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فرنجية :لم �أخرج عن الخطة «ب»

كرة «التحالف» الملتهبة
�إلى الملعب الحكومي

 روزانا ر ّمال

محمد حمية
ملف جديد أضافته المملكة العربية السعودية إلى روزنامة
الملفات الخالفية بين القوى السياسية في لبنان بإعالنها الطلب
من لبنان االنضواء تحت لواء التحالف اإلسالمي الذي شكلته
لمكافحة اإلره��اب ،وبعد ج��دل إعالمي وسياسي واس��ع بين
اللبنانيين حول موقف رئيس الحكومة تمام سالم المنفرد في
الموافقة على المشاركة ،حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري
نزاع القوم وكعادته في تدوير الزوايا وابتداع مخارج لألزمات،
أعلن أن «ه��ذا الموضوع هو فكرة ،وسبق أن ُطرحت من قبل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،ومثل هذه المواضيع
يناقش داخل مجلس الوزراء التخاذ الموقف المناسب منه ،وال
حاجة إلثارة أي جدل في خصوص خارج هذا اإلطار».
أما تيار المستقبل الذي دافع عن موقف سالم وأبدى تأييده
للتحالف ،أعلن أن موافقة سالم مبدئية بانتظار عرض المسألة
على مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب ضمن األصول.
أما حزب الله فقد عبّر عن شكوك عميقة بالخلفيات واألهداف
وراء إعالن السعودية للتحالف ،معتبرا ً أنها خطوة تمثّل انتهاكا ً
للدستور والقانون واألصول المتبّعة كلها.
إذن بعد أن حددت القوى السياسية مواقفها من هذا التحالف،
يبدو أن كرة النار الملتهبة هذه قذفت إلى الملعب الحكومي،
حيث من المتوقع أن يعقد مجلس ال��وزراء جلسة خ�لال أيام
مخصصة لملف النفايات وبالتالي سيطرح موضوع مشاركة
لبنان في التحالف .فكيف سيتعامل مجلس ال��وزراء مع هذا
الملف؟ وهل سيؤثر على وحدة الحكومة واستقرارها؟
رجحت لـ«البناء» أن يطرح وزراء  8آذار
مصادر في  8آذار ّ
ه��ذا الملف ف��ي أول جلسة لمجلس ال ��وزراء ويطلبون رفض
المشاركة وسيؤكدون للرئيس سالم أن هذا األمر يحتاج إلى
توافق في مجلس ال��وزراء وال يمكن ألي طرف أن يتخذ قرارا ً
منفرداً .وتوقعت المصادر أن يخرج مجلس ال ��وزراء بشبه
إجماع على رفض الطلب السعودي بضم لبنان إلى التحالف،
خ�ص��وص�ا ً أن معظم ال �ق��وى السياسية ل��م تبد حماسة لهذا
التحالف غير الواضح ال سيما طبيعة المشاركة فيه ،خصوصا ً
أن السعودية سارعت إلى إدراج لبنان من دون موافقته ضمن
األصول ما يشكل تجاوزا ً للسيادة اللبنانية وتهميشا ً لألطراف
األخرى الشريكة في الحكومة.
وتعتبر المصادر أن السعودية تريد من خالل هذه الخطوة
زيادة عدد الدول التي تعتبر أنها تخضع لوصايتها وزعامتها
في العالم اإلسالمي وإثبات نفوذها ومكانتها وهيمنتها في
المنطقة .واستبعدت المصادر أن يؤثر الخالف الداخلي في
هذه المسألة على وحدة الحكومة بسبب تمسك جميع القوى
فيها بمثل هذه الظروف.
ت�س��أل م �ص��ادر مستقبلية ف��ي م�ع��رض ت�ب��ري��ره��ا الخطوة
ال �س �ع��ودي��ة وم��وق��ف س�ل�ام :ك�ي��ف ي�م�ك��ن ل�ل�ب�ن��ان أن يرفض
المشاركة بتحالف إس�لام��ي ع��رب��ي لمكافحة اإلره ��اب وهو
المعني المباشر بهذا الموضوع وعانى ما عاناه من ممارسات
اإلرهاب على جيشه وشعبه وأرضه وال يزال لديه عسكريون
مختطفون لدى تنظيم «داعش».
يمكن لهذا التبرير أن يحمل الكثير من الصحة ،لكن لماذا
رفض تيار المستقبل مجرد تنسيق لبنان مع التحالف الروسي
لمكافحة اإلرهاب في سورية؟ ولماذا رفض أيضا ً تنسيق لبنان
مع سورية ولو على الصعيد االستخباري دون السياسي؟ رغم
وجود اتفاقات التعاون والتنسيق المشتركة بين الدولتين التي
تلزمه بالتنسيق في معظم القضايا المشتركة ،فكيف بالقضايا
التي تمس األمن القومي للبلدين؟ ال سيما على صعيد مكافحة
اإلرهاب ،ولماذا التعامل بازدواجية مع سياسة النأي بالنفس؟
ينسق مع دولة خليجية كالسعودية تبعد آالف
وكيف لبلد أن ّ
الكيلومترات وي��رف��ض ف��ي ال��وق��ت نفسه التنسيق م��ع دول
مجاورة كسورية وجيشها الذي يحارب اإلره��اب نفسه الذي
يواجهه لبنان؟ فهل يمكن الفصل والتمييز بين اإلره��اب؟ هذا
يعني أن النظام في سورية يحارب اإلرهاب فعالً ،فلماذا تريد
السعودية وحلفاؤها في لبنان إسقاطه؟ إال إذا كان يحق للبنان
أن يكافح اإلرهاب وال يحق للجيش السوري ذلك!
وتشير م�ص��ادر قانونية لـ«البناء» أن «مشاركة لبنان في
ه��ذا التحالف تحتاج إل��ى معاهدة دولية ألنها ترتب التزامات
سياسية وعسكرية ومالية وارتباطا ً بتحالف إقليمي؛ وبالتالي
حق المفاوضة في المعاهدات الدولية من صالحيات رئيس
الجمهورية بحسب الدستور.
وتسأل أوساط مراقبة :كيف يستثني هذا التحالف سورية
وال� �ع ��راق وه �م��ا ال �ب �ل��دان ال�م�ع�ن�ي��ان ال��رئ�ي�س�ي��ان ف��ي اإلره ��اب
ومكافحته؟ وكيف يض ّم تركيا التي أدينت بوثائق من دول عدة
ال سيما من روسيا بتو ّرطها في دعم اإلرهاب؟ وتذ ّكر المصادر
بأن التدخل الروسي في سورية جاء استجابة لطلب رسمي
من الدولة السورية بحسب األص��ول ،وتسأل :لماذا ال تطلب
السعودية م��ن لبنان االنضمام إل��ى تحالفها ضمن األصول
المتبعة دستورياً؟

