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حمليات �سيا�سية

عا�صفة الجنون ال�سعودي...
هل تطيح الحكومة؟
محمد حمية
عقب ات �خ��اذ ال�س�ع��ودي��ة ق ��رار إل �غ��اء ه�ب��ات ال�م�ل�ي��ارات األربعة
المخصصة للجيش والقوى األمنية ،وصف وزير الداخلية نهاد
المشنوق القرار بـ«أول الغيث» محذرا ً من أنّ «اآلتي األعظم».
«اآلت� ��ي األع �ظ��م» ال ��ذي ت �ح �دّث ع�ن��ه ال�م�ش�ن��وق ب ��دأت ترجمته
سعوديا ً على الفور بإجراءات تصعيدية ضد لبنان أشبه بإعالن
ح��رب ،فلم تكتف «مملكة الخير» بوقف الهبات المجمدة أصالً
ألسباب متعددة ،بل طلبت من جميع المواطنين السعوديين عدم
السفر إلى لبنان ومن رعاياها المغادرة ،ولم تتأخر دول خليجية
أخرى تدور في الفلك السعودي باتخاذ اإلجراء نفسه كاإلمارات
والبحرين والكويت.
ما كان يخشاه الكثيرون بدأ بالتحقق ،فها هي طالئع العمال
اللبنانيين في المملكة تعود أدراجها إلى وطنها ،هذا ما أعلنه رئيس
هيئة تنمية العالقات االقتصادية اللبنانية  -السعودية إيلي رزق
أمس ،بأن نحو  90لبنانيا ً من مختلف االنتماءات والطوائف تبلغوا
االستغناء عن خدماتهم.
بعد ه��ذه اإلج� ��راءات التعسفيةُ ،ي �ط��رح ال �س��ؤال ال�ت��ال��ي :ماذا
بعد والى أين تتجه عاصفة الجنون السعودية بحق لبنان؟ وهل
ستذهب ال��ى سحب سفيرها وقطع العالقات الدبلوماسية معه
وهل تطيح الحكومة؟
مصادر متابعة حذرت من اتجاه لدى السعودية ودول خليجية
أخرى للضغط االقتصادي والمالي على لبنان ،من خالل إجراءات
أكثر إيالما ً لالقتصاد اللبناني كسحب ال��ودائ��ع المالية المودعة
ل��دى المصرف ال�م��رك��زي ،ونقل استثماراتها م��ن لبنان تتبعها
بقطع العالقات الدبلوماسية ،وذلك لحصار الحكومة وإحراجها
إلخ��راج �ه��ا ب �ض��رب��ة م��ال �ي��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة ح��اس �م��ة ت �ك��ون كفيلة
باستقالتها ،خصوصا ً أن السعودية ح ّملت الحكومة المسؤولية
المباشرة عن إلغاء الهبات بسبب موقفها الرسمي في الجامعة
العربية.
وتشرح المصادر لـ«البناء» بأن ذهاب السعودية ودول الخليج
إل��ى ه��ذا ال�ح��د ،سيخلق مشاكل وف��وض��ى مالية واقتصادية في
لبنان الذي يعاني أصالً من مشاكل جمة ،أبرزها أزمة النفايات،
وبالتالي ستنفجر أزم��ات اجتماعية وينتفض ال�ش��ارع في وجه
الحكومة التي تواجه أيضا ً ق��رار العقوبات المصرفية األميركية
ض ّد لبنانيين تتهمهم الواليات المتحدة بأنهم مق ّربون من حزب
ال�ل��ه ،م��ا سيضع رئيس الحكومة تمام س�لام أم��ام خيارين ،إما
مواجهة األزمات وغضب الشارع ووزراء المستقبل وحلفائه وإما
رمي االستقالة في وجه الجميع.
مصادر وزارية استبعدت لجوء سالم إلى خيار االستقالة رغم
كل الظروف الصعبة القائمة ،وتشدد لـ«البناء» على أنه «لو كانت
هناك نية إلسقاط الحكومة لكانت استقالت بعد اجتماعها االثنين
الماضي بسبب الخالف على صيغة البيان الذي اعتبرته المصادر
أن��ه أت��ى لمصلحة ح��زب الله أكثر من فريق تيار المستقبل ،رغم
تحفظ المشنوق.
يعبّر نائب شمالي مستقبلي ف��ي حديث لـ«البناء» ع��ن خشية
حقيقية لدى الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل على البلد
كله ،وليس فقط على الحكومة« ،لذلك يبذل الجميع الجهود لكي
ال تسقط الحكومة».
ويشدّد النائب الشمالي على أنّ «الحريري واف��ق على صيغة
بيان الحكومة ،رغم أنه ليس بقدر تطلعات اللبنانيين والمستقبل
والسعودية ،ألنّ الحريري ال يريد إسقاط الحكومة ،وما خالفه مع
وزير العدل أشرف ريفي إال على هذا الموضوع ،للمخاطر األمنية
التي تخلفها خطوة كهذه وهذا ما يعيه فريقا  8و 14آذار».
ويرى النائب المستقبلي أنّ «الحريري يدرك أنّ كالً من رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري والنائب وليد جنبالط يلعبان دورا ً
كبيرا ً وصمام أمان للحكومة واالستقرار األمني» .ويكشف التزام
«المستقبل» وال�ح��ري��ري «ب�ع��دم ال��ذه��اب إل��ى أي خطوة م��ن دون
التنسيق م��ع ب��ري ال��ذي نصح ال�ح��ري��ري وفريقه ب��ال�ع��زوف عن
خطوة االستقالة من الحكومة في الوقت الحاضر».
وي�ح� ّذر النائب الشمالي أن��ه «إذا دخ��ل البلد في اه�ت��زاز أمني،
ف��إنّ المخاوف تكمن في ان�ج��راره سريعا ً إل��ى البركان المشتعل
في المنطقة ،وبالتالي يصبح ج��زءا ً من «ب��ازل» المنطقة التي من
غير المعروف بعد ما إذا كانت ستذهب ال��ى التقسيم أو الحرب
اإلقليمية».
وإذ لم ينف النائب المذكور تمسك السعودية باتفاق الطائف،
يعلق على دعوات البعض بأنّ السعودية ال تجرؤ على اللعب باألمن
في لبنان كي ال ينج ّر الى فتنة داخلية تطيح الطائف في أي تسوية
مقبلة ،بالقول« :إنّ الطائف هو لبناني وليس سعوديا ً ولمصلحة
لبنان وليس امتيازا ً سعوديا ً للسنة ،بل جاء إلنهاء الحرب اللبنانية
أوالً ،ومن هذا المنطلق يتمسك الحريري بترشيح الوزير سليمان
فرنجية للرئاسة ألنه من المؤمنين بالطائف».
ع�لام��ات اس �ت �ف �ه��ام ع��دي��دة ت �ط��رح ح ��ول ال �م��وق��ف السعودي
المفاجئ تجاه لبنان ،فما حاجة السعودية مثالً إلى موقف لبناني
في الجامعة العربية ومنظمة العمل اإلسالمي داع��م لها في ظل
وق��وف كل ال��دول معها؟ وم��اذا يغيّر موقفه سلبا ً أو إيجابا ً تجاه
المملكة التي تخوض ح��روب المصير الطاحنة على جبهات عدة
في المنطقة؟
مفارقة ال ب ّد من تسجيلها وهي ،أنه في خض ّم حمالت قوى 14
آذار على النظام في سورية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري
حتى اليوم ،والتي كانت أش� ّد قسوة من مواقف حزب الله تجاه
السعودية ،لم تتخذ سورية المواقف واإلج��راءات التي اتخذتها
وتتخذها السعودية ال�ي��وم بحق ل�ب�ن��ان ،م��ع ف��ارق أنّ م��ا قدّمته
سورية للبنان يفوق بأضعاف ما تقول  14آذار ب��أنّ السعودية
قدّمته للبنان.

