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حمليات �سيا�سية

االنتخابات البلدية واالختيارية..
هل تطا َب َق ح�سابا الحقل والبيدر؟
علي بدر الدين
ليس بجديد القول إنّ المرحلتين األول��ى والثانية من االنتخابات
البلدية واالخ�ت�ي��اري��ة أظ�ه��رت��ا ب��ال��وق��ائ��ع واألرق� ��ام وال � ��دالالت ،أنها
سياسية بامتياز وليس من أجل اإلنماء أو لالرتقاء بمستوى الخدمات
والتقديمات على اختالفها للمدن والبلدات والمواطنين على السواء،
وقد انعدمت فيها البرامج وغابت عنها الرؤى االقتصادية واالجتماعية
واإلنمائية ،للمرحلة المقبلة التي تمت ّد إلى ست سنوات ،قد تكون عجافا ً
وامتدادا ً لما سبقها في عمل المجالس البلدية التي طغت فيها السلطة
أي دور ألعضاء هذه المجالس،
الرئاسية وحكم الفرد من دون إعطاء ّ
تنص عليه
ما
الحائط»
عرض
«ضاربة
وهذا ما أفقدها دورها ووظيفتها
ّ
القوانين واألنظمة التي تنظم عملها رغم سيّئاتها وسلبياتها ،ما أدّى
إلى ما هو متوقع من شلل إداري وتوظيف سياسي وغياب كلي ألية
مشاريع إنمائية وإنتاجية وخدماتية.
وأثبتت المعارك االنتخابية أن ال هدف لها سوى تحديد األحجام
السياسية ومعرفة مدى استمرار هيمنة وطغيان ونفوذ وتسلّط القائد
والزعيم والحاكم بأمره وأمواله وموقعه ،وهل تطابق حسابا الحقل
والبيدر ،وهل كان الحصاد وفيرا ً في تثبيت ركائز الزعامة وقيادة
سفينة لبنان واللبنانيين إل��ى حيث يريد ،وال مانع لديه من رميها
في البحر وتهجير ركابها وتجويعهم تحت شعار «األم��ر ل��ي» ،بعد
سنوات من الحكم الدكتاتوري المطلق الصالحية في إدارة شؤون
البالد والعباد ،والذي أنتج صراعات وانقسامات ومصادرة حريات
وصفقات وسمسرات ،وفسادا ًضاربا ً في مرافق الدولة ومؤسساتها
كلّها ،وإفراغ موقع رئاسة الجمهورية ،وتعطيل الحكومات وانعدام
دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي ،وزد على ذلك إغراق لبنان
في ديون تجاوزت المئة مليار دوالر.
رغم هذا االنحدار السياسي واالقتصادي والخدمي ،فإنّ زعماء
لبنان م��ن الحاليين والسابقين ،ل��م ي�ب� ّدل��وا أو ي�غ�يّ��روا م��ن نهجهم
االستبدادي واإللغائي في إدارتهم للعملية االنتخابية .ولم تكفهم
عقود من الجلد في اللبنانيين وسلبهم حقوقهم وتحويلهم مجرد
دمى تتح ّرك رهن إشارتهم ووفق توجهاتهم توظف في مناسبات
واستحقاقات لخدمة مصالحهم من دون غيرهم .وقد أمطروا الناخبين
بعناوين وشعارات مز ّيفة ومضللة وباطلة وبوعود «الم ّن والسلوى»
واللعب على غرائزهم وحماسهم الزائد لتبوء مقاعد هزيلة ال تغني
وال تسمن أو ال تقدّم وال تؤخر ،ألنها لم تعد ذات قيمة أو منفعة ،ألنّ
األب��واب العالية أقفلتها بإتقان ،وبقيود مفاتيحها في جيوبهم وقد
أقحموها في منازلة ليواجه بعضهم بعضا ً في المدن والبلدات؛ وهم
يعرفون تماما ً الدخول فيها ،ولكنهم ال يدركون خطرها وتداعياتها
وتؤسس ألحقاد هم
في اآلتي من األي��ام ألنها ستكون وب��االً عليهم
ّ
بغنى عنها ،ألنهم لن يجنوا منها ما ينعش آمالهم ويحقق أحالمهم
ً
في الرخاء ورغيد العيش ،ألنّ «من ج ّرب المج ّرب كان عقله مخرب».
ستصب في مصلحة القيادات والزعامات
والفائدة المرج ّوة إذا وجدت
ّ
المتر ّبعة على قمة الهرم السياسي واالقتصادي والمالي والسلطوي،
التي ف ّوضت لنفسها االمتالك الحصري وأحقية التصرف واتخاذ
ال �ق��رار ،وم��ا على الرعية س��وى الخضوع والخنوع واالستسالم
لقدرها ولقوة الحاكم صاحب األمر والنهي في ك ّل ش��اردة وواردة
على قاعدة «أنا الزعيم».
وبات واضحا ً وجليا ً من خالل إدارة العمليات االنتخابية وتشكيل
اللوائح والتفاهمات السياسية المصلحية بين ال�ق��وى السياسية
والطائفية التي فرضتها المصالح المشتركة أنّ الهدف األساسي
لهذه القوى أن تبقى حاكمة متحكمة لتحمي مكتسباتها وتحافظ
على امتيازاتها ومواصلة تسلّطها والتع ّهد لبعضها بعضا ً بتقاسم