بري ي�شكر المع ّزين بوفاة �شقيقته
تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري وعائلته في بيان «بجزيل الشكر
من جميع القادة من رؤساء ورؤساء طوائف ووزراء ونواب وشخصيات
روحية واجتماعية وعسكرية وأمنية وديبلوماسية وإداري��ة ،وقيادات
حزبية ونقابية وأهلية في لبنان والخارج ،التي واست العائلة بمصابها
الجلل».
كذلك شكر الوفود الشعبية التي أ ّمت مق ّر الرئاسة الثانية لتقديم واجب
العزاء ،سائلين المولى عز وجل «أال يريهم مكروها ً أو يفجعهم بعزيز».

مقبل وقهوجي يبحثان
التدابير الأمنية خالل فترة الأعياد

مقبل وقهوجي خالل لقائهما في اليرزة
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(مديرية التوجيه)

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل إلى
قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي زاره أمس في مكتبه في الوزارة،
وت ّم خالل هذه الزيارة التداول في سلسلة مواضيع تتعلق بأمن الحدود
والداخل والتدابير المتخذة بالتنسيق مع باقي األجهزة األمنية للحفاظ
على األمن والحؤول دون ما يعكر صفو األعياد.
كما ت ّم التشاور في مواضيع إدارية تعود للمؤسسة العسكرية وتأمين
حسن سير العمل فيها.

