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متالزمة �إ�سقاط «الفيتو ال�سعودي» عن الأ�سد وعون

حسين ح ّمود
بينما يصارع لبنان لمنع توطين الالجئين الفلسطينيين على
أرض��ه ،ب��رزت مشكلة جديدة وهي السعي لتوطين النازحين
السوريين أيضاً ،بواسطة الضغط على لبنان ماليا ً واقتصاديا ً
واجتماعيا ً مما ُينذر بكارثة جديدة تضاف إلى جملة الكوارث
التي يعانيها.
وتقول أوس��اط فلسطينية في الموضوع األول ،إن تقليص
وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين «أونرو» تقديماتها الصحية
والتعليمية ليس سببه العجز المالي للوكالة ،التي أُنشئت عقب
ُجروا قسرا ً
نكبة فلسطين عام  1948لرعاية الالجئين الذي ه ّ
م��ن بلدهم تحت وط��أة االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ب��ل ه��و نتيجة
تقليص الدول المانحة مساهماتها في تمويل الوكالة؛ والدليل
هو رصد تلك الدول موازنات ضخمة لتفجير الحروب والفتن
في الشرق األوسط لتفتيت وتقسيم دوله بغية المحافظة على
أم��ن «إس��رائ�ي��ل» والتحكم ب�ث��روات المنطقة؛ فيما تمنع الدول
المانحة نفسها المال عن وكالة «أونروا» فقط في لبنان بينما لم
تقلّص الوكالة تقديماتها لالجئين في الدول المتواجدين فيها،
غير لبنان ،كاألردن مثالً.
لذا تؤكد األوساط أن الدول المانحة ،وهي نفسها الحاضنة
لـ«إسرائيل» ،تهدف من خ�لال «إف�ق��ار» «أون ��روا» ،إل��ى مفاقمة
ت��ردي الوضع الصحي واالجتماعي واالقتصادي ،لالجئين
وتحويلهم «قنبلة موقوتة» في وج��ه ال��دول��ة اللبنانية تحديدا ً
كورقة ضغط للقبول بتوطينهم على أرضها قسراً ،وبالتالي
قطع الطريق على عودتهم مستقبالً إلى فلسطين المحتلة.
وفي الموازاة ،وبالرغم من الخطابات الوجدانية التي تطلقها
الواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية ،مثنية فيها على
كرم لبنان اتجاه النازحين السوريين واإلشادة بحسن ضيافته
لهم ،مكررين لدولته الوعود تلو األخ��رى بتقديم المساعدات
المالية والعينية لها ،بال شروط ،لتمكينه من تح ّمل هذا العبء
بعدما أظهرت اإلح�ص��اءات الرسمية وج��ود مليون وسبعمئة
ألف نازح سوري على أرضه ،تبين أن كل تلك الوعود ما هي إالّ
مزاعم لذ ّر الرماد في العيون.
فقد كشف وزي��ر العمل سجعان ق��زي أن ال ��دول المانحة
تشترط لتقديم المساعدات للبنان من أجل مشاركته في تح ّمل
ع��بء النازحين أن يفتح س��وق العمل أمامهم «م��ا يعني أنهم
سيطرحون الحقا ً ربط المساعدات بتوطينهم» ،بحسب قزي.
ويحسن أوضاعه
طبعا ً من حق السوري أن يعمل في لبنان
ّ
االقتصادية ،فهو ضمن وطنه أيضا ً واعتاد العمل فيه لعقود
خلت ،لكن الغرب ال ينظر إلى هذا الموضوع من الزاوية القومية
ال�م��ذك��ورة ب��ل م��ن منطلق مخططه التقسيمي لسورية وقلب
ديمغرافية المشرق العربي إثنيا ً ودينيا ً ومذهبياً ،لتبرير تحقيق
نموذج «إسرائيل» كـ»دولة يهودية» صرفة وذات هوية دينية
أحادية بحتة في فلسطين المحتلة.
وس��ط ه��ذه األل �غ��ام ال �خ �ط��رة ،أك ��ان ع�ل��ى صعيد الالجئين
الفلسطينيين أو بالنسبة للنازحين ال�س��وري�ي��ن ،ينعقد ما
يس ّمى «مؤتمر المانحين لدعم سورية والمنطقة» في العاصمة
البريطانية لندن اليوم وبمشاركة لبنان ال��ذي سيمثّله رئيس
الحكومة تمام سالم برفقة وفد وزاري.
ماذا سينتج عن هذا المؤتمر؟ وما هي أهدافه الحقيقية ،بعيدا ً
من الشعارات اإلنسانية التي ستغلّف كلمات رؤساء الوفود؟
واأله��م كيف سيتعاطى لبنان في المرحلة المقبلة مع مل َف ْي
«التوطين» المشبو َهيْن المطروحين ،ليس لتكريس وحدة األمة
وتمازج نسيجها الشعبي ،بل للمحافظة على «إسرائيل» كـ»دولة
يهودية» تسعى للحياة وإن كانت مستحيلة» ،وتكون نموذجا ً
ي�ق��اس عليه لتوليد دول عنصرية مذهبية وع��رق�ي��ة تحاكي
«إسرائيل» في المشرق العربي ،ولو بعمليات قيصرية دامية.

