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توطين ال�سوريين حقيقة...
 روزانا ر ّمال

حسين ح ّمود
ليس القرار األميركي األخير  2297الهادف إلى «تجفيف تمويل
حزب الله» ،بجديد في إطار الحرب على المقاومة التي تشنّها الواليات
المتحدة األميركية وحلفاؤها الخليجيون ،إذ سبق أن صدرت قرارات
مماثلة قد تكون أق � ّل ح �دّة وقسوة من ال�ق��رار األخ�ي��ر ،وم��ع ذل��ك لم
«يتح ّمس» حاكم المصرف المركزي رياض سالمة لتطبيقها ،كما فعل
مع القرار .2297
فقد أسرع الحاكم إلى إصدار التعاميم (ال سيما التعميم رقم )137
ينص على فرض عقوبات
التي تلزم المصارف اللبنانية بالقرار الذي ّ
قاسية على ال�م�ص��ارف ال�ت��ي تفتح حسابات ل�ح��زب ال�ل��ه أو تس ّهل
مسا ًبالسيادة اللبنانية متهما ً
التعامالت معه .األمر الذي اعتبره الحزب ّ
سالمة بـ«االنصياع غير المب ّرر لسلطات االنتداب األميركي النقدي
على بالدنا» ،محذرا ً من التداعيات السلبية للتعاميم التي «من شأنها أن
تزيد وتفاقم األزمة النقدية وتدفع البالد نحو اإلفالس بسبب ما سينتج
من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف ،األمر الذي يع ّرض البالد
النهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة لالحتواء».
لكن س�لام��ة ر ّد على منتقدي ال�ت��زام��ه بتنفيذ ال �ق��رار األميركي
بالتوضيح أنّ قانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا ً«هو قانون أميركي
مطلوب تطبيقه عالميا ً وفي لبنان ،وبالتالي فإنّ التعميم رقم  137كان
واجبا ً قانونيا ً لبنانياً» ،رابطا ً مسألة تأمين االستقرار التسليفي الذي
هو أحد واجبات المصرف المركزي ،بحسب المادة  70من قانون النقد
والتسليف ،بتطبيق القرار األميركي.
ليس لهذا السبب فحسب التزم سالمة بالتوجيهات األميركية ،بل
هناك ما يتعلق بـ«إراحة» المصارف» ،ويؤكد «مالءمة العمل المصرفي
في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً» وإالّ «سيصبح قطاعنا المصرفي
معزوالً عن العالم» .ولزيادة التهويل أشار سالمة إلى «أنّ تمويل لبنان
يرتكز أساسا ً على األموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين،
وأنّ المقيمين بحاجة إل��ى تواصل مصرفي خارجي واس��ع ودائم
لتمويل االستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية».
وقد سارع بعض المصارف إلى تطبيق القرار األميركي وتعميم
سالمة ،بالرغم من محاولة ح��زب الله اح�ت��واء ه��ذا الموضوع عبر
وسطاء للتفاوض ،أبرزهم النائب السابق أمين شري ،فيما كلّف وزير
الصناعة حسين الحاج حسن وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فيّاض بالتواصل مع جمعية المصارف ،وكان لقاء أمس بين فياض
ورئيس الجمعية جوزيف طربيه.
لكن إذا ك��ان��ت ت�ب��ري��رات س�لام��ة واق�ع�ي��ة وتنطلق م��ن النصوص
القانونية اللبنانية لحماية المصارف اللبنانية والمودعين اللبنانيين،
ومنهم بعض جمهور حزب الله نفسه ،إال أنه يعلم أنّ الرؤية األميركية
في قرارها ض ّد حزب الله تستهدف المقاومة وإنْ استخدمت تعبير
وصف «اإلرهاب واإلجرام» لتبرير قرارها .فلو كانت حقا ً تريد تجفيف
مصادر تمويل اإلرهاب التخذت قرارات عقابية ض ّد تركيا مثالً التي
تشتري النفط من تنظيم «داع��ش» ال��ذي ُيجمع العالم على أنه تنظيم
إرهابي بدليل ما قدّمته روسيا من وثائق وبيانات وص��ور لألقمار
االصطناعية اطلع عليها مجلس األمن الدولي وطبعا ً الواليات المتحدة
األميركية.
قد يكون هذا األمر ليس من صالحية سالمة الذي تقتصر مهامه
على ال �ش��ؤون النقدية ،لكن المسؤولية األس��اس�ي��ة تقع على عاتق
الحكومة التي حتى اللحظة لم تح ّرك ساكنا ً في وجه اإلدارة األميركية
احتجاجاً ،على األق ّل على قرارها ال ُمجحِ ف بحق المقاومة المعترف بها
في البيانات الوزارية كلها ،ومنها بيان الحكومة السالمية.
لكن هذا الموضوع لم يمنع أوساطا ً سياسية في معرض انتقادها
لـ«حماسة» سالمة من الغمز من قناة االستحقاق الرئاسي ،معتبرة
أنّ الطموح إلى رئاسة الجمهورية قد يكون بدأ يراوده في ظ ّل انسداد
األفق أمام المرشحين الحاليين ،وبدء البحث عن بدائل قد يكون حاكم
المركزي أحدها ،بالرغم من وجود أكثر من فيتو سياسي داخلي عليه.
وتعزو األوساط رأيها هذا بزيارة سالمة إلى باريس ثم واشنطن
مالحظ ًة أنّ الزيارتين ،وال سيما الزيارة إلى العاصمة األميركية ،لم
تحصل قبل صدور المراسيم التطبيقية للقرار األميركي للبحث مع
السلطات األميركية في أحقية أم عدم أحقية القرار ،بل بعد صدور تلك
المراسيم التي أدخلت القرار حيّز التنفيذ والتي أتبعها سالمة بتعاميمه
للمصارف.
في الخالصة ،ومهما يكن من خلفيات لموقف سالمة ،فإنّ المرحلة
المقبلة ستكون محتدمة داخليا ً وال سيما على الصعيد الحكومي
والوضع السياسي العام.

