2

حمليات �سيا�سية

السنة الثامنة  /األربعاء  20 /متوز  / 2016العــدد 2131
Eighth year / Wednesday / 20 July 2016 / Issue No. 2131

نتنياهو يتذ ّرع بالإ�سالموفوبيا لمواجهة حزب اهلل

�أميركا تخو�ض
حرب «�إ�سرائيل» العاجزة

 روزانا ر َّمال
حسين حمود

ربما صدف ًة أو بقصد ديبلوماسي ،وصلت السفيرة األميركية
الجديدة في لبنان إليزابيث ريتشارد لتسلّم مهامهما بالتزامن
مع الذكرى العاشرة النتصار لبنان ،بثالثية الجيش والمقاومة
والشعب ،على العدوان «اإلسرائيلي» الغاشم والذي استمر 33
يوما ً ابتدا ًء من  12ت ّموز .2006
وبصرف النظر عن «التوقيت» الديبلوماسي لتولي ريتشارد
مهامها ،فقد ك��ان مضمون تصريحاتها ف��اض�ح�ا ً بشكل وقح
وربما غير مسبوق في العالقات الديبلوماسية بين ال��دول ذات
السيادة على أرضها وشعبها ومك ِّوناتها السياسية والحزبية
واالقتصادية وغيرها من الشؤون الداخلية .فقد كشفت سفيرة
الدولة األكثر تشدّقا ً بالحريات وحقوق اإلنسان وتقرير مصير
الشعوب ،أنّ مهمتها األساسية في لبنان هي ش ّل قدرات حزب الله
ضاربة عرض حائط األصول واللياقات واألعراف الديبلوماسية
أي بلد في ك� ّل األمور
التي تشدّد على ع��دم التدخل في ش��ؤون ّ
وال�م��واض�ي��ع وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ه��ي ض�م��ن ص�لاح�ي��ات السلطات
أي بلد ال غير.
المركزية في ّ
لكن أوساطا ً سياسية لم تستغرب تصريح السفيرة األميركية
التي بدأت جوالتها البروتوكولية على المسؤولين اللبنانيين من
دون أن يسألها أحد في العلن ،عن مغزى كالمها الذي يستهدف
شريحة كبيرة ج��دا ً م��ن اللبنانيين وممثلة ف��ي مجلس النواب
والحكومة.
وفسرت األوساط عدم استغرابها لهذا التصريح بأنّ السياسة
ّ
الخارجية للواليات المتحدة في الشرق األوسط عموما ً ترتكز على
ثابتتين :الحفاظ على مصالحها النفطية وضمان أمن «إسرائيل».
وتساءلت األوساط ما إذا كان كالم السفيرة يعني تولي واشنطن
الحرب على حزب الله نيابة عن تل الربيع المحتلة ،بأساليب غير
عسكرية ،ما يكشف عجز «إسرائيل» عن خوض حرب مباشرة مع
المقاومة في لبنان.
وف��ي ه��ذا السياق تؤكد األوس��اط أنّ الكيان الغاصب ،بالفعل
غير قادر في هذه المرحلة وفي المدى المنظور على فتح الجبهة
الشمالية العتبارات عديدة ،أبرزها:
 - 1عدم جاهزية ما ُيس ّمى بالجبهة الداخلية «اإلسرائيلية»
أي عدوان على لبنان .وال
لتح ّمل تداعيات ترت ّد عليها يستج ّرها ّ
سيما أنّ األمين العام لحزب الله كان صريحا ً وواضحا ً في ذكر
«بعض» األهداف الخطيرة التي ستصيبها صواريخ المقاومة في
حرب مقبلة مع «إسرائيل» ،ومن هذه األه��داف معامل ومخازن
األسلحة الكيميائية والنووية ،بحيث ستتح ّول قدرات صواريخ
المقاومة عند سقوطها ف��ي تلك المخازن إل��ى م��ا يشبه القنابل
ال �ن��ووي��ة .وه��ذا م�ع��روف��ة نتائجه ب�ش��ري�ا ً وع�م��ران�ي�ا ً واقتصاديا ً
وعسكريا ً وكلها في غير مصلحة المحتلين كمستوطنين وكيان.
 2السبب الثاني ،وهو من النوع الخبيث ،إذ تحاذر «إسرائيل»إع��ادة مجابهة ح��زب الله مباشرة ،ألنّ ذل��ك سيطيح ك� ّل الخطط
أي معركة
الهادفة إلى تشويه صورة الحزب ،وبدالً من ذلك فإنّ ّ
ضدّه ستعيده إلى المكانة العالية ،لبنانيا ً وعربيا ً وإسالميا ً ودولياً،
التي اكتسبها بعد تحرير جزء كبير من الجنوب المحت ّل عام 2000
وزادت بعد انتصار تموز عام .2006
 - 3انشغال الواليات المتحدة بانتخاباتها الرئاسية المق ّررة
ف��ي ال�خ��ري��ف ال�م�ق�ب��ل ،وب��ال�ت��ال��ي ع��دم م�ن��ح «إس��رائ �ي��ل» الضوء
بأي عمل عسكري خارجي ،من اآلن وحتى انتهاء
األخضر للقيام ّ
االنتخابات وتولّي الرئيس الجديد منصبه.
ومع ذلك تشدّد األوس��اط على ض��رورة الحذر من عدو غادر
أي لحظة .ووس ��ط «التطمينات
أي م�غ��ام��رة ف��ي ّ
ق��د ُي �ق��دم على ّ
والمحاذير» ،يبقى التحرك األميركي على الساحة اللبنانية في
إطار الحرب المعلنة ،بك ّل األشكال ،على المقاومة؛ وهذا ليس س ّرا ً
بعدما أفصحت عنه ال��والي��ات المتحدة على لسان سفيرتها في
لبنان.
فهل ستر ّد الدولة هذا العدوان؟