«جيبة اللبنانيين وف��ق مقولة ه��ذه لي وتلك ل��ك» ،بعملية استغالل
بشع لمقدّرات اللبنانيين وحقوقهم وعواطفهم ،حتى ألحالمهم بعد
سنوات من التعبئة وغسل األدمغة وإيهامهم بأنّ مصلحتهم مع هذا
الزعيم أو ذاك ،وم��ن دون��ه ال يمكن الحصول على وظيفة وال على
أي خدمة مهما كان نوعها وحجمها ما دفع معظمهم
زفت ،وال على ّ
قهرا ًوفرضا ًإلى االرتماء في األحضان المتخمة والمنتفخة واالنجرار
خلف المصلحة الخاصة أو الخدمة مع أنها حق مكتسب من حقوقهم.
وقد ت ّمت مصادرتها ووضع اليد عليها بالقوة القاهرة والظلم األسود
واالستعالء المبرمج.
ولكن كما يقول المثل «استمرار الحال من المحال» و«كتر الدق يفك
اللحام» ،فإنّ االنتخابات في مرحلتيها األولى والثانية أو في مرحلتيها
المقبلتين ،تشهد انتفاضة مقبولة ف��ي إط��ار ال�ظ��روف واألوض��اع
الممكنة ،ويكفي أن يقول الناس ال وكفى ،وبات من المستحيل السير
كاألغنام ،أو الخوف من سوط الجالد السياسي ،أو من تهديده بالويل
والثبور وعظائم األمور ،على أمل أن تكون هذه االنتفاضة بداية تح ّول
آني ينتهي
حقيقي في مسار األحداث في لبنان وليس مجرد ر ّد فعل ّ
مفعوله مع انتهاء هذه االنتخابات بل يجب أن يهيّئ الستحقاقات
مقبلة ،وفي مقدّمها االنتخابات النيابية الموعودة في العام المقبل،
والسترجاع ما يمكن من الحقوق المنهوبة من اللبنانيين ،وللسير
قدما ً في عملية اإلصالح والتغيير وإع��ادة القيمة للمواطن كصاحب
حق وكناخب بمقدوره قلب الطاولة والتموضع من جديد في المكان
ال��ذي يليق به وبإمكانه تحديد األح�ج��ام وال�خ�ي��ارات على مستوى
الوطن وفي مفاصل الحياة السياسية والدستورية.
صح التعبير) ،المأمول منهم في
فهل يحقق المنتفضون الجدد (إذا ّ
اآلتي من األيام أم تكون مجرد «فشة خلق» في زمانها ومكانها ،ألنّ
أوان التغيير لم يحن بعد؟ أم أنّ هناك خطوطا ً حمراء ال يمكن تجاوزها
في ظ ّل القبضة الحديدية للحاكمين الذين يزدادون شراسة وتح ّكما ً
ونفوذا ًوسلطة؟
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تراجع �شعبية حزب اهلل...
 روزانا ر ّمال
تبذل الخارجية األميركية منذ عقدين من الزمن جهدا ً
لتوفير أكبر قدر ممكن في الشرق األوس��ط من االستقرار
السياسي لـ«إسرائيل» باالشتراك مع المؤسسات األمنية
األميركية من استخبارات خارجية «سي أي آي» إلى محلية
فدرالية ،من دون توفير أيّ جهد ممكن في هذا اإلطار إال أنّ
معضلة الحصول على االستقرار المنشود شكل أزمة جدية
في واشنطن منذ نشوء الحركات المقاومة والقوى المس ّماة
ممانعة ،أي التي تمانع الخضوع للسياسة «اإلسرائيلية»
وترفض التطبيع وتمرير أيّ شكل من أشكال االحتالل
بالمطلق.
حزب الله يشكل أحد أبرز الهواجس «اإلسرائيلية» -
األميركية الذي نشأ بنشوء االحتالل «اإلسرائيلي» لجنوب
لبنان او كنتيجة له مثل ك ّل حركات المقاومة في المنطقة ،لم
يكن حزب الله واضح المعالم آنذاك كفصيل مقاوم حاضر،
لكنه كان قيد الوالدة أو مشكل ضمن بيئة جاهزة للتأطير
والتنظيم في ك ّل مرة تدعو الحاجة والمصلحة لتوسيع
دائ��رة قتال المحتل ،فجزء منه تربّى بين ق��وى يسارية
والجزء اآلخر برز في حركات مقاومة عززها حضور السيد
موسى الصدر مثل حركة أمل والبعض اآلخر انضم حديثا ً
إلى الحالة التي استنفرت الجنوبيين بشكل كبير.
صراع «اإلسرائيليين» مع حزب الله تض ّمن إنجازات
وانتكاسات لكال الطرفين ،ففي وق��ت كانت «إسرائيل»
تسيطر على جزء من األرض اللبنانية ،فإنها لم تكن قادرة
على السيطرة على هذا اإلنجاز بكامل عناصره ،وبالوقت
نفسه لم يكن حزب الله قادرا ً على حسم األمور لمصلحته
ال بالتوقيت وال بالعناصر المادية ،فقدرة «إسرائيل» ليست
معرض جدال وال تف ّوقها العسكري بين أقوى جيوش العالم،
لم يكن حزب الله ق��ادرا ً على تحرير أرض الجنوب بسنة

