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حمليات �سيا�سية

�إميل لحود الرئي�س ال�صعب
بين ّ
حق الوطن وباطل مواطنيتهم
العميد مصطفى حمدان
للمرة األولى يتكلم سعد الحريري بصدق ،ألنّ الرئيس لحود كان
األصعب واألكثر صعوبة والرقم الصعب بين حقّ الوطن وباطل
مواطنيتهم ،فالرئيس لحود ك��ان الخير كله لمصلحة لبنان وكان
مشروعهم الش ّر كلّه ،لحود سعى إلى حرية الوطن والمواطن ،أما
هم فكانوا األتباع وحاملي الجنسيات الاللبنانية والمن ّفذين ألوامر
مليكهم ورؤساء الدواوين واألمراء.
نعم ك��ان الرئيس لحود يبني جيش ال��وط��ن ويحمي المقاومة
م��ن أج��ل تحرير األرض م��ن ال �ع��دو ال�ي�ه��ودي ال�ت�ل�م��ودي ،أم��ا هم
فكان مشروعهم استقبال ربيع رابين والمقايضة بتسديد ديون
لبنان مقابل توطين الفلسطينيين على أرضه ،كي يم ّر االستسالم
ويحرقوا المقاومة بقاذفات اللّهب تلبية ألوام��ر المدير األميركي.
نعم كان الرئيس لحود هو األصعب يوم أعطى األوام��ر بالر ّد على
ال�ع��دوان «اإلسرائيلي» وحماية المقاومة ،فيما هم كانوا ملحقين
ينافقون بأنهم مع المقاومة ويتآمرون كي يستم ّر العدوان.
نعم ،ك��ان الرئيس لحود الطامة الكبرى واألص�ع��ب عليهم يوم
انتُخب فخامة المقاوم رئيسا ً للجمهورية ورفض ابتزاز مشروعهم،
ووعدهم «بال َم ّن والسلوى» في بداية عهده وكسر ك� ّل االتفاقات
اإلقليمية والعالمية ،وج��اء رئيس ال��وزراء اآلدم��ي والمقاوم سليم
الحص.
ّ
نعم ،ك��ان الرئيس لحود ه��و األص�ع��ب ي��وم ح � ّرر لبنان بشعبه
وجيشه ومقاومته ،وهم كانوا خ��ارج الحكم يحسدون اللبنانيين
كلّهم على إنجازهم التاريخي بدون ذكر أسمائهم ،وهذا من فضل
رب العالمين ،وإلاّ لكانوا تاجروا ونافقوا بهذا االنتصار العظيم كما
ّ
هي عاداتهم وتربيتهم المركنتالية.
نعم ،ك��ان الرئيس لحود األصعب ي��وم ّ
حطم آمالهم بالسيطرة
السياسية والمالية على لبنان ،ودحر مشروعهم بتحويله إلى محمية
أو مشيخة أو إمارة حريرية ،استنادا ً إلى اتفاق الطائف ،الذي ك ّرس
بتفسيرهم الخاطئ للدستور مع شركائهم الفاسدين والمفسدين
المنش ّقين السوريين «عبد الحليم خ�دّام» وشلّته الطائفية الفاسدة
والمذهبية الناهبة للمال العام.
نعم ،كان الرئيس لحود األصعب ،ألنه ك ّرس صيغة الرئيس الذي
يمثل لبنان القوي كلّه ويرفض الترويكا والدويكا كلّتيهما ،التي
ّ
خططت كي يكون الرئيس المسيحي ضعيفا ً تابعا ً وتستقوي عليه
بقية المذاهب تحت شعار الشراكة في الفساد واإلفساد في إدارة
شؤون العباد.
ن�ع��م ،ك��ان ال��رئ�ي��س ل�ح��ود األص �ع��ب واألخ �ط��ر ي��وم ص�م��د أمام
عهرهم ،باستخدام دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري لالنقالب
على إنجازات أهلنا اللبنانيين كلّهم من أجل حرية وسيادة وكرامة
مز ّورة ،تدار من قبل المشروع األميركي و«اإلسرائيلي» في الشرق
األوسط الجديد.
اليوم ،ي��درك المواطنون اللبنانيون أكثر وأكثر خداعهم وأنهم
تجار ف��اس��دون وم�ف�س��دون ،وال عالقة لهم بالمبادئ والثوابت،
خصوصا ً بعد أن تركهم من استغ ّل مشروعهم هذه السنوات كلّها،
وف��ي مقدّمتهم وليد بيك جنبالط وال�م��دع��و سمير فريد جعجع،
الذي رفعوا له شارة النصر يوم هروبه الكبير في غفلة من الزمن،