�سالم :ا�ستمرار الحكومة
مرهون بملف النفايات
عقد مجلس ال���وزراء جلسة عادية مطولة قبل ظهر أم��س ،في السراي
الحكومية ،برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم.
بعد انتهاء الجلسة تال وزير اإلعالم رمزي جريج المق ّررات الرسمية ،الفتا ً إلى
أنّ الرئيس سالم افتتح االجتماع «باإلشارة إلى األزمة الناجمة عن اإلجراءات
التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى في ّ
حق لبنان،
مؤكدا ً على اإلجماع الذي تجلى في جلسة االثنين الماضي حول البيان الصادر
عن مجلس الوزراء للبنان».
وتمنى سالم على ال��وزراء «أن يُراعوا في مواقفهم السياسية هذا اإلجماع
التمسك به في معالجة شؤوننا الوطنية» ،قائالً« :إنّ الوضع
ال��ذي يجب
ُّ
حساس ودقيق وعلى الجميع العمل في االتجاه المفيد وإال فإنّ النتائج ستكون
عكسية ومضرة».
وأكد سالم أنه «يبذل جهدا ً كبيرا ً ويسعى في ك ّل االتجاهات من أجل تجاوز
الواقع الراهن للعالقات مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس
التعاون الخليجي».
وتطرق إلى ملف النفايات ،الفتا ً إلى «أنّ استمرار الحكومة مرهون به ،ألنّ
الفشل في معالجته يعني أنّ الحكومة فاشلة وال جدوى من بقائها».
وأعلن «أنّ تقدما ً حصل في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى
السياسية ،ولو أنّ الح ّل لم يكتمل بعد .وأمل أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة
ملف النفايات إلى نتيجة إيجابية خالل أيام ،يتم بعدها عرضها على مجلس
الوزراء».
وعلى األثر ،انتقل المجلس إلى بحث المواضيع الواردة على جدول األعمال،
فناقشها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس
القرارات الالزمة بشأنها .
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ال�سعودية ت�صطدم بالحقيقة وتحجب المال عن فريقها...
 روزانا ر ّمال
ثبت ارت��ب��اط م��واق��ف ال��ري��اض مجتمعة ف��ي المنطقة
باألزمتين السورية واليمنية وتداولها مع باقي الملفات
بثانوية مطلقة ،فالحسابات السعودية تغيّرت تماما ً كما
تغيّرت الرؤى السياسية لدى الفريق السياسي الحاكم فيها
والذي يُعتبر بمجمله حديث التجربة.
أسست الرياض على مواقف
باندالع األزم��ة السورية ّ
ق��ادرة على توسيع نفوذها ،في حال فاز منطقها الداعم
إلسقاط الرئيس السوري بشار األسد ،وعلى هذا األساس
سحب الزخم ال ُمفترض من باقي الملفات ،فبات ملف لبنان
ُ
خارج األولويات العربية أو الخليجية.
سحبت السعودية تدريجيا ً اهتمامها الرسمي بلبنان،
وما يثبت ذلك هو أنها لم ُ
تخض معارك من أجل وصول
ممثليها إلى رئاسة الحكومة أبرزهم تيار المستقبل بشخص
الرئيس الحريري الذي فضلت أن يتابع األزمة السورية من
خارج البالد ،فالفترة ال تحتمل أقطابا ً متنافرة وذلك إلبعاد
السعودية عن الدخول المباشر في الحيثيات اللبنانية
ويومياتها .في الحسابات السعودية ،كان لبنان تحصيالً
حاصالً يمكن فرض السيطرة عليه بمجرد السيطرة على
سورية ،وظنت السعودية أنّ هناك وقتا ً لهذا التفصيل
ّ
ففضلت ال��ت��روي .لكنّ ذل��ك ال يعني أنها لم تضع لبنان
في جوالت من االشتباك واالحتقان التي كانت تهدف إلى
االنقضاض على حزب الله الكفيل بإضعاف موقف سورية
ومعها إيران منذ أحداث السابع من أيار عام  2008بعدما
و ّفرت كامل الدعم للرئيس فؤاد السنيورة التخاذ القرارات
ال ُمستف ّزة.
انتهت المرحلة التي جربت فيها السعودية قدرات ونفوذ
حزب الله في البالد ،فتجنبت هذا االشتباك إلى حين سقوط
المشروع في سورية ،وبعد خمس سنوات من الحرب وجدت