ن�شاطات

خفايا
خفايا

تتوالى اجتماعات فيينا لوضع أسس للح ّل السياسي
في سورية من دون أن تتضح معالم بداية أو نهاية هذا
المأزق ال��ذي بدأ يشكل معضلة دولية يخشى أن يطول
البت فيها ،فتزداد التعقيدات بازدياد الوقت ووالدة عناصر
جديدة ،فاألزمة في سورية لم تكن أول األمر كما هي الحال
عليه اليوم ،ال بعواملها وال أفرادها وال الالعبين فيها ،ففي
بضعة أشهر يضاف عنصر جديد ويضخ ف��ي الساحة
السورية لم يكن مسبقا ً أحد أوجه االستقرار فيها أو حتى
الحرب ،فـ»داعش» على سبيل المثال احد المواليد الجدد
لألزمة ،ومثله بعض الكتائب والفصائل األخرى التي لم
تكن موجودة باألسماء والصفات التي هي عليها اليوم.
كذلك لم يكن اإليرانيون العبين بارزين أو مباشرين
في الساحة السورية ،ولم يكن حزب الله أيضا ً واحدا ً من
البنادق المعلن عنها هناك ،فالحزب لم ينض ّم إلى الميدان
في العام األول من األزم��ة ،تركيا أيضا ً ع � ّززت حضورها
المباشر وباتت أحد عناوين الشمال السوري ،باإلضافة إلى
ّ
ملف األكراد ،ومن ثم التدخل الروسي العسكري المباشر...
ك ّل هذه عناصر خلقتها إطالة األزمة ،فازدادت تعقيداً،
لكن بالنسبة للبنان تبقى أزمة أساسية اختلقت بتتابع مع
تلك المذكورة خضت الدول الغربية واألوروبية على وجه
الخصوص ،وحركت المنظمات والقوى الدولية والوجوه
األممية نحو لبنان وهي أزمة النازحين السوريين.
تقدّم رئيس وزراء بريطانيا فيليب هاموند نحو لبنان
بزيارة سريعة جاب فيها على مخيمات الالجئين ،فتبعه
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند بزيارة مشابهة متخطيا ً
حتى غ��ي��اب رئ��ي��س للجمهورية رام��ي �ا ً ك�� ّل الحسابات
الديبلوماسية والشكليات ،وكان أمين عام األمم المتحدة
ب��ان كي م��ون قد ح � ّل ضيفا ً لثالثة أي��ام في البالد لألمر