ن�شاطات

الراعي مستقبالً سليمان
 التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،في الصرح
البطريركي في بكركي ،الوزير السابق ابراهيم الضاهر ،ثم التقى حارث
شهاب وعرض معه أجواء اللقاءات الحاصلة على مستوى العالقات
المسيحية ـ اإلسالمية.
ومن زوار بكركي :مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم لور سليمان.
 استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن،
في دارته في خلدة ،رئيس مجلس حزب الكتلة الوطنية تامر خير ،حيث
تم التباحث في المستجدات الراهنة إقليميا ً ومحلياً.
وفي السراي األرسالنية في الشويفات ،التقى أرسالن وفودا ً  ،بينها
رجال الدين وفاعليات أمنية وبلدية وقضائية ومخاتير ،بحثت معه
قضايا إنمائية.
 عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع سفيرة
هولندا في لبنان استير سومسن ،التطورات المحلية واإلقليمية
والدولية ،في حضور نائب رئيس الحزب سليم الصايغ.
وتطرق االجتماع إلى مؤتمر لندن والمساعدات الدولية للبنان في
خصوص النازحين ،المشروطة بفتح سوق العمل ألع��داد أكبر من
السوريين على األراضي اللبنانية .وك ّرر الجميل أنّ فتح سوق العمل
في لبنان يجب أن يتم بموجب القوانين اللبنانية وآليات تنفيذها وفقا ً
إلطار وزارة العمل.
 غادر رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب وليد جنبالط
مساء أمس متوجها ً إلى لندن.

الجميل وسفيرة هولندا

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
فرضت «متالزمة الوقت» عند حزب الله وقعا ً أساسيا ً
على مختلف تح ّركاته وق��رارات��ه الكبرى والمصيرية منذ
ظهوره ،عبر تعامل دقيق مع المشهد الذي كانت قد فرضته
«إسرائيل» بشكل أساسي بالتعامل مع أيّ مشروع يحارب
توجهاتها.
فحزب الله الذي يقاتل اليوم على أكثر من جبهة في آن
معاً ،ال يخفي أهمية اختيار التوقيت المناسب للتحرك في
مواقفه الميدانية والسياسية أو التفاوضية ،وهو بهذا يدير
دف��ة المراحل والملفات على اختالف أولوياتها وف��ق هذا
اإلطار.
يشكل عامل الوقت عامل نجاح إضافي لحزب الله في
مشروعه الذي يقدّمه بوضوح لحلفائه كهدف من دون أن
يطرحه مكشوفا ً كتنفيذ ال كيف وال متى وال لماذا .حزب الله
يشارك في العملية السياسية في لبنان ،ويتعامل بالطريقة
نفسها ،فال يقدّم ممثليه بين ن��واب ووزراء أو مسؤولين
سياسيين كمادة قابلة لبث شائعات واستفزازات ال تخدم
أهدافه.
حزب الله ال��ذي ال يعرف االستفزاز والوقوع في شباك
العدو «اإلسرائيلي» غير مستع ّد أيضا ً للوقوع في شرك
خصومه السياسيين ،وخصوم حلفائه اإلقليميين ،وهو
يؤكد منذ دخوله سورية ،وفتحه الباب على مصراعيه أمام
تحدّيات كبرى الحقته محليا ً وخارجيا ً أنّ تكتيكه السياسي
مرتبط ارتباطا ً كبيرا ً بحسن استخدام الوقت ومفاعيله.
ال ينفع عند الحزب ر ّد سريع على اغتيال قائده الف ّذ الشهيد
عماد مغنية ،وال ينفع أيضا ً التباطؤ في ال��ر ّد على اغتيال
نجله الشهيد جهاد مغنية ،علما ً أنّ عملية اغتيال األب سبقت
عملية اغتيال االبن بسنوات تقارب السبع.
يتحدّث أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله في

