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وا�شنطن تحرّك �أذرعها «اياباً»
 روزانا ر ّمال

محمد حمية
رغم انشغال الدولة باالستحقاقات الدستورية والملفات السياسية
واألمنية ،إال أن الوضع االقتصادي والمالي «المقلق» عاد ليطفو على
سطح الخالفات السياسية ،فتقرير وزير المال الذي ناقشه مجلس
الوزراء في جلسته الثالثاء الماضي أماط اللثام عن الكثير من الخلل
المزمن والهدر المتع َّمد في القطاعين المالي واالقتصادي الذي يهدد
لبنان بانفجار اقتصادي واجتماعي في ما لو استمرت السياسات
الحكومية على حالها ولم تتخذ إجراءات وقائية عاجلة لوقف النزيف
في الجسم االقتصادي.
فإلى متى ستتمادى الحكومة في إغفال هذا الجانب الهام في معيشة
المواطن واستقراره االجتماعي؟ وهل سيستمر االتكاء على االحتياط
النقدي في المصرف المركزي كأحد أهم ركائز االستقرار االقتصادي
والمالي وإهمال القطاعات األخ��رى كالصناعة وال��زراع��ة؟ في ظل
تراجع السياحة والخدمات الى حده األدنى؟ وماذا لو استمرت األزمة
«السياسية» بين لبنان ودول الخليج ومدّدت تلك الدول فترة مقاطعتها
للبنان سياحيا ً وماليا ً واستثمارياً؟ وإلى متى سيستمر اإلنفاق من دون
موازنة منذ العام 2006؟
يؤكد خبراء اقتصاديون أن «الوضع االقتصادي صعب ومقلق
وكل المؤشرات تشهد تراجعا ً ملحوظا ً بسبب تعطيل المؤسسات
الدستورية ،فضالً عن األج��واء المضطربة في المنطقة وتداعياتها
السلبية على لبنان الذي يشهد تراجعا ً في النمو وحركة السياحة
والخدمات واالستثمارات والميزان التجاري والصادرات وجمودا ً في
القطاع العقاري؛ أما المؤشرات االجتماعية ،بحسب الخبراء ،فهي غير
إيجابية ال سيما زيادة نسبة البطالة والفقر وتراجع الحالة المعيشية
واالجتماعية ،كارتفاع كلفة الرعاية الصحية؛ ما سيزيد حجم المعاناة
للمواطن اللبناني ويضع لبنان على شفير االنفجار االقتصادي».
ويشير الخبراء لـ «البناء» إلى أنّ «مبلغ  11مليار دوالر هو عبارة
عن تجاوزات ومخالفات قانونية ودستورية في حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة ،أيّ إنفاق من خارج الموازنة ،وبالتالي يُعتبر ه��درا ً من
خزينة الدولة ،ويدعو الخبراء إلى إقرار مشروع لقطع حساب للعام
 2015ومن ثم إقرار موازنة العام  2017وموازنات السنوات الماضية،
وعلى المجلس النيابي الموافقة على موازنة الـ 2017بعد إحالتها إليه
من الحكومة على أن يرفق الحقا ً بشكل استثنائي مشروع قطع حساب
العام .»2015
ويرى الخبراء أن «تقرير الوزير علي حسن خليل يعرض صورة
واضحة عن صعوبة الوضع االقتصادي والمالي ويطلق تحذيرات
للقوى السياسية ،وإن يكن الوضع تحت السيطرة اآلن ،لكن إذا لم
تتحرك القوى السياسية على خط تفعيل المؤسسات ال سيما الحكومة
والمجلس النيابي فستكون األوض��اع أكثر خطورة في المستقبل».
ويشددون على أن «الرواتب واألجور من النفقات المالية اإللزامية للدولة
المفترض تأمينها إضافة إلى خدمة الدين العام هي التي تعتبر نفقات
دائمة ولها االولوية ،ويدعون إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب )(1000
مليار ليرة لتحرك العجلة االقتصادية» .ويلفتون إلى أن «النازحين
السوريين أرهقوا مؤسسات الدولة نتيجة كلفتهم الباهظة على الخزينة
العامة في ظل اإلمكانات الضعيفة للبنان وندرة المساعدات الدولية،
فضالً عن خسارة االيرادات المتأتية من السياحة الخليجية في لبنان
بسبب االزمة السياسية مع لبنان».
وتميز مصادر وزارية «بين الوضع االقتصادي وبين الوضع المالي
الذي تشوبه ثغرات ،لكن بشك ٍل عام هو قائم وصامد والركيزة االولى له
هو القطاع المصرفي والبنك المركزي في ظل تراجع القطاعات االنتاجية