حسم رئيس تيار المردة وضعه بين حلفائه وتحدّث
م��س��اء أم��س بشكل واض���ح ع��ن المشهد بين الحلفاء،
وخصوصا ً عالقته بالعماد ميشال ع��ون .توضيح كان
ال ب ّد منه ،يبدو أيضا ً أنّ الرئيس السابق سعد الحريري
مقبل على مثله قريبا ً كي يتحدّث لحلفائه ويب ّرر ما س ّماه
السنيورة «أفكاراً» ويطلعهم على بعض المفاجآت التي لم
تكن واردة سابقا ً وبعض المعطيات التي ال يعرفونها أو
غير متأكدين منها ،تماما ً كما فعل فرنجية.
فعلى سبيل المثال أطلع فرنجية اللبنانيين أنّ عالقته
بالتيار الوطني الحر ليست على ما يرام منذ سنتين .وربما
يكون الحريري بصدد إعالمهم  -على سبيل المثال فقط
 أنه منذ وقت طويل وهو يفكر بطرح فرنجية ألنه أحدرجاالت السياسة اللبنانيين الذين فضلهم يوما ً ما الراحل
رفيق الحريري في الحياة السياسية.
سيكون الحريري على موعد مع مثل هذا الشرح لحلفائه،
فالدكتور سمير جعجع ينتظر بفارغ الصبر تبريرا ً مقنعا ً
لترشيح صديق الرئيس ال��س��وري بشار األس��د لسدة
الرئاسة ،وهو الذي أُدين باغتيال أفراد عائلته ،سيشرح
الحريري مط ّوال ً له «كيف أصبح المستحيل ممكناً؟».
يبدو أنّ الحريري يستغ ّل بشكل جيد سوء العالقة بينه
وبين بعض المسؤولين السعوديين الذين قد ال يفيدونه
في المرحلة المقبلة ،ال بل قد ال يكون وصوله هو إلى
رئاسة الحكومة أحد ش��روط التسوية الملزمة لتسكير
ملف لبنان في المنطقة ،فيتابع جيدا ً اقتراحات جنبالط
ويعرضها على الفريق الذي يتعاطى معه باهتمام حتى
الساعة في المملكة ،وبالتوازي يعمل جنبالط صاحب
جس النبض
العالقة الجيدة مع األميركيين من جهته على ّ
ّ
يلتف الحريري لحماية
والموقف من الطرح ،وبين كل هذا

موقعه المجهول في أي تسوية إقليمية مقبلة قد تكون على
حسابه ،فيرى في ترشيح فرنجية فرصة إنقاذية تعيده
إلى البالد بصورة الحريص على السلم األهلي والوطني،
والبطل الذي ح ّل المعضلة وق ّرب اللبنانيين بعضهم إلى
بعض.
توسع الحريري بالحديث مع فرنجية في لقاء قد
ّ
يصعب تكراره قريبا ً (لقاء باريس) ،فالرجالن وصال حتى
للحديث عن مصير المحكمة الدولية أيضاً ،حسب فرنجية،
وعليه فإذا كانت النقاشات قد وصلت إلى مثل هذه النقاط،
ف��إن ه��ذا يعني أنّ النقاش ب��ات متقدّما ً بين الطرفين،
قد يع ّول فرنجية اليوم على إش��ارات بالغة في األهمية
لنجاح فرصة ترشيحه ،وهي الرضى األميركي والفرنسي
والسعودي ،كما بدا من دعم سفرائهم واتصال الرئيس
التوجه يربط بين
الفرنسي فرنسوا هوالند به ،وهو بهذا
ّ
القبول فيه بالقبول اآلتي حتما ً بالرئيس السوري بشار
األسد فيدرك أهمية الفرصة.
ال يخفي عن فرنجية ضمنا ً أنّ التقدم نحوه ليس إال
موطن ضعف عند الطرف اآلخ��ر ،وليس إش��ارة حرص
من الحريري على ضرورة حلحلة الملفات اللبنانية ،كما
يحرص هو ،ويعرف فرنجية أنه لو كان الفريق اآلخر
في موقع قوي داخليا ً وإقليميا ً لم يكن ليرشح رئيسا ً إال
من فريقه ،ولكان انتظر تماما ً مثل ما يريد بعض حلفاء
فرنجية في  8آذار إعطاء فرصة أكبر من أج��ل إيصال
مرشحهم األقوى مسيحياً ،ومع ذلك يعرف كيف يتلقف
المشهد.
ال يتحدّث فرنجية عن أيّ سحب لترشيحه ،وال يبدو
أنّ زياراته إلى السيد حسن نصرالله أو الرئيس السوري
بشار األس��د ،وال لقاءه بالعماد ع��ون ،قد قللت من زخم
حسابه ال��رئ��اس��ي ،فهو على م��ا يبدو متفائل بارتفاع
حظوظه ،وقد لمس ذلك عند الفريق اآلخ��ر ،وأيضا ً عند
حلفائه األساسيين ،وهو يعيد الكالم نفسه الذي قاله قبل

