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اللجان الم�شتركة توافق مبدئي ًا
على تثبيت المتعاقدين في الوزارات
أحالت اللجان النيابية المشتركة
إل��ى لجنة فرعية ق��وام��ه��ا :ابراهيم
كنعان رئيساً ،نواف الموسوي ،جمال
ال��ج��راح ،ياسين جابر ،ايلي عون،
سمير الجسر وغسان مخيبر ،مشروع
القانون المتعلق بالتصريح عن نقل
االموال عبر الحدود ومشروع القانون
المتعلق بمكافحة تبييض األموال.
وأقرتاللجانالتياجتمعتبرئاسة
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري
مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة
تقويم النطق ،اقتراح القانون المتعلق
بالحصول على المعلومات ،مشروع
القانون ال��رام��ي ال��ى طلب الموافقة
على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين
حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة
جمهورية السنغال ،مشروع القانون
الرامي الى ابرام تعديل اتفاقية تمويل
برنامج التعاون عبر الحدود لدول
منطقة البحر المتوسط مع المجموعة
االوروبية.
وشكلت اللجان المشتركة لجنة
فرعية قوامها :مروان حمادة رئيساً،
احمد فتفت وأيوب حميد ونعمة الله
ابي نصر العادة درس مشروع القانون
الرامي الى احداث محمية لزاب الضنية
الطبيعية ،ولجنة فرعية لدرس اقتراح
قانون انشاء المنطقة االقتصادية
الخاصة في قضاء البترون مؤلفة من
النواب :ابراهيم كنعان رئيساً ،جان
اوغاسبيان ،أنطوان زهرا ،طوني ابو
خاطر ،علي فياض ،ياسين جابر،
جمال الجراح ،نعمة الله ابي نصر،
هنري حلو ،غسان مخيبر اليضاح
بعض ال��ت��ع��دي�لات .واعطيت مهلة
اسبوعين فقط.

وأشار النائب كنعان إلى أنه تمت
الموافقة على اقتراح القانون المتعلق
بتثبيت المتعاقدين مع وزارة االعالم
لتعديالت لجنة االدارة والعدل بحيث
أنه بات يشمل كل االدارات وليس فقط
وزارة االعالم ،بحيث انه بات يشمل كل
االدارات وليس فقط وزارة االعالم وهذا
االمر استدعى ان يتم الطلب من مجلس
الخدمة المدنية ومن وزارة المالية،
اعطاء كل التفاصيل الالزمة ،أي عدد
المتعاقدين في االدارات العامة ،وأية
ادارات يشملها هذا المشروع ألن هناك
اسئلة عديدة عن وزارات معينة اذا ما
كان هذا القانون يشملها أو ال يشملها.
وبالتالي معرفة عدد هؤالء المتعاقدين
باالضافة الى بعض التفاصيل المالية
المطلوبة من وزارة المالية ،في مهلة
اسبوع فقط اي قبل الجلسة المقبلة».
ول���دى م��غ��ادرت��ه المجلس وف��ي
دردش��ة مع الصحافيين ،قال النائب
عاطف مجدالني« :ان ه��ذا االقتراح
ممتاز وسيشمل كل المتعاقدين في
االدارة الذين ال يتعدى عددهم الـ 3400
متعاقد بحسب ما افاد ممثل مجلس
الخدمة المدنية ،وأن الصيغة التي
أقرت هي مهمة وبات بإمكان المتعاقد
أن يستفيد من تعاونية موظفي الدولة
بعد أن يسحب تعويضه من الضمان
االجتماعي ويعطيه للدولة وبالتالي
بإمكانه الخيار إم��ا بالحصول على
تعويض نهاية الخدمة أو المعاش
التقاعدي ويتم الحسم من التقاعد
وي��ض��م ال���ى ت��ع��اون��ي��ة الموظفين
وي��ص��ب��ح ب��ام��ك��ان��ه ال��ح��ص��ول على
المعاش التقاعدي وتقديمات تعاونية
الموظفين».