خطابه األخير ،الذي خصصه لملف الرئاسة اللبنانية ،عن
يصب في
ارتياح كبير يشعر به الحزب ،وعن عامل وقت
ّ
مصلحته ،ويقول لخصومه ال تنتظروا كثيراً ،فالوقت معنا
وليس معكم ،ويشرح لهم أنّ إي��ران مرتاحة كثيراً ،وكأنه
يصب
يقول إنّ استفادة أيّ عنصر من عناصر الحلف عادة
ّ
في مصلحة الحلف كله ،ه��ذا في علم السياسة ،وه��ذا ما
يحصل مع حزب الله ،وهنا فإنّ الرهان الرئاسي في لبنان
على البتّ بطروحات ال تتوافق مع هذا التصاعد اإليراني
بالمنطقة غير وارد.
ال يو ّد نصرالله أن يتحدّث عن أيّ مونة إيرانية في هذا
الخصوص ،ويقول لخصومه :اسألوا ماذا أجاب الرئيس
اإليراني الشيخ حسن روحاني في معرض ردّه على سؤال
ُطرح عليه خالل زيارته الهامة إلى فرنسا ،عن ملف الرئاسة
اللبنانية ،اسألوا وتأكدوا بأنفسكم ألنّ الجواب كان «إيران
توافق على ك ّل ما يراه حليفها مناسباً» ،أيّ أنّ حزب الله
قراره بيده تماماً ،وهو يطرح هنا استشرافه للمرحلة رابطا ً
متوجها ً يوما ً بعد يوم نحوَه.
إياها بعنصر الوقت الذي يراه
ّ
العماد ميشال عون هو حليف حزب الله الذي استعاد
زخم اللحظة ،وهي اللحظة التي أعلن فيها حزب الله تأييد
ترشيحه ،وأعاد اإلعالن عن نياته بدعمه المطلق ،ال بل سحب
دعم ترشيحه لفرنجية من التداول ،طالما أنّ عون لم يوافق
على ذلك عمالً أيضا ً بـ«متالزمة الوقت» ،فقد أيّد حزب الله
ّ
مرشحاً ،ولو أنّ الحزب
العماد عون قبل أن يكون فرنجية
قد أيّد ترشيح فرنجية قبل ترشيح عون لكان مشى به إلى
النهاية نحو الرئاسة» ،هذا ما أكده أيضا ً السيّد نصرالله
أخيراً ،ولك ّل مرحلة توقيتها وخصوصيتها وحساباتها عند
الحزب ،لكنه أثبت أنّ موقفه غير قابل للشك.
يحتاج العماد عون اليوم وفق السيّد نصرالله إلى أكبر
قدر من الوفاق حول اسمه للرئاسة ،وبالتالي ف��إنّ حزب
تتوجه للقائه األفرقاء
يتوجه لدعمه بشتى الطرق
الله الذي
ّ
ّ
واألح��زاب اللبنانية كافة بشكل الفت ،فالخطوط مفتوحة

