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سياسة
على الغالف

تقرير

ّ
نصر الله يرد على استعراض العدو ...بالغموض

أرمن لبنان ...ينقرضون!
بعد مرور تسعة أعوام على آخر انتخابات نيابية أجريت في لبنان ،كشفت االنتخابات النيابية األخيرة عن التغييرات الجذرية
التي أصابت الطائفة المسيحية بشكل عام والطائفة األرمنية بشكل خاص .ولعل هذه التغييرات تدخل في خانة هجرة
األوروبية وتخليهم عن حق منح الجنسية اللبنانية ألبنائهم .غالبية من بقي اليوم ،ينتمون إلى
األرمن إلى أميركا والدول
ّ
الفئة العمرية الطاعنة في السن ،ما يطرح أكثر من سؤال حول وجود طائفة بأكملها باتت مهددة فعليًا باالنقراض!

رلى إبراهيم
نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة املـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــن املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن
الـلـبـنــانـيــن تـتـنــاقــص ف ــي الـسـجــات
الــرس ـم ـيــة .ذل ــك مـعـلــوم وال ش ــك فـيــه.
لـكــن ه ــذا الـتـنــاقــص ال يـعـنــي أن عــدد
املسيحيني العام يتراجع .ما ينخفض
ه ــو نـسـبــة املـسـيـحـيــن م ــن املـجـمــوع
ال ـع ــام ،ألن تــزايــدهــم الـطـبـيـعــي ،على
ال ـس ـجــات ،أق ــل م ــن ت ــزاي ــد املـسـلـمــن.
غ ـي ــر أن ال ـت ـن ــاق ــص ال ـن ـس ـب ــي شـ ــيء،
وتراجع العدد شيء آخر .هذا التراجع
ال ـح ـق ـي ـقــي ي ـح ـصــل ع ـن ــد الـلـبـنــانـيــن
م ــن أصـ ــول أرم ـن ـيــة ،ال ــذي ــن يتناقص
عـ ــددهـ ــم ب ـش ـك ــل درامـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي ،أكـ ــان
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــأرمـ ــن األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس أو

تراجع عدد الناخبين األرمن
األرثوذكس بنسبة  %3.96واألرمن
الكاثوليك بنسبة %5.52
ساهم مرسوم العام
 1994في تجنيس نحو
 4آالف أرمني لبناني
ال ـكــاثــول ـيــك .واالن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ك ــان ــت املـ ـقـ ـي ــاس األدق ملــا
آل ــت إلـيــه الـحــالــة األرم ـن ـيــة فــي لبنان
والتراجع الحاصل بأعداد الناخبني
وامل ـق ـتــرعــن ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .إذ كــان
يـفـتــرض أن يـسـ ّـجــل األرمـ ــن فــي جبل
ل ـب ـنــان وب ـ ـيـ ــروت ،أم ــاك ــن ت ــواج ــده ــم،
نـمـوًا فــي ع ــدد الـنــاخـبــن ال ـجــدد على
لوائح الشطب خالل السنوات التسعة
األخـ ـي ــرة (ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة م ــن 2009
إل ــى  )2018م ــن نــاح ـيــة ع ــدد مــوالـيــد
مــا بــن الـعــام  1988و ،1997أي الذين
ب ـل ـغ ــوا الـ ـس ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ــاق ـت ــراع.
وهـ ــو م ــا ل ــم ي ـح ـصــل .فــاق ـت ـصــر عــدد
ه ــؤالء فــي ب ـيــروت األول ــى عـلــى 3044
شـخـصــا ل ــأرم ــن األرثـ ــوذكـ ــس و578
شخصًا للكاثوليك منهم .فيما ُسجل
عـ ــدد  324ش ـخ ـصــا ف ـقــط ف ــي ب ـيــروت
الثانية عن األرمــن األرثــوذكــس و107
لـلـكــاثــولـيــك .وي ـق ــول أح ــد الـضــالـعــن
فــي األرقـ ــام أن مــا سـبــق ال ي ـعـ ّـد نموًا
نسبة إلــى عــدد الوفيات املسجلة في
هــذه املنطقة ،على اعتبار أن غالبية
ال ـنــاخ ـبــن األرم ـ ــن ه ــم م ــن الـطــاعـنــن
ّ
في السن .وفي مقارنة التوزع الديني
واملذهبي للناخبني بني  2009و،2018
سـ ّـجــل األرم ــن األرث ــوذك ــس انخفاضًا
في أعــدادهــم في كل لبنان من 91290
ناخبًا إلى  87679ناخبًا ،ومن 20709
نــاخـبــن عـنــد األرمـ ــن الـكــاثــولـيــك إلــى
 19566ن ــاخ ـب ــا ف ــي الـ ـع ــام  .2018مــا
ي ـ ــوازي تــراج ـعــا أرث ــوذك ـس ـي ــا بنسبة
 %3.96وكــاثــولـيـكـيــا بنسبة .%5.52
كــان مــن الطبيعي تاليًا أن ينخفض
ع ــدد الـنــاخـبــن ف ــي مـخـتـلــف ال ــدوائ ــر
ومنها بيروت األولــى والثانية حيث
ب ـل ــغ م ـج ـمــوع ال ـن ــاخ ـبــن  43757فــي
العام  ،2018بعد أن كان  46831ناخبًا
في العام  2009أي بفارق  3074ناخبًا.