عينه ،ك ّل هذا يحكي الكثير عن هذه األزمة التي تعتبر على
ما يبدو صفارة إن��ذار ال��دول الكبرى في مرحلة اإلره��اب
و«اإلسالموفوبيا» التي تعيشها أوروب��ا من المتشدّدين
الذين هاجموا مراكز حيوية واستهدفوا مدنيين عزال ً في
أحداث دموية مثل تلك التي جرت في فرنسا وبلجيكا...
تتحدث المصادر الديبلوماسية في فيينا عن قلق بالغ
من الملف وع��ن «حيرة» تحيط بالمسؤولين الغربيين
بين اولوية البت في مصير النازحين بالبلدان المجاورة
او بين ح ّل االزمة سياسياً ،من دون أن يكون بندا ً اساسيا ً
عليها ،فيت ّم التف ّرغ الحقا ً للموضوع لكونه إنسانياً ،ولهذا
السبب تكثفت الزيارات إلى البلدان التي تض ّم نسبة اكبر
من الالجئين مثل لبنان واالردن وتركيا ،ويبدو ان القرار
النهائي بالملف لم يتخذ بعد بسبب عدم االتفاق على مخرج
لألزمة يرضي الدول المضيفة.
األبعاد السياسية واألمنية التي تسيطر على الحكومات
الغربية هي نفسها تلك التي تسيطر على الدول المضيفة،
فلبنان مثالً غير قادر على تح ّمل فكرة استيعاب عدد من
السكان يضاف إل��ى تعداده ال��ذي يعني تأمين خدمات
صحية ومعيشية غير ممكن االستحصال عليها إال عبر
المساعدات والهبات الدولية ،وهذا أيضا ً لم يعد مطروحا ً
في كواليس مباحثات الح ّل السياسي في سورية ،حسب
توضيح وزير خارجية لبنان جبران باسيل ،الذي حضر
ّ
الملف
اجتماعات مؤتمر فيينا ،فهو لفت االنتباه إلى أنّ هذا
مهمل بشكل كبير ،لكنه لفت أيضا ً إلى نقاط خطيرة جدا ً
تؤكد على جدية التوجه نحو توطين الالجئين في الدول
المضيفة.
ي��ق��ول باسيل إن��ه استمع إل��ى ب��ي��ان��ات ع��دي��دة وال��ى
مواقف ممثلي دول أوروبية ودول عظمى ،وأنهم يطرحون
سيناريوات مريبة بشأن الموضوع ،مثل السعي إلى إبقاء
الالجئين في البالد المجاورة مع سورية ،والسعي إلى
التخلص من فكرة الهبات الدولية والتوجه نحو إيجاد

