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الأ�سد :تعاون رو�سي � -أميركي غير منتج
 روزانا ر ّمال

علي بدر الدين
يخطئ من يعتقد أو يرى أنّ االنتخابات البلدية واالختيارية
لم تحدث خرقا ً أو فرقا ً أو تغييرا ً ليس فقط في النتائج التي
حققتها القوى السياسية والطائفية والمذهبية على مستوى
األرق��ام واألح �ج��ام ،ب��ل على مستوى التحالفات السياسية
واالنتخابية المعروفة سلفا ً أو المستجدة ال�ت��ي فرضتها
استثنائية المعارك االنتخابية في غير منطقة وق��د سبقتها
م��ؤش��رات ميدانية توحي بمعارك كسر عظم قد ت��دك جدار
التحالفات الفسيفسائية التي أرادت خداع الناخبين بتقديم
جرعات من التوافق الوهمي أو المصلحي في مواجهة ما هو
آت من أزقة وزواري��ب األحقاد المتراكمة والغرائز المشبعة
ث ��أرا ً ط��ائ�ف�ي�ا ً وم��ذه�ب�ي�ا ً والمتفلّتة م��ن عقالها وضوابطها،
وق��د ح��ان بالنسبة لها زم��ن االنتقام م��ن ق�ي��ادات وزعامات
ت�خ�ل��ت ع�ن�ه��ا ف��ي ل �ح �ظ��ات ال� �ت ��أزّم وال� �ح ��روب والمالحقة،
ووجدت ضالتها في الخطاب السياسي واالنتخابي الفئوي
التحريضي ما س ّهل عليها مهامها االنتقامية المكبوتة لتنفجر
ألي صوت ينادي
غضبا ً ورفضا ً لك ّل نهج سياسي اعتدالي أو ّ
بالوحدة الوطنية والعيش المشترك ،وإن كانت مجرد عناوين
وشعارات فضفاضة ال ُتصرف في بازارات السياسة والمال
والتشنّج والتطرف المشغول عليه بإتقان من قوى إقليمية
وم�ح�ل�ي��ة ،ف��وج��دت فرصتها ل�ت�ف��رض نفسها ع�ل��ى الساحة
الداخلية وتحديدا ً الشمالية ،وقد نجحت في قلب الطاولة على
تحالف انتخابي اقتضته ظ��روف االستحقاق وعلى حلفاء
البيت السياسي الواحد .بعد أن تح ّولوا قبل االنتخابات إلى
خصوم من الواجب كسر هيبتهم وهزيمتهم.
وم��ن ال��واض��ح أنّ نتائج االنتخابات البلدية ف��ي طرابلس
والشمال ستخلق واقعا ً سياسيا ً جديداً ،تتجاوز أبعاده النطاق
الجغرافي الذي حدث فيه التغيير السلبي بالمفهوم الوطني
العام ،فضالً عن تداعياته داخل الطائفة السنية في لبنان مع
أنه من المنطق الطائفي المذهبي السائد البغيض والمرفوض،
ول �ك �ن��ه ل�لأس��ف م��وج��ود وم��ؤث��ر وت �ب �ن��ى ع�ل�ي��ه السياسات
واالستراتيجيات لدى مختلف الطوائف والمذاهب وتحديدا ً
على مستوى الزعامات والمرجعيات السنية – السياسية في
لبنان ،وباتت الحاجة وفق الساعين إلى هذا التغيير في البيئة
الحاضنة داخليا ً وخارجيا ً إلى ثنائية زعائمية داخل الطائفة
على شاكلة الثنائيات الشيعية والمسيحية والدرزية في لبنان
«وما حدا أحسن من حدا».
الحكم على مدى نجاح هذه النقلة المذهبية الحزبية ربما
تحتاج إلى وقت وق��راءة متأنية لفهم األبعاد والخلفيات مع
أنّ اللبنانيين اعتادوا على القفزات الهوائية واالستعراضات
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة وع �ل��ى «ب��وال �ي��ن» االخ �ت �ب��ار وفقاقيع
الصابون ،والثابت هو ال�ن��زوع السعودي إل��ى ه��ذه الثنائية
أو إلى الزعامة البديلة في ظ ّل التصويب على سعد الحريري
وال �ض �ع��ف ال ��ذي ي�ص�ي��ب ت �ي��اره وت��راج��ع زع��ام �ت��ه وجفاف
شركاته داخل المملكة...
هذه المروحة التغييرية الواسعة التي تقودها السعودية
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ط��ائ�ف��ة ال�س�ن�ي��ة ال�ك��ري�م��ة وت �ي��ار المستقبل
ويتصدّر واجهتها السياسية واإلعالمية السفير علي عواض
عسيري في لبنان تؤشر ربما إلى نهاية مرحلة وبداية مرحلة
أخ��رى ،ولكن نجاحها ليس مضمونا ً لغاية اآلن ،بحيث إنّ
ارت��دادات �ه��ا ب��دأت ت�ض��رب بمفاصل ال�ع�لاق��ة م��ع السعودية
ودوره��ا التاريخي في ج� ّر تيار المستقبل إل��ى غير الوجهة
التي يريدها ،وف��ق م��ا عبّر عنه أو أوح��ى ب��ه وزي��ر الداخلية
نهاد المشنوق في إطار ردود الفعل المتوقعة والتي سترتفع
وتيرتها داخل الطائفة وح ّولها حتى تبيان الخيط األبيض من