وافتخروا بصفاقتهم بأنّ دم دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي هو
ماء بينما دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من ذهب.
نعم ،كان الرئيس لحود األصعب يوم كشف ع��ورة مشروعهم
وستره يوم تآمروا على لبنان كلّه في حرب «إسرائيل» عام ،2006
حيث ك��ان المقاومون والجيش اللبناني يصنعون أعظم انتصار
في وجه العدو ،بينما كان سنيورة مشروعهم يتآمر مع كونداليزا
رايس واألتباع كلّهم من العرب والعجم كي يستم ّر «اإلسرائيلي» في
القتل وسفك الدماء إلى أطول مدّة ممكنة ،كي ينهزم مشروع لبنان
الوطن الح ّر السيد العزيز ،فكانت هزيمتهم على يد فخامة المقاوم
يوم أسقط األهداف الخبيثة للقرار  1701في نزع سالح المقاومة
وانتصر لبنان وانتصر جيشه ومقاومته وشعبه برئاسة فخامة
األصعب واألكثر صعوبة «إميل لحود».
نعم ك��ان ال��رئ�ي��س ل�ح��ود األك �ث��ر صعوبة ي��وم صمد ف��ي قصر
بعبدا حتى آخر ثانية من حكمه ،رغم ابتعاد األقربين وفجورهم،
خرج إميل لحود مرفوع الرأس ليدخل قلوب ك ّل اللبنانيين ،وبقي
مشروعهم مشروع ال��رؤوس الذليلة مشروع العبيد المأمورين
لعبيد مأمورين...
ه��ذا غيض من فيض صعوبة فخامة الرئيس إميل لحود ،الذي
سيبقى تاريخا ً مشرفا ً ومنارة مضيئة لك ّل الشرفاء واألحرار الذين
يقاومون مشروعهم الفاسد والمفسد والتابع والعميل ،والذي بدأت
تباشير انتهائه وسقوط مفاعيله بسقوط مديره اإلقليمي و«إنّ غدا ً
لناظره قريب».
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تراجع ال�سهم ال�سعودي يرفع حظوظ الرئي�س الو�سطي؟
 روزانا ر ّمال
تزاحمت مبادرتان أساسيتان في الملف الرئاسي اللبناني
في الشهرين الماضيين كاسرة الجمود ال��ذي ك��ان قد ح ّل
بالقضية ،فالرئاسة اللبنانية الشاغرة منذ نهاية عهد الرئيس
ميشال سليمان ال تزال تشكل مفصالً في دورة الحياة السياسية
التي تزداد تعقيداً.
السباق جاء على صورة استثمار مبادرة الحريري وبعدها
مبادرة جعجع في ترشيح األول لفرنجية والثاني لعون،
ضمن محاولة كاد يقطفها لبنان إلطالق إشارة بدء العملية
السياسية في المنطقة ،فانتخاب الرئيس اللبناني في هذا
التوقيت فيه ما يعني دعم الدول اإلقليمية ألحد المرشحين
المطروحين وهنا بدا أنّ فرنجية مرغوب به سعودياً ،وعون
مرفوض حتى الساعة.
الرفض السعودي لعون والذي يأتي بصيغة عدم تب ّني
ترشيحه داخليا ً من قبل تيار المستقبل ،ليس إال تأكيدا ً آخر
على بقاء هذا الرفض الذي سبق وامتحن في مبادرة الحريري
األول��ى حين حصل تقارب بين التيار الوطني الحر وتيار
المستقبل قبل انتهاء والية سليمان الرئاسية ،والذي أعقب
تباعدا ً بين الفريقين لفترة غير قليلة نسبياً.
كتلة المستقبل التي اجتمعت أمس خرجت ببيان يعتبر
حزب الله بشكل أساسي أب��رز معطلي االستحقاق مجدّداً،
معتبرة أنّ قيام الحزب ومعه التيار الوطني الح ّر بإفشال
انعقاد الجلسة الخامسة والثالثين لمجلس النواب برأيها،
ش ّكل محاولة جديدة مكشوفة ومرفوضة للتعطيل الذي
يقومان به من أجل السيطرة على إرادة اللبنانيين المص ّممين
ينص عليه نظامهم
على انتخاب رئيس جديد وف��ق م��ا
ّ
الديمقراطي ،مضيفة أنها ترفض بقوة وحزم المحاوالت التي
يقوم بها الحزب والتيار لفرض ممارسات غير دستورية
جديدة يكون بنتيجتها قيام نظام سياسي شمولي ،على