عدوان من عين التينة :ن�سعى
�إلى ا�ستكمال تفاهم معراب مع الجميع
عرض رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري التطورات مع زواره في عين
التينة ،حيث التقى السفير الفرنسي
إيمانويل ب��ون ،في حضور الدكتور
محمود ب��ري والمستشار اإلعالمي
علي حمدان.
ث��م استقبل ب��ري النائب ج��ورج
عدوان الذي لفت إلى أنّ اللقاء تركز
على موضوع رئاسة الجمهورية.
وق���ال« :ع��رض��ن��ا بالتفصيل هدف
التفاهم بيننا وبين التيار الوطني
الحر ،وأنّ هذا التفاهم ال يمكن أن يأخذ
مداه الحقيقي إال من خالل التفاهم مع
كل اآلخرين ،ونحن نعرف أنّ رئاسة
الجمهورية لكي تعطي مفاعيلها
الحقيقية يجب أن تنتج من تفاهم.
هذا التفاهم ينقصه المزيد من العمل
ليكون عابرا ً إلى اآلخرين من أجل أن
يحصل تفاهم حول انتخاب الرئيس.
لذلك توجهت اليوم الى دولة الرئيس
بري ألنه دائما ً لديه مساع أساسية
في بناء المستوى الوطني ،وله دور
بناء ،أكان على صعيد انعقاد طاولة
ال��ح��وار او على مستوى المجلس
النيابي .نحن نتوق كقوات لبنانية
إلى أن يأخذ هذا التفاهم م��داه وأن
ينتقل الى مكونات أخرى».
أض��اف« :لكي يأخذ هذا التفاهم
أب��ع��اده ،يجب أن يحصل أيضا ً مع
تيار المستقبل ،وأن يحصل نقاش
في ك ّل هذه المواضيع إضافة إلى ما
قلناه ،واعتقد أنّ هناك دورا ً للرئيس
ب��ري لكونه رئ��ي��س مجلس نيابي
ورجالً مؤثرا ً على المستوى الوطني
والتفاعالت بين المكونات الوطنية.
من أجل ذلك أقول إنّ المسعى الذي
بدأ بالتفاهم بيننا وبين التيار مستمر

اليوم بين حزب الله وحزب الكتائب ،وهي مفتوحة سلفا ً
أيضا ً مع تيار المستقبل في جلسات عين التينة ،وموجودة
مع الحزب التقدمي االشتراكي ،كما قال النائب في كتلة
القوات فادي كرم انّ الحوار بين حزب الله والقوات اللبنانية
ضروري ،وهنا يمكن البناء أكثر على هذه اإليجابية بالتقدّم
نحوه .ويعرف حزب الله أنّ هذا التقدّم منوط بقراءة إقليمية
توجهت فترة إلى عزله حتى
لهذه األحزاب والتيارات التي
ّ
أنها مانعت مشاركته في الحكومة.
الفيتو الذي وضعته السعودية على وصول العماد عون
للرئاسة باعتبار أنّ وصوله هو انتصار لحزب الله والرئيس
السوري بشار األسد يشبه الفيتو نفسه الذي وضعته المملكة
على الرئيس األسد ،فهي التي تتعامل بالمعايير نفسها التي
وجهت فريقها لاللتحاق بجنيف قبل فوات األوان ،واأله ّم من
توجه المملكة نحو الحل السياسي من دون تم ّكنها من
هذا
ّ
االنسجام مع ثوابت عدم السماح بإجراء أيّ عملية سياسية
مع النظام السوري ،واأله ّم من التفاوض ،كمبدأ هنا ،هو إلزام
المعارضة بالتفاوض وفق شرط ُتلغيها ،كبقاء الرئيس
السوري والتفاوض تحت سقف الرضا ببقائه بالنسبة إلى
المعارضة السورية.
انتظار الوقت الذي يعتمد عليه حزب الله أثبت نجاعته في
الحالة السورية مع السعودية التي خضعت أخيرا ً لمنطق
ّ
تخطي األس��د ،بعد خمس سنوات من محاوالتها
استحالة
لذلك .وهنا فإنّ دعم حزب الله المطلق لعون انطالقا ً من
تمثيله األساسي بين المسيحيين ،وانتظاره للحصول على
قبول كتلة المستقبل بالتصويت لمصلحة عون ،من المرجح
أن يتأثر بموقف السعودية في األشهر القليلة المقبلة من
العملية السياسية في جنيف ،وبالتالي فإنّ إسقاط الفيتو
السعودي عن عون غير مستحيل انسجاما ً مع التطورات
وتوجهت
اإلقليمية المقبلة ،تماما ً كما أسقط عن األس��د
ّ
السعودية للتفاوض بظ ّل ترؤسه البالد بعد رفضها الكامل
لذلك قبل فترة وجيزة.

