد يده
للتعاون مع «بيروت مدينتي» التي شكلت هي األخ��رى
ح��ال��ة ف��ري��دة م��ن ال��ت��ح��دي ب��وج��ه ال��ح��ري��ري ف��ي بيروت
بمشهد ج���ريء م��ن حريريين ق��دام��ى نسف «ال��ص��دف��ة»
متحدثة بلغة ريفي نفسها بيومها االنتخابي ليخرج
أحد أعضائها أحمد قعبور فيقول ما مفاده «نحن مع نهج
رفيق الحريري الحقيقي أو األصلي ومع  14آذار األولى»،
متناسيا ً أن «بيروت مدينتي» انطلقت من مبدأ رفض كل
الزعماء.
ريفي ال��ذي دعا الحريري بك ّل ج��رأة للعودة إلى نهج
الشهيد الحريري والذي أظهر اهتماما ً بالغا ً بالئحة «بيروت
مدينتي» يكشف عن خيبة أمله لخسارتها فهي تمثل النهج
نفسه الذي ينتمي اليه ببعض أعضائها «حريرياً» ،بالتالي
فانّ بعض األسئلة حول الئحة «بيروت مدينتي» أصبحت
اليوم بإجابات واضحة ،فلو فازت أو لم تفز يبدو جليا ً أنّ أيّ
تح ّد للحريري يستقطب ريفي ومن وراءه السعودية وبعض
السفارات بشكل شديد الوضوح.
هل يجرؤ ريفي ملهم «التغيير» على دعم الئحة الوزير
شربل نحاس؟ هل يجرؤ على دعم أيّ تغيير شبابي علماني
من القوى التي تختلف مع حزب الله من دون أن تتخلّى عن
المقاومة؟
«بيروت مدينتي» الئحة ريفي األولى؟

لم يخف نائب بارز
خالل اجتماع كتلته
النيابية أمس ،عدم
انزعاجه من النتيجة
التي حققها الوزير
المستقيل أشرف
ريفي في االنتخابات
البلدية في طرابلس،
رغم أنها ألحقت
نكسة كبيرة بالرئيس
سعد الحريري ،وقد
أظهر النائب البارز
أنه راض تماما ً عن
هذه النتيجة ،وذلك
من خالل توجيه
دفة الحديث خالل
االجتماع ،ومن خالل
اللغة السلسة والهادئة
التي خرج بها البيان
بعد االجتماع...

بري يلتقي وفد ًا برلماني ًا دولي ًا
ويعر�ض التطورات مع عدوان وقباني
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري في عين التينة النائب جورج
عدوان وعرض معه األوضاع العامة
وعددا من الملفات المطروحة.
وق���ال ع���دوان بعد ال��ل��ق��اء« :بعد
االنتخابات البلدية أصبح نصب
أعيننا التحضير لالنتخابات النيابية
س���واء ف��ي م��وع��ده��ا أو م��ب��ك��رة إذا
استطعنا انتخاب رئيس الجمهورية
وقصرنا مدة المجلس .لكنّ هذا األمر
يستوجب ممرا ً إجباريا ً ال مف ّر منه
وهو قانون انتخابات جديد خصوصا ً
بعد ال��ذي شهدناه في االنتخابات
البلدية .أما أن نستمر في المماطلة
وال نقر قانونا ً جديدا ً ونتذرع بذلك
لإلبقاء على قانون الستين وإج��راء
االنتخابات على أساسه فهذا يعني
أننا نضرب اإلرادة الشعبية بأن يكون
لديهم قانون جديد».
أض���اف« :ك��ان��ت ال��ي��وم الجلسة
مطولة مع دولته وكان فيها هم واحد
كيف ندفع إلى األمام لكي نتمكن من
إقرار قانون انتخابات جديد .وأؤكد
هنا أنّ دولته سيقوم بك ّل الوسائل
التي لديه أوال ً على مستوى المجلس
وثانيا ً على هيئة الحوار بالدفع في

بري مجتمعا ً إلى الوفد البرلماني
هذا االتجاه ،وعلينا نحن في اللجان
المشتركة أن ندفع أيضا ً في نفس
االتجاه ألنّ من غير المسموح إجراء
االنتخابات على قانون الستين وعلينا
إنجاز قانون جديد وعدم العودة إلى
القانون الحالي ولن نمدد للمجلس.
وأعتقد أنّ هذا موقف ك ّل الناس وهو
ليس موقف القوات اللبنانية فحسب
بل موقف كل لبناني يريد أن يعيد
بناء المؤسسات على أسس سليمة».

وكان بري استقبل وف��دا ً برلمانيا ً
من االتحاد الدولي برئاسة النائبة
منيكا غرين ،وج��رى ع��رض لقضية
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي لبنان
والنتائج المترتبة عنها وسيرفع الوفد
تقريرا ً في هذا الشأن إلى الجمعية الـ
 135لالتحاد التي ستعقد في تشرين
األول في جنيف.
كما استقبل الوزير السابق خالد
قباني.