الصباح مجتمعا ً إلى جنبالط في الكويت

حلول تؤ ّمن معيشة أكثر استقرارا ً لهم مثل وظائف أو أعمال
يتوجهون نحو الثبات أكثر في البلدان
أو غيرها تجعلهم
ّ
التي يعيشون فيها ،فينض ّمون إلى نسيجها تدريجياً...
التوطين ليس فزاعة ،هذا ما يؤكد عليه باسيل ويتحدّث
بقلق بالغ عن مطالعته للملف.
مصدر متابع للملف مق ّرب من سورية يقول لـ«البناء»
إ ّنه يمكن االستفادة من ملف النازحين السوريين بطريقة
ّ
ملف
عكسية مما هو مطروح اليوم ،أو ما يظهر على انه
يعقد الحلول الدولية لالزمة السورية ،وذلك عبر جعله
م��ادة ضاغطة على المجتمع الدولي ت��ؤدّي إل��ى تسريع
الح ّل السوري بدال ً من إطالة مدى المباحثات ،وهنا يجب
على الحكومات وأبرزها الحكومة اللبنانية وممثليها في
المؤتمرات السياسية المرتبطة بالملف التمسك بموقفها
الرافض بشكل قاطع أليّ طرح أو عرض أو هبة يكون ثمنها
التوطين .فالموقف الثابت في ه��ذا اإلط��ار يتكفل وحده
اإلسراع بتذليل العقبات التي تعرقل الح ّل كي يعمل على
ع��ودة جزء أساسي من النازحين السوريين إلى بالدهم
وتفريغ المخيمات.
كالم المصدر يستحضر تصريح باسيل بعد خروجه من
جلسة الحوار الذي يقول فيه «متفقون على رفض التوطين
لغير اللبنانيين» ،لكنه يتساءل :ما هي اإلج��راءات التي
تقوم بها الحكومة؟
كالم وزير الخارجية يشير إلى قلق حقيقي يدور بهذا
اإلطار ويستوجب على أساسه التأكد من موقف الحكومة
الرافض أليّ شكل من أشكال التوطين المخفية.
عقدة النازحين السوريين تشكل أيضا ً عند «اإلسرائيليين»
استثمارا ً ناجحا ً ق��ادرا ً على خلق بؤرة أمنية خارجة عن
الشرعية الدولية تمكنها االستخبارات «اإلسرائيلية» من
التغلغل فيها او الجماعات المتطرفة ،فتنطلق منها وعبرها
لتنفيذ مهمات أمنية فتزعج حزب الله بأكبر قدر ممكن
وتصبح ورقة العبة باألمن الداخلي...

مرا�سم ع�سكرية تكريمية لل�شهيد م�صطفى بدرالدين في دم�شق

قاووق� :صمود �سورية حمى لبنان والق�ضية الفل�سطينية
أقامت المقاومة اإلسالمية ،مراسم عسكرية تكريمية في «صحن مقام السيدة
زينب» ،في العاصمة السورية دمشق« ،تخليدا ً لتضحيات» القيادي في حزب
الله الشهيد مصطفى بدر الدين ،بحضور نائب رئيس المجلس التنفيذي في
الحزب الشيخ نبيل قاووق ،ممثل السيد علي الخامنئي في سورية أبو الفضل
الطبطبائي ،ممثل عن رئيس الحكومة السورية ،رئيس الهيئة العلمائية في
سورية عبد الله نظام ،وفد من الضباط العسكريين واألمنيين من مختلف
تشكيالت ال��ق��وات المسلحة ف��ي الجيش ال��س��وري ،وممثلين ع��ن القوى
الفلسطينية ،وجيش التحرير الفلسطيني ،ووفد من القيادة العسكرية في
المقاومة اإلسالمية ،باإلضافة إلى عائلة الشهيد.
بداية ،ألقى أسامة كلمة المجاهدين معتبرا ً أنّ «مرتبة الشهادة هي من أرفع
وأسمى درجات الكمال اإلنساني ،وال يوفاها إال ذو حظ عظيم ،وال بد لإلنسان
المجاهد أن يكد ويتعب ويجد للوصول إلى هذه القمة».
ثم كانت كلمة رئيس أركان الجيش السوري ألقاها رئيس اإلدارة السياسية
اللواء أسامة خضور ال��ذي ق��ال« :إننا في سورية شعبا ً وجيشا ً وقيادة،
إذ نبارك لجميع رجال المقاومة األبطال ،وآلل الشهيد البطل ،ولك ّل مقاوم
شريف في هذه األمة باستشهاد القائد الحاج مصطفى بدر الدين ،نؤكد اليوم
أننا باستشهاده سنزداد إصرارا ً وعزيمة واندفاعا ً وإقداما ً في مواجهة هذا
المشروع الصهيوني التكفيري ،الذي يستهدف كرامتنا وسيادتنا وقرارنا
المستقل ،وتاريخنا وحاضرنا ومستقبل أبنائنا ،وسنواصل البذل والفداء
على طريق شهدائنا األبرار ،وسنحقق االنتصار معا أيها الشرفاء المقاومون،
بدعم أصدقائنا المخلصين ،وفي مقدمتهم جمهورية إيران اإلسالمية ،وروسيا
االتحادية ،وك ّل الشرفاء حول العالم ،فتحية لروح الشهيد القائد الحاج
مصطفى بدر الدين ،وألرواح رفاقه الشهداء األب��رار في المقاومة الوطنية
اللبنانية ،تحية ألرواح شهدائنا األبرار في الجيش العربي السوري ،وألرواح
الشهداء األب��رار من أصدقائنا في روسيا االتحادية وإي��ران ،تحية ألمهات
الشهداء والجرحى ،ولعائالتهم الصابرة والصامدة ،تحية لرجال المقاومة
الوطنية اللبنانية الشرفاء ،الذين ما بخلوا يوما ً بالعرق والدم ،ثابتين في
ميادين القتال والجهاد ،مقدمين أروع دروس التضحية والبطولة والفداء،
والصبر والسلوان لعائلة الشهيد البطل ،وإن على موعد مع النصر قريب».
ووصلت إلى المراسم برقية من اللواء قائد الحرس الجمهوري في سورية
قدم فيها التهانئ والتبريكات إلى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله باستشهاد «القائد الجهادي الكبير والمقاوم المؤمن الشجاع مصطفى بدر
الدين الذي اغتالته يد الحقد والغدر واإلجرام ،وهو يقوم بواجبه الجهادي