الرياض نفسها أمام واقع جديد فرض «اعترافا ً دوليا ً غربيا ً
وأوروبيا ً بضرورة التوصل إلى ح ّل سياسي بين الدولة
السورية والمعارضة» أي أنّ إسقاط الرئيس األسد بات
وراءها وأنّ ذلك المشروع قد انتهى.
تصطدم السعودية تدريجيا ً بحقيقة أخ��رى تأتيها
من لبنان ،حيث صعَّ دت مواقفها ،بشكل واض��ح ،تجاهه
فتراجعت عن الهبة التي كانت قد أعلنت عنها للجيش
اللبناني وس��عّ ��رت حملتها على ح��زب ال��ل��ه حتى بات
اللبنانيون أمام مشهد من حمالت االعتذارات والعرائض
الموالية لها من أجل التراجع عن هذا القرار.
وبحسب مصدر في تيار «المستقبل» فإنّ ما حصل ما كان
ليحصل لوال تنازالت «المستقبل» التي تفسر بقبول حلفاء
السعودية بترشيح الوزير سليمان فرنجية ،وهي لم تأت
إال تناغما ً وانسجاما ً مع الواقع السوري الجديد .فترشيح
فرنجية لم يكن ،بطبيعة الحال ،سقطة مستقبلية وال قرارا ً
تنازليا ً إنما ألنه أحد الذين يستطيعون رسم أحد المخارج
القادرة على تقبل الحريري وحلفاء السعودية في المرحلة
المقبلة واقتسام السلطة مع مَن لعبوا دورا ً مباشرا ً في األزمة
السورية.
سياسياً ،يبقى للمملكة العربية السعودية في لبنان
تيار المستقبل وحيداً ،كفصيل متموضع بشكل مباشر مع
أولوياتها؛ فالحديث عن قوى  14آذار بات من الماضي.
وقد قال السفير اللبناني السابق جوني عبدو عند إعالن
ترشيح فرنجية« :رحم الله  14آذار» وإذا ت ّم التسليم جدال ً
بفرادة وميزة  14آذار بالنسبة إلى السعودية ،فإنّ النتيجة
ستكون التمايز بانضمام أفرقاء مسيحيين منضوين تحت
لواء المملكة منذ عام  2005حتى فترة وجيزة تحديدا ً قبل
ّ
ويتوضح مصير الرئيس بشار األسد.
أن يعود
تصطدم المملكة اليوم بحقيقة عجزها عن لملمة الشارع
المسيحي الذي كانت قد ض ّمته إلى فريقها كي ال ُتضيف
إلى حراكها في لبنان َن َفسا ً طائفياً ،فحزب «الكتائب» يعلن