صورة ما تبقى من األنظمة الشمولية القائمة في العالم ،ألنه
نظام يلغي إرادة الشعب اللبناني..
ّ
يتكشف هنا تعقيد المشهد في حين يظهر جليا ً عدم تلقي
تيار المستقبل رسالة حزب الله الداعية إلى حصد أكبر قدر
ممكن من التوافق على اسم العماد ميشال عون ،مرشح الحزب
الثابت ،بالتالي فإنّ نيات السيّد نصرالله الوفاقية وعدم
لجوئه إلى لعبة األرقام وتجميع النقاط المطلوبة والسعي
للضغط على حلفائه للتصويت لعون كي ال يت ّم تخطي المك ّون
السني الرئيسي في البالد والمجلس النيابي ت ّم إقصاؤها تماماً.
ّ
المصغر في لبنان يوضح أكثر مشهد التعقيد الذي
المشهد
يشوب العالقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية على خلفية ملفات كبرى كسورية واليمن،
لكن هذا لم يمنع طهران من إرسال رسائل إيجابية للجانب
السعودي في نيات جدّية للتواصل ،فقدّمت إيران اعتذارا ً عن
حادثة القنصلية السعودية ولم تسع لتأجيج األوضاع في
المنطقة الشرقية عقب إعدام الشيخ نمر النمر ،وك ّل هذا لم يت ّم
تلقيه إيجابا ً من الجانب السعودي.
قرار التقدّم السلبي والتعطيل السعودي ينسحب أيضا ً
على قرار انسحاب المعارضة السورية المدعومة سعوديا ً
من جنيف ،وفشل المتحاورين اليمنيين في التوصل إلى ح ّل
في جولة التفاوض األخيرة مع دخول العام األول من الحرب،
وبالتالي لم يتضح تقدّم إيجابي سعودي في الملفات الثالثة
الرئيسية السوري واليمني واللبناني.
يبدو أنّ قرار التعطيل موقف سعودي يسبق األيام التي
تفصل زي��ارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى
روسيا منتصف شهر آذار المقبل ،كما صدر عن الكرملين،
لبحث األوضاع في المنطقة والعالقات بين البلدين .وحتى
موعد الزيارة تبدو الرياض وفريقها في الميادين الثالثة تتجه
نحو تقطيع الوقت لحصد أكبر قدر ممكن من نتائج مرج ّوة
تفضي إليها المناورات .وهنا تشير التقديرات األمنية بالملف
السوري تحديدا ً إلى حتمية وقوع تطورات رئيسية في جبهة