بالد الله
الطاردة
في بلد غير لبنان ،قد ّ
تتحول
أزمــة أقلية كــاألزمــة األرمنية
إل ــى مـشـكـلــة وطـنـيــة كـبــرى،
تـســارع الــدولــة ّواملجتمع إلى
ب ـحــث س ـبــل حــل ـهــا لـلـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ّـون اجـ ـتـ ـم ــاع ــي
أس ــاس ــي وح ـم ــاي ــة وج ـ ــوده.
غير أن أز ًم ــات الـطــوائــف في
لبنان عادة ما تكون مشكلة
ك ــل ط ــائ ـف ــة ع ـل ــى حـ ـ ــدة ،وال
ت ــرق ــى إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـه ـ ّـم
الوطني ،في أوضــح ّ
تجليات
أزمة النظام الطائفي اللبناني،
ّ
ال ــذي يتغنى القائمون عليه
اليوم وفي املاضي ،بحمايته
ل ـل ـت ـن ـ ّـوع وال ـ ـت ـ ـعـ ــدديـ ــة .أزمـ ــة
األرمن اليوم ،ال ّبد أن ّ
تتحول
إلى أزمة وطنية .وعالجها ّال
ّبد أن يكون من ضمن خطة
شاملة تشترك فيها الــدولــة
وتهتم بها «الدوائر العميقة»
ف ـ ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة.
ف ـم ـش ـك ـلــة الـ ـهـ ـج ــرة لـيـســت
مـشـكـلــة أرم ـن ـي ــة ،ب ــل عــامــة.
ّ
واخ ـت ـف ــاء س ـج ــات عــائــات
أرمنية نتيجة عــدم تسجيل
امل ــوال ـي ــد ال ـج ــدد لـلـمـغـتــربــن،
تـســري عـلــى أب ـنــاء الـطــوائــف
األخ ـ ـ ــرى ،ل ـكــن بـنـسـبــة أق ــل.
وإن دل ذلك على شيء فإنما
يـ ــدل ع ـل ــى أن امل ـش ـك ـلــة هــي
فــي الــواقــع اللبناني ال ــذي لم
ً
يعد محتمال ،مــا ي ــؤدي إلى
تناقص فــي عــدد اللبنانيني
الذين يسكنون في وطنهم ،ال
لهواية تاريخية بالهجرة ،بل
ً
ألن لبنان لم يعد مكانًا قابال
ل ـل ـع ـيــش ف ـي ــه بـ ـك ــرام ــة .ب ــاد
ال إن ـتــاج فـيـهــا ،وال اقتصاد
يـنـمــو ،وال بـيـئــة نـظـيـفــة ،وال
نـ ـظ ــام ضـ ـم ــان صـ ـح ــي ،وال
تعليم مجاني الئــق بأهلها،
وال رفــاه ـيــة ل ـل ـس ـكــان ...هي
بالد طاردة ألهلها.