لحود يلتقي يعقوب

ولفت النائب روبير غانم «بأن
ليس هناك أي عرقلة إنما هناك طلب
بعض االي��ض��اح��ات واالرق����ام لكي
تكون أكثر وض��وح �ا ً وك��أن الدولة
حريصة على كل االموال ،علما ً أن هذا
الموضوع ال يكلف شيئا ً ألن الدولة
ال تدفع ام���واال ً طائلة ألم��ور تذهب
ه��درا ً كموضوع الكهرباء وسواها،
ولكن هذا الموضوع هو وضع محق
وانساني واجتماعي ،ويفترض أن
يقر وان��ا برأيي يحتاج االم��ر لحملة
اعالمية لكي يقر».
وق��ال النائب ري��اض رح��ال« :إن
البند المتعلق بالمتعاقدين أقر في
شكل مبدئي وننتظر فقط بعض
االيضاحات ،وأكد ذلك أيضا ً النائب
خضر حبيب» .وأش��ار النائب احمد
فتفت إلى «أن الجو ايجابي بالنسبة
الى إنصاف كل المتعاقدين في الدولة
وأق���ر بالمبدأ ول��ك��ن ينتظر بعض
االيضاحات والمعلومات االضافية
المتعلقة بالعدد والتوزيع والكلفة
العامة ألن الموضوع ل��م ينحصر
فقط ب����وزارة االع�ل�ام ف��ب��ات يشمل
كل المتعاقدين مع ال��دول��ة ليكون
الموضوع منصفا ً للجميع».
أم���ا ال��ن��ائ��ب ام��ي��ل رح��م��ة ف��ق��ال:
«ه���ذا ال��ق��ان��ون سيشمل الجميع
م��ن المتعاقدين ف��ي ك��ل ال���وزارات
واالدارات العامة وبغض النظر عن
الكتل السياسية فإن الجميع يحرص
على شمول العدالة كل المتعاقدين
في الدولة ولم يسجل أي اعتراض
م��ن أي كتلة أو تكتالت وإن��م��ا كان
هناك آراء نواب أكثر مما هي تكتالت
سياسية لمعرفة العدد والكلفة».

الراعي ي�أمل ب�أن ينجح جيرو في مهمته
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «أن الجولة التي يقوم بها
الموفد الفرنسي فرنسوا جيرو ترجمة للتنسيق بين الكرسي الرسولي وفرنسا
وغيرها من الدول الكبرى كي نخرج من أزمة الرئاسة في لبنان التي أصبحت ال
تطاق إنْ على المستوى السياسي أو اإلقتصادي أو األمني أو االجتماعي.
وكان الراعي غادر صباح أمس الى روما يرافقه مسؤول اإلعالم في الصرح
وليد غياض ،للمشاركة في اجتماعات مجمع الكرادلة وعدد من المجالس
البابوية التي يشارك في عضويتها ،والجمعية العمومية لمجلس الكنائس
الشرقية التي ستناقش شؤون المسيحيين والنازحين في العراق وسورية ،كما
يحتفل بقداس عيد القديس مارون األسبوع المقبل ،في كنيسة مار مارون في
المدرسة المارونية في روما.
وعن تفجير حافلة ال��زوار اللبنانيين في دمشق ،أسف الراعي لكل حادث
يودي بحياة أبرياء بنوع خاص ،قائالً« :ليس بإمكان العالم أن يستمر على هذه
الحال من العنف والحرب والقتل والدمار ،فالعنف يجلب العنف والدمار يجلب
الدمار ،وأكرر أسفي الكبير وأعلن عن تضامني مع كل ضحايا اإلرهاب».