الخيط األس��ود لك ّل فريق ،وقد فتحت الطريق أم��ام سياسة
ع� ّ
�ض األص��اب��ع وتحديد الخيارات وق��د تحتاج إل��ى وق��ت من
ّ
يتوضح
النقاش والسجال وكشف المستور المعلوم قبل أن
المشهد وتؤ ّمن الغلبة لفريق على اآلخر.
في المقلب اآلخر ال يمكن نفي أو إلغاء وجود قوى سياسية
حزبية وطوائفية أو مذهبية ت�ح��اول أن تجد لها موقعا ً في
مواجهة الثنائيات المتباعدة سياسيا ً والمتآلفة والمتحالفة
انتخابيا ً ألنّ المصالح المشتركة تقتضي مثل هذه التحالفات
التي شهدت اهتزازا ً وخرقا ً في كثير من المواقع والمناطق.
وح�ك�م�ا ً ستظهر نتائجها التغييرية ف��ي المقبل م��ن األي��ام،
وسيؤسس عليها مسار االستحقاقات المقبلة وفي مقدّمها
ّ
االنتخابات النيابية الموعودة «كوعد إبليس في الجنة» ،ألنه
ليس في األفق ما يؤشر إلى أنّ هذه االنتخابات حاصلة في
موعدها رغم إسقاط الذريعة األمنية ،ألنّ المشكلة األساس
هي في العقلية السياسية المقفلة للطبقة السياسية الحاكمة
التي ترفض االحتكام إلى قانون انتخابي نسبي وتمثيلي،
ألنّ سقوطها السياسي المد ّوي يكمن في مثل هذا القانون
المطلوب علنا ً من هذه الطبقة والمرفوض ضمنا ً وبإصرار.
وهذا ما يظهر بوضوح داخل اللجان النيابية المشتركة التي
يتصارع فيها ممثلو السلطة ومك ّوناتها السياسية والطائفية
المذهبية على فائدة هذه الطائفة أو تلك المنطقة أو ذاك الزعيم
أي قانون ،وهل تفصيله سيكون على القياس المعهود
من ّ
والمتبع منذ نشوء وتك ّون النظام السياسي والطائفي الفاسد
بأي قانون من
ولتاريخه لم تقبل القوى السياسية المستبدّة ّ
 17مشروعا ً متن ّوعا ً يكثر الحديث عنها في وسائل اإلعالم
م��ن دون أن ي �ع��رف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ت�ف��اص�ي��ل ه ��ذه المشاريع
واالق �ت��راح��ات .ف�م��اذا مثالً ع��ن المختلط وع��ن ق��ان��ون نجيب
ميقاتي ،وع��ن النسبي على مستوى المحافظة أو الدائرة،
وم ��اذا ع��ن األرث��وذك �س��ي وك ��أن ال�ش�ع��ب اللبناني يقيم في
جزيرة منعزلة عن السياسيين المتحكمين ،وما عليهم سوى
دق جرس االصطفافات لتلتحق ك ّل مجموعة بقطيعها ورفع
شارات االستسالم والطاعة العمياء.
االن� �ج ��رار ال�ش�ع�ب��ي خ �ل��ف األوه � ��ام ال�س�ل�ط��وي��ة والمالية
وال��زع��ائ�م�ي��ة وال�ط��وائ�ف�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة بأشكالها المختلفة
دحضته االنتخابات البلدية واالختيارية التي أحدثت نتائجها
وإنْ كانت متواضعة في مناطق ومقبولة في أخ��رى ،لكنها
أعلنت بالفم ال�م�لآن أنّ ع�ص��را ً سياسيا ً وطنيا ً سيولد من
رحم الظلم والمعاناة واالستئثار وأنّ هناك مشروعا ً وطنيا ً
ب��دأ بالتبلور كمقدّمة ال ب� ّد منها في مسيرة التغيير اآلتية،
وأنّ السلطة السياسية باتت على ق��اب قوسين من التح ّول
االنحداري رغم محاوالت إظهار قوتها في هذه االنتخابات
التي فرضت عليها التراصف في بنيان مرصوص ومحكم
لإلبقاء على سياسة اإللغاء والتف ّرد ،وأنّ دخانا ً أبيض بدأ
بالتصاعد م��ن ت��راك�م��ات األداء السياسي األس ��ود ال��ذي لم
يترك للصلح والحوار واالنفتاح والعدالة والحرية مس ّربا ً أو
متنفساً ،ويبدو أنه حان األوان وإنْ ببطء لتتدحرج كرة النار
لتحرق اليابس من دون األخضر المتوقع ،وإنْ طال الزمن أو
قصر ،ألنّ في لبنان قوى وطنية حية لها حيثياتها النضالية
وال يمكن أن تقف على الحياد أو مكتوفة األي��دي أم��ام الم ّد
السياسي الطائفي المذهبي المصلحي اإللغائي لقوى السلطة
وللطبقة السياسية المستأثرة والمحتكرة والقابضة على
مقدرات البالد والعباد منذ ما قبل االستقالل ولم يقدر أحد
على كسر شوكتها وتسلطها رغ��م ش��رف ال�م�ح��اوالت التي
باءت بالفشل وزادت من شراستها في مواجهة اللبنانيين؛
فهل ينجح ره��ان التغيير على ق��اع��دة الثقب ال��ذي أحدثته
انتفاضة االنتخابات البلدية في مركب هذه الطبقة ويشكل
بداية الغرق والتح ّول؟