مصادر الطاشناق تنفي أن يكون هناك تراجع أو أن يكون هناك أي هجرة استثنائية مختلفة عن هجرة بقية الطوائف (مروان طحطح)

كذلك انخفض عــدد الناخبني األرمــن
الكاثوليك مــن  8615ناخبًا فــي العام
 2009إلى  8160ناخبًا في العام .2018
تـلــك كــانــت ال ـضــربــة األول ـ ــى ّ .الـضــربــة
الثانية لــأرمــن تمثلت بتدني نسبة
االقـ ـت ــراع م ــن ن ـحــو  %33ف ــي ب ـيــروت
األولى إلى أقل من  .%25وهو ما نقل
األرمـ ـ ــن م ــن م ــوق ــع امل ــؤث ــر ف ــي نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات وفـ ــق ال ـن ـظ ــام األك ـث ــري
إلى موقع غير املؤثر في االنتخابات
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي أج ــري ــت وفـ ــق ال ـن ـظــام
النسبي .وكانت النتيجة فقدان حزب
الطاشناق الذي تواليه النسبة األكبر
م ــن امل ـق ـتــرعــن األرم ـ ــن لـ ــدور «بـيـضــة
القبان» وحاجته هذه املرة إلى رافعة
حزبية أخــرى (التيار الوطني الحر)
إليصال نائبني له في بيروت األولــى
(ح ـصــا عـلــى مــا ي ـقــارب الـسـتــة آالف
وأرب ـع ـم ـئــة فـيـمــا بـلــغ ال ـحــاصــل نحو
 5300صوت).

مـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ب ـ ـي ـ ــروت ،يـنـطـبــق
أيضًا على جبل لبنان وبخاصة املنت
الـشـمــالــي حـيــث الـثـقــل األرم ـن ــي .بعد
ت ـســع س ـن ــوات ع ـلــى آخ ــر ان ـت ـخــابــات،
تراجع عدد ناخبي األرمن األرثوذكس
م ــن  30912شـخـصــا ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
إل ـ ــى  30628وم ـ ــن  8467إل ـ ــى 8368
ع ـنــد األرم ـ ــن ال ـكــاثــول ـيــك .ح ـصــل ذلــك
ـدن فــي نسبة االق ـت ــراع حيث
وس ــط ت ـ ٍ
ال ـ ـب ـ ـلـ ــوك األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي األكـ ـ ـب ـ ــر ف ـ ــي امل ــن
ال ـش ـمــالــي ،م ــن  %37ف ــي ال ـع ــام 2009
إلــى  %30فــي الـعــام  .2018هنا أيضًا
ك ــان مــرشــح ح ــزب ال ـطــاش ـنــاق وأم ــن
عــام حزبه أغــوب بقرادونيان بحاجة
إلى التحالف مع التيار الوطني الحر
لضمان مــروره إلــى البرملان .فقد نال
األخـيــر نحو  7آالف صــوت تفضيلي
فيما بلغ الحاصل نحو  13ألفًا.
م ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــروت إل ـ ـ ــى امل ـ ـ ــن إل ـ ـ ــى زحـ ـل ــة،
«االنهيار» نفسه .في العام  2009بلغ