قاووق
المقدس على أرض سورية المباركة إيمانا ً بالله سبحانه ،وإحقاقا ً للحق،
وإزهاقا ً للباطل ،ودفاعا ً عن األرض والعرض والمقدسات ،وإع�لاء لراية
العروبة واإلسالم ،فروى بدمه الزكي الطاهر تراب الوطن المقدس ،وامتزجت
الدماء الطاهرة لتزهر بيارق النصر المؤ ّزر بإذن الله تعالى ،وارتقت روحه
الطاهرة إلى سماء المجد والخلود لتستقر إلى جوار باريها آمنة مطمئنة،
مجسدا ً بذلك النموذج األسمى في البذل والعطاء وعمق االنتماء ،وقد انضم
باستشهاده إلى مواكب الخالدين من الشهداء والصديقين».
وفي الختام ،ألقى الشيخ قاووق كلمة المقاومة اإلسالمية ،فاعتبر «أنّ ذو
الفقار ،قائد استثنائي ،نعم عبقري هو ،استراتيجي هو ،اسمه يؤرخ للبطولة
واالنتصار ،هو الذي قاد أهم العلميات النوعية ،هو الذي قاد حرب العقول ،هو
الذي قاد االنتصار في تموز  ،1993وفي نيسان  ،1996هو الذي عاش أربعين
سنة مقاومة ،تلة مسعود في بنت جبيل تشهد له في عام  ،1977تالل مارون
الراس تشهد له في عام  ،1978وخلدة في عام  ،1982وجراح خلدة وسام
بقي معه طول العمر ،كل الميادين تشهد له ،هو السيد ذو الفقار يحمل بندقيته
ويتابع ويقارع العدوان ،يسقط المشاريع الكبرى ،ويصنع مع إخوانه أعظم

لحود يلتقي فرنجية

المجل�س الماروني:
ال يمكن تجاوز قطوع الرئا�سة

(داالتي ونهرا)

لحود وفرنجية
عرض الرئيس العماد إميل لحود مع رئيس تيار
ال��م��ردة النائب سليمان فرنجية المستجدات على
الساحتين اإلقليمية والمحلية ،في حضور النائب