في�صل كرامي :لعدم توظيف م�صالحة
التبانة وجبل مح�سن في اللعبة ال�سيا�سية
مكاري مترئسا ً االجتماع

(ت ّموز)

لقاء بين «الديمقراطية» والأحزاب الوطنية
لمقاربةجديدةللعالقاتالفل�سطينية-اللبنانية

اعتبرالوزير السابق فيصل كرامي «أن هناك اليوم نوايا لدى أفرقاء في التبانة
وجبل محسن لعقد مصالحة حاسمة جازمة ،وأنا أبارك هذه النوايا ،وهو أمر تأخر
كثيراً» .وقال« :لدي في الواقع تصور ومقترحات سأعرضها على األطراف المعنية
وعلى الرأي العام في وقت قريب جداً ،حرصا ً على التبانة والجبل ،وحرصا ً على
عدم توظيف هذه المصالحة في اللعبة السياسية».
كالم كرامي جاء خالل رعايته مصالحة بين عائلتي عكاري والبلي وأولياء
دم القتيلين اللذين سقطا من طريق الخطأ قضاء وقدرا ً وهما من المارة ،وذلك في
دارته في طرابلس.
وتابع« :نحن ضحية سياسات رسمية مسؤولة عن جعل طرابلس أفقر مدينة
على حوض المتوسط ،نحن ضحية انعدام التنمية وانعدام فرص العمل وغياب
المشاريع األنقاذية .نحن ضحية تحويل طرابلس الى ساحة صراع مصطنع في
لعبة التجاذبات الداخلية وفي خدمة مشاريع ال عالقة ألهل المدينة بها».
وسأل كرامي الدولة والمسؤولين عن الخطط األمنية؟ كما سأل القوى السياسية
المتواجدة في طرابلس ،كلها بال استثناء :ما هي جدوى ووظيفة السالح الموجود
بين أيدي الناس في األحياء والحارات؟ هذا السالح على أية جبهة يقاتل؟ وضد
أي ع��دو؟ وجوابي على هذا السؤال سيكون صريحا ً أيضاً« :عندما تفقد أي
مجموعة أو فئة أو مدينة ثقتها بالدولة وبالشرعية وبالقضاء فإنها ستجد ألف
سبب وسبب لحمل السالح ولتبرير هذا السالح .والحقيقة أن طرابلس قدمت في
الفترة األخيرة «شواهد» حية على رهانها على الدولة وأجهزتها ومؤسساتها،
وهو الرهان الوطني الصحيح ،ولكن ما زلنا ننتظر من الدولة على مستوى القرار
السياسي أن تؤكد لنا بأن رهاننا كان في محله».
وتوجه الى الطرابلسيين عموما ً ألن يقفوا مع الجيش ووراء الجيش في مهماته
المنوطة به في حفظ األمن واالستقرار في طرابلس وكل لبنان ،وأال نشغله بخالفات
بسيطة عن المهمات الجسام التي يؤديها على كافة األراضي اللبنانية».

الم�ستقبل :للتنبه �إلى ما ت�ضمره
«�إ�سرائيل» من نوايا عدوانية
لقاء الجبهة الديمقراطية واألحزاب
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حرص
الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار لبنان وإدانته
لكل ما من شأنه تعكير مسيرة األمن واالستقرار» ،داعيا ً
إلى «مقاربة جديدة للعالقات الفلسطينية  -اللبنانية
من مدخل تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية
في المخيمات باعتبار ذلك تحصين للموقف الفلسطيني
االجماعي بالنأي بالنفس عن تأثيرات األزمتين المحلية
واإلقليمية بما يعزز الموقف المشترك برفض التوطين
والتمسك بحق ال��ع��ودة ،خصوصا ً في ه��ذه المرحلة
الحرجة التي تتطلب من الطرفين المزيد من التعاون
لمواجهة التحديات التي تتهدد الجميع».
وكان زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية ضم:
علي فيصل ،ابراهيم النمر وسهيل ال��ن��اط��ور ،المقر
المركزي لهيئة تنسيق األح��زاب الوطنية ،في حضور
عدد من ممثلي االحزاب ،وبحث الطرفان أوضاع الشعب
الفلسطيني في لبنان واالوضاع السياسية العامة.
واعتبر الوفد بأن الشعب الفلسطيني في لبنان ما
زال يأمل بحوار رسمي فلسطيني ولبناني وبسياسة
رسمية لبنانية جديدة تساهم في معالجة أوضاعه
االقتصادية واالجتماعية الصعبة وبما يعيد رسم
العالقة المستقبلية على أسس جديدة تستند للحقوق
والواجبات المتبادلة ومعالجة ملف العالقات المشتركة
كملف متكامل على أسس قانونية وسياسية واجتماعية