ن�شاطات

تتغ ّذى طبيعة االشتباك بين ح��زب الله و«إسرائيل»
بتشابه جمع غير مقصود بين الطرفين لجهة عقيدة االنتماء
والتمسك باألرض وإثبات أحقيتها وجوديا ً من جهة واالنطالق
من مبدأ فكري عقائدي يساهم بمزيد من االندفاع نحو خوض
الحرب بكل أبوابها الممكنة لكسر اآلخر؛ كما يرغب الطرفان
تفسر مستوى
معتمدين على أيديولوجية غير قابلة للتجاهل ّ
إنجاز حزب الله كمنظمة محدودة القدرة مقابل «إسرائيل»
وتفسر أيضا ً طول
المفرطة باستخدام وسائل القوة واإلبهار
ّ
أم��د المعركة بين «إسرائيل» والفلسطينيين وم��ن الجهة
اللبنانية اهتمام «إسرائيل» بتعزيز عناصر التخلّص من حزب
الله باالستفادة من كل ما تمنحه الجغرافيا والسياسة معاً،
فتارة تتوجه للتخلص من حزب الله عبر التخلص من سورية
وأخرى تتوجه للتخلص من حزب الله بإغراقه بحروب طائفية
تعتمد على استخدام «اإلسالم» ذريعة انقسام وجدت طبيعيا ً
دس فيها.
ال عالقة أليّ ّ
نجحت «إسرائيل» باستخدام عنصر قادر على إحراج حزب
الله وحلفائه في المنطقة ،خصوصا ً اإليرانيين بالضرب على
الوتر الحساس المتعلق بنثر النزاعات والتش ّنجات الطائفية
وبعض األح��داث غير المفهومة والتي تحصل غالبا ً بشكل
مفاجئ لمعرفتها أنّ حزب الله عاجز عن الر ّد بالمثل لئال تقع
فتن مذهبية ال يريد الذهاب اليها .وقد ساعدت في هذا األمر
بلبنان عندما كان السفير األميركي جيفري فيلتمان مسؤوال ً عن
السياسة األميركية وحليفا ً لخصوم حزب الله .واستفادت من
اغتيال الحريري لتعزيز االنقسام بإدارة فيلتمان واستفادت
أيضا ً بإدخال حزب الله دوامة الحرب السورية التي غذتها
مع الغرب من أجل التخلص منه ومن سورية وإنهاك النظام
اإليراني كتحصيل حاصل.
ليس واردا ً بالنسبة لحزب الله االنخراط في دوامة العنف

(داالتي ونهرا)