بلسان وزيرين في الحكومة عدم اقتناعه بضرورة االعتذار
من الرياض ،ألنّ لبنان الرسمي لم يخطئ حتى يعتذر.
انتفض لبنان فكانت الخطوة السعودية عكسية ،لكنّ فيها
ما يكفي من االعتراف بأنّ العقوبة ليست إال دليالً عن عدم
قدرتها على السيطرة على المشهد من دون بلبلة ،فكان حري
بالمملكة التي كانت دائما ً قادرة على ضبط المشهد أن ُتعيد
اللحمة من جديد إلى فريق  14آذار القادر على إضفاء نوع من
صح التعبير ،على ما تدّعيه المملكة التي تجد
الميثاقية ،إذا
ّ
نفسها أمام مجموعة من المشايخ والعلماء السنة والزعماء
الطرابلسيين والشماليين وبعض الشخصيات الع ّكارية
وبعض المواقف المسيحية الداعمة موقفها ،فالك ّل بات يقف
على مسافة منها.
يعتبر البعض في لبنان أنّ على السعودية إعادة النظر
بهذه اإلج��راءات ،لكنها بدت غير قادرة على ذلك في الوقت
الحاضر .وي��رى مصدر في  8آذار «أنّ لبنان تح ّرر ،ألول
مرة ،من المظلة السعودية التي أدركت ذلك ،وهي متوجهة
نحو سحب البساط تدريجيا ً من تحت أقدام آل الحريري
الذين يتوجهون نحو العجز المادي ،بعد أن رفض الملك
سلمان تخصيص أموال لدعم مجموعة شركات الحريري في
الرياض الواقعة في مأزق بالغ ،وبعد أن ر ّكزت مدفوعاتها
على زعماء المحاور في الشمال ومناطق أخرى مثل صيدا،
فالمملكة تدرك أنّ الكلمة الفصل للميادين في هذه الظروف
التي ال تجد فيها مكسبا ً قريبا ً في تقوية فرقها السياسية
التي تنتظر الحسم الميداني ،من لبنان إلى سورية فاليمن،
لتبني على الشيء ُمقتضاه.
يخرج لبنان اليوم من تحت المظلة السعودية بعد
عجزها عن ّ
بث الرهاب في صفوف أبنائه ،لتتفاجأ بأنّ الهزة
أو الصدمة السياسية واالقتصادية جاءت عكس التوقعات
وبأنها لم تكن ذات وقع إال عند حلفائها الذين يخشون أن
حجة لتخفيف المال عنهم ،خصوصا ً أنّ ما
تكون القطيعة ّ
من دور سياسي يُناط بهم في المدى المنظور.