واحدة أو سنتين فقد تخطت المحاوالت عقدا ً من الزمن ،ولم
يكن قادرا ً أيضا ً على حسم المعارك دون خسائر باألرواح،
لهذا السبب تحرص قيادات ح��زب الله المتعاقبة على
التشديد على أهمية التمسك بقيم اساسية مثل «الثبات»
و«الصبر» ،وهذا ما يالحظ تكراره على لسان أمين عام حزب
الله السيد حسن نصرالله دائماً ،وهو ما ينسحب على بقية
دل على شيء فإنما ّ
الشخصيات في الحزب ،وهذا اذا ّ
يدل
على أمرين أساسيين ...األول اعتبار الحزب انّ المعركة مع
«إسرائيل» طويلة ومن غير المعروف متى يمكن تحديد وقت
زمني لهذا األمر طالما انّ القضية الفلسطينية ال تزال عالقة.
والثاني أنّ الحزب مستع ّد لك ّل ما ترتبه عليه المعركة من
متطلبات ومندرجات وخسائر أيضا ً حتى تحقيق الهدف او
النصر بتعبير أفراده ومناصريه.
ج��زء أس��اس��ي م��ن تكوين ال��ح��زب بشريا ً وفكريا ً بين
عناصر ومؤيدين يعتمد على صورة «أفالطونية» في مخيّلة
البعض تط ّورت حتى تعدّلت لتصبح حاجة ومنطقا ً وهوية
النتصار اول على إسرائيل» ،بك ّل األحوال ال يحتاج مفهوم
المقاومة اليوم إلى العودة إلى ال��وراء ،حيث تأسيسها
لشرحه أيّ إلى العودة إلى الحركات الشيوعية أو اليسارية
التي خفت حضورها بخفوت عقيدتها في البالد والمنطقة،
فاالنتصار بطبيعة ال��ح��ال أت��ى ف��ي عهد ال��ح��زب وليس
سواه .وهنا ال يرتبط األمر بإقصاء قام به حزب الله لتلك
القوى بل يرتبط بنمو تصاعدي للجهات الدولية الداعمة
للحزب مقابل صعود محلي يكرس الحاجة للمقاومة،
فكانت متالزمتان شرحتا أكثر ض��رورة تعزيز حضوره،
وإذا كان فكر الشيوعية في العالم آخذ باالنحسار فإنّ فكرا ً
أوسطي آخذ بالصعود ويتمثل بالفكر العقائدي
آخر شرق
ّ
الشيعي الذي انتهجته إي��ران في نظامها واستقطبت به
مناصريها في المنطقة على أساس االلتقاء أوال ً على العداء
تفسر حركات مثل الجهاد االسالمي
لـ«إسرائيل» ،وهنا
ّ
وحماس دعمت من طهران وثانيا ً فكر عقائدي ينتهج مبدأ

سجل نائب بارز فوارق
عديدة بين التحالف الثنائي
القائم منذ فترة طويلة
بين حزب الله وحركة
أمل ،والتحالف المستج ّد
بين التيار الوطني الح ّر
والقوات اللبنانية ،لكن
أه ّم هذه الفوارق بحسب
النائب البارز هو أنّ
مبني على
التحالف األول ّ
أسس استراتيجية صلبة
وراسخة ،وال يؤثر فيه
خالف صغير على تفصيل
بلدي أو اختياري في هذه
القرية أو تلك ،أما التحالف
الثاني فهو موضعي على
موضوع واحد ومح ّدد
هو ترشيح العماد ميشال
عون لرئاسة الجمهورية،
فيما الخالف ال يزال قائما ً
على صعيد الخيارات
الوطنيةواالستراتيجية
الكبرى.