 عرض رئيس «كتلة المستقبل النيابية» الرئيس فؤاد السنيورة مع
سفير األردن في لبنان نبيل مصاروة المستجدات واألوضاع العامة في
لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية.
ـ عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة اإلدارة والعدل والمكلفة درس
مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون االنتخابات النيابية جلستها
المقررة برئاسة رئيس اللجنة النائب نوار الساحلي وحضور النواب:
هاني قبيسي ،سيرج طور سركيسيان ،ايلي عون ،غسان مخيبر ،زياد
اسود ،سمير الجسر .كما حضر الجلسة المدير العام للشؤون السياسية
فاتن يونس.
وتابعت اللجنة درس مشروع القانون ال��رام��ي ال��ى تعديل قانون
االنتخابات النيابية.
 استقبل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل في
بيت الكتائب المركزي في الصيفي رئيس جهاز أمن الدولة اللواء جورج
قرعه وعرض معه المستجدات األمنية.
ـ التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى،
وفدا ً من قيادة منطقة بيروت في الحزب التقدمي االشتراكي برئاسة وكيل
داخلية بيروت في الحزب باسل العود.
واستقبل أيضا ً عضو الهيئة اإلدارية التحاد جمعيات العائالت البيروتية
المحامي حسن كشلي الذي قدم له دعوة لتكريمه في حفل عشاء يقيمه على
شرفه في منطقة الشبانية.

الساحلي مترئسا ً جلسة فرعية اإلدارة

المذهبي .وقد حذر أمينه العام أكثر من مرة اللبنانيين من
مغبة انفالت األمور راجيا ً عدم االلتفات إلى ايّ ضغط ،لكن
هذا ال يعني أنّ «إسرائيل» لم تستطع االستفادة من جانب
آخر من جوانب تعدّد المدارس اإلسالمية ،وفيها ما يكفي من
التطرف من أجل إدارت��ه بوجه حزب الله وحلفائه ،فكانت
القوى اإلرهابية التكفيرية مثل داعش والنصرة قادرة على
تنفيذ المهمة بشكل ال يؤذي «إسرائيل» وال يريح حزب الله
بالوقت نفسه.
هذه القوى التي وصلت للدول الغربية وضعتها أمام الخطر
نفسها الذي يعيشه الشرق األوسط ،خصوصا ً ما تع ّرضت
اليه سورية ،فما كان على الخبراء والقانونيين األوروبيين
سوى مراجعة األسباب من وراء انتشار التطرف في دول ال
تمتّ للشرق األوسط ونزاعاتها بصلة ليتبيّن فشل حكومي
ذريع نتيجة اإلمعان في إهمال بعض الجاليات العربية التي
تعيش في دول مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها.
يتحدّث مصدر ديبلوماسي عاش في دولة غربية لعقود
لـ «البناء» عن أبرز أسباب انتشار التطرف في فرنسا فيقول
«إنّ أبرز أسباب ما يجري اليوم هو ما ارتكبته الحكومات
المتعاقبة من تعزيز لظاهرة اإلسالموفوبيا بسبب اإلهمال
الذي لحق بالمسلمين من أصول عربية من الذين يعيشون في
ضواحي باريس التي يصعب أن ينوجد مثلها في بعض الدول
العربية النامية .وهذه قد تكون مفاجأة للبعض» ،ويتابع
المصدر« :ظاهرة اإلسالموفوبيا التي تنتشر كالنار بالهشيم
في أوروب��ا أنشأت نوعا ً من مشاعر التطرف واالصطفاف
بصفوف أصحاب األرض وهؤالء؛ ما يعني أننا قادمون على
المزيد من االرهاب اذا لم تت ّم معالجة هذه الظاهرة وتحسين
فرص معيشة الالجئين الذي ينزحون نحو التطرف بسبب
االهمال».
يبدو أن رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو
الغارق في تسويق نظرياته الحدودية مع الروس واألميركيين
بانتظار المفاوضات السورية يعاني إحراجا ً أمام الرأي العام