تتر ّقب أوساط عديدة
كيفية تص ّرف أحد
التيارات السياسية مع
إحياء مناسبة يعتبر
تخصه ،ال سيما
أنها
ّ
في ظ ّل التط ّورات
المتصلة بالترشيحات
الرئاسية المتقابلة،
التي «خربطت»
العالقات بين هذا
التيار وبين بعض
حلفائه األساسيين،
علما ً أنّ هؤالء الحلفاء
لطالما زايدوا خالل
السنوات الماضية
على التيار المعني في
الخطابات والشعارات
المتعلقة بالمناسبة
إياها.

مجل�س الوزراء ُيق ّر اعتمادات االنتخابات البلدية
وي� ِّؤجل ملف متطوّعي الدفاع المدني

بري مجتمعا ً إلى عدوان في عين التينة
مع اآلخ��ري��ن ،وعلينا أن نكثف هذا
الحوار مع الغير ،وأال يُستثنى أحد،
وأن يكون إيجابيا ً مع الجميع ،ألنه
الطريق الوحيد ال��ذي ُي��وص��ل إلى
رئاسة الجمهورية».
والتقى بري أيضا ً الوزير السابق
فريد هيكل الخازن الذي أكد «ضرورة
اح��ت��رام االستحقاقات الدستورية
والمهل الدستورية كي تسير الحياة
الديموقراطية في لبنان على أكمل
وجه ،ألن لبنان من دون ديمقراطية
وت����داول سلطة وان��ت��خ��اب��ات على
الصعد كافة ال قيمة له ،وقد ثبت ذلك
بوصول لبنان إلى حالة مزرية جراء
عدم احترام االستحقاقات الدستورية
في مواعيدها».
أض���اف« :تبلغنا ب��ش��ارة خالل
لقائنا الرئيس بري ،إذ تلقى اتصاال ً
أبلغ خالله بأنّ مجلس ال��وزراء أقر

االعتمادات المالية الالزمة إلج��راء
االن��ت��خ��اب��ات البلدية .ونتمنى أن
ُتستكمل هذه المسألة وأن يدعو وزير
الداخلية الهيئات الناخبة إلى إجراء
االنتخابات البلدية في موعدها ،ألنها
مسألة حيوية ولها عالقة باإلنماء
وبالحياة الديمقراطية ،وليس هناك
من حجة لتأجيلها .أما في موضوع
االنتخابات الرئاسية ،فيا لألسف
ال ت��زال الضبابية سيدة الموقف،
ونتمنى على القوى السياسية أن
تكثف النقاش والحوار في ما بينها
لكي تصل إلى قواسم مشتركة تؤدي
إل��ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س الجمهورية،
وتحديدا ً في جلسة  8شباط الجاري،
فهناك إمكان كبير في هذه الجلسة في
ما لو تم التوافق بين القوى السياسية
النتخاب رئيس الجمهورية».