اجتماع كليمنصو «إننا أمام فرصة فلنستغلَّها».
يتحدّث فرنجية عن عالقة جيدة بـ»األساسيين «من
حلفائه ،ويكمل أن السيد نصرالله يعتبره واح��دا ً من
مرشحي  8آذار األقوياء ،وعلى هذا األساس يبدو متسلحا ً
بما يشكله موقف حزب الله من ضمانة فوز ممكن ،لكن
المشكلة التي تعترض فرنجية اليوم ،وربما تكون الوحيدة
هي صعوبة اقتناع العماد عون بأنّ ترشيح فرنجية هو
خطة ثانية أو خطة «ب» ،إذا فشل ترشيح عون ،وهنا بيت
القصيد وأساس المشكلة مع حليفه المسيحي ،ففرنجية
يق ّر بأنّ العالقة ليست جيدة منذ وقت ،وأنّ عون ال يعطيه
الحق الطبيعي في الترشح للرئاسة إذا تالشت حظوظه،
وهنا تدخل البالد في مجهول الفرصة بين توقيتها وإعالن
صفارة انطالق أخرى من عدمها ،فمن الذي يحدّد مهلة
استمرار طرح عون مرشحا ً أول عند  8آذار اليوم؟ وإلى
متى يستطيع  8آذار أخذ البالد على عاتقه ،برأي خصومه
في تعطيل الملف؟
قد تكون هذه الهدنة الرئاسية وفترة األعياد التي دخل
فيها لبنان والـ»ستاتيكو» المقبل حافزا ً للقبول بفرصة
طرح فرنجية ،فالبالد التي تن ّفست منذ أن عاد الحراك
السياسي ،شعرت ببعض الخيبة ولو ضمنية ،لدى بعض
األط��راف في  8آذار ،من خوف من مجهول يحتم عليهم
القبول بمرشح وسطي ال يريدونه ،أو «دوحة  »2ال يودون
أن تذهب الظروف إليها.
ينس فرنجية تأكيده أنه يدرك تماما ً
وأمام ك ّل ما ذكر لم
َ
معنى ما يعرفه وع��اد ليسمعه وي��ردّده ،وهو أنّ السيد
حسن نصرالله ملتزم مع العماد عون ،فلم يبالغ في قدراته
على تغيير موقف حزب الله ،مشدّدا ً على أنه لم يخرج عن
تموضعه في «الخطة ب» للرئاسة ،واضعا ً نفسه تحت
مظلة المصلحة التي يراها السيد نصرالله انطالقا ً من أنه
األكثر حرصا ً على البالد.

الحظت مصادر في
فريق  8آذار «حيوية»
أمنية وعسكرية من
جانب الجيش اللبناني
والمقاومة في
مواجهتهما للعصابات
اإلرهابية في جرود
السلسلة الشرقية،
الفتة إلى استهداف
الجيش والمقاومة
يوميا ً لقيادات إرهابية
في تلك المنطقة،
مشيرة إلى أنّ هذه
الحيوية ظهرت
بعد تحرير الجنود
األسرى من قبضة
«جبهة النصرة» ما
منح الجانب اللبناني
حرية أكثر في حربه
ض ّد اإلرهاب.