التضحية في سبيل الجماعة او الحق.
تعيش «إسرائيل» هاجس تقليص تمدد هذه القيم في
جسم حزب الله منذ سنوات ،وقد ك ّرست لهذا األمر جزءا ً
أساسيا ً من عملها االستخباري حول العالم بين قنصليات
ومؤسسات ،بعضها تجاري وإعالمي ،من اجل تشويه هذه
الصورة التي تثير إعجاب اللبنانيين والعرب.
نجحت «إسرائيل» في ّ
فك االرتباط العاطفي بين حزب
الله والعرب في أكثر من مناسبة ،وكان الغتيال الحريري أثر
بالغ أصاب بالصميم ،وكانت فرصة استثمار «إسرائيلي»
هامة .والمحطة الثانية تم ّثلت في معركة الداخل  7أيار
ع��ام  2008التي تركت أث��را ً بالغا ً في نفوس خصومه
واللبنانيين في المقلب اآلخر .العمل على تشويه صورة
الحزب أتى أيضا ً بشكل مباشر عبر سفير واشنطن السابق
في لبنان جيفري فيلتمان الذي قاد مرحلة ال يُستهان بها
من التوتر في البالد بالتعاون مع  14آذار خصوم الحزب
السياسيين ،فقدّم عروضا ً مالية لمؤسسات إعالمية لتقوم
بالمهمةُ .حكي حينها عن تخصيص اإلدارة األميركية مبلغ
 500مليون دوالر إلنجاز المهمة.
كل هذا لم يرض «اإلسرائيليين» فت ّم استغالل معركة
س��وري��ة وخ��وض تجربة تحريض بنية المقاومة على
الحزب واعتباره سببا ً أساسيا ً في موت أبنائها وإرسالهم
إل��ى س��وري��ة ف��ي معركة مفتوحة غير معروفة المعالم
يتجسد
والخواتيم .قياس شعبية حزب الله ال يمكن أن
ّ
خارج إطار انتخابي ومعركة البلديات اليوم حكت العكس،
فالحزب يكتسح في مناطقه ويحصد شعبية في صفوف
المسيحيين في قاعدة التيار الوطني الحر واللبنانيين
على موعد مع اكتساح جديد في الجنوب عرين حزب الله
ومعقله.
أخطأت «إسرائيل» الحساب م��ج��دداً ...وكأنه لم يكن
ينقصها اال اغتيال القائد بدر الدين بسورية لرفع شعبية
الحزب أكثر في صناديق الجنوب األحد المقبل...

وزيرة الخارجية الأرجنتينية تزور بري ودربا�س ر�سالة من كيري ل�سالم :ملتزمون
دعم لبنان في ملف النازحين
واص���ل���ت وزي������رة ال��خ��ارج��ي��ة
األرجنتينية سوزانا مابيل مالكورا
جولتها على المسؤولين،
ع��ل��ى رأس وف���د ض��� ّم السفير
األرجنتيني في لبنان ريكاردوس
ال ري��ي��را ،فالتقت في مق ّر الرئاسة
ال��ث��ان��ي��ة ف��ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري وبحثت
معه التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة.
كما زارت مالكورا وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس ،وبحثت
معه األوضاع في لبنان والمنطقة ،ال
سيما أوضاع النازحين السوريين.
وشكر درباس خالل اللقاء لمالكورا
«الهبة التي قدمتها ب�لاده��ا أمس
لمساعدة النازحين كونها ستساهم
ف��ي تخفيف آالم��ه��م وال��ع��بء على
المجتمع المضيف إلى حين ايجاد
تسوية سياسية توقف الحرب في
سورية ،وتشكل دون سواها الح ّل
ال��ذي يمكنه القضاء على اإلره��اب
وإعادة األمور إلى نصابها».
واعتبرت مالكورا ،من جهتها،
أنّ «المشكلة ال��س��وري��ة سياسية
بامتياز لكنها ترتب مسؤوليات
إن��س��ان��ي��ة ع��ل��ى ال�����دول» ،مشيرة
إل��ى أنّ «ال��م��س��اع��دة ال��ت��ي قدمتها
األرجنتين هي مساعدة رمزية تعبر
عن إحساسنا بالمسؤولية تجاه
الشعب السوري».
وك��ان سفير األرجنتين أق��ام أول
م��ن أم���س ح��ف��ل ع��ش��اء ف��ي دارت���ه