لحود :دعم �سورية من واجبات الأمة
ّ
و�أي دولة ي�ساندها �شعبها ال ت�سقط
أكد الرئيس العماد إميل لحود أنّ «األحداث التي اندلعت
في سورية قبل خمسة أعوام ،تتجاوز االحتجاجات الشعبية
من هنا وهناك إلى ما هو أدهى» ،مشيرا ً إلى «سعي الرئيس
بشار األسد بجدية مطلقة إلى تطوير النظام على الصعيدين
السياسي واالقتصادي وتحديث مؤسسة الجيش واإلدارات
العسكرية واألمنية وتعزيزها ،بما يخدم مصالح الدولة
ال��س��وري��ة العليا ،وليحقق ح��ق��وق الشعب السياسية
واالجتماعية» ،كاشفا ً «عن استعانة الرئيس األسد بخبرة
لبنانية في ترشيق الدستور السوري وتعديله ،ليصبح
النظام مرتكزا ً على األس��س التي يرتكز عليها كل نظام
ديمقراطي جمهوري ليبرالي».
وشدّد لحود ،في حديث لجريدة «البعث» السورية على
«أنّ الحرب التي تخاض ض ّد سورية مردها إلى أنها واسطة
العقد والداعمة لخط المقاومة والممانعة للهجمة اإلسرائيلية،
وألنها ال تهادن عندما تعرض عليها مقترحات الفوضى
الخالقة أو الشرق األوس��ط الجديد وما شابه من مشاريع
التفتيت والشرذمة التي تستهدف األمة العربية» ،مبديا ً أسفه
«الستدراج الكثير من النخب العربية وسواها ،التي استدركت
الحقا ً أنّ حربا ً كونية إرهابية تخاض ضد سورية ،وأنّ دعم
سورية هو من واجبات األمة التي تلكأت ،بمعظم أطيافها ،وال
سيما المتورطة منها في الحرب الدائرة على أرض سورية ،من
التصدي لهذه المشاريع».
وشدّد الرئيس لحود على أنّ «عرقلة الح ّل السياسي في
سورية كيدية واستراتيجية في آن عند بعض أمة العرب
وأهل التتريك ورعاتهم ،من دون أن ننسى ال��دور األساس
الذي يقوم به العدو اإلسرائيلي في السعي إلى تمزيق قلب
العروبة النابض ،فينهي األمة وقضاياها المركزية ،ال سيما
قضية فلسطين» ،مشيرا ً إلى أنّ «المعرقلين واهمون عندما
يتخيلون أن بإمكانهم إسقاط الرئيس األسد بالقوة ،في حين
أنه محصن بإرادة صلبة وشعب أبي وجيش بطل ومقاومة
رائدة وأحالف دولية على رأسها الروس ،وفي كل ذلك حزام
أمان كامل المواصفات» ،معتبرا أن «أي دولة يساندها شعبها
ال تسقط ،على ما يعلمنا التاريخ البعيد والحديث».
وتطرق لحود إلى مفاوضات جنيف مؤكدا ً أنّ «مصيرها
لن يكون بالضرورة الفشل ،طالما أنّ أصحاب الرؤى الحميدة
ساهرون على عدم تفخيخها ،هذا التفخيخ الذي يصبح متاحا ً
في ما لو ت ّمت شرعنة اإلرهاب التكفيري والعدمي وجرائمه
بالتفاوض مع الدولة السورية ،يكفي أن يتفق المفاوضون

على أنّ عدو سورية هو الكيان الغاصب واإلرهاب التكفيري،
وهما وجهان لعملة واحدة ،كي تنتظم المفاوضات على أسس
متينة».
�ص سياسة النأي بالنفس اللبنانية ،انتقد
وف��ي ما خ� ّ
الرئيس لحود هذه السياسة سائالً« :كيف يمكن لدولة أن
تنأى بنفسها عن شقيق يتعرض لحرب إرهابية ،وعن إرهاب
يتهددها هي أيضا ،ويضرب البشر والحجر في عمقها ويغذي
خاليا نائمة فيها ويوقظ الغرائز المذهبية المقيتة في صفوف
شعبها الواحد»؟
واعتبر أنّ «قدر لبنان أن يكون إلى جانب سورية ،وأن
يرسي عقيدته القومية على أن أخطر ما يتهدّد لبنان إنما هو
الكيان الغاصب واإلره��اب ،فلبنان يعيش حالة تماس مع
الحالة السورية ،وال يمكنه أن ينجو من ارت��دادات الزلزال
الحاصل في سورية من جراء هذه الحرب اإلرهابية الكونية
عليها ،ما استدعى تداخل الميدانين ،على تخومنا ،وفي العمق،
الذي توجد فيه أوكار اإلرهاب ،التي تهدِّد شعبينا معاً».
وفي الشأن الداخلي اللبناني رأى الرئيس لحود أنه «يجب
تفعيل الحكومة اللبنانية الراهنة لما فيه تأمين مصالح الناس
الحيوية والمعيشية واالقتصادية ،من دون أي محاصصة أو
استئثار ،خصوصا أنّ موقع الرئاسة ال يزال شاغراً» ،متمنيا ً
أن «تخرج الرئاسة لبنان من المناطق الرمادية وسياسة
النعامة والتنكر لألخطار ،على أال تفرط هذه الرئاسة المرجوة
بروافد قوة لبنان التي يستمدها من قوته وليس من ضعفه».
وأكد «أنّ األقوياء األشراف يسعون دائما ً إلى إطاحة الطائفية
والتبعية وشبكة المصالح والفساد المتحكمة على مستويات
عدة من القرار الرسمي اللبناني» ،معتبرا ً أنّ باستطاعتهم
«الكثير على صعيد التصدي لهذه اآلفات القاتلة ،إال أنّ أعداء
لبنان ،وعلى رأسهم الكيان اإلسرائيلي الغاصب ،غالبا ً ما
كانوا يحققون خرقا ً في هيكلية الدولة المركزية القوية ،إال أنّ
هذا الخرق أصبح محدودا ً جراء الفعل المقاوم الرائد وتصدي
الجيش اللبناني البطل وسائر األجهزة األمنية واالستخبارية
لمثل هذه الخروقات ،يبقى أن األقوياء األش��راف هم الذين
يتمتعون بمناعة جينية تقيهم اإلغراء والترغيب والترهيب».
وختم لحود مؤكدا ً «أنّ توازن الرعب هو الذي يمنع العدو
اإلسرائيلي اليوم من غزو لبنان ،وسر هذا التوازن يكمن في
معادلة الشعب والجيش والمقاومة ،فغزو لبنان لم يعد منذ
األلفين نزهة ،بل هو حرب مكلفة جدا ً على العدو اإلسرائيلي،
يحسب لها ألف حساب».