وأمنية وبما يضمن إق��رار الحقوق االنسانية بخاصة
حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد وغيرها من
الحقوق.
ووض��ع وفد الجبهة األح��زاب في ص��ورة التطورات
الفلسطينية العامة ،مشيرا ً إلى «أن ما تعيشه القضية
الفلسطينية بمختلف محاورها هو نتيجة للسياسات
الخاطئة ال��ت��ي اع��ت��م��دت منذ ات��ف��اق أوس��ل��و وحتى
اليوم» ،داعيا ً إلى «استعادة الوحدة الوطنية وإطالق
ح��وار وطني لتشكيل حكومة وح��دة وطنية ،تتحمل
مسؤولياتها على مختلف المستويات .وكل ذلك في
إطار استراتيجية نضالية وطنية تعيد توحيد الوضع
الفلسطيني ببرنامج وطني كفاحي موحد ،يجمع بين
النضال في الميدان ،ضد االحتالل واالستيطان والحصار،
ومواصلة النضال على المستوى الدولي لنزع الشرعية
عن االحتالل ،وعزل «إسرائيل» ومحاكمتها خصوصا ً
بعد االنضمام لمحكمة الجنايات الدولية».
أما األح��زاب اللبنانية فأكدت دعمها إلقرار الحقوق
االنسانية وتوفير الحياة الالئقة في إطار تعزيز العالقات
األخوية بين الشعبين الشقيقين .وق��درت األح��زاب لـ
«الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة موقفها تجاه
األزمة اللبنانية واتخاذها موقف الحياد ودعم المقاومة
وه��ذا ما ينم عن حس وطني كبير وح��رص كبير على
المصلحة الوطنية المشتركة للشعبين الشقيقين».

ار�سالن :تر�صد الأبرياء وقتلهم لن�شر الفو�ضى
استنكر رئيس الحزب الديمقراطي
النائب طالل ارس�لان تفجير دمشق
اإلرهابي الذي طاول حافلة للركاب
اآلمنين .واعتبر في تصريح له «أن
ترصد األبرياء وقتلهم مطلوب لنشر
الفوضى ،وخصوصا ً الوافدين منهم
ال��ى س��وري��ة ،م��ا ي��ن��درج ف��ي سياق

مشروع عزلها عن العالم الخارجي
وإغالقها على الضيوف المؤمنين
باستقرارها وضرب اقتصادها ونزع
الثقة الدولية ب��ق��درة دولتها تحت
شعار عدم إمكانية ضبط األمن».
وقال انه «يؤمن بصبر اللبنانيين
والسوريين على السواء بانتظار الفرج

القريب والقضاء على ظاهرة االرهاب
بفعل اإلرادات الوطنية وم��ن غير
الرهان على الدور الخارجي المشكوك
بأمره وبحمالته العسكرية المزيفة
التي ال تهدف اال الى االستنسابية في
األهداف وليس للحد من تأثير اإلرهاب
على الناس األبرياء».