�سالم يرعى�إطالق خطة لبنان لال�ستجابة للأزمة :توطين النازحين غير وارد
أك��د رئيس الحكومة تمام سالم
«أنّ توطين النازحين غير وارد ال في
حساباتنا وال في حسابات إخواننا
ال��س��وري��ي��ن» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ الح ّل
الجذري يكمن في وقف حمام الدم
ف��ي س��وري��ة وتسوية األزم���ة ،األم��ر
الذي يفتح الباب أمام عودة جميع
النازحين إلى بلدهم».
وخالل رعايته حفل إطالق خطة
لبنان لالستجابة لألزمة للعام 2016
في السراي الحكومية ،أكد سالم «أنّ
لبنان في حاجة إلى مساعدات مالية
مخصصة ألهداف تنموية ولمشاريع
ّ
البنى التحتية ،من شأنها تحفيز
النمو وخلق فرص عمل ،مع ما يعنيه
هذا وذاك من تراجع للفقر وما يفرزه
من مخاطر».
وأضاف« :لقد وجهت ،في االجتماع
األخير لمجموعة الدعم الدولية للبنان
ال���ذي انعقد ف��ي ن��ي��وي��ورك ،دع��وة
إلى المشاركين لمساعدة لبنان كي
يساعد نفسه ،وهذا بالضبط ما نعنيه
ونكرره اليوم .إنّ الجهات المانحة
مطالبة باستنفار ج��دي وحقيقي،
وما لم تت ْم زيادة المساعدات المالية
فعالً ،ويت ْم دفعها فعالً ،وتوجيهها
بطريقة ش��ف��اف��ة ن��ح��و م��ا تعتبره
الحكومة اللبنانية أولويات حقيقية
للبالد ،فإنّ ك ّل هذه الجهود لن ُتثمر،
في أحسن األحوال ،سوى في تغطية
جزء بسيط من الحاجات المطلوبة».
وذ ّك��ر بأنّ «العالم بأسره يعرف
ه��ش��اش��ة وض��ع��ن��ا االق���ت���ص���ادي
بالمقارنة مع ال��دول التي أصابتها
موجات النزوح ال��س��وري ،ويعرف
أن��ن��ا نستضيف ف��ي مدننا وق��ران��ا
ومدارسنا ومستشفياتنا وبيوتنا ما
بات يفوق ثلث عدد سكان لبنان».
وقال« :كنا وما زلنا نعول على تفهم
ال��دول الصديقة والجهات المانحة،
للمترتبات االقتصادية واالجتماعية
والصحية والتربوية واألمنية لهذا
الحجم الهائل من النزوح ،ونأمل أن
يتمكن المؤتمر المقبل في لندن من
تخطي هذا التقصير في حق لبنان».
وختم سالم مشدّدا ً على «أنّ ك ّل
هذه الجهود التي نبذلها جميعاً ،إنما
هي ع�لاج موقت لحالة يجب أن ال
تدوم .ذلك أنّ الحل الجذري يكمن في
وقف حمام الدم في سوريا وتسوية
األزم��ة السورية ،األم��ر ال��ذي يفتح
الباب أمام عودة جميع النازحين إلى
بلدهم .ونقول لمن يريد أن يسمع:

إنّ توطين النازحين غير وارد ال في
حساباتنا وال في حسابات إخواننا
السوريين».

درباس

ث����م ت���ح���دث وزي������ر ال���ش���ؤون
االجتماعية رش��ي��د درب���اس ،الفتا ً
إلى أنّ معظم الجهد الدولي «ما زال
حتى اآلن ينصب على أعمال اإلغاثة
فيما األم��ر تخطى هذا المفهوم ،ألنّ
اإلغاثة في حقيقتها إجراءات عاجلة
ألحداث تستغرق وقتا ً محدوداً ،أما
األزمة السورية فهي براكين متوالدة
ومتعاظمة تزلزل الشرق األوس��ط
وتقذف حممها إلى العالم كله».
وأش��ار إل��ى «أنّ الخطة الحالية
تهدف إلى تطوير نهج متكامل ذي
مسارين ،األول على المدى القصير
(سنة واح��دة) والثاني على المدى
المتوسط ( 4سنوات) وذلك لضمان
توفير المساعدة اإلنسانية والحماية
للفئات األكثر ضعفاً ،وتعزيز القدرات
المؤسساتية ونظم تقديم الخدمات
بما يضمن االس��ت��ق��رار االجتماعي
واالقتصادي ،وفقا ألولويات الحكومة
اللبنانية ،وه��ذا األم��ر يفضي إلى
إعادة وضع أطر تمويل جديدة لدعم
المجتمعات المضيفة ،ع��ن طريق
اإلسهام في مشروعات استثمارية
كبرى تصون اقتصادها من التهاوي
وت��س��ت��وع��ب ال��ط��اق��ة اإلن��ت��اج��ي��ة
للمواطنين ولبعض النازحين بخلق
أسواق للعمل ،بما تجيزه القوانين
المحلية ،إلتاحة الفرصة لهم إلنتاج
أسباب حياتهم».
وت��اب��ع« :إنّ ل��ب��ن��ان ،ه��ذا البلد
الصغير بمساحته والذي يستضيف
ح��وال��ي  1,5مليون م��ن النازحين
يدفع اآلن ثمن حرب اآلخرين ،وهو
بلد يعاني من الهشاشة ما يعانيه
إذ أصبح حوالي  1,5من أهله أيضا ً
ي��ق��اس��ون التهميش واالس��ت��ب��ع��اد.
ومع ذلك لم يجد ما يكفي من تمويل
الزم لتخفيف أعباء هذا الحمل ،ذلك
أن��ه على الرغم من أنّ خطة السنة
الماضية قد لحظت مبلغ مليارين
ومئة وأربعين مليون دوالر أميركي
ككلفة لتنفيذها ،إال أن��ه لم يتحقق
من هذا المبلغ سوى أقل من النصف.
ومع ذلك لم نفقد األمل باألصدقاء من
المجتمعين العربي والدولي لتمويل
تكاليف خطة لبنان لالستجابة
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سالم متحدثا ً خالل حفل إطالق الخطة في السراي
مليار دوالر أميركي».
وأكد درباس «أنّ الدولة اللبنانية
ما زالت على موقفها بالنأي بالنفس
عن الصراع الدائر في سورية» ،آمالً
«أن يعي المجتمع الدولي ما حدث
وما يمكن أن يحدث في المنطقة من
تداعيات وأن يعمل وبشكل سريع
وحازم على إيجاد ح ّل لألزمة».