منذ العام  .»1990وهذا ما يؤكده حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
الذي أكد أمس أن «الليرة اللبنانية حافظت على قدرتها الشرائية رغم
كل الظروف وتحسنت مقابل العمالت األوروبية والعمالت العربية غير
النفطية».
أما على الصعيد االقتصادي ،فتلحظ المصادر في حديث لــ «البناء»
وتحسنا ً في قطاع البناء ،أما التجارة
«تراجعا ً تاما ً في االستثمارات
ّ
فهي بحالة يرثى لها ،أما االستهالك فقد تمكنت الحكومة في السنتين
الماضيتين على لبننة االستهالك الداخلي الذي بات يشكل مئة في المئة
من االنتاج المحلي االجمالي» .وتشدد المصادر على أن «من عرقل إقرار
الموازنات في االعوام الماضية هو عدم إعداد مشروع لقطع الحساب
منذ العام  2005بسبب الخالفات السياسية» ،وترى أن «الحكومة ال
تستطيع معالجة االزمة بسبب الخالفات التي تعصف بها على أبسط
الملفات والقضايا ،فكيف على صعيد الملف االقتصادي والمالي؟».
ويذ ّكر وزير االقتصاد المستقيل آالن حكيم بالخطة االقتصادية التي
قدمها خالل وجوده في ال��وزارة لتحسين الوضع االقتصادي لكن لم
يأخذ بها مجلس الوزراء .ويشدد حكيم في حديث لـ «البناء» على أن
«االقتصاد يعتمد على ثالثة مقومات ،الثقة واالستمرارية واالستقرار
االجتماعي والمقومات الثالثة مفقودة في لبنان» ،ويدعو حكيم الحكومة
الى «تحسين شروط االستثمار الداخلي لجذب االستثمارات الخارجية»،
ويحذر من «عدم إقرار الموازنة ويأسف إلقدام المجلس النيابي على
التمديد لنفسه ثالث مرات» .ووصف حكيم كالم وزير المالية الذي دعا
في تقريره إلى فرض ضرائب جديدة على الطبقات الغنية وعلى قطاع
المصارف بـ «الهرطقة» ،ويعتبر أن «الحل بتحسين الجباية العادية
وتنقية اإلنفاق».
وفي السياق ،تذكر أوس��اط «تيار المستقبل» بأن الرئيس فؤاد
السنيورة ،وخالفا ً لما قاله وزير المال أرسل موازنات السنوات التي
تو ّلى فيها رئاسة الحكومة الى مجلس النواب ()2008-2007-2006
إال أن الرئيس نبيه بري رفض تسلمها ،وموازنة العام  2009وصلت الى
مجلس النواب ،لكنها لم ُتناقش وموازنة  2010نوقشت جزئياً ،ومنذ
 2010لم ُترسل أي موازنة الى المجلس».
مصادر لجنة المال والموازنة تعلّق على هذا الكالم بالقول لـ «البناء»
أن «موازنة الـ 2010نوقشت كاملة على فترة  5أشهر واستغرقت مئة
اجتماع للجنة المال والموازنة ،لكن لم تح ّول الى الهيئة العامة» ،وتؤكد
أن «حكومة السنيورة أحالت موازنات  2006و 2007و ،2008لكن
المجلس النيابي لم يناقشها العتكافه آنذاك بسبب الخالف السياسي».
أما آخر موازنة أقرها المجلس النيابي ،بحسب المصادر نفسها فكانت
في العام  2005وبعدها جرى اإلنفاق على القاعدة االثنتي عشرية.
وعام  2014في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي طلب وزير المال حينها
محمد الصفدي تشريع زيادة اإلنفاق بقيمة  8900مليار.
وتشير المصادر إلى أن «لجنة المال والموازنة النيابية تنتظر مجلس
الوزراء ليرسل إليها مشروع الموازنات لدراستها وتحويلها الى الهيئة
العامة ال سيما موازنة العام  ،»2017وتوضح أن «اللجنة المختصة
التي عينها وزير المال تملك كل األرق��ام عن اإلنفاق عن كل السنوات
وعلى أساسها يتم قطع الحساب».
وتوضح أن «المال موجود لدى وزارة المال ،لكن تشريع إنفاق هذا
المال غير موجود؛ ما يتطلب من المجلس النيابي إقرار قانون لتشريع
مزيد من اإلنفاق ،الن التشريع الذي تم في حكومة ميقاتي لم يعد كافيا ً
بل سيصرف على ال��وزارات والجيش واألشغال ،األمر الذي يتطلب
تشريعا ً جديدا ً في شهر أيلول المقبل لسد رواتب وأجور موظفي القطاع
العام وإال سنكون أمام أزمة رواتب وأجور».