بري مستقبالً مالكورا
ف��ي ال��ن��ق��اش ،على ش��رف ال��وزي��رة
األرجنتينية.
وف��ي المناسبة ،ألقت ال��وزي��رة
مالكورا كلمة أكدت خاللها «أنّ اإلدارة
السياسية الجديدة في األرجنتين
إدارة شابة تشجع المبادرة وتتميز
بكثير من الطاقة والحيوية .واتخذت
قرارات من أجل المساعدة في إيجاد
الحلول للمشكالت الدولية ،إن كان
في عالم االقتصاد واألعمال أو في
العالم السياسي .وم��ن أج��ل ذلك
نحن هنا للمساعدة ،فاألرجنتين
تقف إلى جانب لبنان في مواجهة
أزمة النازحين السوريين ونعطي
مثالً صغيرا ً عن المسؤولية الدولية
التي نعتقد أنه يجب على ك ّل الدول

أن تتعاون في مواجهتها وإيجاد
ال��ح��ل��ول ل��ه��ا ،ف��أزم��ة ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين عالمية يجب أن توضع
الحلول السياسية لها عبر الحوار
وال��ع��م��ل ال��ج��دي لمساعدة ه��ؤالء
في اتخاذ ال��ق��رارات المناسبة مع
لبنان».
وقالت« :بين األرجنتين ولبنان
ت���اري���خ ط���وي���ل م���ن ال��م��ش��ارك��ة
والتعاون ،تاريخ من القيم المشتركة
ونعتقد أنّ هذا التاريخ هو القاعدة
التي سنبني عليها المستقبل الذي
نريد لبلدينا ،ولسفير لبنان في
األرجنتين والسفير األرجنتيني في
بيروت دور كبير في تنظيم ووضع
برنامج هذه الزيارة».

با�سيل من فيينا :لبنان الم�ستقر وحده قادر
على الم�ساهمة في تحقيق �سالم دائم ل�سورية
أكد وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ
لبنان المستقر قادر وحده على المساهمة بشكل إيجابي
في تحقيق سالم دائم في سورية» ،الفتاً ،في الوقت عينه،
إلى «أنّ لبنان الضعيف أو المثقل بالصراعات سوف يعقد
العملية الحالية».
وفي مداخلة له خالل اجتماع المجموعة الدولية لدعم
سورية المنعقد في فيينا ،أشار باسيل إلى أنّ «لبنان يمر
بأوقات عصيبة للغاية ويحمل عبئا ً استثنائيا يتطلب
مساعدة استثنائية» .وقال« :إنّ الوقت غير مؤات على
اإلطالق بالنسبة لنا إلرغامنا على االقتراض من األسواق
المالية لإلبقاء على وجود طال أمده للنازحين السوريين
ف��ي أراض��ي��ن��ا .على العكس م��ن ذل��ك ،فإننا نتوقع من
المجتمع الدولي مساعدتنا من خالل المنح والتبرعات
والدعم غير المشروط المالي وغير المالي».
وأكد «أنّ العالجات التقليدية والحلول المعلبة غير
قابلة للتطبيق على بالدنا لناحية التعامل مع النزوح
الحالي الكثيف لالجئين» ،الفتا ً إلى «أنّ هذه الظاهرة
الضخمة ال يمكن حصرها ضمن ح��دودن��ا الجغرافية
وسوف تمتد حتما ً إلى أوروبا المجاورة وإلى بقية العالم

كذلك األمر» .وقال« :إنّ زيادة عدد السكان المقيمين في
لبنان بمقدار الثلث تركت تأثيرا ً سلبيا ً كبيرا ً على مختلف
القطاعات (أمنياً :تصاعد التوتر؛ اقتصادياً :عام 2015
بلغت التكاليف المباشرة وغير المباشرة  5.3مليار دوالر،
ومنذ عام  ،2011تجاوزت التكاليف اإلجمالية  13مليون
دوالر؛ اجتماعياً :التوازن الديموغرافي البالغ الدقة في
البالد في خطر).
وختم مؤكدا ً «أنّ الح ّل الدائم والوحيد ألزمة الالجئين
يكمن في رأينا في عودتهم اآلمنة إلى وطنهم حيث أنّ
دستورنا يحظر التوطين ،وتبقى الجهود المبذولة إلعادة
التوطين حالً جزئيا ً قد يكون دائما ً في بعض الحاالت
ولكن بالتأكيد ليس في ما يتعلق بمجمل الوضع .إنّ ترك
لبنان يتخبط في مثل هذه الحالة من الفوضى سيزيد من
الضغوط على استقراره .وإذا كان الح ّل السياسي في
سورية الذي يدعو إليه المجتمع الدولي ال يشمل قضية
الالجئين ،خصوصا ً قضية النازحين السوريين إلى
لبنان ،فإننا نحذر المجتمع الدولي من أنه سيواجه حرائق
متتالية سيكون من المستحيل إطفاؤها وأنه سيكون كمن
يخمد بركانا في سوريا ليوقظ بركانا آخر في لبنان».