كاغ

ولفتت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى
«أنّ
خطة لبنان لالستجابة لألزمة
ت��ع��ال��ج ج����زءا ً م��ه��م �ا ً م��ن م��ع��ادل��ة
االستقرار في لبنان من خالل تلبية
االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية
واالقتصادية الملحة التي من المتوقع
أن تبرز في العام .»2016
وأعلنت أنّ األمم المتحدة «زادت
من جهودها توازيا ً مع تطور األزمة
على مدى السنوات األربع األخيرة»،
الفتة إل��ى «أنّ بعض برامجها في
لبنان قد تكون بين األكبر من نوعها
حول العالم» .وقالت« :بفضل جهود
قوات حفظ السالم في يونيفيل إلى
ح�� ّد م��ا ،تشهد منطقة ج��ن��وب نهر
الليطاني أطول فترة من الهدوء منذ
عقود .ال شك لدي أنّ كل هذه الجهود
قد ساهمت في استقرار البالد .لكنني
أؤم��ن أن��ه يمكن إنجاز أكثر من هذا
لضمان فعالية ومحاسبة أفضل
لجهودنا بينما نمضي ق��دم�ا ً بها.

الراعي ي�ستقبل ميقاتي و�سفيري رو�سيا وتركيا
ً
جنوبا
ويبحث مع بورتوالنو الو�ضع الأمني
اس��ت��ق��ب��ل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي في الصرح
البطريركي في بكركي السفير الروسي
أل��ك��س��ن��در زاسيبكين وع���رض معه
األوضاع الراهنة ،إضافة إلى العالقات
الثنائية بين البلدين.
وقال زاسيبكين« :ناقشنا ما يجري
اليوم ،وأطلعته على الجهود الروسية
التي تبذل في إط��ار دع��م المجموعة
الدولية لسورية في سبيل مكافحة
اإلره��اب وإح��راز التقدم نحو تسوية
سياسية ،كما بحثنا في األمور المتعلقة
ب��إي��ج��اد ال��ح��ل��ول لقضايا األج��ن��دة
الداخلية ف��ي لبنان ،وب��م��ا ف��ي ذلك
االنتخابات الرئاسية».
ث��م التقى ال��راع��ي الرئيس نجيب
ميقاتي ال���ذي ق���ال« :استمعت إلى
ص��رخ��ة ص��اح��ب ال��غ��ب��ط��ة ،وك��ان��ت
صرخة كبيرة جدا ً ومن القلب على ك ّل
الوضع القائم ،على السياسة وأهلها
وعلى السياسيين».
وأضاف« :كلنا أمل أن نخرج من هذه
األزمة بسرعة ،ولكن ال يبدو أنّ هناك
سرعة في الموضوع ألننا دخلنا مجدّدا ً

الراعي مجتمعا ً إلى زاسيبكين في بكركي
في مبدأ االنتظار».
وكان البطريرك الماروني التقى أيضا ً
رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا
ورئ��ي��س المجلس االغ��ت��راب��ي م��ارون
كرم .كما استقبل قائد قوات الطوارىء
الدولية العاملة في لبنان الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو الذي أطلعه على
«الوضع العمالني في منطقة الجنوب.
وأك��د بورتوالنو «أنّ الوضع الحالي

هادىء ومستقر في هذه المنطقة ،وهذا
بفضل التعاون القوي بين يونيفيل
والجيش اللبناني والسلطات المحلية
كذلك األه��ال��ي ال��ذي��ن يقدمون الدعم
القوي لقوات األمم المتحدة».
ومن زوار الصرح :الوزير السابق
جان لوي قرداحي ،سفير تركيا كاغاتاي
أرسياز ،نقيب أصحاب الفنادق بيار
األشقر ،ووفد من الطائفة األرمنية.