ن�شاطات
 رع��ى وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ،احتفال
المدرسة المركزية في جونيه ،في يوبيلها الذهبي ،بتخريج  180طالبا ً
وطالبة أنهوا صفوفهم النهائية بفروعها الفرنسي واإلنكليزي والمهني.
 انتقل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،أمس إلى المقر
البطريركي الصيفي في الديمان.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة،
النائب قاسم عبد العزيز ثم النائب زياد القادري ،وتناول البحث األوضاع
العامة والتطورات في البالد.
كذلك استقبل رئيس بلدية بعدران أحمد سلوم يرافقه وفد من أعضاء
المجلس البلدي.
 تبدأ السفيرة األميركية الجديدة في بيروت اليزابيت ريتشارد التي
وصلت االثنين الماضي ،اليوم جولة لقاءاتها الرسمية من قصر بسترس،
حيث ستلتقي في الحادية عشرة من قبل الظهر ،وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل وتسلمه كتاب تعيينها على رأس سفارة الواليات المتحدة
في بيروت ،على أن تمارس مه ّماتها بصفة سفير معين بعد تقديم نسخة
عن أوراق اعتمادها إلى باسيل إلى حين انتخاب رئيس جمهورية تودعه
هذه األوراق.

خفايا
خفايا

ال يزال اإلعالن عن خوض حرب دولية بحجم تلك التي
خيضت من أجل التغيير في سورية مؤشرا ً أميركيا ً نحو
تغيير ضروري ،ارتأت اإلدارة األميركية الشروع في تعبيد
الطريق أمامه عمالً بمبدأ الحرب نفسها التي حيكت من أجل
التخلص من حزب الله عام  ،2006فبات «اإلسرائيلي» غير
قادر على استكمالها ففاجأ واشنطن التي ظ ّنت انه قادر على
التخلص من الحزب بسرعة ،خصوصا ً أنّ التخطيط للحرب
كان استباقيا ً وقد أع� ّد له بحرفية عالية بين بنك اهداف
وتقنية ،إضافة لظروف عربية ودولية وفرتها واشنطن
إلنجاح العملية؛ واذ بتل ابيب تصرخ قبل تحقيق الهدف
المنشود لتضغط واشنطن على إطالة أمد الحرب فصارت
 33يوما ً حتى انتفضت القيادة «اإلسرائيلية» لبلوغها الخط
األحمر لدى الجبهة الداخلية المحلية فتوقفت الحرب بالقرار
 1701األممي.
مجدّدا ً استخدمت واشنطن حلفاءها من اجل التخلص
من الرئيس السوري بشار األسد وضغطت باتجاه التف ّرغ
لك ّل ما تطلبه المعركة عربيا ً وأوروبيا ً من دون أن تواجه أي
مشكلة او اعتراض .فهي ال تزال تعتبر العصب العسكري
واالقتصادي بما تشكله عملتها كأساس ومقياس دولي
للتعامل المالي «ال��دوالر» ككتلة ضخمة ال يتخطاها بديل.
بالتالي فانّ الشروع االوروبي تحديدا ً للتوجه نحو سورية
باالهداف نفسها جاء تقيدا ً بسلسلة اتفاقات بين أميركا
واوروبا تلزم على اساسها ك ّل المنظمات المشتركة بين أمنية
وسياسية وعسكرية مثل الناتو االنتباه الى انّ انتهاكها هو
اهتزاز لعمق العالقة بين الطرفين ومستقبلها.
دخلت اوروب��ا الحرب السورية مع إيمان كامل بنجاعة
الخطة األميركية ،خصوصا ً انّ المؤشرات في ك ّل من تونس
ومصر بداية الربيع العربي كانت ّ
تدل على ان شيئا ً غير قادر