خفايا
خفايا

إذا ك��ان االستحقاق األميركي يتقدّم ك � ّل الحسابات
الدائرة في أروقة البيت االبيض ويتحضر لها األميركيون
بمشهد مغاير لما كانت قد عرفته الواليات المتحدة فازت
السيدة كلينتون او السيد ترامب ،فإنّ االستحقاق السوري
يبقى التحدي األكبر أليّ منهما ،فالرئيس األميركي القادم
سيتح ّمل مسؤولية جديدة قد تكون احد بنودها مشابهة
ألحالم وخطط الرئيس الذي سيصبح سابقا ً باراك اوباما
ف��ي تحديد مهلة إخ���راج الجيش األم��ي��رك��ي م��ن العراق
وأفغانستان كما هو مقرر أواخر العام  ،2016او مثل اجندة
الرئيس االسبق جورج بوش في وعوده بكشف المتورطين
بحادثة إسقاط برجي التجارة العالمية في عام 2001
فغزو العراق.
الملف السوري واجتثاث اإلرهاب سيكونان ملفين من
الملفات التي سيراهن عليها أي رئيس أميركي مقبل ،فسورية
برمزيتها السياسية وبموضوعات مثل ملف الالجئين
وتفشي الجماعات التكفيرية حصدت عناية ال��رأي العام
ووسائل إعالم العالم بفرادة المعركة فيها واتساع دائرة
مساعي إيجاد حلول واقعية .وهنا يتسلّم الرئيس األميركي
واليته الجديدة بعد أن يكون أوباما ن ّفذ وعده باالنسحاب
من أفغانستان وقبلها من العراق ليقدم الملف السوري بكل
سخونته على مائدة الرئيس الجديد ...ولكن!
يُلفت أن سورية ال تبدو حاضرة على لسان المرشحين
األب��رزي��ن ديمقراطيا ً وجمهوريا ً على حد س��واء ،هيالري
كلينتون ودونالد ترامب ،أي أن احدا ً لم يأت على تفصيل
وتقديم موقفه من الرئيس السوري بشار األسد والتعامل
معه او الغوص في ض��رورة ابتكار حل ألزمة دولية بهذا
الحجم .وهنا فإنّ اهتمام اإلدارة الجديدة ال يولي تركيزا ً
يخص ملف اإلرهاب
على الالعبين المحليين في سورية بل
ّ