(داالتي ونهرا)

لطالما كانت الحكومة اللبنانية
شريكا ً فعاال ً لألمم المتحدة والدول
األعضاء .ولكن قد تظهر فرص جديدة
من خالل االهتمام المتجدِّد للمجتمع
ال��دول��ي ف��ي المنطقة ف��ي الشهور
األخ��ي��رة .وعلى لبنان ع��دم تفويت
هذه الفرص .وتدعو األمم المتحدة
باالشتراك مع أعضاء مجلس األمن
ومجموعة الدعم الدولية منذ فترة
ط��وي��ل��ة الس��ت��ع��ادة س�لام��ة لبنان
المؤسساتية ،بما في ذلك انتخاب
رئيس للبالد .وأعتقد جازمة أنّ ذلك،
باالضافة إلى االتفاق حول صيغة
فعالة للحكومة ،قد تساعد لبنان في
االستفادة أكثر من الموارد المتاحة».

الزاريني

وأل��ق��ى المنسق المقيم ألنشطة
االم��م المتحدة والشؤون اإلنسانية
في لبنان فيليب الزاريني كلمة أكد
فيها «أنّ لبنان قدم مساهمة كبيرة
ف��ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��س�لام واألم���ن
في المنطقة من خ�لال توفير ملجأ
للسوريين ،لكنّ هذه المساهمة أتت
بكلفة عالية .فتأثير األزمة على لبنان
مذهل فضالً عن تراجع دراماتيكي
في مكاسب التنمية في القطاعات
م��ث��ل التعليم وال��ص��ح��ة وال��م��ي��اه
والنظافة الصحية والطاقة والفرص
االقتصادية».
وق���ال« :استطاعت المساعدات
ال��ط��ارئ��ة ،وال��ت��ي ه��ي ج��وه��ر ه��ذه
االستجابة لألزمة ،أن تؤمن طريقة

لمعالجة الضعف والنمو من خالل
استراتيجيات أوس��ع وأكثر تعقيدا ً
وطويلة األمد .في هذه اللحظة نحن
في حاجة إلى تفكير جماعي ومبتكر
ي��رس��ي األس���س لتنمية مستدامة
وقابلة للتطبيق .نحن في حاجة إلى
آليات تمويل أمنة وكافية ومتوقعة
من أجل االستمرار في دعم الناس في
األزمات .نحن في حاجة إلى استثمار
أكثر ذكاء في الموارد من أجل تأمين
خدمة أفضل للبشرية .المقصود
أنه يجب أن نركز على برامج تمتد
ل��س��ن��وات ع��دي��دة ق����ادرة ع��ل��ى س� ّد
الفجوة اإلنسانية واإلنمائية».
وأض����اف« :يحمل مؤتمر لندن
المنوي عقده في أوائ��ل شهر شباط
وع���دا ً بتحويل األزم���ة اإلنسانية
الطويلة األم���د إل��ى ف��رص��ة إلع��ادة
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��زام��ن��ا ،كمجتمع
م��ع��ون��ة ،بخلق مستقبل م��وث��وق
للماليين الذين خسروا مستقبلهم
وللمجتمعات المضيفة التي تتحمل
وطأة األعباء .تنصب جهودنا ليس
لهذا العام فقط بل للسنوات القادمة
على تأمين االستقرار للمجتمعات
المضيفة ،ودع��م مؤسسات لبنان
ف���ي ض���وء ال��ح��اج��ات ال��م��ت��زاي��دة
والضعف ال��ذي ولدته األزم��ة .على
الرغم من الحاجات الدولية الملحة
والمتنافسة ،أبقت الكثير من الجهات
الممولة لبنان على رأس أجندتها.
فخالل هذا العام حصل لبنان على
تمويل تجاوز المليار دوالر ،ما سمح

لنا بمساعدة اللبنانيين الضعفاء
والسوريين والفلسطينيين».
وختم الزاريني« :بإمكاننا اليوم
البناء على التوافق القائم حول خطة
لبنان لالستجابة لألزمة من حيث
الحاجة إلى مقاربة شاملة ،تجمع
ما بين التنمية والجهود اإلنسانية
تحت قيادة الدولة اللبنانية .إنها
فرصة إلع��ادة التأكيد على التزامنا
ببناء مستقبل موثوق للماليين الذين
خسروا مستقبلهم ،ونحن مديونون
لهم بذلك بحكم إنسانيتنا المشتركة.
ال مجال لتعب الجهات المانحة.
عليها إبقاء لبنان على رأس أجندتها
واالس��ت��م��رار ف��ي سخائها .ويجب
إستكمال هذا األمر من خالل انتهاج
خ��ي��ارات ل��زي��ادة إع���ادة التوطين
(خ��ارج لبنان) ،واعتماد سياسات
مرنة لمنح تأشيرة ،وتوسيع نطاق
جمع شمل األسرة ،والمنح الدراسية
األكاديمية ،وخطط راعية خاصة».