جزم نائب بارز بأنّ
القرارات السعودية
األخيرة ض ّد لبنان ،ورغم
منحاها التصعيدي،
إال أنها تد ّل في مكان
ما إلى أنّ السعودية لم
تعد تأبه لجماعتها في
لبنان ،بدليل أنهم وحدهم
المأزومون والمتأثرون
سلبا ً بهذه القرارات،
ويتقاطرون إلى السفارة
زرافات ووحداناً ،ألنهم
ربما يدركون أنّ مثل هذه
القرارات ال يلجأ إليها
إال َمن يريد االنسحاب
من ميدان المواجهة
بعد تي ّقنه من الخسارة.
وخير مصداق على ذلك
هو تحويل هبة المليارات
األربعة إلى السودان
ومعها مليار خامس
(حبّة مسك).

التقى نظيره البلجيكي وال�سفراء العرب والجالية اللبنانية في بروك�سل

بري :الحوار ال�سعودي ـ الإيراني مفتاح ّ
الحل في المنطقة
عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليوم الثالث
من زيارته لبروكسل سلسلة لقاءات أبرزها جلسة عمل
مع رئيس البرلمان البلجيكي سيغريد براك تركزت حول
تقديم المساعدات للبنان في مواجهة أزمة النازحين
السوريين وفقا ً لالقتراحات التي عرضها معه ورئيس
البرلمان األوروبي مارتن شولتز ،خصوصا ً في ما يتعلق
بتأمين القروض التفضيلية لمشاريع استثمارية يستفيد
منها لبنان والنازحون ،ودعم فوائد سندات الخزينة عدا
عن مشاريع تتعلق بالتعليم والصحة ،باإلضافة إلى
سبل دعم الجيش اللبناني وتعزيزه.
كما بحث الجانبان األوض��اع في لبنان والمنطقة.
وجدّد بري التأكيد على الح ّل السياسي في سورية.
وقال براك بعد مائدة غداء أقامها على شرف الرئيس
بري والوفد المرافق« :أعتقد أنّ دور لبنان في الشرق
األوس��ط مهم ،خصوصا ً ألنه يشكل نموذجا ً للتعايش
بين الطوائف ،وإنّ ذلك مهم للغاية ،وسنتابع التواصل
في ما يمكن أن نفعله ،ال سيما في ما يتعلق باألعباء التي
يواجهها لبنان من ج��راء هذا العدد الكبير للغاية من
النازحين السوريين وبلدان أخرى».
وذ ّك��ر ب��ري ،من جهته ،ب��أنّ عالقات لبنان ببلجيكا
بدأت عام  1944وكانت عبارة عن ممثلية تحولت إلى
سفارة عام .1958
ردا ً على سؤال حول كيفية ترجمة الكالم األوروب��ي
حول مساعدة لبنان في مواجهة أزمة النازحين ،أجاب:
«أعتقد أنه حصل تفهّم أكثر واالقتراحات التي تقدمت بها
هي اقتراحات عملية ال تح ّمل أعباء للخزينة األوروبية،
لكنها تفيد لبنان كثيرا ً والالجئين».
وبعد الظهر حضر بري جلسة عامة لمجلس النواب
البلجيكي.