االنتصارات لخير أمة أخرجت للناس».
وش�دّد ق��اووق على «أنّ سجل السيد ذو الفقار حافل باالنتصارات على
العدو اإلسرائيلي والعدو التكفيري ،وهذا السجل الحافل يجعلك هدفا ً دائما ً
للتكفيريين واإلسرائيليين ،ومن الطبيعي جدا ً أن يكون قتل السيد ذو الفقار
مطلبا ً إسرائيليا ً وتكفيرياً ،ال نسأل عن األدوات ،فالشهيد السيد ذو الفقار قائد
جهادي كبير في المقاومة مضى شهيدا ً في معركة الدفاع عن سورية ولبنان
واألمة ،وأنّ إسرائيل والتكفيريين والنظام السعودي ،فرحوا بشهادة السيد
ذو الفقار وظنوا أنّ بشهادته سيتراجع حزب الله عن مشاركته العسكرية في
سورية ،ولكم ومن هنا من جوار ضريح موالتنا زينب ،من هنا من ساحات
المواجهة نقول إلسرائيل والعصابات التكفيرية والنظام السعودي ،يمكنكم
أن تراهنوا على أي شيء إال على تراجعنا في المعركة ض ّد اإلرهاب اإلسرائيلي
والتكفيري ،فمشاركتنا في المعركة ضد العصابات التكفيرية واجب وطني
وأخالقي وإنساني وضرورة استراتيجية لحماية لبنان وسورية والمنطقة
واألمة ،ونحن كما باألمس واليوم وغدا ً سنبقى إلى جانب الجيش العربي
السوري نكمل المعركة ض ّد اإلرهاب التكفيري والعدوان اإلسرائيلي بك ّل إرادة
وقوة وعزم ،ولن نبدل تبديالً ،ولن نتهاون أو نتساهل في مواجهة العدوان
التكفيري وسنكمل االنتصارات حتى تحقيق النصر الحاسم».
وتابع قاووق« :قبل أربع سنوات اجتمع وزير خارجية السعودية ووزير
خارجية قطر ووزير خارجية تركيا وحدّدوا موعدا ً لسقوط دمشق ،وقالوا إنّ
أول شهر رمضان من سنة  2012سيكون الموعد لسقوط دمشق ،ولكننا اليوم
على أعتاب شهر رمضان  2016وها هي دمشق تتألق بصمودها وانتصارها،
تتألق عاصمة وقلعة للمقاومة ،وتنتصر ك ّل يوم بقيادة الرئيس الشجاع
الدكتور بشار األسد ،فدمشق اليوم تفضح هزيمة النظام السعودي ،وهي
في كل يوم تفضح هزيمة المشروع التكفيري على سورية ،ألنها صمدت أمام
عدوان يدعمه أكثر من مئة دولة في العالم بالسالح والمال والتحريض»،
مؤكدا ً «أنّ صمود سورية حمى لبنان والقضية الفلسطينية وحمى األمة من
أن تسقط بيد األدوات التكفيرية التي تخدم المشروع اإلسرائيلي».
وختم الشيخ قاووق« ،معاهدا ً السيد ذو الفقار أنه بشهادتك تتأجج فينا
روح الجهاد والمقاومة ،ولن يطول الوقت حتى يشهد العالم كله أن دماء
الشهيد السيد ذو الفقار قد عجلت في هزيمة المشروع التكفيري في سورية،
وأنّ ميادين الجهاد والقتال كلها تشهد أننا في حزب الله أهل الحرب وصناع
االنتصارات ،هذا وعد المقاومة وهذا عهد صاحب العهد والوعد الصادق السيد
حسن نصر الله».