«اإلسرائيلي» ال��ذي يحيي ذك��رى حرب تموز منتظرا ً رؤية
«إسرائيلية» جديدة تحميه من مخاطر هجوم حزب الله في
أيّ وقت يراه مناسباً ،خصوصا ً أنّ حساب الحزب لم يقفل
لالنتقام لدماء مغنية ومن بعده كثر.
يخاطب نتنياهو في الذكرى العاشرة لحرب تموز شعبه
من أم��ام مقبرة العسكريين في القدس المحتلة فيقول إنّ
«إسرائيل» ستر ّد بقبضة من حديد في حال مهاجمتها من قبل
حزب الله معتبرا ً أنّ الحرب كانت اصطداما ً بين تنظيم إرهابي
متطرف يعتنق «عقيدة إسالمية» متشدّدة و«إسرائيل» الدولة
الديمقراطية و«الحرة».
يحاول نتنياهو استجداء والء «اإلسرائيليين» والتزامهم
عبر تخويفهم بما ي��ع � ّرض عقيدتهم للخطر ،فمواجهة
«إسرائيل» مع متطرفين إسالميين كحزب الله ،برأيه تعني
خطر إب��ادة وسحق هذا الكيان الذي يتواجه مع دمويين ال
يؤمنون بوجودها ،مستغالً الموجة العالمية التي تنثر هاجس
اإلسالم «اإلسالموفوبيا» ويسيء له كديانة وكمنتمين إليه،
والموحد ض ّد االرهاب ،معتبرا ً
مستفيدا ً من التعاطف الدولي
ّ
ان «اإلسرائيليين» يتع ّرضون لمثيل له واضعا ً حزب الله
بخانة «داعش» والنصرة» او «القاعدة» ومتف ّرعاتها نفسها
امام الجبهة الداخلية.
ال يجد نتنياهو في الذكرى العاشرة للحرب أيّ تفسير للفشل
«اإلسرائيلي» باعتراض الطائرة من دون طيار المنطلقة من
مرتفعات الجوالن التي أكدت لـ «اإلسرائيليين» أنّ حكومتهم
ليست حاضرة أليّ ح��رب وال يجدون ايضا ً تفسيرا ً لفشل
أجهزتهم األمنية في اكتشاف محاولة تفخيخ  12طائرة جرت
في مطار تل أبيب على شكل اختبار لجهوزية األمن هناك وما
بثته من ذعر في صفوف «اإلسرائيليين».
اليوم ،يتذ ّرع نتنياهو «باإلسالموفوبيا» ليب ّرر عجزه
وأسباب إخفاقاته وعدم قدرة «إسرائيل» على مواجهة تعاظم
قدرات حزب الله منذ دخوله الحرب السورية ،كما اعترفت
أجهزة استخباراتها.

استغرب نائب
بارز قول وزير
الصحة العامة
وائل أبو فاعور «إنّ
مشروع التغطية
االستشفائية
الشاملة للمسنّين هو
هدية من النائب وليد
جنبالط» ،وسأل:
كيف يمكن التوفيق
بين هذا الكالم
وبين ا ّدعاء محاربة
الفساد وااللتزام
بدولة القانون
والمؤسسات التي
من المفترض
أن يحصل فيها
المواطن على حقوقه
كاملة ودون منّة من
أحد!...

«ال�صحة» تطلق التغطية اال�ست�شفائية ال�شاملة للم�س ّنين

�سالم :لإنجاز الموازنة واتخاذ القرارات ال�صائبة في ملف النفط والغاز
أمل رئيس الحكومة تمام سالم أن «تتمكن الحكومة
في الشهرين المقبلين من إنجاز الموازنة بعد غياب عشر
س��ن��وات ،وأن ُتتخذ ال��ق��رارات الصائبة في ملف النفط
والغاز».
كالم سالم جاء خالل رعايته االحتفال الذي أقامته وزارة
الصحة العامة في السراي الحكومية أمس لمناسبة إطالق
التغطية االستشفائية الشاملة للمسنين في لبنان ،في
حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،وزير المال
علي حسن خليل ،وزير العمل سجعان قزي ،وزير البيئة
محمد المشنوق ،رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف
مجدالني ،النواب :مروان فارس ،مروان حمادة ،ميشال
موسى ،جيلبرت زوين ،عاصم عراجي ،أحمد فتفت ،رياض
رح��ال ،خضر حبيب وعبد اللطيف الزين وشخصيات
سياسية ونقابية واجتماعية وإعالمية.
وألقى سالم كلمة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها وزير
الصحة ،واصفا ً مشروع التغطية الصحية الشاملة بأنه
«مشروع طموح» .وق��ال« :نأمل أن ينجح هذا المشروع
ويتأكد ويستكمل في كل المجاالت الصحية األخ��رى.
ومن أبرز هذه المجاالت الصحة العامة للبالد .الصحة
السياسية والوطنية للبالد هي أيضا ً تحتاج إلى جهود
كبيرة وجبارة ونوعية للنهوض بالتحديات التي تواجه
لبنان واللبنانيين في ظ ّل الوضع المأساوي الذي تعيشه
المنطقة والعالم».
أض����اف« :ح��ت��ى اآلن ن��ح��ن ف��ي ل��ب��ن��ان متماسكون
ومتضامنون ومحصنون وبلدنا بأمن وأمان ،وإن شاء الله
يستمر في ذلك .ولكن من أجل هذا المطلوب معالجة ملفات
أساسية في البلد .باألمس تابعتم جلسة مجلس الوزراء
التي ناقشت التقرير المالي الذي عرض علينا من قبل وزير
المالية .وما يمكنني قوله إنه في جلسة األمس لمست ربما
وللمرة األولى أنّ هناك وعيا ً وإدراكا ً ومسؤولية عند جميع
إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامة في