باهتمام اكبر ،حيث تواصلت دع��وات محاربته بسورية
والعراق وضرورة القضاء على داعش.
كل هذه عناوين فضفاضة ال ترتقي إلى مستوى الحدث
السوري الشرق أوسطي البالغ األهمية ما يشير إلى دقة
الملف الذي ال يو ّد أن يُطرح فيه أي مرشح فرضية قد تؤدي
إلى امتعاض إسرائيلي مقبل او ربما تكون األمور بمكان آخر
كليا ً.
خيار أوباما الصريح بالتمايز وحفظ ارث تاريخي «مبهر»
لعهده يسبق حضوره التوقعات في ملف األزمة السورية
التي يمكن ان تكون واحدة من أهم إنجازاته ،ففيها قدرة على
تجيير أهم االنجازات الرئاسية التي سيتف ّرد فيها عهده لو
صارت في مجال قتال اإلرهاب ،خصوصا ً أنّ معارك الفلوجة
التي تتقدّم ضمن خضوع أميركي لواقع رسمه العراقيون
تأخذ إلى قناعة أميركية مفادها ق��رار مسبق ألوباما من
األزمة السورية جاهز الشكل والمضمون والتوقيت.
إنهاء عهد اوباما من دون طبول تقرع وضجيج يسمع غير
وارد على ما يبدو ،وإذا كان صيف الشرق األوسط ساخناً،
فانّ الخريف األميركي يتوجه نحو وداع رئيس يحمل في
جعبته تعاونا ً أميركيا ً مع نظام الجمهورية االسالمية في
طهران بالملف النووي بعد قطيعة  30عاماً ،وملف مصالحة
كوبا ،وص��وال ً إلى سحب جنوده من العراق ولوعد قطعه
تمثل بنية سحب جنوده من أفغانستان ليأتي السؤال ،هل
سيكتفي اوباما باختتام ملف سلفه بوش وسحب الجنود
من المنطقة وإنهاء عهد واشنطن فيها وتقديمها لروسيا
نهائيا ً فيكون هذا هو الخيار األميركي – الروسي؟
أم أنّ أوباما مقبل على نهاية عهد يتوجه حماس أميركي
لفكرة قتال اإلره��اب في محافظات مثل الرقة وتجييرها
انتخابيا ً لكلينتون مقابل ضمانات كاملة ،فتكون موسكو
قد ق ّررت الشراكة مع واشنطن وإنهاء األزمة السورية بقدر
يحمل شيئا ً مما يشبه التسوية واقتسام النفوذ؟
بالواقع ،ال تبدو العملية السياسية مقنعة ،كما يقول

الرئيس السوري بشار األسد ،وهو قال أمس في خطابه أمام
مجلس الشعب السوري المنتخب إن في جنيف ال يوجد
«ط��رف آخ��ر» غير الفريق السوري أي «فريق النظام» بل
إنّ جدول أعمال الرياض أو فريق الرياض ال يتعدى كونه
فلكلورا ً من نوم واستيقاظ وطعام ..ينسف األسد مساعي
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ووزير الخارجية
األميركي جون كيري ،ويؤكد على أنّ المفاوضات ال تزال
في الشكليات ،وإذا كان الفريق السياسي المعارض غير
مكتمل المعالم ،فإنّ هذا يعني أن كل المحادثات السياسية
ومساعي الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا لم تتقدّم
نهائيا ً ولم تقدم أيّ جديد للسوريين في التفاتة دقيقة جدا ً
من األسد على أبواب بداية معارك الصيف الحاسمة كالرقة
وحلب على ما وعد الرئيس التركي بدفن آماله فيها.
األس��د يحفظ لموسكو إنجازها السياسي ف��ي عملية
جنيف والهدنة بالقول إنها حققت مكاسب سياسية هامة
ووفرت المناخ إلنجازات عسكرية كمعركة تدمر ومعارك
الغوطة ،داعيا ً لتفهم هذه المسارات بصفتها ضرورات للفوز
العسكري وتوفير مناخات مالئمة له أكثر مما هي مطلوبة
بذاتها ولذاتها كطريق لحل سياسي وهدنة مع طرف يجلس
على مائدة التفاوض لصناعة هذا الحل.
من المهم أن يحفظ األسد لحليفه الروسي جهوده ،لكن
ليس عاديا ً أن ينسف الرئيس السوري مساعي المبعوث
الدولي ومعه مساعي واشنطن التي يفترض أنها شريك
لموسكو في حل األزم��ة السورية على أب��واب نهاية والية
اوب��ام��ا ..يرفع األس��د مستوى المعارك واإلن��ج��ازات التي
يحوزها الجيش السوري مع حلفائه ويؤكد أخيرا ً أن الحل
لن يكون إال نتيجة ربح كامل في الميدان وأي تسوية ال تبدو
أنها واضحة باألفق وربما ال تبدو سورية مستعدة للحديث
عن أي تنازالت بإطارها..
بشار األسد ينزع الستار ...شكرا ً موسكو وواشنطن حراك
سياسي هزيل.
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الكالم حتى يعرف أنّ
تيار المستقبل ينفذ
التعليمات السعودية
بحذافيرها ،ودون
نقصان أو زيادة،
خصوصا ً في
زمن الرئيس سعد
الحريري ،ألنّ األمور
في زمن والده كانت
مختلفة بعض الشيء،
حيث كانت شخصيته
تخ ّوله أن يجتهد...
أحياناً.