ع ــدد األرم ـ ــن األرث ــوذك ــس ف ــي الـبـقــاع
 9288ن ــاخ ـب ــا ل ـيـنـخ ـفــض إلـ ــى 9039
ف ــي ال ـع ــام  ،2018وم ــن  2617أرمـنـيــا
كاثوليكيًا إلى  1928ناخبًا في العام
الحالي.
م ـص ــادر ال ـطــاش ـنــاق تـنـفــي أن يـكــون
ه ـنــاك ت ــراج ــع أو أن ي ـكــون ه ـنــاك أي
هجرة استثنائية مختلفة عن هجرة
ب ـق ـيــة الـ ـط ــوائ ــف .وأرق ـ ـ ــام امل ـهــاجــريــن
املسجلة لديها ال تتجاوز املـئــات .إال
أنـهــا تـقــول مــن جـهــة أخ ــرى أن نسبة
الوفيات تفوق نسبة ال ــوالدات ،لذلك
ي ـع ـم ــل الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى ت ـقــديــم
حــوافــز مــالـيــة لـلـعــائــات الـتــي تنجب
ول ـ ـدًا ثــال ـثــا ،وأي ـض ــا ت ـقــدم تسهيالت
للشباب الراغبني بالزواج عبر التكفل
بـتـكــالـيــف الـ ـ ــزواج والح ـق ــا بـتـكــالـيــف
ع ـمــادة األوالد .يـلــي ذل ــك تخفيضات
في املــدارس والجامعات وعمل ّ
جدي
على الحفاظ على األرمن الساكنني في

لبنان وثنيهم عن الهجرة .أما السبب
األهـ ــم ل ـه ــذا ال ـت ـنــاقــص الـ ــذي يصيب
األرم ــن ،فيعزوه أصـحــاب األرق ــام إلى
ع ــدم تسجيل األرم ــن املـهــاجــريــن إلــى
أم ـيــركــا وك ـن ــدا وغ ـيــرهــا م ــن ال ـب ـلــدان
ألوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــم ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان واكـ ـتـ ـف ــائـ ـه ــم
ب ــإعـ ـط ــائـ ـه ــم جـ ـنـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــد الـ ـ ــذي
يقطنون فيه.
م ــا سـ ـب ــق ،ي ـش ـكــل جـ ـ ــزءًا ص ـغ ـي ـرًا مــن
ال ـصــورة ،فالوضع كــان ليبلغ ذروتــه
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوء ل ـ ــو ل ـ ــم يـ ـض ــخ م ــرس ــوم
الـتـجـنـيــس الـ ـص ــادر ف ــي ال ـع ــام 1994
ّ
دم ـ ـ ـ ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد ال ـن ــاخ ـب ــن
األرم ــن .ويظهر ذلــك بغاية الــوضــوح
ف ــي م ـقــارنــة ب ــن أرقـ ــام الـنــاخـبــن في
العام  1992والـعــام  .2000آن ــذاك ،كان
مـجـمــوع نــاخـبــي األرم ــن األرث ــوذك ــس
 82655عـلــى لــوائــح الـشـطــب و13078
ناخبًا كاثوليكيًا .لكن في العام 2000
ولـلـمــرة األول ــى ارتـفــع عــدد الناخبني
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لتصبح النتيجة ما يلي 88601 :أرمن
أرثـ ــوذكـ ــس و 27613ن ــاخ ـب ــا أرم ـن ـيــا
كاثوليكيًا .وبــاألرقــام الدقيقة ،طاول
التجنيس  3321أرمنيًا أرثوذكسيًا في
الـعــام  1994و 782أرمنيًا كاثوليكيًا.
على رغــم ذلــك ،لم يصمد نمو األرمــن
فــي ال ـس ـنــوات الـتـسـعــة الـتــالـيــة أي ما
بني العام  2000والعام  ،2009وعادت
«لعنة» التناقص لتطفو على أعــداد
الناخبني .ويبدو أن السنوات التسعة
املقبلة تشكل ّ
تحديًا حقيقيًا للوجود
األرم ـنــي فـ ّـي لـبـنــان ،وامل ـســار املــرســوم
حديثًا يبشر ب ــ«االن ـقــراض» .فخالفًا
لـكــل األقـلـيــات املسيحية الـتــي تشهد
ن ـم ـوًا ك ـب ـي ـرًا وس ــري ـع ــا ،ي ـن ـحــدر نـمــو
الـطــائـفــة األرمـنـيــة بشكل درامــاتـيـكــي
وسريع جدًا ،خصوصًا أن غالبية من
تبقى في لبنان هم من الفئة العمرية
الـكـبـيــرة الـتــي ال تطمح للهجرة بعد
اآلن.