«سايكس ـ بيكو» انتهى
والخطر يطال الجميع

من جهة أخرى ،التقى رئيس مجلس النواب السفراء
العرب المعتمدين في بروكسل ،وأكد أمامهم أنه ال يزال
يرى «أنّ مفتاح الح ّل في المنطقة هو الحوار السعودي
ـ اإلي��ران��ي ال��ذي ال ب� ّد منه من أج��ل األ ّمتين اإلسالمية
والعربية».
وقال« :لألسف لقد أصبح جلوس العرب إلى طاولة
واحدة أمرا ً نادراً .وما دمنا متفرقين فأعتقد أنّ مصيرنا
سيكون أس��وأ )...( .وبرسم مَن ال يعلم فإنّ سايكس ـ
بيكو انتهى وأصبح الخطر يطاول الجميع».
وأضاف« :الفتنة هي في أكثر من دولة ومنطقة وإنّ
الحساسية المذهبية ُتستغ ّل إلى أبعد الحدود مع العلم
بأن ال شيء اسمه الدين الشيعي أو الدين السني ،بل
كلنا مسلمون».
وشدّد على السعي «إلى التضامن والوحدة من خالل
الحوار» ،قائالً« :سارعنا إلى إيجاد حوار حمى لبنان من
الفتنة ،وأوجدنا المظلة له هي الحوار الوطني لنحمي
الحكومة أيضاً .وقد خرجنا بنتيجة عكس ما حولنا .ففي
لبنان األمور اليوم معكوسة .لقد أوجدنا األمن ،لكن في
السياسة ال نزال بال رئيس منذ نحو سنتين ،والحكومة
تمر أحيانا ً بإرباكات وه ّزات وتكون شبه معطلة ،ولبنان
اليوم واحة أمنية بالنسبة إلى المنطقة».
وتطرق بري إلى المسألة الفلسطينية ،متسائالً« :هل

المشكلة السورية ،وضمنا ً مشكلة النازحين في إطارها،
هي بوقف الحرب وبناء وصنع المجموعة الدولية لدعم
سورية لح ّل يركز على استقرار سورية وعودة أبنائها
وبناء ازدهارها وإع��ادة إعمارها ونشر نظام للتنمية
الشاملة فيها وتجفيف الموارد البشرية ومصادر تمويل
اإلرهاب».

ثالثية الجيش والشعب
والمقاومة حمت لبنان

بري خالل اجتماعه أمس مع نظيره البلجيكي
ال تزال فلسطين أولوية أو قبلة سياسية؟ نحن العرب
تقسمنا وتشتتنا بعد أن أصبحنا
بمن فينا الفلسطينيون ّ
نرى أنّ القضية الفلسطينية ليست األولوية عندنا .وهنا
مصدر العلة .المطلوب اليوم العودة الى هذه األولوية،
وأن نعيد فلسطين إلى الواجهة».
وفي شأن العالقات العربية ـ اإليرانية ،سأل أيضاً:
«ه��ل م��ا بين ال��ع��رب وإي���ران ه��و أكثر مما بين إي��ران
والواليات المتحدة األميركية؟ مَن كان يصدّق أن يحصل
إتفاق  1+5النووي؟ مع اإلش��ارة إلى انني كنت أتوقع
وقلت غير مرة أنّ المفاوضات في هذا الشأن ستصل
إلى نتيجة .وأعتقد أنّ التقارب بين  1+5وإي��ران كان
أصعب من التقارب بين السعودية وإيران .ولذلك أقول
إنّ التقارب والحوار بين طهران والرياض هو أكثر من
ضروري .وهذا االقتناع يجب أن يترمم لكن ويا لألسف
األح��داث تتسارع وتخربط ك ّل المحاوالت واللقاءات
التمهيدية .مع ذلك ال أزال أرى أنّ مفتاح الح ّل هو هذا
التقارب».

االستحقاق الرئاسي والحوار

وكانت السفارة اللبنانية والجالية في بروكسل
أقامتا استقباال ً حاشدا ً على شرف الرئيس بري في مق ّر
إقامته ،وألقى الرئيس بري خالله كلمة شكر فيها نظيره
البلجيكي ،منوها ً بإنجازات الجالية في بلجيكا.
ث��م انتقل إل��ى ال��وض��ع السياسي ال��داخ��ل��ي ،فقال:
«أصبحنا أق��رب وأق��رب من أي وق��ت مضى من إنجاز
االستحقاق ال��رئ��اس��ي على ق��اع��دة ال��ت��واف��ق الوطني
كالعاده ال غالب وال مغلوب ألنّ هذا األمر يخدم متطلبات
العيش المشترك» ،مشيرا ً إلى «أنّ تفعيل عمل الحكومة
وإصدار القرارات الضرورية إلجراء االنتخابات البلدية
في موعدها أمر ال يعني أنّ ذلك يشكل تعويضا ً عن إجراء
االنتخابات الرئاسية».
وشدّد على «أنّ الحوار الوطني بين كافة المكونات
الوطنية وممثليها مستمر وه��و يشكل ضمانة وحدة
لبنان أرضا ً وشعبا ً
ومؤسسات وأنه وطن نهائي لجميع
ّ
أبنائه».
وأض��اف« :إنّ الحوار الثنائي بين تيار المستقبل