على ر ّد القدر نفسه عن سورية بالتالي ،خصوصا انه كان
من المفترض ان تحمل عبرها خط امداد نفطي يم ّر بتركيا
حتى أوروبا ،فتجد دوال ً تعاني عجزا ً ماليا ً مقلقا ً مثل فرنسا
وبريطانيا ضالتها .ك ّل هذا لم يحصل وصرخت اوروبا باكرا ً
جدا ً من دون أن تبالي واشنطن التي طلبت تمديدا ً لالزمة
وضخت سالحا ً متطورا ً ج��دا ً وخلقت تنظيما ً «كداعش»
الذي يعتبر حديثا ً نسبة لعمر األزمة السورية ،باإلضافة
ّ
ضخ مالي خليجي من اجل بث المزيد من االمل والثبات
الى
األوروبيين مشكلين الذراع األميركية على االرض ،فلوحظ
في معارك سورية «كالقص ْير» مثالً قتلى فرنسيين من ضباط
ومستشارين وآخرين من جنسيات أوروبية مختلفة.
فاجأت روسيا العالم ودخلت الحرب السورية فانهارت
ال��ق��درة األوروب��ي��ة على المكابرة واالس��ت��م��راري��ة ونسفت
موسكو بوقت قياسي ك ّل المخططات االقتصادية الغربية في
سورية.
أخذت واشنطن االتحاد األوروبي بخططها العسكرية في
الشرق االوسط بين ليبيا وسورية نحو االنهيار المتوقع،
فكانت لندن اول العواصم التي تصوِّت للخروج منه مع ما
يعنيه ذلك من سياسات امنية وعسكرية مشتركة ،فتغيّر
منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ،ايّ «اقل من شهر» ،الكثير من
المواقف وتتكشف انعطافات جدية اوروبية غربية نحو
سورية.
سياسياً :وف��د أوروب���ي برلماني زار العاصمة دمشق
وتحدث مع الرئيس السوري بشار األسد حول أهمية متابعة
مكافحة االره��اب والتنسيق بين ك ّل القوى الدولية ،وهي
خطوة الفتة جدا ً من البرلمانيين الغربيين ليتبعها انفتاح
فرنسي على حزب الله بلقاء عقده وزي��ر خارجيتها جان
مارك إيرولت مع مسؤولين في حزب الله ،بعدما كان الحزب
رأس حربة القتال في سورية بالنسبة للغرب .ك ّل هذا يتبعه
موقف تركي الفت اكد على ضرورة العمل على ح ّل الخالفات
مع الجوار مثل سورية ومصر والعراق.

عسكرياً :يتحدث تقرير لـ «واشنطن بوست» المق ّربة من
االدارة األميركية عن دعوات واشنطن للتنسيق بين روسيا
وبينها من اجل قتال اإلره��اب في سورية ،تحديدا ً داعش.
من جهة أخرى يؤكد مدير االستخبارات المركزية األميركية
جون برينان أنّ الهجمات التي وقعت في السعودية في
اآلونة األخيرة تحمل بصمات تنظيم داعش ،مشدّدا ً على أنّ
داعش يمثل تهديدا ً خطيرا ً جدا ً داخل السعودية؛ ما يعني
دعوته غير المباشرة السعوديين نحو قتال هذا التنظيم او
بالحد األدنى رفع اليد عن أيّ دعم سعودي مباشر له ،وإال
فانّ نظام المملكة سيكون بخطر .وبين التحذير والتهديد
المبطن ال يزال االه ّم الموقف الفرنسي بشأن «جبهة النصرة»
الذي يشكل بيت قصيد المعركة واتجاهها.
بقي ملف تصنيفات الجماعات المسلحة لوقت كبير عالقا ً
بين اعتدال ومعارضة واره��اب .وكانت واشنطن وموسكو
على خالف واض��ح يعيق العملية السياسية في سورية،
تحديدا ً اجتماعات جنيف .فجبهة النصرة التي تريد موسكو
محاربتها كانت بالنسبة لألميركيين ووسائل اعالم خليجية
تعتبر «معارضة مسلحة» ،فيما كانت روسيا تعتبرها احد
اجنحة حزب العدالة والتنمية الذي يدعمها التنظيم ويؤمن
لها ما تحتاجه لوجستيا ً وعسكرياً .وبين هذا وذاك ال يخفى
انّ الدعم الرسمي يعود لالدارة األميركية التي تدير معركة
التصنيفات مباشرة .اليوم يطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ،من وارسو ،كلاّ ً من واشنطن وموسكو بأن «تستهدفا
في غاراتهما فصائل متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة».
واشنطن التي كانت قد رفضت عرضا ً روسيا ً بهذا اإلطار
في شهر ايار الماضي تترجم اليوم تراجعا ً كبيرا ً في الموقف
الفرنسي الذي ال يمثل اال الذراع األميركية األوروبية والتي
تمهّد الفتتاح مرحلة التنسيق الروسي األميركي الجدي.
هكذا تتراجع واشنطن عبر أذرعها االقليمية والدولية
«فرنسا – تركيا» وترسل رسائل المرحلة المقبلة الى سورية
والعالم.

رأى وزير سابق
أنّ زيارة وزير
الخارجية الفرنسي
جان مارك إيرولت
إلى لبنان لم
تكن ناجحة بك ّل
المعايير والمقاييس
السياسية
والدبلوماسية،
وكان من السهل جدا ً
تل ّمس ذلك من خالل
مقارنة بسيطة بين
ما ورد قبل الزيارة
من أجواء إيجابية
في صحف ومحطات
تلفزيونية معينة،
عادت هي نفسها
فور انتهاء الزيارة
لتشيع أجواء سلبية
وتتح ّدث عن «صفر
نتائج»!...