ّرد األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله على
ادعاءات رئيس حكومة
العدو بنيامين نتنياهو
بالمزيد من سياسة المقاومة
العدو
المعتادة بعدم منح ّ
معلومات مجانية ،مؤكدًا
أن ّ
الرد األفضل هو «السكوت
ّ
البناء»
انتقد األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصرالله ّ
رد فعل دول الخليج
ّ
تجاه االبتزاز األميركي املعلن ،مؤكدًا
أن الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـه ـج ـه ــا فــي
م ــواج ـه ــة حـ ـم ــات واتـ ـه ــام ــات ال ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـ ّل ــي اإلع ــام ـي ــة ه ــي الـصـمــت.
ّ
وفـ ــي املـ ـل ــف ال ــداخ ـل ــي ال ـل ـب ـنــانــي ،أك ــد
ن ـصــرال ـلــه أن ال مـعـطـيــات ج ــدي ــدة في
ّ
مـســألــة تشكيل الـحـكــومــة ،إل أن ــه دعــا
إل ــى تشكيلها بـشـكــل ســريــع ملعالجة
ال ـق ـض ــاي ــا اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وح ــاج ــات امل ــواط ـن ــن املـسـتـفـحـلــة في
البالد.
م ــواق ــف ن ـص ــرال ـل ــه أمـ ـ ــس ،جـ ـ ــاءت فــي
االحـتـفــال التأبيني ل ــ«أم الـشـهــداء» أم
ع ـمــاد مـغـنـيــة ،الـ ــذي أق ــام ــه ح ــزب الـلــه
ّ
في الضاحية الجنوبية ،حيث أكــد أن
الراحلة «هــي رمــز من رمــوز مقاومتنا
وجـ ـ ـه ـ ــادن ـ ــا ومـ ـع ــركـ ـتـ ـن ــا وصـ ـم ــودن ــا
وانتصاراتنا وستبقى كذلك ،وسيبقى
لها هذا األثر الخالد».
وت ـن ــاول نـصــرالـلــه خ ـطــابــات الــرئـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب الـتــي طالب
فيها بعض الدول الغنية التي يدعمها
وتحديدًا السعودية بدفع األموال ،وأنه
«لــوالنــا ال تبقى طائراتكم في السماء
ثــم قــال بعد ذلــك  -مــرة أخ ــرى  -لوالنا
ال تـسـتـطـيـعــوا أن تـحـكـمــوا أسـبــوعــن
وعـلـيـكــم أن ت ــدف ـع ــوا» .وقـ ــال أي ـضــا إن
«إي ـ ــران كــانــت ستسيطر عـلــى منطقة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط خ ـ ــال  12دق ـي ـق ــة».
وتــذكــر نصرالله مــا كــان يقوله اإلمــام