�إيران ع�شية ذكرى الثورة:
«�إ�سرائيل» �إلى زوال
} هتاف دهام

استقبل الرئيس العماد أميل لحود ،في دارته في اليرزة ،النائب السابق حسن
يعقوب الذي قال« :أن مرحلة انتخاب رئيس لم تحن بعد وتطورات الصراع من
حولنا ما زالت في مخاض عسير ،كما أن سياسات بعض الدول الداعمة لالرهاب
في سورية والعراق ،ما زالت كما هي ،على رغم تموضع البعض اآلخر نتيجة
اإلحراج الكبير بعد الجرائم الفظيعة التي يرتكبها «داعش وأخواته».
وأكد يعقوب «أن العصب األساسي للمشروع التكفيري انكسر بعد سقوط
مشروع اإلمارة في الشمال وزوال الرهان على سقوط النظام السوري وتحول
سياسة أميركا بهذا الشأن ،على رغم استمرار المخاطر من الخروق في السلسلة
الشرقية والخاليا النائمة في الداخل».
وتطرق يعقوب الى موضوع الحوض الرابع في مرفأ بيروت ،فرأى «ان ردم
الحوض الرابع في المرفأ جريمة موصوفة وطروحات الردم الجزئي تؤكد فكرة
الهدف المشبوه وهو تعطيل أهمية هذا الحوض وعمقه وليس مساحة إضافية
من أجل المستوعبات وهذه الحقيقة واضحة فلماذا التواطؤ مع مشروع الردم
وخسارة لبنان هذا المرفق المهم ،وأن ردم جزء من الحوض الرابع كردمه كله
وهو أمر مرفوض».

استنكرت كتلة المستقبل «أشد االستنكار التفجير االرهابي الذي استهدف حافلة
الركاب في دمشق» ،معتبرة أن «هذا الحادث المدان يجب ان يدفع جميع االطراف
السياسية اللبنانية الى النظر بعمق وتمعن الى اسباب تفاقم التشنج والتطرف
في البالد ،وكذلك إلى تفشي وانتشار هذه االعمال االرهابية من أجل مواجهتها مع
معالجة مسبباتها وذلك بطريقة حقيقية وموضوعية وفي شكل شامل».
ورأت في البيان الذي تاله النائب جمال الجراح عقب اجتماعها برئاسة الرئيس
فؤاد السنيورة «أن المهمة االساسية ألي قوة سياسية هي النظر بحكمة وموضوعية
الى مصلحة الوطن والمواطن وحمايتهما.
ورفضت «الكالم الذي صدر عن وزير خارجية العدو «اإلسرائيلي» الذي هدد
لبنان من حرب ثالثة سوف تشنها «إسرائيل» على لبنان» ،طالبة من الحكومة
اللبنانية «التوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي الدانة هذا
االعتداء والتهديد المباشر للبنان ،ومن جميع الفرقاء السياسيين في البالد وفي
مقدمهم حزب الله ،التنبه إلى ما يضمره العدو «اإلسرائيلي» من نوايا عدوانية
وبالتالي التبصر في جميع المواقف والممارسات التي سيتخذها هؤالء الفرقاء وذلك
من أجل عدم تقديم ذرائع مجانية للعدو «اإلسرائيلي» والتسبب ،في شكل مباشر أو
غير مباشر ،باالضرار بلبنان وباللبنانيين».
وأسفت الكتلة لـ«قيام البعض بتحويل القضايا االجتماعية واالقتصادية
والمطلبية التي تطاول بعض شرائح المجتمع اللبناني إلى مسائل طائفية ومذهبية
ومناطقية بينما هي في جوهرها ال تعدو كونها قضايا اقتصادية ومالية وانمائية
وإداري��ة تتعلق بمرافق البالد ومؤسساته» ،معتبرة أنه «ينبغي النظر الى هذه
المسائل حصرا ً من هذا المنظار بحيث تكون المقاربات واألساليب المتبعة في كيفية
معالجتها مستندة إلى معايير واعتبارات موضوعية ترتكز وتهدف إلى تحسين
وترشيد مستويات االداء في مرافق الدولة ومؤسساتها بعيدا ً من الهدر والفساد».