تسلم رئيس الحكومة تمام س�لام رسالة من وزير
الخارجية األميركي جون كيري ،نقلها إليه القائم بأعمال
السفارة األميركية في لبنان داني هول أمس ،بسبب وجود
السفير ريتشارد جونز خارج لبنان.
بعد اللقاء قال هول« :لقد أنهينا للتو ،رئيس الوزراء
وأن��ا ،نقاشا ً مثمرا ً حول مجموعة من القضايا بما في
ذلك التجاوب الدولي مع أزم��ة الالجئين .وخ�لال هذا
اللقاء ،سلمت رسالة من وزير الخارجية األميركي جون
كيري إلى رئيس الوزراء تمام سالم للتعبير عن التزامنا
مساعدة لبنان على التعامل مع وجود أكثر من مليون
نازح سوري ،والتزامنا الثابت دعم لبنان في هذه الفترة
العصيبة».
وأضاف« :خالل مؤتمر «دعم سورية والمنطقة» الذي
عقد في لندن في الرابع من شهر شباط الماضي ،أعلنت
ال��والي��ات المتحدة تقديم أكثر م��ن  133مليون دوالر
مساعدات إنسانية طارئة لالجئين السوريين والمجتمعات
التي تستضيفهم في لبنان ،وأنا فخور بأن أعلن اليوم أنّ ك ّل
هذه األموال جرى تقديمها إلى األمم المتحدة والجمعيات

الدولية العاملة في لبنان .لقد ساعدت هذه الموارد العديد
من المجتمعات على تلقيح األطفال وإعادة تأهيل المساكن
وتحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب
وغيرها من المشاريع .إن تسليم  133مليون دوالر التي
تم التعهد بها في لندن يرفع إجمالي المساعدات االنسانية
األميركية إلى لبنان ذات العالقة باألزمة السورية ،إلى ما
يقارب  1.1بليون دوالر منذ بداية األزمة».
وتابع« :إضافة إلى المساعدات اإلنسانية الطارئة،
تلتزم ال��والي��ات المتحدة دع��م التنمية في لبنان على
المدى الطويل أيضا .ومن أجل تحقيق هذه الغاية ،قدمت
الواليات المتحدة  65مليون دوالر إضافية من المساعدة
اإلنمائية للبنان خالل العام  .2015وقد عززت هذه األموال
الخدمات العامة في البلديات المحلية ،كما ساهمت في
توسيع فرص الحصول على التعليم ،وتحسين البنية
التحتية للمياه ،باإلضافة إل��ى توفير خدمات حيوية
أخرى .لقد ساهمنا منذ بدء األزمة السورية بأكثر من 300
مليون دوالر كمساعدات إنمائية ثنائية للبنان ،ونحن
نخطط لزيادة مساعدتنا الثنائية هذا العام».

الحريري يلتقي هوالند في الإليزيه
وي�ؤكد الحر�ص الفرن�سي على �إنهاء ال�شغور
استقبل الرئيس الفرنسي في قصر
اإلليزيه رئيس تيار المستقبل الرئيس
سعد الحريري الذي قال بعد اللقاء:
«تباحثنا في األم��ور التي تهم لبنان
والمنطقة ،وال سيما موضوع الفراغ
الرئاسي ومدى تأثيره على االقتصاد
اللبناني وعلى طبيعة عمل مؤسسات
الدولة ،وقد شرحت له الخطوات التي
نقوم بها من أجل وضع حد لهذا الفراغ.
كما تباحثنا في موضوع الالجئين
السوريين وشكرته على م��ا تقدمه
فرنسا من مساعدات للبنان ،ولكن
يبقى الح ّل األساسي لهذا الموضوع
هو عودة الالجئين إلى ديارهم ضمن
ح ّل سياسي في سورية بأسرع وقت
ممكن .ك��ذل��ك بحثنا م��ا يحصل في
المنطقة واتفقنا أن نبقى على تواصل
بما يخص لبنان».
وعن طرح الرئيس الفرنسي أفكارا ً
جديدة فيما يخص الفراغ الرئاسي،
أج����اب« :م���ن ال��واض��ح أنّ الرئيس
الفرنسي ح��ري��ص ج���دا ً على إنهاء
ه��ذا ال��ف��راغ ،ألنّ الوضع االقتصادي
واالجتماعي في لبنان وصل إلى مراحل
خطرة للغاية .ففي العام الماضي وصل
النمو االقتصادي إلى صفر ،وهو اليوم
ما دون الصفر ،وهذا أمر يؤثر على كل
اللبنانيين ،والرئيس الفرنسي حريص
جدا على حل هذا الموضوع «.
ورأى ردا ً ع��ل��ى س������ؤال« ،أنّ
االنتخابات البلدية س��وف تشجع