الخميني عن اإلدارات األميركية بأنها
ً
الشيطان األكبر ،قائال إن أميركا «دولة
ح ــرامـ ـي ــة دول ـ ــة ل ـ ـصـ ــوص» .وأض ـ ــاف:
«نـحــن ال ـيــوم أم ــام ن ـمــوذج مــن أميركا
ُ
الـ ـت ــي أيـ ـض ــا تـ ــوغـ ــل فـ ــي اس ـت ـك ـبــارهــا
وعتوها إلى درجة أنها تهني حلفاءها
وأصدقاءها».
وســأل« :هــذا التهويل إلى أين يريد أن
يصل؟ االبتزاز ،يبتزهم ليبيعهم املزيد
م ــن ال ـس ــاح ،لـيـطـلـبــوا مـنــه امل ــزي ــد من
الحماية وليأخذ منهم املزيد من املال».
وتـ ّ
ـوجــه نـصــرالـلــه إل ــى حـكــام الخليج،
ً
س ــائ ــا إي ــاه ــم« :ع ـل ــى م ــن ت ــراه ـن ــون؟
حـ ـك ــوم ــاتـ ـك ــم ،دول ـ ـ ـكـ ـ ــم ،م ـس ـت ـق ـب ـل ـكــم،
حــاضــركــم ،أمنكم ،اقتصادكم؟ حقيقة
على مــن تــراهـنــون؟ على تــرامــب ،على
أم ـي ــرك ــا؟ ع ـلــى الـ ــذي يــذل ـكــم ويهينكم
ويستكبر عليكم ويسرقكم وينهبكم
وي ـب ـت ــزك ــم ب ـح ـجــة ال ـح ـم ــاي ــة وع ـنــدمــا
ت ـن ـت ـه ــي أمـ ــوال ـ ـكـ ــم غـ ـي ــر مـ ـعـ ـل ــوم مـ ــاذا
ي ـف ـعــل ب ـك ــم ،وع ـن ــدم ــا يـنـتـهــي دورك ـ ــم،
كـلـنــا ش ــاه ــدن ــا أم ـي ــرك ــا ك ـيــف تـعــاطــت
م ــع م ـح ـمــد رضـ ــا ب ـه ـل ــوي ،ف ـي ــزا حتى
ي ــدخ ــل إلـ ــى أم ـي ــرك ــا ل ـي ـت ـح ـكــم ،الــرجــل
ك ــان مــريـضــا بــال ـســرطــان ،ل ــم يـ ّعـطــوه،
وه ــو ال ــذي أمـضــى شـبــابــه وســخــر كل
إي ــران وم ـق ــدرات إي ــران لـخــدمــة أميركا
ومصالح أميركا».
ث ـ ـ ّـم ن ـص ــح ن ـص ــرال ـل ــه ه ـ ـ ــؤالء ال ـح ـك ــام
بــالـقــول« :ي ــا عـمــي أوف ــر عليكم ،أوف ــر،
حتى بدفع الفلوس ،أنه يبقى الشخص

منصاع لترامب وأميركا أو ال ،يذهب
إلى منطقته ،إلى دول املنطقة ،يذهب،
ينهي ال ـحــروب الـتــي يشنها ،يتوقف
عن الدفع باتجاه الحروب الداخلية»،
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أيـ ـهـ ـم ــا أوف ـ ـ ــر أن ت ــدف ـع ــوا
ال ـجــزيــة ل ـتــرامــب أو أن تـنـفـقــوا مـئــات
املـلـيــارات هــذه على شعوبكم ملعالجة
مشاكل البطالة وتأمني فــرص العمل،
ومـعــالـجــة مـشــاكــل املـ ــرض ،والـصـحــة،
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،م ـع ــال ـج ــة مـ ـش ــاك ــل ال ـج ـهــل
واألم ـي ــة ،معالجة الكثير مــن املشاكل
التي تعاني منها؟».
ّ
وفـ ـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ع ــل ــق
نصرالله على االسـتـعــراض ال ــذي قام
بــه رئـيــس وزراء كـيــان الـعــدو بنيامني
نتنياهو في الجمعية العمومية لألمم
امل ـت ـحــدة قـبــل نـحــو أس ـبــوعــن ،عندما

ّ
أكد نصرالله أن
ال جديد في الحكومة
ونفى أن يكون لسوريا
أي دور في العرقلة

نصرالله :األزمات على األبواب فماذا تنتظرون لتأليف الحكومة؟ (هيثم الموسوي)