مجل�س الوزراء ي� ِّؤجل بحث البنود الخالفية وي�شكل لجنة لمتابعة ق�ضية تلوث نهر الليطاني
أرج��أ مجلس ال��وزراء البحث في البندين المتعلقين
بتخفيض غرامات الشركات والتمديد لشركتي الخليوي
إلى جلستين مقبلتين األولى تعقد في  18الجاري الستكمال
مناقشة الوضع المالي والثانية في  27ضمنا ً ستخصص
لموضوع االتصاالت ،إضافة إلى جلسة ثالثة عادية في 22
منه .كما ش ّكل المجلس لجنتين وزاريتين األولى لمتابعة
قضية تلوث نهر الليطاني والثانية لمتابعة موضوع أزمة
السير الخانقة ،خصوصا ً عند مداخل بيروت.
كما وافق على طلبات ك ّل من وزارتي الداخلية والدفاع
قبول هبات مقدمة لصالحهما من قبل بعض المؤسسات
والشركات.
وعقد المجلس جلسته األسبوعية أمس في السراي
الحكومية ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم.
وفي نهاية الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات ،تال
وزير اإلعالم رمزي جريج المقررات الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ
الرئيس سالم «ك ّرر كما في ك ّل جلسة ،المطالبة بانتخاب
رئيس جمهورية في أقرب وقت ،ألنّ استمرار شغور هذا
المنصب ،بما له من دور مفصلي ،يؤثر سلبا ً على عمل سائر
المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا ً كبيرا ً بالبالد».
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى البحث في المواضيع
الواردة في جدول أعمال الجلسة ،فتمت مناقشتها ،وأبدى
الوزراء وجهات نظرهم في صددها ،ثم اتخذ المجلس بعد
التداول ،القرارات الالزمة في شأنها وأهمها:
ـ الموافقة على طلب وزارة ال��م��ال تسمية موظف
إضافي في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة
باالستثمارات .icsid
ـ تأجيل بت طلبات خفض غرامات تحقق وتحصيل على
بعض الشركات والمصارف ،من أجل قيام وزارة المال
بتزويد المجلس بعض المعلومات اإلضافية.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات
من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات
للعام  2016على أساس القاعدة اإلثني عشرية.
ـ الموافقة على طلب وزارة االتصاالت فتح اعتماد إضافي
بقيمة  24مليار ليرة لبنانية في موازنة وزارة االتصاالت
الملحقة لعام  ،2016لجهة تنفيذ قرارات لمجلس شورى

مجلس الوزراء منعقدا ً برئاسة سالم
الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة االتصاالت من
الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب.
ـ الموافقة على السماح ل��وزارة ال��زراع��ة ـ المشروع
األخضر بإنشاء برك ترسيب وتجميع لزيبار الزيتون حيث
تدعو الحاجة من أجل سالمة األراضي الزراعية والبيئة.
ـ الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات ووزارة
الدفاع الوطني قبول هبات مقدمة لمصلحتهما من بعض
المؤسسات والشركات.
ـ الموافقة على طلبات مقدمة من بعض ال���وزارات
المشاركة في بعض المؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين
عنها لحضور هذه المؤتمرات».

نشاط السراي

استقبل رئيس الحكومة تمام س�لام ،ف��ي السراي

(داالتي ونهرا)
الحكومية ،وزي��ر الزراعة األردن��ي الدكتور رضا شبلي
الخوالدة على رأس وفد إداري ،في حضور وزير الزراعة
أكرم شهيب والمدير العام للوزارة لويس لحود ،وتناول
البحث التبادل الزراعي والعالقات الثنائية بين البلدين.
بعد اللقاء قال الخوالدة« :ناقشنا أطر التعاون في ما
بيننا في قطاع الزراعة ،وكان لي شرف اللقاء مع معالي
وزير الزراعة ،وعقدنا اجتماعا ً مطوال ً ناقشنا خالله ك ّل
األمور المتعلقة بالتعاون المشترك في مختلف القطاعات
الزراعية ،سواء اإلنتاج النباتي أو التسويق أو الصادرات
أو اإلنتاج الحيواني ،وبعد ذل��ك انضممنا إل��ى اللجنة
الفنية التي ناقشت قضايا اتفقنا عليها لكي نتمكن من
مساعدة قطاع الزراعة والمزارعين الذين ينتظرون من
الطرفين اللبناني واألردني إيجاد الحلول لبعض األوضاع
والقضايا الزراعية التي تواجههم ،خصوصا ً بعد األزمة