رعى �إطالق ميثاق ترويج الأدوية وا�ستقبل الرابطة المارونية

�سالم :انتخاب الرئي�س هو الدواء الناجع

سالم متوسطا ً وفد الرابطة المارونية
دعا رئيس الحكومة تمام سالم القوى السياسية إلى
«إحقاق الحق وإيجاد الدواء الناجع للبنان ،وهو انتخاب
رئيس للجمهورية».
وفي كلمة ألقاها خالل رعايته إطالق وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور ميثاق المعايير األخالقية لترويج األدوية
في لبنان من السراي الحكومية ،قال سالم« :أنا أسمع من
معالي الوزير صراعه الدائم لتشمل الطبابة والعالج جميع
المواطنين اللبنانيين ،بما فيه الدواء .وهذا الصراع سيستمر،
وأملي كبير أن نتمكن من أن نجد الدواء الناجع ،وهذا ليس
عند شركات االدوية أو مستوردي االدوية وال عند مصانع
االدوية ،بل هو عندنا نحن في مواقعنا المسؤولة والقيادية
والسياسية .هذا الدواء الكبير لوطن يكابد ويصارع للبقاء هو
المطلوب ،والدواء الكبير في هذا المجال هو بك ّل بساطة وبكل
صراحة توصل القوى السياسية بمختلف مشاربها والوانها
إلى إحقاق الحق وإيجاد الدواء الناجع للبنان بداية بانتخاب
رئيس للجمهورية».
وختم س�لام مشيدا ً بجهود الوزير أب��و فاعور وجميع
القيمين على القطاع الصحي ،داعيا ً إياهم الى «أال يبخلوا في
تعويض ما نحن عاجزون عنه في عالم السياسة».
وفي نشاطه ،استقبل سالم رئيس الرابطة المارونية
أن��ط��وان قليموس على رأس وف��د من المجلس التنفيذي
للرابطة.
وق��ال قليموس بعد اللقاء« :ركزنا على مسألة رئاسة
الجمهورية التي تعتبر أولوية بذاتها ،وشدّد دولة الرئيس
على أن انتخاب رئيس الجمهورية له عالقة بديمومة الكيان
اللبناني والوجه اللبناني المميز ،ولكنّ انتظار انتخاب رئيس
للجمهوية من دون أن نبذل الجهود الالزمة ال يفيد ،فنحن
كرابطة مارونية لسنا مجلسا ً نيابيا ً ولكن نحن بمعرض
سعينا وعملنا الحثيث النتخاب رئيس للجمهورية ال يمكن
الوقوف مكتوفي األي��دي أم��ام المستجدات على الساحة
اللبنانية ،أولها ملف النزوح السوري».

(داالتي ونهرا)
أضاف« :نحن انتقلنا إلى موقع العمل العمالني واستنباط
إج��راءات عملية ووضعنا دولة الرئيس في أجواء المؤتمر
الذي نحضر لعقده ،وهذا المؤتمر عابر للطوائف وللسياسات
والمصالح السياسية ،وحين نقول إننا نريد مواجهة النزوح
السوري ،ال نريد إرسال السوريين والرمي بهم في أتون النار،
نريد أن ينتقلوا بشكل كريم إلى مناطق آمنة بانتظار االنتقال
بشكل نهائي إلى المدن والقرى بعد إعادة إعمارها».
وتابع« :هذا الموضوع سيادي بامتياز ،والنزوح السوري
من خالل التواجد على األراضي اللبنانية يجب أال يمس األمن
االقتصادي وال األمن الوطني ،هذا الموضوع إنساني بامتياز،
وم��ا يهمنا أساسا ً أال يمس ه��ذا األم��ر مصالحنا والعيش
المشترك الذي ارتضيناه ألنفسنا كلبنانيين جميعا .وكان
دولته متحمسا جدا لهذا المؤتمر ،مع تشديده على أولوية
انتخاب رئيس للجمهورية».
وختم« :في موضوع االنتخابات البلدية التي حصلت
في طرابلس ،نحن ّ
ندق جرس اإلن��ذار من منطلق ميثاقي،
ويجب استيعاب ما حصل ،والجو العام المشحون بشكل
أو بآخر كان السبب في إيصالنا إلى هذه النتيجة.اليوم
قد أصيب العلوي والمسيحي في الشمال وغ��دا ً قد يصاب
السني والشيعي في مكان آخر وهذا ما ال نقبل به وسنحاول
عقلنة النتيجة التي صدرت في الشمال ونتعاون معها لعدم
تكرارها في مناطق أخرى».
ومن زوار السراي :وفد من االتحاد البرلماني الدولي
برئاسة مونيكا غرين ،المنسقة الخاصة لألمين العام
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،نائبة المدير العام للمنظمة
الدولية للهجرة لورا طومسون ،رئيس أركان منظمة مراقبة
الهدنة التابعة لألمم المتحدة الجنرال آرت��ور دايفيد غون
يرافقه رئيس مكتب ارتباط بيروت المقدم غونار غابريلسن
والمساعد اإلداري عماد عبد السالم ،ووفد من جمعية المبرات
برئاسة العالمة السيد علي فضل الله.