بري� :إقرار مرا�سيم النفط ال يحتمل
المزيد من الت�أجيل والمماطلة

بري مجتمعا ً إلى النواب خالل لقاء األربعاء
جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء األربعاء
النيابي تأكيد إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في
أيار المقبل ،مشيرا ً إلى أنه بحسب معلوماته« ،فإنّ كل
األطراف موافقة على إنجاز هذا االستحقاق في موعده».
وشدّد من جهة أخرى على «وجوب إصدار المراسيم
التطبيقية المتعلقة بالنفط».
وقال« :هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول
أعمال الحكومة ،وال يحتمل المزيد من التأجيل والمماطلة،
بل أن ال أسباب موجبة لهذا التباطؤ».
ونقل النواب عنه أيضا ً تأكيده التزام نصوص القانون
الذي أقره مجلس النواب سابقا ً في شأن عناصر ومتطوعي
الدفاع المدني.
وكان بري التقى في إطار لقاء األربعاء النواب :ميشال
موسى ،هاني قبيسي ،علي بزي ،قاسم هاشم ،عبد المجيد
صالح ،اميل رحمة ،اي��وب حميد ،كامل الرفاعي ،بالل
فرحات ،علي خريس ،م��روان ف��ارس ،ن��واف الموسوي،
علي عمار ،اسطفان الدويهي ،علي المقداد ،نوار الساحلي،
وعلي فياض.
وك��ان رئيس مجلس ال��ن��واب التقى رئيس البرلمان

العربي أحمد محمد ال��ج��روان ،في حضور النائب علي
خريس واألمين العام للشؤون الخارجية في مجلس
النواب بالل شرارة ،وتناول الحديث التطورات في المنطقة
العربية.
وقال الجروان بعد اللقاء« :استفدنا اليوم كثيرا ً من
لقائنا مع دولة الرئيس بري ،ولمسنا من دولته اهتماما ً
كبيرا ً جدا ً بالقضية األولى لألمة العربية ،وهي القضية
الفلسطينية .وك��ان الحوار متميزا ً حول العمل العربي
المشترك واستكمال مسيرته ،وكذلك التعاون والتنسيق
بين كل مكونات الوطن العربي وتعزيز المكانة العربية
في المنطقة ،وتعزيز عالقتنا مع جيراننا ونتكلم عن إيران
وتركيا وأفريقيا .ونحن مع دولة الرئيس دائما ً في تشاور
مستمر لكي نعزز هذا اللحمة العربية ،وقد تحدثنا عن أمور
كثيرة تنفع العمل العربي المشترك من خالل تفاهماتنا
وتنسيقنا في الفترة المقبلة ،خصوصا أننا سنستقبل
الشهر المقبل دول��ة الرئيس ب��ري ف��ي رئ��اس��ة االتحاد
البرلماني العربي ،والبرلمان العربي يعتبر شريكا ً مهما
لالتحاد».

كرامي :لي�س هناك عذر لت�أجيل االنتخابات البلدية

 عرض رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في دارته
في بنشعي ،مع سفير دولة اإلم��ارات العربية المتحدة حمد سعيد
الشامسي ،التطورات الراهنة محليا ً وإقليمياً ،في حضور أنطوان
مرعب.
 التقى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مكتبه في
المجلس ،سفير اليونان لدى لبنان تيودور باساس ،وعرض معه
التطورات المحلية واإلقليمية والعالقات بين البلدين.
 استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن وليد سلمان ،في
مكتبه في اليرزة ،مدير مكتب الشراكة االستراتيجية في مجال حفظ
السالم التابع لدائرة عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم DPKO
الجنرال البرازيلي بول لويس كروز على رأس وفد.
وتناول البحث سبل تعزيز الشراكة بين الجيش وقوات األمم المتحدة
الموقتة في لبنان ،للحفاظ على استقرار المناطق الحدودية الجنوبية،
ومعالجة مختلف المشاكل الطارئة .ون ّوه الوفد الزائر بجهود الجيش
اللبناني وتعاونه المميز مع «اليونيفيل» لتطبيق القرارات الدولية
والحفاظ على سيادة لبنان».
 زار سفير تونس كريم بودالي أمس رئيس كتلة المستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة.
من جهة أخرى ،بحث بودالي مع ك ّل من المدير العام لوزارة اإلعالم
الدكتور حسان فلحة ومدير اإلذاع��ة اللبنانية محمد ابراهيم ،سبل
التنسيق والتعاون في المجال اإلعالمي في حضور عضو الهيئة
اإلدارية لجمعية االخوة اللبنانية التونسية جان خالد.