خليل :للتعاطي
بم�س�ؤولية وتكامل بين
القطاعات المعنية كلها
لإنجاح هذه الفر�صة

السنيورة مستقبالً السفير األردني

خفايا
خفايا

البالد وضرورة أن نتجاوز في معالجتنا لهذا االستحقاق
الوطني الكبير الكثير من خصوصياتنا وحساسيتنا ومن
حاجاتنا السياسية الفئوية التي تطغى لألسف على الكثير
من الملفات».
وتابع« :لمسنا أن��ه ربما نحن مقبلون في الشهرين
المقبلين على معالجة هذا الموضوع بجدية ،فبعد عشر
سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إن شاء الله
موازنة تساهم في الكثير من حاجاته .ال أنفي أنه ال تزال
هناك عقبات ولكن آمل أن تذلل لنتمكن من إنجاز المزيد من
التحصين للوطن».
ولفت سالم إلى «أنّ هناك أيضا ً ملفات أخرى بحاجة
الى معالجة واالرتقاء إلى مستوى المسؤولية وأبرزها
ملف النفط والغاز الذي يتعلق بمستقبل أجيالنا وبلدنا.
ه��ذا الملف سيأخذ مجراه لنتمكن من اعتماد القرارات
الصائبة التي تحصنه .كما سنبذل جهودا ً في ملفات أخرى
مثل الكهرباء والنفايات واالتصاالت ،ألنّ العديد منها مع
األسف أصابته الحالة الصحية التي تعاني منها األوضاع
السياسية في البالد التي ما زالت إلى حد بعيد في وضع
حرج وفي العناية الفائقة».

سالم متحدثا ً خالل حفل اإلطالق
وختم« :المدخل األساس لمعالجة الخلل في جميع هذه
الملفات هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
أما أبو فاعور ،فاسته ّل كلمته بشكر رئيس الحكومة على
«تقديمه الدعم والرعاية واالحتضان لك ّل مبادرات وزارة
الصحة ،وال سيما مبادرة التغطية اإلستشفائية الشاملة
للمسنين في لبنان» ،الفتا ً إلى أنّ الرئيس سالم أخضعه
«لجلسة استجواب في عملة تعذيب ذهني ح��ول هذا
المشروع قبل أن يوافق عليه ويتبناه ،ما يعكس االهتمام
الكبير الذي يوليه رئيس الحكومة لما يعزز فكرة الدولة في
ذهن المواطن وفي الواقع».
وقال« :ال حاجة إلى الكثير من الدالئل عن قصور الدولة
في الكثير من وظائفها االجتماعية ،في حين أنّ الكثير من
الدول سبقنا إلى مرحلة باتت فيها المكتسبات اإلجتماعية
من الماضي وخارج النقاش ،بينما في لبنان تطرح األسئلة
الكثيرة حول هذه المكتسبات وكيفية تحصيلها».
وأوض��ح أنّ «مشروع التغطية االستشفائية الشاملة
للمسنين ال يستنبط العجائب ،إنما هو بموازنة  17مليار
ليرة لبنانية تؤمن التغطية واالستشفاء للمواطن اللبناني
الذي يفوق  64عاماً ،وذلك برفع التغطية من  85في المئة
إلى  100في المئة .فاإلنسان المسن بحاجة إلى من يقف
إلى جانبه ،والدولة أولى بذلك».
وأبدى تفهُّمه «للهواجس التي طرحها وزير المالية حول
إمكانية حصول استغالل للمشروع ،إنما هناك ضوابط
لمنع هذا اإلستغالل .وهذه الضوابط ستتم من خالل آلية
قبول  admission criteriaسيبدأ البدء بتطبيقها
في المستشفيات وم��ن واج��ب العاملين في ه��ذه اآللية
التمييز بين الحاالت التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات
والحاالت التي ال تحتاج إلى ذلك».
وأكد وزير الصحة أنه «لن يحرم مواطن من الدخول إلى