هوالند والحريري خالل لقائهما في باريس
كافة الفرقاء السياسيين على التفكير
جديا ً في إجراء االنتخابات الرئاسية
والتشريعية».
وف��ي ش��أن م��ا ع��رض��ه البطريرك
الماروني بشارة الراعي على الرئيس
الفرنسي من خ��ي��ارات بشأن الفراغ
الرئاسي ،ال سيما إص��راره على لقاء
ال��ح��ري��ري م��ع رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،أجاب
الحريري« :ال مشكلة لدي في اللقاء مع
العماد عون ،ولكن يجب أن نحدّد هدف
اللقاء .في النهاية نحن لدينا مرشح
رئاسي هو النائب سليمان فرنجية،
ون��ك��ن بالمقابل للعماد ع���ون ك� ّل

االحترام والمحبة ،وال بد من التوصل
إل���ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية.
وأن��ا كرئيس ح��زب سياسي« ،تيار
المستقبل» ،قلت إنه ال مانع لدينا أن
يكون للفريق اآلخر األكثرية وينزلوا
إلى مجلس النواب وينتخبوا العماد
ع��ون ،فنحن لن نعطل وال نعتبر أن
التعطيل حق دستوري .وعليه ،فما هو
الهدف من اللقاء مع العماد عون؟ هل أن
نقتنع به كمرشح رئاسي؟ هناك حلفاء
له في الثامن من آذار يجب أن يتباحثوا
فيما بينهم للتوصل إلى الحل ،وليس
أن يتحدثوا مع سعد الحريري إلقناعه
بهذا الحل».

التقى عدداً من الم�س�ؤولين الأميركيين و�أبناء الجالية

�إبراهيم� :سنبقى العين ال�ساهرة التي تر�صد ما يحيط بلبنان من تحديات
عريجي مستقبالً موراتينوس
واصل وزير الخارجية اإلسباني السابق ميغيل أنخيل موراتينوس الذي
يزور بيروت راهناً ،برفقة السفيرة اإلسبانية لدى لبنان ميالغروس هيرناندو
وايشيفاريا ،جوالته على كبار المسؤولين ،فزار اليوم رئيسي مجلس النواب نبيه
بري ورئيس الحكومة تمام سالم وبحث مع كل منهما في التطورات في المنطقة.
كما زار موراتينوس وزي��ر الثقافة ريمون عريجي وأطلعه على االحتفال
الموسيقي لبعض بلدان المتوسط المنوي إقامته في قاعة حقوق اإلنسان في مقر
األمم المتحدة في جنيف في  9تموز المقبل .علما ً أنّ الفنانين اللبنانيين السوبرانو
تانيا قسيس وعازف الكمان آرا ماركيان سوف يشاركان في هذا الحفل ،والذي
سينقل مباشرة عبر عدد من شاشات التلفزة.
وتطرق اللقاء إلى إمكان تنظيم حفل موسيقى مماثل في لبنان العام المقبل،
بهدف تفعيل الحوار وتبادل الثقافات بين دول المتوسط.
وكان موراتينوس التقى وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم.