وصب في
الشمال إذا تقدّم المشهد الميداني بالوتيرة نفسها
ّ
خانة تقدّم الجيش السوري وحلفائه مع اإلسناد الجوي
الروسي الذي س ّرع الحسم وخلق قلقا ً كبيرا ً لدى الدول التي
تعتبر حرب الشمال السوري بالنسبة لها «نصف الحرب» أيّ
ما تبقى منها.
تراجع القدرة السعودية في أي عملية سياسية مقبلة يعني
تأثر الملفات الثالثة بشكل مباشر ،وهنا فإنّ هذا التراجع الذي
ساهمت فيه روسيا بشكل أساسي في سورية  -حيث ال زالت
تعتبر أ ّم المعارك  -يمكن لروسيا أيضا ً أن تساهم في إعادة
يصب لمصلحة الرياض سياسيا ً التي يمكنها أن
توازنه بما
ّ
تستثمر هنا الخالف التركي الروسي بشكل كبير.
فالمشهد الذي يؤكد أرضية جيدة بين واشنطن وموسكو
في الشأن السوري ،خصوصا ً ما كشفه ّ
ملف األكراد مؤخراً،
يؤكد أنّ الحسم السياسي بات تحت السيطرة الروسية ،وأنّ
التقارب من الموقف الروسي يعزز نقاط القوة.
تدرك السعودية هذه القراءة جيداً ،وعلى هذا األساس ك ّل
شيء سيبقى عالقا ً حتى زيارة الملك السعودي وفريقه إلى
موسكو ،حيث من المفترض أن يعقد لقاءات أساسية تحسم
المشهد ،وهنا ف��إنّ أيّ تط ّور سيتأثر فيه الملف الرئاسي
اللبناني بشكل مباشر بشكل يجعل تراجع النفوذ السعودي
ترجمة وتبريرا ً لتقدّم حظوظ ومبادرات أخرى ،فهل ترتفع
األسهم لمرشح وسطي في البالد على مرشح من بين الزعيمين
المارونيين المطروحين ،ألنّ ه��ذا اإلخ��ف��اق السعودي لن
يترجمه حزب الله المنطلق أصالً من صيغة وفاقية في البالد
بتح ٍّد قد يُحسب استفزازياً ،طالما أنّ تيار المستقبل لن يتجه
بطبيعة الحال في لحظة إخفاق استراتيجي ،وعدم توافق
روسي سعودي ،وبدون االستحصال على المباركة السعودية
وظهور انفراجات في الملفات األساسية إقليمياً ،إلى ترشيح
العماد عون الذي سيعتبر هو اآلخر نوعا ً جديدا ً من اإلخفاق
السعودي يأتي من الساحة اللبنانية؟