(حسن ابراهيم)
وح��زب الله ال��ذي انعقد في أرب��ع وعشرين لقاء تمكن
من خفض سقف التوترات وإجهاض ك ّل نوازع الفتنة
المذهبية وقد جرى فيه تطوير نقاط االلتقاء وتضييق
الهوة حول نقاط االختالف ضمن الدين الواحد وأكد أنّ
بإمكان اللبنانيين إدارة اتفاقاتهم واختالفاتهم وحفظ
الوطن حديقة باردة لالختالفات اإلقليمية مهما عصفت
رياح االختالفات اإلقليمية وزادت الحوارات الساخنة
الجارية على غير ساحة».
كما أكد أنّ المجلس النيابي اللبناني «سيكون بالتأكيد
المرجع الصالح إلعادة إنتاج الدولة وأدواره��ا انطالقا ً
م��ن انتخابات الرئاسة وإص���دار ق��ان��ون لالنتخابات
التشريعية بما يتضمن فتح الباب لمشاركة المرأة ضمن
كوتا معينة والشباب واالغتراب».

قوانين استعادة الجنسية
ومكافحة تمويل اإلرهاب

وتطرق الرئيس بري في كلمته إلى جملة التشريعات
التي أقرها المجلس النيابي ح��ول مكافحة تبييض
األم���وال وتمويل اإلره���اب ،م��ؤك��دا ً «أنّ تجفيف م��وارد
ومصادر اإلره��اب تتطلب البحث خارج لبنان عن هذه
الظاهرة إذ ليس هناك مال ينتمي للبنان يتحرك في
إطار صورة حركة مخططات اإلرهاب ال في الماس وال في
تجارة السيارات وال في خالف ذلك أو دور اإلرهاب في
تهديد األمن واالستقرار اإلقليميين والدوليين».
أم��ا في ما يتعلق بالمغتربين ،لفت ب��ري إل��ى «أنّ
التشريع االخير الذي أصدره مجلس النواب حول تحديد
شروط واستعادة الجنسية للمنتشرين اللبنانيين يؤكد
إصرار المجلس على مشاركة االغتراب في ك ّل ما يصنع
حياة الدولة والمجتمع».
وعلى صعيد األزمة السورية ،أكد «أنّ لبنان تصرف
بأخوة ومسؤولية حيال مشكلة النازحين تماما ً كما
تصرفت سورية تجاه لبنان خالل الضغوط الناتجة
عن حروب إسرائيل على أرضه» ،مشدّدا ً على «أننا ندعم
العودة اآلمنة للنازحين إلى المناطق الممكنة على خلفية
بيان ميونيخ حول األزم��ة السورية» .وق��ال« :إنّ حل

وتحدث ب��ري عن دور الجيش اللبناني في حماية
البالد في مواجهة «إسرائيل» والمجموعات اإلرهابية
المتطرفة ،مؤكدا ً أنّ ثالثية الشعب والجيش والمقاومة
وتوجه إلى
«م ّكنت لبنان من ردع اإلرهاب بك ّل صوره».
ّ
أبناء الجالية قائالً« :أطمئنكم إلى أنّ جيشكم الباسل
واألجهزة األمنية يقومون بجهود مضاعفة لمنع تسلل
التهديدات األمنية عبر حدود الوطن وحدود المجتمع
وكذلك لمنع استفادة إسرائيل من تفكك المنطقة لتصعيد
التهديدات للبنان بالترافق مع الخروقات اليومية
المتواصلة للقرار الدولي .»1701
اقتصادياً ،تطرق رئيس مجلس النواب إل��ى حجم
المديونية الهائلة ،مؤكدا ً في الوقت عينه« ،أننا حافظنا
على االس��ت��ق��رار النقدي واألم��ن��ي ومنعنا ال��وق��وع في
األفخاخ والوصول إلى إعالن فشل الدولة» .وقال« :إنّ
حضور قوة مغترب لبناني واحد يوازي حجم مديونية
لبنان إال أنّ المطلوب أن يستعيد لبنان المقيم ،كما
المغترب ،الثقة بالمستقبل ،خصوصا ً أننا إزاء تهديدات
القتصاديات بلدان نفطية اغترابية شقيقة وصديقة في
أفريقيا وأميركا الالتينية».