زع ــم أن ــه يـمـلــك م ـع ـلــومــات ع ــن مــواقــع
منشآت املـقــاومــة لتحويل الـصــواريــخ
إلى صواريخ دقيقة ،فأكد األمني العام
لحزب الله أنه «في ما يتعلق باألمور
العسكرية وســاح املقاومة وإمكانات
امل ـقــاومــة ،وعــديــد وع ــدة امل ـقــاومــة ومــا
ي ـت ـص ــل ب ــاملـ ـق ــاوم ــة س ـي ــاس ـت ـن ــا حـيــث
البعض يقول لك السكوت أو الصمت
ص ــح ،ولـكــن الـ ّتــوصـيــف الصحيح هو
ال ـغ ـم ــوض الـ ـب ــن ــاء» .واع ـت ـب ــر أن «ه ــذا
سكوت هادف من موقع املعركة ،ونحن
من أجل أن يأخذ كل الناس علمًا ،كلما
خرج ناتنياهو أو غير ناتنياهو بكالم
وأن حــزب الله عنده هيك أو مــا عنده
هيك أو في املكان الفالني أو في غيره...
فهل على حــزب الله أن يقدم إجابات؟
ال ،أبـ ـدًا لـيــس علينا أن نـقــدم إجــابــات
ومــن الخطأ أن نـقــدم إجــابــات ألن هذا
يــدخـلـنــا بلعبة ال ـع ــدو» .وشـكــر وزارة
الـخــارجـيــة اللبنانية عـلــى مـبــادرتـهــا،
ّ
مؤكدًا أن الحزب لم يطلب األمر أبدًا بل
كانت مبادرة من ال ــوزارة ملا لألمر من
أهمية على صعيد كل البلد.
وعـ ـ ـ ــن مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أك ـ ــد ن ـصــرال ـلــه أنـ ــه «لـيــس
لـ ـ ـ ـ ــدي جـ ـ ــديـ ـ ــد ف ـ ـ ــي مـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـش ـك ـي ــل
ال ـح ـك ــوم ــة ،ن ـحــن ك ــال ـع ــادة م ـثــل بقية
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة نـحــث عـلــى تشكيل
ّ
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة» .ل ـك ـن ــه أكـ ـ ـ ــد أن «ع ـن ــدم ــا
نتحدث ،نتحدث عن مصلحة الناس،
الكل يقول الوضع االقتصادي ،الوضع
املــالــي ،الــوضــع املعيشي ،بــدأ الشتاء،
بدأت األمطار ،والحقًا ستبدأ املشاكل،
فـيـضــانــات بــاملــدن وال ـق ــرى ،عـلــى مــدى
ً
أيام شاهدنا سيوال جارفة في البقاع
ال ـش ـم ــال ــي ب ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ـل ـبــك ال ـه ــرم ــل،
وال ـ ـكـ ــل ي ـت ـح ــدث عـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات
القادمة على األبــواب ،وأزمــات أخــرى...
ماذا تنتظرون؟ الكل يعرف باألسباب
الداعية واملوجبة لالستعجال ،إذًا ما
الذي تنتظرونه؟».
ونفى نصرالله أن تكون سوريا تتدخل
فــي مــوضــوع تشكيل الحكومة «ال من
قريب وال من بعيد وال توصي بشيء،
ه ـ ــذا ش ـ ــأن ل ـب ـنــانــي أنـ ـت ــم ال ـل ـب ـنــان ـيــن
تحملوا مسؤوليتكم».
(األخبار)

علم
و خبر
توقيف ضابط ورتيب في ملف «الغبي»
على رغــم انتهاء التحقيقات الـتــي أجرتها املــديــريــة العامة لـقــوى األمــن
الداخلي مع املطلوب بجرم االتجار باملخدرات حسني م ،املعروف «بالغبي»،
إال أن فرع املعلومات أعاد فتح التحقيق ،ما أدى إلى توقيف ضابط في
املديرية برتبة مالزم أول ورتيب برتبة مؤهل ،يشتبه في ضلوعهما في
أوقــف الضابط والرتيب
مساعدة «الغبي» على االتجار باملخدرات .وقد ِ
بإشارة معاون مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي فادي
عقيقي ال ــذي ادع ــى عليهما وأحالهما على قــاضــي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا.