زار الوزير السابق فيصل كرامي
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة وعرض معه التطورات.
وقال كرامي بعد اللقاء« :كانت جولة
أفق مع دولة الرئيس حول القضايا
المحلية واإلقليمية ،وتطرقنا إلى
انتخابات رئاسة الجمهورية التي
من الواضح أنها مؤجلة لعدم بلورة
األمور اإلقليمية والمحلية .كما نقلت
إلى دولته هواجس الشارع اللبناني
مما يُحكى في اإلع�لام وفي بعض
الصالونات السياسية عن تأجيل
لالنتخابات البلدية ،فأكد لي دولته
أنّ هذه االنتخابات جارية ال محال.
فقلت إنّ هناك سببين يمكن أن يؤديا
إلى تأجيل االنتخابات ،السبب األول
هو الوضع األمني ،وهو اليوم جيد
جدا ً ونتمنى أال تحصل أي مشكلة
أم��ن��ي��ة ح��ت��ى م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات
البلدية ،وأتمنى على من يسعى إلى
تأجيل هذه االنتخابات أال يستعمل
م��دي��ن��ة ط��راب��ل��س ص��ن��دوق بريد
كالعادة ،ألننا ما زلنا ندفع الثمن
من جراء األحداث األمنية التي جرت
منذ سنوات .واألمر اآلخر الذي يمكن
أن يستدعي تأجيل االنتخابات
هو األوض��اع المالية ،وقد طمأنني
دولته إلى أنّ هذا األمر محلول وأنّ
مجلس ال���وزراء اتخذ ق���رارا ً بهذا
الشأن .وفي الخالصة ليس هناك
عذر لتأجيل االنتخابات البلدية،

َُعلم أنّ مسؤوالً سابقا ً
يعاني ضائقة مادية
شديدة مه ّدد بالمثول
أمام القضاء على خلفية
عدم سداده ديونا ً
مستحقة عليه ،بعضها
ذو طابع جنائي ،لدائنيه
وهم كثر .وأشار
مق ّربون من المسؤول
السابق إلى مفاوضات
حثيثة تجري بينه
وبين الدائنين بوساطة
مسؤولين عرب
لتسوية القضية قبل
وصولها إلى المحاكم
أو إثارة الموضوع
إعالميا ً بصورة
واسعة ،ما يؤ ِّثر على
السمعة السياسية
والشخصية للمسؤول
السابق الذي هو في
الوقت نفسه رئيس تيار
سياسي.

مجل�س الوزراء يق ّر المر�سوم الأول
لتثبيت متطوعي الدفاع المدني

جانب من جلسة مجلس الوزراء في السراي

زار رئي�س مجل�س النواب وميقاتي

فرنجية مستقبالً الشامسي في بنشعي

خفايا
خفايا

واف��ق مجلس ال��وزراء خالل جلسة عقدها أمس برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم على مشروع مرسوم يرمي إلى
تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع
مدني في المديرية العامة للدفاع المدني.
وبعد االجتماع ال��ذي استمر نحو ثالث ساعات ونصف
ساعة ،أذاع وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج المقررات الرسمية،
الفتا ً إلى أنّ الرئيس سالم ،استه ّل الجلسة متمنيا ً «أال يطول
الشغور الرئاسي وأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب
وقت لكي ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية» ،ومشيرا ً
إلى «دقة األوضاع الحالية وإلى أنّ عودة مجلس الوزراء إلى
االجتماع ال تكفي بذاتها ،وإنما يجب أن تسود روح التعاون هذه
االجتماعات لكي تتسم بفاعلية وإنتاجية بغية تسيير شؤون
البلد وتأمين مصالح الناس».
وأض��اف« :طرح وزير الداخلية ض��رورة إص��دار المرسوم
التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني ،فتمت مناقشته
من المجلس ،وبنتيجة التداول قرر المجلس الموافقة على
مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي
رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع
المدني .بعد هذا القرار قدم وزير المالية عرضا ً مفصالً عن
الوضع المالي مبينا ً األرقام المتعلقة بمجموع اإلنفاق وبقيمة
االحتياطي المتوفر ،شارحا ً أنّ االنفاق قد ارتفع مقابل واردات
لم ترتفع بالنسبة نفسها ،ومشيرا ً إلى أنّ أي انفاق إضافي
سيزيد قيمة العجز وأنه ينبغي أن يقابل هذا اإلنفاق اإلضافي
مداخيل إضافية».
وردا ً على سؤال أعلن جريج «أنّ مجلس الوزراء أقر موضوع
تسليح الجيش اللبناني لشراء ذخيرة».
وقد زار وفد كبير من متطوعي الدفاع المدني رئيس مجلس
النواب نبيه بري وشكره على جهوده ودوره.
كما زار الوفد وزارة الداخلية والبلديات ،لشكر الوزير نهاد
المشنوق ال��ذي توجه إلى المتطوعين قائالً« :أنتم شباب
وبنات ال��دف��اع المدني عملتم بصدق وبشرف وبإخالص
وخاطرتم بحياتكم لمساعدة ك��ل اللبنانيين ف��ي محنهم
وأزماتهم ومشاكلهم ،وكان مجلس الوزراء اليوم صادقا ً معكم