عاد مساء أول من أمس إلى بيروت المدير العام لألمن
العام اللواء عباس ابراهيم بعد زيارة قام بها إلى الواليات
المتحدة األميركية ،بناء على دعوة رسمية التقى في خاللها
كالً من مدير وكالة االستخبارات المركزية االميركية جون
برينن ،مديرة قسم الشرق األدنى في وزارة الخارجية آن
باترسون ،المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن
جيمس أوب��راي��ن ،كبير مستشاري الرئيس األميركي
لشؤون األمن القومي روبرت مالالي ،ومسؤولين آخرين
في اإلدارة األميركية.
كما زار اللواء ابراهيم السفارة اللبنانية في واشنطن
والتقى القنصل حسين ح��ي��در ،ولبى دع��وة الجالية
اللبنانية في مدينة ميشغن في ديترويت التي أقامت على
شرفه حفل استقبال ،تخلله غداء في حضور أبناء الجالية
وفعاليات المدينة.
ودعا ابراهيم المغتربين إلى «مساعدة وطنهم والوقوف
إل��ى جانبه» ،مؤكدا ً «أنّ األجهزة العسكرية واألمنية
ستبقى العين الساهرة التي ترصد ما يحيط بلبنان من
تحديات».
ولفت إلى «أنّ لبنان يعيش أوقاتا ً صعبة ،تتوارد عليه

األخطار من داخل ومن خارج ،وهو ضحية استراتيجيات
دولية واقليمية متعارضة ،لكنه قادر على تجاوز هذه
األخطار واالنتصار عليها إذا تحصن شعبه بالمناعة
الكافية ،وأحبط الخطط التي تود إضافة وطنه إلى الئحة
ال��دول المجاورة التي تدمرها الحروب األهلية ،ويغرز
اإلره��اب سكينه في جسدها ،مستخدما ً أش� ّد األساليب
فظاعة».
وأش��ار إلى أنّ لبنان «استطاع بأجهزته العسكرية
واألمنية من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دولة ،أن
يدفع جحافل اإلرهابيين عن حدودنا ويجفف بؤرهم في
المناطق القريبة منها ،ويكشف الخاليا النائمة المبثوثة
في ك ّل لبنان في عمليات استباقية نوعية جنبت الوطن
وأبناءه الكوارث والمآسي ،وهو يرصد ما تبقى من خاليا
ويطبق عليها الخناق .فكانت النتائج التي حققتها االجهزة
األمنية وس��ط شغور رئاسي ،وتخبّط سياسي وتعثر
رسمي ،تعجز عنه دول مقتدرة تمتلك الوسائل الالزمة
لمواجهة هذا الخطر المستفحل .وهو أمر غاية في األهمية
يع ّوض قصور اللبنانيين في ح ّل مشكالتهم السياسية
بأنفسهم».

وأكد أننا «سنبقى العين الساهرة التي ترصد ما يحيط
بلبنان من تحديات ،والقوة المتحفزة لش ّل السواعد التي
تحاول القبض على عنقه ،وال��درع الواقية التي تصون
المواطن وتحفظ السلم األه��ل��ي» .وق���ال« :إنّ تحديد
مكامن الخلل والعقبات الداخلية والخارجية التي تعيق
مسيرة بناء لبنان للمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا ً
وهدوءاً ،ينقصه مواكبة لبنان الجغرافيا والديموغرافيا
لـ «لبنان االغتراب» ،بوصفه قيمة وثروة ثقافية ومعرفية
واقتصادية واجتماعية».
وتابع« :دوركم كبير وحضوركم في العالم قيمة مضافة
ال تستوي إال إذا كان هناك تعاون دائم وشراكة مستمرة
بين لبنان المقيم ولبنان المغترب ،من خالل تبادل اآلراء
تصب في خدمة الوطن وتنمية قدرات
واالقتراحات التي
ُّ
الدولة وتطوير مؤسساتها على كل الصعد والمجاالت».
وأعلن أنّ «وطنكم على خط الزالزل واألزمات االقليمية
الملتهبة ،عانى منها أمنيا ً واقتصاديا ً وديمغرافيا ً وسياسياً،
لكنه يبقى كطائر الفينيق يبعث حيا ً من الرماد ،وينطلق
مجددا ً ليعيد دوره التاريخي كبيئة حاضنة للحضارات
المتعددة واألديان والثقافات والعيش المشترك».

ابراهيم متحدثا ً أمام أبناء الجالية في مشيغن
وختم ابراهيم« :نحن لن نيأس بالرغم من ك� ّل ما
يجري .ولبنان ،الوطن والكيان الذي عرفتموه ،سيبقى
بلد ال��ح��ري��ات واإلن��س��ان مهما اش��ت��دت عليه المحن
واألزم���ات ،وطالما أنّ شعبه األب��ي المقيم والمغترب،
يرفض ال��ذل واالن��ص��ي��اع ،ومتمسك بصيغة العيش
الفريدة في العالم ،التي ارتضاها ليؤسس من خاللها
نظاما ً ديمقراطيا ً برلمانيا ً يرتكز على ت��داول السلطة
وانتظام عمل المؤسسات الرسمية والقضائية وحماية
حرية التعبير واالقتصاد الحر».