اللقاء الوطني :حلّ �أزمة النفط
فر�صة �أخيرة لمعالجة الدين العام
رأى اللقاء الوطني «أنّ طاولة الحوار
بشكلها الحالي تدور في حلقة مفرغة
وهي عاجزة عن إيجاد الحلول للمشكالت
التي تناقشها كقانون االنتخابات الذي
ال تعكس مناقشات القوى السياسية
فيه رأي اإلرادة الشعبية ويجب توسيع
ال��ح��وار ليشمل كل مكونات المجتمع
اللبناني» .وأعلن اللقاء ،في بيان بعد
اجتماعه الدوري أمس في منزل الوزير
السابق عبد الرحيم م��راد وبرئاسته
ت�لاه المحامي عمر زي���ن ،رف��ض��ه «ما
تعلنه بعض القوى عن إمكانية اعتماد
قانون انتخابي مختلط» ،معتبرا ً «أنّ
بعض القوى السياسية اللبنانية تنظر
إل��ى قضايا أساسية ومصيرية وفقا ً
لمصالحها».
وأب��دى اللقاء «تخوفه من أن تضع
القوى السياسية المعنية المواطنين
اللبنانيين بين خيارين أحالهما مر،
من خالل فرض أحد قانونين إما قانون
الستين وإم��ا القانون المختلط ،حيث
تحاول بعض القوى السياسية اللبنانية
التهرب من إقرار قانون انتخاب نيابي
ع��ادل ومنصف على ق��اع��دة النسبية
الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية
واح��دة أو دوائ��ر موسعة يؤمن صحة
التمثيل ،وي��ك��ون ال��م��دخ��ل الحقيقي
لإلصالح السياسي في لبنان وال��ذي
يسهم في تخفيف االحتقان ويضع البالد
على عجلة الحياة الطبيعية».
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :ي��ن��ظ��ر ال��ل��ق��اء
الوطني بإيجابية إل��ى االت��ف��اق على
إطالق التفاهم من أجل إصدار المراسيم
التطبيقية الستخراج النفط ،متمنيا ً أن
تكون أي مسألة ذات بعد وطني بعيدة
عن التجاذبات والمحاصصة المذهبية
وال��ط��ائ��ف��ي��ة .وي��أم��ل ال��ل��ق��اء أن يكون
الصندوق السيادي شفافا ً وال يوضع
تحت إدارة فاسدة تستنزف مواردنا
النفطية .ويرى أنّ اإلسراع في حل أزمة
النفظ في لبنان يشكل الفرصة األخيرة
أم��ام اللبنانيين لمعالجة الدين العام
وإعادة التوازن القتصاد البلد والخالص
من المديونية العامة التي ترهق كاهل
اللبنانيين».

مراد مترئسا ً اجتماع اللقاء الوطني
وتوقف اللقاء الوطني «عند القضايا
المعيشية الضاغطة التي يعانيها
المواطن اللبناني ومنها قضية الكهرباء
ومكافحة مافيا المولدات الخاصة عبر
خفض ساعات التقنين ووضع تسعيرة
ث��اب��ت��ة ل�لاش��ت��راك��ات ف��ي ال��م��ول��دات
الكهربائية ومراقبتها» ،داعيا ً الدولة
«إل���ى إي��ج��اد ح��ل��ول ج��ذري��ة لمشكلة
ال��ن��ف��اي��ات وإن��ش��اء م��ع��ام��ل معالجة
وتحويل كل العوادم إلى سماد زراعي
وطاقة خاصة بعد ان ألغيت مناقصة
الكوستا برافا حيث بدأ يلوح في األفق
من جديد شبح أزم��ة نفايات سيكون
أث��ره��ا ال��ب��ي��ئ��ي ش��دي��دا ه���ذا الصيف
وف��ي ال��س��ي��اق يناشد ال��ل��ق��اء ال��دول��ة
والمواطنين المحافظة على مصادرنا
المائية وع��دم تلويثها ألنها الثروة
الحقيقة المجانية التي يملكها لبنان»،
كما دعا «إلى استنهاض وطني شامل
لمعالجة هذه الملفات».
ون ّوه بـ«خطوة وزير الصحة تأمين
العالج المجاني لك ّل لبناني تجاوز الـ
 64عاما ً على حساب وزارة الصحة».
وف��ي س��ي��اق آخ��ر ،رأى اللقاء «أنّ
زي��ارة وزي��ر الخارجية الفرنسي إلى
لبنان لم ت��أت بجديد ،وه��ي محاولة
إلظهار اهتمام فرنسي بلبنان بعدما