(داالتي ونهرا)
المستشفى في حال كان يحتاج إلى ذلك ،كما لن يسمح لمن
ال يحتاج لهذا الدخول به» ،الفتا إلى أن «تطبيق آلية القبول
سيبدأ فورا ً في ك ّل المستشفيات .كما أنّ هناك ثانيا ً آلية
لضبط النزوح من الضمان االجتماعي إلى وزارة الصحة،
ويتم العمل ثالثا ً على آلية لضبط النزوح من شركات
التأمين الخاصة إلى وزارة الصحة» ،آمالً «عدم الوقوع في
محظور استغالل التغطية االستشفائية الشاملة».
وبالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة الـ 17مليار ليرة ،أشار
إلى «إمكانية ذلك من الموازنة السنوية التي تعطى لوزارة
الصحة ،والتي تضاف إليها زيادات سنوية بحكم ازدياد
الحاجات والسكان» ،موضحا ً أن «وزارة الصحة تريد
أن تستخدم هذه الزيادات إلفادة المواطنين المحتاجين
والذين ليست لديهم تغطية كاملة ،علما ً أنّ الوزارة تؤيد
ما طالبت به نقابة المستشفيات الخاصة لناحية زيادة
التعرفة الحالية غير العادلة» ،الفتا الى أن «جزءا ً كبيرا ً
من أزمات وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة يعود
إلى كون التعرفة ال تتالءم مع الحجم الذي يجب أن تكون
عليه».
وأكد أنّ «نظام االعتماد الذي يصنف المستشفيات يحقق
وفرا ً في موازنة المستشفيات في وزارة الصحة ،فضالً عن
أنّ نظام التدقيق اآللي المعتمد من قبل وزارة الصحة في
الفواتير قاد إلى وفر حقيقي ،وهناك نظام تدقيق يتم إنجازه
من خالل شركات متخصصة ومن المفترض أن يحقق وفراً،
إذ إنّ مشروعا ً اختباريا ً لمدة خمسة أشهر أظهر أنّ الوفر
الذي تم تحقيقه كان بنسبة  5في المئة».
ولفت خليل إلى «صعوبة االنتقال من وزارة الصحة
إلى وزارة المالية ،ألنّ هذا االنتقال يحمِّل الوزير مسؤولية
إضافية في المواكبة والتجاوب مع الكثير من المبادرات
لتأمين مقومات فرص الحصول على الخدمات الصحية

حمدان :ال يجوز «تربيح جميلة للبنانيين»
تعليقا ً على ما قاله الوزير وائل أبو فاعور في تصريح سابق ،بأنّ «هذا المشروع هو هدية وليد جنبالط
والحزب التقدمي االشتراكي للبنانيين» ،ر ّد أمين «الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ـ
المرابطون» العميد مصطفى حمدان على أبو فاعور في موضوع االستشفاء الشامل للمسنين:
فقال« :ال يجوز تربيح جميلة للبنانيين بأنّ التغطية االستشفائية الشاملة للمسنين هي هدية من (النائب)
وليد جنبالط» ،معتبرا ً «أنّ هذا الكالم الال مسؤول يؤكد أنّ هذه الحكومة هي مجلس الكانتونات المقنعة
الطائفية والمذهبية».