قانون االنتخاب يراوح
واللجان ت�ستنجد بطاولة الحوار...

اجتماع للجنة النازحين برئا�سة �سالم:
لبنان لي�س بلد ًا للجوء واالندماج

جانب من جلسة اللجان المشتركة

سالم مترئسا ً اجتماع لجنة النازحين

راوح موضوع قانون االنتخابات مكانه ،ما حدا باللجان
النيابية المشتركة المكلفة االتفاق على صيغة انتخابية
االستنجاد بطاولة الحوار إلنقاذها من الفشل.
وكانت اللجان عقدت اجتماعها ال��س��ادس أم��س في
المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري
وحضور وزير المال علي حسن خليل و 37نائبا ً وممثلين
عن وزارة الداخلية.
إثر الجلسة تال مق ّرر اللجان النائب روبير غانم بيانا ً جاء
فيه :عقدت اللجان النيابية المشتركة :المال والموازنة،
اإلدارة والعدل ،الشؤون الخارجية والمغتربين ،الدفاع
الوطني والداخلية والبلديات ،اإلعالم واالتصاالت جلسة
( )...لمتابعة درس ومناقشة قانون االنتخاب وبعض
الوزراء لم يحضروا هذه الجلسة باستثناء وزير المال.
وبعد افتتاح الجلسة تابعت اللجان درس توزيع المقاعد
على الدوائر من خالل المشروع المقدم من الرئيس نبيه بري
والمشروع المقدم من القوات والمستقبل وجنبالط ،ونقاط
االختالف الواردة في المشروعين ،وكان تركيز على الدوائر
االنتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين
األكثري والنسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على
الدوائر كافة .وبعد مناقشة عامة تناولت مختلف المسائل
المتعلقة بالدوائر والمعايير لم يتم التوصل إلى توافق في
الرأي بين اعتماد معايير واضحة على الدوائر أو األخذ في
االعتيار الخصوصيات والهواجس ،لذلك أرجئت الجلسة
إلى األربعاء  22حزيران الجاري بعد اجتماع طاولة الحوار
في  21منه».
أضاف« :ال شيء يخفى في هذا البلد وال نريد أن نكذب
على الناس في النتيجة القيادات السياسية هي التي تق ِّرر
واللجان النيابية ِّ
تنفذ ،لذلك من األفضل أن ننتظر ما سيطرأ
في طاولة الحوار على اعتبار أنّ قانون االنتخاب سيكون من
صلب جدول األعمال وإن شاء الله يتوصلون إلى توافق أو
اتفاق حتى نستطيع أن نكمل في اللجان المشتركة وتقريب