توتر في أنفة
يسود التوتر في بلدة أنفة في الـكــورة على خلفية قيام إدارة وأساتذة
مــدرســة البلدة الرسمية بتوزيع تيشرتات وقبعات تحمل شعار حزب
القوات اللبنانية على الطالب بذريعة التحضير للمشاركة في املاراثون
ّ
الذي تنظمه القوات غدًا األحد في البلدة .وأثار األمر حفيظة جزء كبير من
ّ
ّ
أهالي الطالب الذين ال يؤيدون القوات ،خصوصًا أن البلدة ال تزال تعاني
من ذاكــرة الحرب األهلية واألحــداث التي عصفت بالبلدة وكانت القوات
طرفًا بارزًا فيها.

انحلت بين «الباسيلية» وكهرباء زحلة
اتفقت الرهبانية الباسيلية الشويرية مع شركة كهرباء زحلة ،على أن
تسحب األخـيــرة استئناف ُ
الحكم القضائي الـصــادر فــي أيـلــول املاضي
ّ
والقاضي بــأن العقار الــذي تستخدمه «كهرباء زحلة» في عملية توليد
ّ
الـكـهــربــاء هــو مـلــك للرهبانية وأن الــديــر الـتــابــع لـهــا فــي زحـلــة يـجــب أن
يحصل على الكهرباء مجانًا.

حردان «يقبل» االستقاالت
تال املجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي ضمن جدول
ّ
أعـمــال جلسته األسبوعية ،اسـتـقــاالت كــل مــن كمال النابلسي ،حسام
العسراوي ،عاطف بزي ،وعصام بيطار .وأمام األعضاء املستقيلني مهلة
ُ
شهر ،ليتراجعوا عن االستقاالت ،وإال اعتبرت نافذة .في هــذا الوقت،
يبحث أعضاء آخرون أيضًا في أمر استقالتهم من املجلس األعلى ،في
حال ُ
ثبت رفاقهم األربعة على موقفهم ،األمر الذي قد يؤدي إلى انحالل
املجلس األعلى والدعوة إلى مؤتمر «قومي» وانتخابات جديدة.

نواب بيروت األولى ال يجتمعون
لــوحــظ أن االجـتـمــاعــات التنسيقية الـتــي عـقــدهــا ن ــواب دائ ــرة بـيــروت
األولــى عقب االنتخابات النيابية ،معلنني من خاللها الفصل ما بني
اإلنماء والسياسة توقفت منذ أسابيع .ويعود السبب بحسب املتابعني
إلــى التشنج السياسي الــذي ظهر بــن املكونات املختلفة على خلفية
امللف الحكومي ،ال سيما بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

روائح «أرض – جو»!
ُ
لم ُ
تعد الرائحة الكريهة املحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي والناجمة
عن مطامر النفايات واملعامل القريبة من املنطقة هي املشكلة الوحيدة
التي يعاني منها العاملون في املطار واملسافرون .هذه الرائحة أصبحت
ترافق املغادرين ،وتوزع «عطرها» عليهم عند اإلقالع والهبوط! وقد بدأ
هؤالء منذ أيام بتسجيل شكواهم من اإلزعاج الكبير الذي تسببه لهم
الرائحة لوقت طويل بعد اإلقالع ،فيما ّ
يبرر طاقم الطائرة بأن السبب
هو تسلل الروائح إلى الطائرات من الخارج!