المناسبة للمواطن اللبناني .وكيف إذا كان الوزير الخلف
هو الوزير أبو فاعور الذي ال يترك فرصة إال ويمارس إرهابا ً
معنويا ً من أجل تأمين مقومات تحسين ظروف الخدمات
الصحية للمواطنين».
وقال خليل« :إننا أمام خطوة جريئة تحمل الكثير من
المخاطر والمصاعب وتحتاج إلى سلسلة من اإلجراءات
البنيوية في مقاربة مثل هذا الملف الخطير الذي عجزت
عنه دول متقدمة كثيرة .إذ ليس ما نقدم عليه باألمر
السهل ،وهو يبدأ بشكل أساسي من الحاجة إلى قاعدة
من الرعاية الصحية األولية التي تحدد الحاالت التي يجب
تحويلها إلى المستشفيات وإال فسيترتب علينا الكثير
من الحاجات التي لن تستطيع دولة كدولتنا في واقعها
الراهن تأمينها».
أض��اف« :إننا بحاجة إلى منظومة متكاملة تبدأ من
الرعاية الصحية األول��ي��ة لتصل إل��ى مرحلة الدخول
إل��ى المستشفى للمسنين .ون��ري��د أن تكون التغطية
االستشفائية الشاملة مبنية على نظام صحي متكامل يبدأ
من الوالدة حتى الوفاة .وهذا األمر ،إن كان صعباً ،إال أنه
ليس متعذرا ً بإرادة جدية يعكسها وزير الصحة ،وبفضل
تجاوب مكونات السلطة ككل مع الدراسات العلمية التي
يجب أن تؤخذ باالعتبار».
وعلق على ما ج��اء في ع��رض المدير العام ل��وزارة
الصحة حول أن «اثنين فاصل سبعة في المئة من الفاتورة
الصحية تكفي لتغطية مشروع التغطية االستشفائية
الشاملة للمسنين» ،متمنيا ً أن «يكون هذا الرقم صحيحا ً
ألن��ه عندما تصبح الفاتورة مجانية يكثر اإلق��دام على
استخدام الخدمات الصحية حتى لو لم تكن ثمة حاجة
ماسة إليها ،ما سيؤدي إلى رفع الفاتورة الصحية».
ودعا إلى «التنبه والتعاطي بمسؤولية وتكامل بين
ك� ّل القطاعات المعنية إلنجاح ه��ذه الفرصة» ،مشددا ً

�أبو فاعور :ن�ؤيد ما
طالبت به نقابة
الم�ست�شفيات الخا�صة
لناحية زيادة التعرفة
الحالية غير العادلة
على «وج��وب تكامل أدوار كل عناصر مقدمي الخدمات
والمستهلك واإلدارة المعنية ،فضال عن القيام بحملة
إعالمية توعوية لهذه الخدمة الجديدة».
وق��ال خليل« :ق��د يكون مستغربا ً أن تقدم حكومة
تواجه تحديات كبرى على بعض اإلجراءات الجذرية في
عمل وزاراتها ،ولكن هذا اإلصرار يوحي به الرئيس تمام
سالم الذي أثبت القدرة على المزاوجة بين حال اإلحباط
التي يفرضها أداء الجميع واإلصرار على إعطاء الفرصة
ألي مبادرة تخرق الجدار الكبير بين المواطن والدولة.
واليوم نفتح ثغرة في ه��ذا الجدار ال��ذي أضعف كثيرا
الثقة بالدولة ،ويجب توسيع الثغرة أكثر فأكثر مع تحمل
الحكومة مسؤولياتها في إقرار التوجهات التي تم إرساؤها
باألمس على المستوى المالي».
أضاف« :قد ال نستطيع تحقيق كل ما نطمح إليه ونحلم
به على المستوى المالي أما إذا أنجزنا أقل المطلوب والمهم
في الوقت نفسه ،وهو إقرار الموازنة العامة ،فنكون قد
خطونا خطوة مهمة إلى األمام ووسعنا المساحة المفتوحة
في هذا الجدار بيننا وبين الناس».
وأمل أن تكون «ك ّل األعمال من أجل خدمة الناس».

ال�سفيرة الأميركية من ال�سراي� :سنبقى ال�شريك الأمني الأول للبنان
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم ،في مكتبه في السراي الحكومية ،السفيرة
األميركية اليزابيث ريتشارد التي قالت بعد اللقاء« :أجرينا نقاشا ً طويالً حول أهمية
الشراكة األميركية ـ اللبنانية .هذه الشراكة مهمة للشعبين اللبناني واألميركي،
وللمنطقة أيضاً ،سواء في التعليم أو األعمال التجارية أو التبادل الثقافي ،أو في
األم��ن .فبلداننا تكون أقوى عندما نعمل معاً .لقد أكدت لرئيس الحكومة أنني،
كسفيرة ،سوف أعمل بال كلل من أجل مواصلة جهودنا وتوسيعها لضمان لبنان آمن
ومستقر ومزدهر».
وأضافت« :إنّ أحد المفاتيح الرئيسية للدعم الذي تقدمه أميركا هو مساعداتها
للجيش واألجهزة األمنية اللبنانية .لقد كانت أميركا في الماضي ،كما في الحاضر،
وسوف تستمر مستقبالً ،الشريك األمني األول للبنان .منذ عام  ،2005قدمنا ما
يقارب  1.4مليار دوالر من المساعدات األمنية والتدريب الحاسم للجيش اللبناني.
في العام الماضي ،قدمت الواليات المتحدة إلى لبنان تمويالً عسكريا ً خارجيا ً بقيمة
 150مليون دوالر ،إضافة إلى مبلغ قدره  60مليون دوالر لتعزيز الجهود األمنية
على الحدود .هذه المساعدات المستمرة تظهر بوضوح التزامنا دعم الجيش ألنها
تالقي مسؤولياته في الدفاع عن لبنان وحماية حدوده».
وأكدت أنّ «برامجنا المدنية ال تقل أهمية عن أعمالنا ذات الصلة باألمن .فمن
خالل البرامج التي تعمل على تحسين فرص الحصول على تعليم عالي الجودة،
وجلب المياه النظيفة إلى منازل اآلالف من اللبنانيين ،وتوفير فرص عمل جديدة،