فشلت س��ي��اس��ات ه��والن��د الداخلية
والبحث عن ملفات خارجية لتوسيع
شعبيته المتراجعة ،وكنا نأمل من
ال��زائ��ر الفرنسي أن ي��أت��ي بمشروع
لتصحيح السياسات الفرنسية تجاه
لبنان والمنطقة بدال ً من البحث عن دور
ال يمكن التسليم به من جديد».
وأكد المجتمعون «رفض التطبيع مع
العدو الصهيوني ألنّ الصراع مع الكيان
الصهيوني ه��و ص��راع وج��ود يتطلب
حشد ك ّل طاقات وجهود االمة في حسم
الصراع لمصلحتها ،فالتناقض األساسي
هو مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين
والطامح إلنشاء إسرائيل الكبرى على
ك ّل األرض العربية وتحويل العرب إلى
اتباع لسياساته وأحالمه المزعومة،
وإنّ الصراع مع هذا الكيان ليس صراعا ً
يتعلق بقضية ذات بعد وطني فحسب
وإنما هو صراع حضاري وجودي بين
هذا الكيان واألمة».
وف��ي الختام توجه اللقاء الوطني
إلى اللبنانيين «بالتهنئة في الذكرى
ال��ع��اش��رة الن��ت��ص��ار ت��م��وز على أعتى
ق��وة عسكرية غاصبة ف��ي المنطقة»،
تجسد بفضل
ورأى «أنّ هذا النصر إنما
َّ
تالحم المثلث الذهبي الشعب والجيش
والمقاومة».

السورية التي شكلت ضغطا ً على بعض األمور المتعلقة
بقطاع الزراعة وعلى مستوى التسويق أو العمالة أو ما
يتعلق باإلنتاج الزراعي من ك ّل النواحي».
ثم تحدث شهيب فقال« :ك��ان اللقاء ناجحا ً بشكل
كامل نتيجة التعاون بين المملكة األردنية الهاشمية
والجمهورية اللبنانية ،وقد توصلنا مع معالي الوزير
ال��ى تنظيم ما ك��ان قد اتفق عليه في الماضي بشكل
أساسي ،خصوصا ً في موضوع مصلحة المزارع اللبناني
ومصلحة المزارع األردني من خالل تنظيم فترة التصدير
واالستيراد بين لبنان واألردن ،خصوصا ً أننا نمر في
الظروف الصعبة نفسها ،إن كان لناحية تغير المناخ
أو لناحية األوضاع الناشئة في المنطقة .وأريد أن أؤكد
الدور الداعم للمملكة من خالل دعم لبنان إلنشاء المكتب
شبه اإلقليمي لمنظمة الفاو في بيروت ،إلى جانب تنظيم
االستيراد والتصدير وفتح أس��واق جديدة بيننا من
خالل عمل مشترك وشراكة وروزنامة موحدة بأوقات
مختلفة نتيجة تغير المناخ والظروف في االردن ،أو في
لبنان من أجل إيجاد أسواق جديدة للمنتوجات األردنية
واللبنانية».
وختم« :نحن في الموقع نفسه ونواجه المشاكل نفسها،
ونؤكد الصداقة الدائمة والعالقة الممتازة بين البلدين».
وردا ً على سؤال عن التصدير البري بين البلدين ،أجاب
شهيب« :التبادل البري متوقف منذ فترة طويلة جداً،
والتبادل القائم حاليا ً هو عبر البحر ثم البر ثم البحر ثم
البر ،العملية شاقة وهناك إمكان للتصدير عبر الطيران ألنّ
األحداث في سورية أثرت بشكل كبير على األردن وعلى
لبنان».
واستقبل سالم رئيس الجامعة األميركية في بيروت
الدكتور فضلو الخوري على رأس وفد ضم نائب رئيس
الجامعة الدكتور عماد بعلبكي ،المدير العام لمستشفى
الجامعة األميركية الدكتور حسان الصلح وعضو خريجي
الجامعة هشام ج���ارودي ،وت��ن��اول البحث النشاطات
األكاديمية التي تقوم بها الجامعة.
وم��ن وزار ال��س��راي :سفير لبنان في الجزائر غسان
المعلم.