وجهات النظر بعضها لبعض».
وخالف النائب جورج عدوان ،من جهته ،ما قاله غانم عن
أنّ القرار ليس في اللجان وال في المجلس النيابي معتبرا ً
أنه «يفترض أن يكون في المجلس النيابي حتى ال نكون قد
خالفنا الدستور».
ورأى النائب علي فياض ،بدوره« ،أنّ المسار المعتمد في
النقاش الذي يدور داخل اللجان المشتركة لن يفضي إلى أي
نتيجة معتبرا ً «أنّ اللجان المشتركة تحتاج حتى تصل الى
نتيجة ،إلى منهجية أخرى ليكون هناك معيار واحد حاكم
للجميع من دون أي استنسابية ،س��واء أكانت فئوية او
مذهبية «ألنه عندما ينزلق النقاش إلى هذا المستوى ويأخذ
هذا الطابع يسمح لكل فريق أن يطالب أيضا ً بأن تؤخذ
خصوصيته في االعتبار ،وهذا ال يُفضي إلى أي نتيجة».
وأكد «أنّ الحل يكمن في النسبية الكاملة».
وتساءل النائب قاسم هاشم ،ب��دوره« :هل نريد فقط
محاكاة هواجس هذا الفريق أو ذاك لالتفاق على المحاصصة
السياسية من هذا القانون ،أم المطلوب صحة التمثيل
والعدالة في هذا التمثيل؟» .وأشار إلى أنه كان هناك أكثر
من اقتراح حول هذا األمر معتبرا ً أنّ «العودة إلى النسبية
هي الح ّل األمثل الذي يصل بنا إلى اعتماد ك ّل ما يمكن أن
نصل إليه من صحة تمثيل وعدالة في التمثيل».
وقال النائب سيرج طورسركيسيان :الواضح أننا نعود
إلى البداية وهذا شيء مضحك في آخر جلسة تبين أننا
وصلنا إلى االقتراحين المختلطين ومن ثم نعود ونرى
وجود اقتراح ثالث دخل إلى الخط وهو مشروع الحكومة
 13دائرة مع النسبية وعلينا أن ندرس االقتراحين لنصل
إلى نتيجة ونريح الجميع».
أض��اف« :إننا نتقدم خطوة إلى األم��ام كذلك معركتنا
اليوم هي معركة المعايير والمعيار نتمنى أن يكون سياسيا ً
وممكن تمثيليا ً أو طائفيا ً أو مذهبيا ً أو على صعيد القضاء أو
على صعيد المحافظة ،معنى ذلك أنها «شغلة» مع ّقدة».

ت���رأس رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام ،اجتماع اللجنة ال��وزاري��ة
المكلفة متابعة ملف النازحين
السوريين ف��ي لبنان ف��ي حضور
وزراء :ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين
جبران باسيل ،الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،العمل سجعان
قزي والشؤون االجتماعية رشيد
درباس.
وق��ال درب��اس على األث��ر« :كان
اج��ت��م��اع�ا ً م��ط��وال ً وإي��ج��اب��ي �ا ً وت��م
النقاش فيه بصورة موضوعية،
نحن لدينا سياسة واضحة أقرتها
الحكومة اللبنانية تجاه موضوع
اللجوء السوري ونؤكد مرة أخرى
أننا لسنا ول��ن نكون ش��رك��اء في
جريمة تجريد الشعب السوري
م��ن هويته وأرض���ه ،نحن ليست
لدينا أرض للبيع وال جوازات سفر
ل�لإع��ارة ون��ت��ع��اط��ى م��ع ال��وج��ود
السوري بصورة أخوية وإنسانية
ووطنية تقوم على قواعد واضحة،
هي أنّ لبنان ليس بلدا ً للجوء وهو
أيضا ليس بلدا ً مقرا ً للعدوان على
اآلخرين ونحن نأينا بأنفسنا عن
ذلك الصراع الدموي المتمادي في
سورية ،ولكنّ الوجود السوري في
لبنان وطأته وآثاره على المجتمع
اللبناني وع��ل��ى اق��ت��ص��اده وعلى
الديموغرافية بشكل أو بآخر ،لهذا
ك ّل الشعب والقوى اللبنانية متفقة

على هذه السياسة».
وأوض��ح أنّ المجتمعين بحثوا
في اإلجراءات وتطويرها لتتالءم مع
التطور الذي يجري ،وقال «لسنا في
حال اشتباك مع المجتمع الدولي
لكننا نقول ل��ه ال يمكن أن يكون
لبنان بلدا ً لالندماج كما أنّ جميع
ال��دول المضيفة لن تكون كذلك ،ال
ب� ّد للسوريين من أن يعودوا إلى
س��وري��ة ،ل��ن نقبل ب��ه��ذا االن��ت��زاع
الديموغرافي القسري لشعب عريق
من أرضه وبلده».
وال��ت��ق��ى س�ل�ام ال��ن��ائ��ب عاطف
مجدالني ال���ذي ق��ال بعد اللقاء:
«بحثنا ف��ي موضوعين يتعلقان
بصحة ال��م��واط��ن .أولهما قانون
الح ّد من التدخين ال��ذي ك��ان أق ّر
في العام  2011ولألسف تراجع
تنفيذه نتيجة إهمال وتقاعس وعدم
مباالة من األجهزة التابعة للوزارات
المعنية وال��ت��ي م��ن المفترض أن
تقوم بتنفيذ ه��ذا ال��ق��ان��ون .لذلك
طلبت من رئيس الحكومة التشدُّد
ف��ي ه���ذا ال��م��وض��وع وال��ط��ل��ب من
ال��وزراء المعنيين االهتمام بتنفيذ
هذا القانون الذي أُق ّر للحفاظ على
صحة المواطن وتجنيبه أمراضا ً
خطيرة كالسرطان مثالً».
أض��اف« :الموضوع اآلخر الذي
طرحته على ال��رئ��ي��س س�لام هو
قانون سالمة الغذاء الذي كان أقر