(داالتي ونهرا)
ووضع الحجر األساس في مسار تثبيتكم وتسوية أوضاعكم
القانونية».
أضاف« :منذ اللحظة األولى قلت لكم إنكم أصحاب حق،
وهذا الحق ال يضيع .صبرتم ويجب أن تقدروا الظروف التي
يمر بها البلد ،وظروف الحكومة هي التي أرجأت هذا الموضوع
ألسابيع قليلة».
وتابع« :اليوم وصلتم إلى مبتغاكم وحقكم وستصلون إن
شاء الله إلى نهاية سعيدة للملف كله .وأعدكم طالما أنا موجود
في الوزارة ستقر كل مراسيمكم وإن تأخرت ،وذلك من دون قطع
طرقات ومن دون وجع رأس».
وكان الوفد زار أيضا ً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان الذي أكد وقوفه إلى جانب المتطوعين «لما يبذلونه
من عطاءات وتضحيات إنسانية للوطن» ،آمالً من المسؤولين
«إنصافهم بما يتالءم مع مصلحة الوطن والمواطن» .ووقع
دريان على العلم اللبناني تضامنا ً معهم.
من جهة أخرى ،علق عدد الوزراء من السراي الحكومية قبيل
بدء جلسة مجلس الوزراء في ما يتعلق بالضرائب فاعتبر وزير
البيئة محمد المشنوق أنّ «فرض أي ضريبة يحتاج إلى إقرار
في مجلس النواب».
واعتبر وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعور أن��ه «وقبل زي��ادة
الضرائب على جيوب المواطنين لماذا ال نحصل الضرائب من
علية القوم وكبار المهربين؟».
وأكد وزير االقتصاد آالن حكيم أنّ «وزراء حزب الكتائب لن
يقبلوا بأي زيادة تلقى على كاهل المواطن».
ورأى الوزير أكرم شهيب أنّ «موضوع ترحيل النفايات
مستمر والمتابعة عند مجلس اإلنماء واإلعمار».
وقال وزير الخارجية جبران باسيل« :أنا أول من خفض الـ
 5000آالف عن البنزين ووزير الطاقة هو الوحيد المعني وإذا
حصلت فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشىء صندوقا ً
لألموال».
وأوضح الوزير حسين الحاج حسن «هذه الجلسة ليست
مخصصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية
الدولة الصعبة ونحن ضد الزيادة».