نعمل على دعم مستقبل أكثر إشراقا ً للشعب اللبناني .إضافة إلى ذلك ،نحن نمثل
أكبر دولة مانحة للمساعدات اإلنسانية إلى لبنان .أميركا تقدر حقا ً كرم المجتمعات
المحلية اللبنانية التي تتحمل وطأة التدفق غير المسبوق لالجئين ،وسوف نستمر
بتقديم الدعم لهم .لقد أعلن الوزير كيري ،األسبوع الماضي ،عن مبلغ إضافي قدره
 84مليون دوالر أميركي من المساعدات اإلنسانية إلى لبنان ،ما يرفع إجمالي
المساعدات اإلنسانية التي قدمتها الواليات المتحدة إلى لبنان إلى ما يقارب 1.2
مليار ومئتي مليون دوالر أميركي منذ بداية األزمة السورية .هذا التمويل األميركي
اإلضافي يدعم المجتمعات اللبنانية الضعيفة من خالل إعادة تأهيل شبكات المياه
والصرف الصحي عبر البلديات ،ودعم مراكز المجتمعات المحلية ،وتوفير اإلمدادات
والمعدات الجديدة إلى العيادات الصحية ،وتحسين المرافق المدرسية».
وختمت« :إنني أدرك أنّ لبنان يواجه عددا ً ال يحصى من التحديات السياسية
واالقتصادية واإلنسانية .وفيما أصل إلى بيروت ،أود أن أبعث برسالة واضحة
للشعب اللبناني :إنكم لستم وحدكم ،فالواليات المتحدة األميركية ستواصل
الوقوف جنبا ً إلى جنب معكم في ما تواجهون هذه التحديات .معا ً يمكننا العمل
وسوف نعمل من أجل لبنان آمن ومستقر ومزدهر».
واستقبل سالم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام األحمد الذي قال بعد
اللقاء« :نقلت إلى الرئيس سالم تحيات الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية
وأطلعناه على األوضاع التي تمر بها فلسطين ،خصوصا في هذه الظروف الدقيقة

واستمرار محاوالت التوسع االستيطاني لتغيير المعالم الديموغرافية في الضفة
الغربية ،وبشكل خاص في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية ومحاوالت
المتطرفين والمتعصبين الصهاينة تغيير طبيعة المسجد األقصى».
أضاف« :بحثنا في األوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد
تقرير اللجنة الرباعية الذي رفضته القيادة الفلسطينية وعملت على منع تبنيه من
مجلس األمن ،وضرورة التركيز في هذه المرحلة على التحرك السياسي الواسع بعد
انعقاد مؤتمر باريس من أجل التحضير لعقد مؤتمر دولي إلحياء عملية السالم في
المنطقة».
وقال« :ناقشنا مع الرئيس سالم أوضاع الفلسطينيين في المخيمات في لبنان من
كل الجوانب المعيشية والحياتية وتحسين أوضاعهم والمحافظة على األمن والهدوء
داخل المخيمات ،وقطع الطريق على المحاوالت التي تجري للمس بأمن لبنان وأمن
المخيمات واستخدامها وسيلة لتفجير السلم األهلي في لبنان .وأبدى الرئيس سالم
ارتياحه الى الخطوات التي قامت بها منظمة التحرير وكل القوى الفلسطينية من
أجل التزام األمن والهدوء ،وكلها خطوات بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية
والمؤسسات االمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش اللبناني».
وختم« :تناولنا خدمات أونروا وإنهاء معاناة أهالي مخيم نهر البارد ،وأبلغنا
الرئيس سالم ب��أنّ لبنان سيقوم بتحرك جديد من أجل إنهاء معاناة األهالي
واستكمال عملية اإلعمار».