مجلس الوزراء منعقدا ً في السراي برئاسة سالم
وافق مجلس ال��وزراء ،خالل جلسة عادية عقدها قبل
ظهر أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة
تمام سالم ،على طلب وزارة الداخلية اتخاذ اإلج��راءات
وتأمين االعتمادات الالزمة إلج��راء االنتخابات البلدية
واالختيارية واالنتخابات النيابية في منطقة جزين ،في
حين ت ّم ترحيل ملفات أخرى مثل تثبيت متطوعي الدفاع
المدني إلى الجلسة المقبلة.
وفي بيان صدر عن مكتبه اإلعالمي ،أكد وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق
أن��ه «ان��ت��زع من مجلس ال���وزراء إق��رار تمويل إج��راء
االنتخابات البلدية واالختيارية ،واالنتخابات الفرعية
النيابية في جزين».
وبعد انتهاء الجلسة تال وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
م��ق��ررات الجلسة ك��اآلت��ي« :ف��ي تاريخ  2شباط عقدت
الحكومة جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس
تمام سالم وحضور الوزراء الذي غاب منهم الوزيران نبيل
دو فريج واالن حكيم بداعي السفر.
في مستهل الجلسة أش��ار دول��ة الرئيس إلى أنّ هذه
الجلسة استكمال للجلسة السابقة التي لم يتم خاللها
مناقشة جميع البنود الواردة في جدول أعمالها ،وتمنى أن
يُباشر المجلس في بحث تلك البنود بالرغم من أنّ هناك
أمورا ً هامة من خارج الجدول تقتضي مناقشتها ،غير أنّ
هذا األمر يبقى ُممكنا ً بعد استنفاد البحث في البنود الواردة
في هذا الجدول».
وعلى االث���ر ،انتقل المجلس إل��ى بحث المواضيع
ال ُمدرجة في جدول االعمال ،فأبدى الوزراء وجهات نظرهم
في صددها ،وبنتيجة المناقشة والتداول ا ّتخذ المجلس
القرارات الالزمة في شأنها وأهمها:
ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى اإليجاز للحكومة
ابرام ا ّتفاق بين الدولة والمجموعة األوروبية حول بعض
جوانب الخدمات الج ّوية.
ـ الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للبحث
ّ
المنظم إلى االقتصاد
في موضوع االنتقال من االقتصاد غير
ّ
المنظم.
ـ الموافقة على طلب مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار إب��رام
اتفاقية القرض بقيمة  21مليون يورو ال ُمقترحة من قبل
الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز
مبنى جديد في بيروت للمعهد العلي للعلوم التطبيقية
االقتصادية أي المعهد الوطني للفنون والمهن في لبنان
ودار المعلمين في بيروت.
ـ الموافقة على التفاوض حول مشروع اتفاقية قرض
بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير
لتمويل مشروع النهوض والحماية االجتماعية.
ـ الموافقة على سبيل التسوية على القرض ال ُمقدّم من