فلسطين وأزمات المنطقة

وخ��ت��م ب���ري« :إن��ن��ا ن��أم��ل ال��ي��وم أن ت��ك��ون سورية
على أب��واب ح ّل سياسي يعيد توحيدها أرض�ا ً وشعبا ً
يصب
ومؤسسات ويفتح الباب الستقرارها وهو أمر
ُّ
بالتأكيد في مصلحة لبنان .كما نأمل أن تشكل الحلول
الممكنة للمسألة السورية بوابة إلزال��ة كيان اإلرهاب
عن الجغرافيا السورية والعراقية بحيث ال نقف أمام
إسرائيليات جديدة .وكذلك الحال بالنسبة إلى اليمن بما
يمكن األفرقاء من العودة أيضا ً إلى جنيف وعودة سلطنة
عُ مان للعب دوره��ا في تقريب وجهات النظر اليمنية
وكذلك التقريب ما بين السعودية وإي��ران ألنّ تفاهم
البلدين يشكل ضرورة عربية وإسالمية وشرق أوسطية
ويمنع تهديد األمن والسالم اإلقليميين والدوليين.
إنّ السالم السوري يشكل ضرورة لبنانية والحوار
السعودي – اإلي��ران��ي يشكل حاجة لبنانية ويفتح
األبواب أمام الح ّل اللبناني وإنّ السالم اللبناني يشكل
ضرورة وقاعدة ارتكاز لتعميم السلم األهلي في األقطار
العربية كما أنّ صيغة التعايش اللبناني تشكل أنموذجا ً
قسم.
ألقطار الشرق بدل الهرب إلى األمام وتقسيم ال ُم َّ
وفلسطينيا ً ال ب ّد من تأكيد موققنا إلى جانب الشعب
الفلسطيني الباسل في قيامته المباركة الجديدة بوجه
االح��ت�لال والقمع اإلسرائيلي ،ول��و بالسكين ،ون��رى
أنّ القضية الفلسطينية كانت أم القضايا ،وعندما
تخلينا عنها تخلينا ع��ن أنفسنا وتقسمنا وتقسم
الفلسطينيون».

وفد رو�سي يبحث �أو�ضاع الم�سيحيين في ال�شرق مع عون وفرنجية واللقاء الأرثوذك�سي

الوفد يلتقي عون في الرابية
ج��ال وف��د روس��ي ،يرافقه السفير ال��روس��ي في لبنان
ألكسندر زاسيبكين ،ض ّم رئيسة «المركز المدني لحماية
المسيحيين» في الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا نائبة
رئيسة جمعية األرثوذوكسية اإلمبراطورية الفلسطينية
إيلينا أغابوقا ،رئيس فرع الشباب في الجمعية بافيل
كاربولين ،والسكرتير الثاني في السفارة فاديم كيربيشنكو،

...وفرنجية في بنشعي
على عدد من المسؤولين وبحث معهم أوضاع المسيحيين
في الشرق األوسط ،فزار رئيس تكتل «التغيير واإلصالح»
النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية ،الذي شرح
وجهة نظره عن وضع المسيحيين في المنطقة.
وفي بنشعي ،التقى الوفد رئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجيه.

كما زار اللقاء األرثوذكسي والتقى أمينه العام النائب
السابق مروان أبوفاضل ،في حضور عضو الهيئة اإلدارية
في اللقاء ستيفان حجه توما وأمين السر سمير نعيمه
ورئيس لجنة القطاع العام العميد المتقاعد الياس داوود.
وبحث المجتمعون في البيان المشترك الذي صدر بعد
لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل ،وال سيما البنود

المتعلقة بالوجود المسيحي في الشرق خصوصا ً قضية
خطف المطرانين يازجي وابراهيم.
كما تتطرق البحث إلى سبل تعزيز التعاون على األصعدة
كافة.
وج���ددت آغابوقا دع��وة اللقاء األرث��وذك��س��ي لزيارة
موسكو.