الخازن يزور عون:
الأزمات المعي�شية تجاوزت الخط الأحمر
ميقاتي مستقبالً كرامي
ونحن مع إجرائها وسنسعى إلى
إتمام هذا االستحقاق بأكبر قدر من
التوافق الممكن بين كل االط��راف
السياسية ،إلبعاد هذه االنتخابات
ع��ن ال��ت��ج��اذب��ات السياسية ،ألنّ
ال��ب��ل��دي��ة ه��ي م��ص��در اإلن��م��اء في
المدن».
كما زار كرامي الرئيس نجيب
ميقاتي في دارته في بيروت ،حيث
ت � ّم البحث ف��ي ال��ش��ؤون الوطنية
الراهنة ،إضافة إلى وضع مدينة
طرابلس والمشاريع الخاصة بها .
كما ت ّم التطرق إلى ملف االنتخابات

البلدية في طرابلس في ضوء قرار
الحكومة األسبوع الفائت بإجرائها.
وت ّم التشديد على ضرورة إجراء
االنتخابات البلدية ف��ي موعدها
وتمكين أبناء طرابلس من اختيار
مجلس بلدي فاعل ومتجانس  ،لما
للبلدية من دور أساسي في إنماء
طرابلس وتحقيق كل ما يساهم في
نهضتها .
وكانت وجهات النظر متطابقة
حيال مقاربة هذه الملفات وسبل
تنفيذها ،وتم االتفاق على مواصلة
البحث لما فيه خير مدينة طرابلس.

التقى رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب العماد
ميشال ع��ون ،في دارت��ه في الرابية ،رئيس المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال
إثر اللقاء« :بحثنا في األوض��اع العامة وفي طليعتها
االستحقاق الرئاسي ،وأكد دولته أنه يسعى عبر اتصال
فريقه بالفاعليات السياسية والحزبية إلى توفير غطاء
وطني لالنتخابات الرئاسية من دون استثناء أحد ألنّ
التفاهم المشترك هو المعيار االساسي لوحدة المؤسسات
ومواجهة أخطار التنظيمات اإلرهابية المحدقة بلبنان».
واعتبر «أنّ الخالفات المستفحلة على خلفية ما يجري
في المنطقة والسجاالت حولها تهدد الفرص المتاحة
للنجاة من سعير اللهيب المشتعل الذي تدفع الشعوب
العربية فيه الثمن الباهظ من حياتها وعيشها وكرامتها».
أض��اف« :إذا ك��ان لبنان قد مر بتجارب مدمرة في
الحروب على أرض��ه ،فانه نجح في الخروج منها ولو
بتنازالت مؤلمة».
ورأى «أنّ التضامن في التصدي لمحاوالت نقل عدوى
الفتن إلى لبنان عزز االعتقاد أننا لن نقع في فخاخها
بدليل احتوائها على طاولة الحوار الوطني واالجتماعات
الثنائية بين «حزب الله» و«تيار المستقبل».

وأضاف« :كان الرأي متفقا ً على أنّ من انتظر سنتين
لتوفير مناخ وطني جامع النتخاب رئيس جديد ال بد أن
يؤدي في النهاية إلى ما نصبو اليه من أجل استعادة
دور المسيحيين عبر الموقع الرئاسي في إدارة العمل في
الحكم والحكومة ،ألنّ األزم��ات المعيشية واالجتماعية
واالقتصادية وخصوصا االخيرة قد تخطت الخط األحمر
الذي ال يتحمله لبنان ،دولة وشعبا ً ومقومات بقاء».
وتابع« :لقد هنأت العماد عون على االتفاق الذي تم
بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وعلى
تبني الدكتور سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون
وما له انعكاسات إيجابية .وتم البحث في ترشيح الوزير
سليمان فرنجيه ،والجنرال يتفهم موقف الوزير فرنجيه
ويرى أنّ هناك حلوال ً في األفق ِّ
تبشر بالخير».
وقال ردا ً على سؤال« :نحن سعينا بما فيه الكفاية .ولكن
اليوم الوزير فرنجيه أدرى في رسمه لخريطة طريقه في
السياسة وعندما يكون سليمان فرنجيه والجنرال نكون
نحن األصدقاء خارجاً ،أي ما بين الجنرال وسليمان من
محبة وصداقة ال يمكن أن نتدخل فيهما ،فحينما يجتمعان
تحل األمور سريعاً».