التقى ال�سفير ال�سوري و�شخ�صيات

لحود :لطبقة �سيا�سية جديدة تنبثق من انتخابات وفق الن�سبية
ّ
لحود أمام زواره
أشار الرئيس العماد إميل ّ
أمس إلى «أنّ  34سنة م ّرت على اجتياح بيروت
من قبل العدو اإلسرائيلي ،ما أدى إلى نشوء
المقاومة البطلة التي رفضت أن تسقط عاصمة
عربية ثانية تحت نير االح��ت�لال ،ف�لا تتكرر
مأساة القدس مرتين ،فدحر العدو واضطر إلى
إخالء العاصمة والضواحي بالقوة ،بعد أن قام
بتدمير منهجي للعاصمة وقتل المدنيين األبرياء،
وبمجزرة في صبرا وشاتيال ال تزال تهز ضمير
العالم».
أضاف« :إنّ هذه الذكرى ال يمكن أن تمر من
دون أن يقف ك ّل لبناني على دالالتها وعبرها،
ولعل أهمها أن نشوء المقاومة وتصدي الجيش
للعدوان ودحره في آخر المطاف إنما هي التي
أعادت لبنان إلى الخريطة العربية ،ما أفشل الحقا ً
إتفاق  17ايار المشؤوم وع ّزز الروح المقاومة».
لحود إلى أن «ه��ذه البدايات وصلت
ولفت ّ
والمرصعة بالذهب على
إلى خواتيمها الرائعة
ّ
صفحات التاريخ اللبناني بتحرير الـ2000
وانتصار الـ 2006ومعادلة ت��وازن الرعب مع
أعتى عدو عرفه العالم ،طرد شعبا ً من أرضه
وقاد حروبا ً مدمِّرة ضد لبنان وسورية واألردن
وم��ص��ر ،م���رورا ً بقطاع غ��زة والضفة الغربية
في فلسطين ،ونجح حيث نجح ،وفشل أمام
المحصن بحكم المقاوم ،بردع
التصميم اللبناني،
ّ
العدوان واالنتصار عليه ،كما أمام إرادة الممانعة

لحود مستقبالً الفير علي عبد الكريم
ّ
السورية التي تسجِّ ل في أيامنا هذه انتصارات
ميدانية باهرة على اإلرهاب التكفيري الذي هو
الوجه اآلخر للعدو اإلسرائيلي».
وش �دّد على «أنّ الساحة الداخلية بحاجة
إلى تحصين دائم ،كي تتعزز الوحدة الوطنية،
ومعادلة الشعب والجيش والمقاومة ،فينكفىء
المشككون والمتواطئون والمتخاذلون من أبناء
أمتنا التائهين» ،جازما ًأنه «لن يكون ذلك إال بطبقة
ومتراصة تنبثق من انتخابات
سياسية جديدة
ّ
حرة ونزيهة تجري وفقا ً لنظام النسبية على

أساس لبنان دائرة واحدة ،فتزول المسحوبيات
والمصالح اآلنية والضيقة والمناطقية والفئوية
والجهوية والطائفية بصورة تدريجية ،تمهيدا ً
لقيام دولة المواطنة الحقة».
لحود «إنّ ما
وعن الوضع في سورية ،قال ّ
يحصل في ميادينها إنما يدل على أن القيادة
السورية الشرعية مصممة على استعادة األرض
كاملة من براثن اإلره���اب التكفيري ورعاته،
فيتح ّرر ال��س��وري��ون م��ن ال��رع��ب وينصرفون
ب��ارادت��ه��م ال��ح��رة إل��ى إب���داء رأي��ه��م بقيادتهم