�أعرب عن ارتياحه لإجراء االنتخابات البلدية

ميقاتي مستقبالً كاغ
 استقبل أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،في قصر
بيان في الكويت ،رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط وعقيلته
نورا ،في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور وفيصل المطوع.
والتقى جنبالط والوفد المرافق ،رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر
مبارك الحمد الصباح وكان عرض للتطورات السياسية الراهنة في لبنان
والمنطقة.
 بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع ممثلة شؤون
الالجئين في لبنان ميراي جيرار القضايا المتعلقة بالنازحين السوريين
في لبنان ودعم المديريات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات التي هي
على تماس مباشر مع أزمة النزوح ،وخصوصا ً المديرية العامة لألمن
العام والبلديات.
وتطرق االجتماع إلى مقررات مؤتمر لندن.
وكان المشنوق التقى وفدا ً من اتحاد العائالت البيروتية ،و وفدا ً من
رابطة أهالي رأس النبع االجتماعية ،و األمين العام التحاد المصارف
العربية وسام فتوح.
 التقى النائب علي فياض ،في مكتبه في مجلس النواب ،رئيس
جمعية المصارف جوزيف طربيه بعيدا ً عن اإلعالم.
 زارت ال ُمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ كالً من
الرئيس نجيب ميقاتي ووزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم وبحثت معهما
التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

رأى سياسي عتيق
أنّ حجة الذين عارضوا
مبادرة الرئيس نبيه بري
على طاولة الحوار أمس،
هي حجة ضعيفة جدا ً وال
أي
تستطيع الصمود أمام ّ
منطق ،فالقول إنّ إجراء
االنتخابات النيابية قبل
انتخاب رئيس الجمهورية
يجعل الحكومة مستقيلة
حكماً ،هو قول صحيح
في الظاهر ،ولكن في
الجوهر هم يعرفون أنّ
الحكومة ُتعتبر مستقيلة
حكما ً عند انتهاء الوالية
المم ّددة للمجلس
ُ
النيابي ،سواء انتخب
رئيس أو لم ُينتخب...
وعليه يكون هدفهم من
المعارضة مكشوفا ً
وواضحا ً وهو التسويف
والمماطلة وصوالً إلجراء
االنتخابات النيابية على
أساس قانون الدوحة...

السابق إميل إميل لحود.
وق��د استبقى لحود النائب فرنجية إل��ى مائدة
الغداء.

عر�ض التطورات مع ال�سفير الرو�سي

أعرب المجلس العام الماروني
ع��ن «ارت��ي��اح��ه ال��ب��ال��غ إلج���راء
االنتخابات البلدية واالختيارية،
نظرا ً ألهميتها الملحوظة في اتفاق
الطائف على ق��اع��دة الالمركزية
اإلدارية».
واعتبر المجلس خالل اجتماع
هيئته التنفيذية ،ف��ي م��ق� ّره في
المدور« ،أنّ إجراء هذه االنتخابات
بمثابة السابقة التي يمكن أن يبنى
عليها إلجراء اإلنتخابات النيابية.
فال عذر بعد اليوم من التحفظات
األمنية التي سجلت إنجازا ً أمنيا ً
لوزير الداخلية نهاد المشنوق».
وأك��د المجتمعون «أن ك ّل هذه
االنتخابات ،على أهميتها ،تبقى
ب�ل�ا ج����دوى ف���ي غ��ي��اب ال��راع��ي
األس���اس���ي ل��م��ؤس��س��ات ال��دول��ة
والضامن ال��دس��ت��وري لها بحكم
ق��س��م��ه ال��ي��م��ي��ن ال��دس��ت��وري��ة».

واعتبروا «أنّ الخطوة التالية ال
يمكن أن تتجاوز قطوع االستحقاق
الرئاسي ألنه الوحيد الذي يضع
النواب أمام مسؤولياتهم إلنجاز
ق��ان��ون إن��ت��خ��اب��ي ج��دي��د يشكل
منطلقا ً إلجراء إنتخابات تشريعية
بعد تشكيل حكومة جديدة».
وه��ن��أ ال���ح���اض���رون «ال����روح
األخوية التي تجلت في المصالحة
المارونية بين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية وانعكست في
البيئة الحاضنة للمحازبين تاركة
هامشا ً معينا ً لحرية الناخب بعيدا ً
م��ن أي ض��غ��وط أو ات��ه��ام��ات».
وتمنوا «أن تنعكس هذه الحالة
ال��م��ت��وح��دة ف��ي ص��ف��وف ال��ق��وى
المتصالحة على سائر األح��زاب
وال���ت���ي���ارات ال��م��س��ي��ح��ي��ة ،ألن��ه��ا
تشكل النواة األساسية الستعادة
دوره��م المفقود منذ زم��ن ،والذي