(داالتي ونهرا)
البنك الدولي بقيمة  55مليون دوالر أميركي لتنفيذ مشروع
حماية مياه س ّد القرعون من التل ّوث.
ـ الموافقة على إصدار سندات خزينة بعمالت أجنبية
وتفويض وزير المال توقيع العقود والمستندات المتعلّقة
بهذا اإلصدار.
ـ الموافقة على طلب وزارة التربية الوطنية السماح
لتالميذ المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بدخول
المواقع األثرية والسياحية في لبنان مجانا ً لفترة  6أيام
خالل العام الدراسي.
ـ الموافقة على طلب وزراة الداخلية ا ّتخاذ اإلجراءات
وتأمين االعتمادات الالزمة إلج��راء االنتخابات البلدية
واالختيارية واالنتخابات النيابية الفرعية في منطقة
جزين.
وأع��ل��ن جريج أ ّن��ه «بسبب ضيق ال��وق��ت ل��م يتمكن
المجلس من استنفاد البحث في سائر بنود جدول األعمال
وفي طلب الوزير أشرف ريفي إحالة ملف ميشال سماحة
إلى المجلس العدلي ،فتق ّرر رفع الجلسة وعقد جلستين
خالل األسبوع المقبل يومي األربعاء والخميس في 10
و 11شباط  2016إلكمال مناقشة سائر بنود جدول
األعمال والتطرق إلى االمور التي أُثيرت من خارج الجدول
ولم يتم بحثها خالل هذه الجلسة».
وأوضح جريج ر ّدا ً على سؤال أنّ «المبلغ ال ُمقدّر إلجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية والفرعية  31مليار ليرة
لبنانية» ،كما أوضح أنّ «المجلس لم يبجث في زيادة
 5000ليرة على صفيحة البنزين نظرا ً لضيق الوقت».
ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،في تصريح
بعد الجلسة ،إلى أنّ «الحكومة ستعقد جلستين األسبوع
المقبل األولى األربعاء الستكمال البحث في الوضع المالي
والثانية الخميس لجدول األعمال».
أما وزير السياحة ميشال فرعون ،فأشار إلى أنّ «النقاش
فتح حول أكثر من ملف يحتاج إلى تمويل ،والبعض اقترح
زيادة  3آالف ليرة على صفيحة البنزين».
وأوضح وزير االتصاالت بطرس حرب ،من جهته ،أنّ
«البحث في تثبيت متطوعي الدفاع المدني ت ّم تأجيله إلى
األسبوع المقبل للبحث عن مصادر تمويل لتحقيق مطالب
المتطوعين».
وكان متطوعو الدفاع المدني نفذوا اعتصاماً ،ترامنا ً مع
انعقاد الجلسة في ساحة رياض الصلح ،احتجاجا ً على
عدم إقرار بند تثبيتهم في مجلس ال��وزراء ،وقال يوسف
المالح باسم المعتصمين« :بتنا متطوعين في الحراك
وليس في الدفاع المدني».
أضاف« :انتظرنا سنوات وت ّم بتّ أمور عدة باستثناء
األمر المتعلق بنا» ،مطالبا ً «السياسيين بقول الحقيقة
وليس الكذب فليقروا أنّ ما من أموال».

نتو�سم خير ًا من حراك بري
الخازنّ :
أمل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن بالتحرك الذي يقوم به رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري بمبادراته المقسطة وص��وال إلى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح« :أث��ب��ت��ت ال��م��ب��ادرات المقسطة
التي أطلقها رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري
في لم شمل الحكومة على حل خالفات عالقة ،أعاقت
اجتماعها وتحركها باعتبارها المنطلق البديل لسلة
الحلول العامة ،وعلى رأسها االستحقاق الرئاسي.
وإذا كانت سلة الحلول حائالً تخلى عنه السيد حسن
نصرالله من أجل بت االستحقاق الرئاسي ،فإنّ جهود
الرئيس بري منصبة اآلن على ورشة مشاورات تواكب

سهر البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
على إنجاز االنتخابات الرئاسية التي قطعت شوطا ً في
اتجاه منتصف الطريق لالتفاق على فرصة إنقاذية تتيح
الخروج من المأزق الرئاسي إلى تسوية تحفظ التوازن
المطلوب في معادلة السلطة لصالح إستقامتها في
المواقع الرئيسية في الدولة».
وتابع« :إننا نتوسم خيرا ً من هذا الحراك المستجد
الذي يمكن ،بحكمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري
من خالله الوصول إلى انفراج حقيقي يؤمن مصلحة
البالد العليا التي تتطلب إنتظاما في إدارة الحكم على
قاعدة سوية التي من دونها يبقى التجاذب أسير الفراغ
الحاصل في البالد».