اجتماع لجنة النفايات

وك��ان سالم رأس مساء ،اجتماع
اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف
النفايات بحضور أع��ض��اء اللجنة
ال��وزراء :وزير الزراعة أكرم شهيب،
وزي��ر المال علي حسن خليل ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
وعدد من الخبراء الفنيين.
وف���ي م��ع��رض رده ع��ل��ى أسئلة
الصحافيين بعد انتهاء االجتماع،
ق��ال شهيب« :األم��ور ممتازة وعلى
خواتمها ،وق��د رفعنا تقريرنا إلى
الرئيس سالم».
وع ّما إذا كانت هناك دعوة النعقاد
مجلس ال���وزراء ،أج��اب« :ه��ذا األمر
يعود إلى الرئيس سالم».
وف���ي ن��ش��اط��ه ،اس��ت��ق��ب��ل رئيس
الحكومة وزي���ر الصناعة حسين
الحاج حسن يرافقه وفد من بلديات
بعلبك ـ الهرمل وت ّم البحث في أوضاع
البلديات.
ثم التقى رئيس المجلس العام
الماروني وديع الخازن الذي نقل عنه
قوله «إنّ موضوع انضمام لبنان إلى
التحالف العربي اإلسالمي لمحاربة
اإلره��اب هو من اختصاص مجلس
الوزراء مجتمعاً».
ومن زوار السراي :النائب جمال
ال���ج���راح ،ال��ن��ائ��ب ه���ادي حبيش،
وال��ش��ي��خ م��رش��د فرنسيس ضاهر
وأمين الحالق.

ن�شاطات
 وص����ل وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين ج��ب��ران ب��اس��ي��ل إل��ى
ن��ي��وي��ورك للمشاركة ف��ي اجتماع
المجموعة الدولية لدعم سورية الذي
يعقد اليوم.
وك��ان باسيل تلقى رسالة تهنئة
بعيدي الميالد ورأس السنة من كل
من الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
ووزي��ر الخارجية جون كيري الذي
تمنى أن يشهد العام القادم تطورا ً
باتجاه إحالل العدالة والسالم في ك ّل
أرجاء العالم من خالل مواجهة العنف
والكراهية .
 استقبل وزير الدولة لشؤون
التنمية اإلدارية نبيل دي فريج سفير
دولة اإلمارات العربية المتحدة حمد
سعيد الشامسي .وبحث الجانبان
ال��ت��ط��ورات ال��ع��ام��ة ف��ي المنطقة
والشؤون المحلية واإلقليمية ،إضافة
إلى العالقات الثنائية بين البلدين.
 يستقبل ب��ط��ري��رك أنطاكيا
وس���ائ���ر ال��م��ش��رق واالس��ك��ن��دري��ة
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام ،بحسب
ت��ع��م��ي��م وزع���ت���ه األم���ان���ة ال��ع��ام��ة
للعالقات العامة واإلعالم في الدائرة

دوفريج مستقبالً سفير اإلمارات
البطريركية« ،الشخصيات والوفود
الرسمية والرعوية بمناسبة تهاني
عيد الميالد في الصرح البطريركي
في الربوة الثلثاء في  22كانون األول
من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
مساء».

يصل إلى بيروت اليوم وزير
االغتراب النمساوي سيباستيان كورز
في إطار زيارة تستمر يومين يلتقي
خاللها عددا ًمن المسؤولين اللبنانيين
لالطالع على تطورات الوضع الداخلي
وسبل تطوير العالقات الثنائية ،فيما

ألغيت ندوة حوارية تفاعلية كانت في
أساس هدف زيارته ،بسبب اضطرار
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل للسفر إلى نيويورك للمشاركة
في المحادثات الدولية حول سورية،
إذ كانت الندوة مشتركة بين الوزيرين
ب��ع��ن��وان «ت��س��وي��ق ث��ق��اف��ة ال��س�لام
والتعددية في زمن التغيرات الدولية
ـ المضمون اللبناني والنمساوي».
ويغتنم وزير المغتربين النمساوي
المناسبة لتفقد كتيبة بالده العاملة
في إطار قوات «يونيفل» في جنوب
لبنان واالطالع على أوضاعها.