�سليمان يحذر من خطورة التطبيع مع الفراغ
حذرالرئيسالعمادميشالسليمان،
خالل استقباله كتلته الوزارية والوزير
السابق سليم وردة ،م��ن «خطورة
التطبيع مع الفراغ الرئاسي ومن عدم
اعتبار شغور سدة الرئاسة أولوية
مطلقة ال يتقدمها شيء ،كونها صمام
أمان الدولة والناظم األول واألساسي
للمؤسسات ال��دس��ت��وري��ة ،األمنية
واالقتصادية» .ونبه من «التداعيات
السلبية الناتجة عن إص��رار بعض
ال��ق��وى ع��ل��ى تعطيل االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية وربطها بالخارج ومهادنة
بعض القوى والتسليم بهذا الواقع
الخطير على مستقبل لبنان».
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،اط��ل��ع الرئيس
سليمان من وزير الشباب والرياضة

عبد المطلب حناوي الذي ترأس جلسة
مجلس وزراء الشباب والرياضة
ال��ع��رب ف��ي ال��ق��اه��رة على مجريات
األنشطة الشبابية والرياضية التي
أقرت للدول العربية كافة ،إضافة إلى
اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي.
وقال حناوي بعد اللقاء« :بحثنا
في اللقاء الدوري مع الرئيس سليمان،
قبل جلسة مجلس الوزراء ،في البنود
المدرجة على ج��دول أعمال مجلس
ال�����وزراء ،وت��ط��رق��ن��ا إل���ى االوض���اع
المحلية واالقليمية .وأطلعت فخامة
الرئيس على نتائج زيارتي إلى القاهرة
والمشاركة في اجتماع وزراء الشباب
والرياضة العرب حيث أصبح لبنان

رئيسا ً للدورة الحالية ،وأقررنا في
االجتماع حوالي  30نشاطا ً للشباب
والرياضة في الدول العربية».
وعن موقفه من مسألة العقوبات
المصرفية األميركية ،أج��اب« :صدر
تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض
س�لام��ة اوض���ح فيه ك��ل األم����ور وال
يوجد صعوبة في األم��ر ،واأله��م أنه
ال يجوز إقفال أي حساب مصرفي من
دون الرجوع إلى الهيئة الخاصة في
مصرف لبنان».
كما بحث سليمان ف��ي األوض��اع
ال��دول��ي��ة م��ع السفير ال��روس��ي في
لبنان ألكسندر زاسيبكين ،والسفير
البرازيلي ج��ورج جيرالدو ق��ادري
والسفير األسترالي غلين مايلز.

الخازن مترئسا ً اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس

بات حاجة وطنية للبالد ولروح
المناصفة والمشاركة».
وأش��اد المجتمعون «بالحركة
القائمة على تطهير ال��دول��ة من
الفساد السياسي واإلداري برغم
المساعي المبذولة م��ن أط��راف
لإللتفاف على ملفات الفساد،
إال أنهم تمنوا على المسؤولين
ال��م��ض��ي ف���ي ت��ع��زي��ز وتشجيع
اإلجراءات القضائية حتى نهايتها.
ألن ال م��ع��ن��ى م���ن إث�����ارة وف��ت��ح
ملفات سوداء ال يتم تبييضها من
اللطخات الداكنة بحق المال العام
ومصالح المواطنين».
كما درس الحاضرون «ملفات
إدارية وصحية ومدرسية وعينية
ل��م��واك��ب��ة ال��م��س��اع��ي اآلي��ل��ة إل��ى
تحسين ظروف حياة المواطنين
من ك ّل الطوائف ،بقدر ما تسمح به
اإلمكانات المتاحة».