تموز
ّ
توجه بالتح ّية �إلى المقاومة في ذكرى انت�صار ّ

لحود :بع�ض ال�سيا�س ّيين
�إميل ّ
ي�ص ّرون على �إعادة ع�صر االنتداب
توجه النائب السابق إميل لحود بالتحيّة إلى
ّ
المقاومة في ذكرى حرب ت ّموز  ،2006مستذكرا ً «هذا
االنتصار العظيم الذي ح ّققته المقاومة ومن دعمها
من دون أن ننسى بعض من أدّى في الداخل دورا ً كان
أقرب فيه إلى اإلسرائيلي المعتدي منه إلى الوطني
المقاوم».
تصريح له« :أسقطت هذه الحرب
وقال لحود ،في
ٍ
مقولة الجيش ال��ذي ال يقهر على يد مجموعة من
الشباب التي حمت الوطن وما تزال تحميه ،سواء على
الحدود الجنوبيّة أو في مواجهة اإلرهاب التكفيري
بمختلف أشكاله وأوجهه ،إلى جانب الجيش السوري
الذي أثبت بعد خمس سنوات أنّ االنتصار سيكون
حليفه».
وأض��اف« :ونحن نستذكر النصر التاريخي نجد
أنّ بعض السياسيّين اللبنانيّين يص ّرون على إعادة
عصر االنتداب ،في نفوسهم وسلوكهم ومواقفهم ،عبر
االنبطاح أمام وزير الخارجيّة الفرنسيّة الزائر األخير
لجمهوريّة بال رأس ،وبسياسيّين بعضهم بال عقل
وكثيرين منهم بال ضمير».
ورأى لحود «أنّ أحدا ً ال يجب أن يتفاجأ بما بلغته
مؤسساتها،
دولتنا من فراغ في رأسها وشل ٍل في معظم ّ
سياسي زائر فاق ٍد
في ظ ّل مشهد الزحفطونيّين أمام
ّ

قياسي وللقدرة في خارجه
للشعبيّة في بلده بشك ٍل
ّ
وللمنفعة أينما ح ّل ،ومع ذلك نهلّل له وننتظر منه
حالً سحر ّيا ً لمشاكلنا ،في حين أ ّنه عاجز ع ّما هو أق ّل
من ذلك بكثير ،ما يذ ّكرنا بالمثل الشعبي عن الدبس
والنمس».
ول��ف��ت ال��ى أنّ السبب الحقيقي ل��زي��ارة وزي��ر
الخارجيّة الفرنسيّة لم يكن إيجاد الحلول السحريّة
للمشاكل اللبنانيّة بل حماية جنوده العاملين ضمن
القوات الدوليّة ،ما يعني أنّ الجهد الذي بذله بعض
السياسيّين ذهب ه��دراً ،تماما ً كما ذهب جهد هؤالء
هدرا ً مع ز ّوار سابقين ،قبل مجالسة كونداليزا رايس
في حرب تموز وبعدها».
وختم لحود« :في ظ ّل هذا الفولكلور المعيب الذي
رافق زيارة الوزير الفرنسي ،وفي ظ ّل انشغال بعض
الطبقة السياسيّة بمصالحها وبملء جيوبها م ّما
تب ّقى في خزائن الدولة ،وخصوصا ً في صناديقها
ّ
يحق لنا بعد أن نسأل عن
ومجالسها وهيئاتها ،هل
مصير العسكر ّيين المخطوفين لدى «داعش» الذين
ال تكلّف الحكومة نفسها عناء إص��دار بيانٍ يذ ّكر
بقضيّتهم ،فتبدو ،في هذه القضيّة ،فاشلة حتى في
اإلنشاء وه��و األم��ر الوحيد ال��ذي نجحت فيه حتى
اآلن».

مار�سو :فرن�سا لم َت ُعد
�سيدة �سيا�ساتها الخارجية
أك��د النائب الفرنسي آالن مارسو أنّ «فرنسا
ليست بخير» ،وأنها «ل��م تعد سيدة سياساتها
الخارجية».
وقال مارسو خالل لقائه الجالية الفرنسية في
لبنان في فندق سان جورج في بيروت« :نعم ،لقد
اكتشفت معنى الحزن بفعل الضربات اإلرهابية،
وه��ا ه��و اإلره���اب ي��أت��ي إلينا م��ن ع��ن��دن��ا! مسرح
باتكالن أضحى المسرح التاريخي األكثر وحشية.
أما المنفذون فهم متطرفون لبسوا عباءة اإلسالم
وليسوا إسالميين متطرفين».
ولفت إلى أنّ «التردُّد والقلق يجتاحان فرنسا

ال��ي��وم إذ ل��م تعد س��ي��دة سياستها الخارجية».
وأضاف« :خالل لقائي مع روحاني ،قال لي في ما
يخص لبنان« :ال نهتم لموضوع لبنان ،فهذا شأن
ّ
اللبنانيين وحدهم» .أما نائب ولي العهد في المملكة
العربية السعودية ،فقال« :لسنا معنيين بأمور
اللبنانيين».
وتطرق إلى االنتخابات التمهيدية ،قائالً« :يجب
أن نكون منتبهين إل��ى أنّ خ��ي��ارات االنتخابات
التمهيدية المفتوحة في األحزاب اليمينية والمركزية
مهمة ،ألنها ستختار الرئيس المقبل لفرنسا .لقد
أنشأنا نظام تصويت على اإلنترنت».