ونظامهم ،بعد أن سبق لهم أن منحوا هذه القيادة
ثقة كاسحة كي تقود سورية ،مع الجيش العربي
السوري البطل والمقاومة ،إلى شاطىء األمان».
وأكد «أنّ قدر الشعوب التي تتعرض لمثل هذا
العصف العنفي هو أنّ تنتصر إن توحدت على
الرؤيا والنهج».
وكان لحود التقى في دارته في اليرزة السفير
السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وت ّم
استعراض المستجدات على الساحة اإلقليمية.
لحود النائب عاصم قانصوه ،الذي
ثم التقى ّ
قال بعد اللقاء« :تشرفت بزيارة ولقاء فخامة
الرئيس العماد إميل لحود حيث قدمت له التهنئة
بعيد المقاومة والتحرير» ،مشيرا ً إلى أنّ للرئيس
لحود أفضاال ًكبيرة على الوطن ،خصوصا ًلناحية
المحافظة على العالقات الممتازة وتثبيتها مع
الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور
بشار األسد.
أض��اف »:كما قدمنا معا ً التحيات للجيش
العربي السوري على بطوالته في معارك المصير
التي يخوضها وأبطال المقاومة».
لحود المجلس البلدي المنتخب في
واستقبل ّ
بعبدات في حضور النائب السابق إميل إميل
لحود.
وم��ن زواره أي��ض �اً ،ال��وزي��ر السابق ألبير
منصور ،مطران الروم األرثوذكس في المكسيك
المونسنيور أنطوان الشدراوي.

خ�لال جلسة لتشريع ال��ض��رورة
ح��ص��ل��ت ف���ي 2015/11/24
والجميع يعرف أنّ هناك مراسيم
تطبيقية ألي قانون يصدر كي ال
يبقى حبرا ً على ورق .لذلك طلبت
من الرئيس اإلسراع في إصدار هذه
المراسيم ،وتعيين الهيئة الوطنية
ل��س�لام��ة ال���غ���ذاء ال��ت��ي يفرضها
القانون كونها هي المسؤولة عن
ك � ّل ما يتعلق بأمور ال��غ��ذاء وكما
يُقال من األرض إلى الطاولة بدءا ً
من موضوع االستيراد إلى الزراعة
والصناعة ونقل المواد الغذائية
وح��ف��ظ��ه��ا وص����وال ً إل���ى تقديمها
للمستهلك ،وهذه الهيئة مسؤولة
عن مراقبة وضبط أي مخالفة النها
تملك ك ّل هذه الصالحيات».
واعتبر أنّ «تنفيذ ه��ذا القانون
يُغنينا عن ك ّل التجاذبات وتضارب
الصالحيات التي تحصل من دون
أن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية».
ك��م��ا ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
الحكومة رئيس الكرسي األورشليمي
والشرقاألدنىلألقباطاألورثوذكس
األن��ب��ا أنطونيوس يرافقه رئيس
طائفة األقباط األرثوذكس في لبنان
األب رويس األورشليمي .
وم����ن زوار ال����س����راي :سفير
الباراغوي لدى لبنان حسن ضيا،
ونائب حاكم مصرف لبنان رائد
شرف الدين.

ّ
يتفقد
مقبل
اللواء اللوج�ستي
في كفر�شيما
اجتمع ن��ائ��ب رئ��ي��س الحكومة
وزي��ر ال��دف��اع الوطني سمير مقبل
أم��س ف��ي مكتبه ف��ي ال����وزارة ،إلى
رئيس المحكمة العسكرية الدائمة
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن خ��ل��ي��ل إب��راه��ي��م
وم��ف��وض الحكومة القاضي صقر
ص��ق��ر وق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق األول
ري���اض أب��و غ��ي��دا ،وأط��ل��ع��وه على
س��ي��ر ع��م��ل المحكمة وأوض��اع��ه��ا
لجهة التحقيقات الجارية ،ال سيما
محاكمات الموقوفين ف��ي أح��داث
عبرة وعرسال والجهود المبذولة
لمتابعة هذه الملفات وتلك المتعلقة
بملف اإلنترنت غير الشرعي.
وأبدى مقبل إصراره على وصول
التحقيقات حتى النهاية.
ثم استقبل الوزير السابق مروان
شربل ،وكانت مناسبة لتداول نتائج
االنتخابات البلدية واالختيارية في
بيروت وطرابلس .وبحثا في مشروع
قانون النسبية الذي أقرته الحكومة
السابقة وأح��ال��ت��ه على المجلس
النيابي في حينه.
وفي وقت الحق ،تفقد مقبل اللواء
اللوجستي في كفرشيما حيث اطلع
على أوضاعه ومستلزماته.