المجل�س الأرثوذك�سي يلتقي مكاري
زار وفد من المجلس االرثوذكسي اللبناني برئاسة روبير االبيض ،نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري في دارت��ه في الرابية ،عارضا ً نشاطاته
والمشاريع التي قام وينوي القيام بها.
وشرح أعضاء المجلس لمكاري «كل الجوانب التي تهم الطائفة االرثوذكسية،
وأهمها المراكز االدارية من فئة أولى وسواها وأيضا ً المراكز التي خسرتها وما
يزال يخسرها ،ووضعه في أجواء تطلعاته المستقبلية ،ومنها االعداد لمؤتمر
ارثوذكسي ع��ام وشامل يجمع كل الطاقات االرثوذكسية في لبنان وبالد
االنتشار حول طاولة مستديرة لتوحيد الصف من اجل إعادة الدور الفعال
للطائفة الرابعة في لبنان والمجتمع المدني».
وتطرق الحديث الى «فكرة إنشاء مستوصف لدعم المحتاجين ومكتبة
للمطالعة العلمية والالهوتية».
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عشية الذكرى السادسة والثالثين للثورة اإليرانية
في الحادي عشر من شباط عام  ،1979كالم كثير
ُيقال في ما تحقق خالل السنوات الـ 35الماضية ،على
مختلف المستويات ،ما جعل إيران اليوم دولة إقليمية
العالمي.
عظمى ،بل على المستوى
ّ
ولع ّل أه�� ّم اإلن��ج��ازات يتمثل في أنّ إي��ران الثورة
انتقلت من ضفة إلى ضفة ،ففي حين كانت أيام الشاه
دولة شرق أوسطية أساسية في المحور األميركي،
إلى جانب دول الخليج العربي وتركيا و«إسرائيل»،
ب��ات��ت ال��ي��وم ف��ي المقلب اآلخ���ر ،وص���ارت أح��د أه ّم
عناوين المواجهة م��ع المحور اآلن��ف ذك���ره ،حيث
تع ّد الراعي األب��رز وال��داع��م األكبر لمحور الممانعة
والمقاومة في المنطقة.
ول��م يعد القول ب��أنّ «إسرائيل إل��ى زوال» مج ّرد
شعار ف��ارغ المضمون ،بل ت��د ّل ك ّل المؤشرات إلى
أنّ زمن تطبيق الشعار قد بدأ ،قياسا ً إلى االنتصارات
التي تحققت وال تزال تتحقق ض ّد كيان العدو.
تصف إي����ران «إس��رائ��ي��ل» ب��ـ«ال��غ��دة السرطانية»
التي ح��ان ال��وق��ت لنزعها .وف��ق اإليرانيين النهاية
«اإلسرائيلية» لم تعد بعيدة ،وأن مكامن الضعف لدى
الكيان الصهيوني بعد ع��دوان القنيطرة ال��ذي أدى
الى استشهاد ستة مقاومين من حزب الله والعميد
اإلي��ران��ي محمد علي الله دادي ،وعملية شبعا التي
نفذتها المقاومة ضد العدو ،ظهرت في شكل واضح،
حيث أن العدو س��ارع ت��ارة ال��ى التهويل والتهديد،
وت���ارة أخ��رى إل��ى بعث رسائل تهدئة عبر أكثر من
دولة.
لن يؤثر العدوان «اإلسرائيلي» على المفاوضات
ال��ن��ووي��ة اإلي���ران���ي���ة م���ع م��ج��م��وع��ة ال�����دول (.)1+5
المفاوضات لن تتوقف ،بل مستمرة بجدية وبنيات
مساع من الطرفين لتذليل العقبات من
حسنة ،وهناك
ٍ
أمام هذا االتفاق ،بغض النظر عن الثوابت اإليرانية
التي لن تتنازل طهران عنها.
أثبتت اي���ران طيلة السنوات الـ 35الماضية أنها
عصية على الخضوع والسقوط ل�لإرادة األميركية
والغربية .نجحت في التصدي للسياسة األحادية
االميركية ،على رغم الحصار االقتصادي والمالي
���ي من
ال���ذي ف��رض عليها .تمكن االق��ت��ص��اد اإلي���ران ّ
االستفادة من ك ّل طاقاته الذاتيّة لمواجهة العقوبات
الدولية.
وع��ل��ي��ه ،ل��ن تنفع سياسية ال��ح��رب االقتصادية
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ت��خ��اض ع��ب��ر خ��ف��ض أس��ع��ار النفط،
في تركيع إي��ران التي هي من أكثر المتضررين لما
لذلك من تداعيات ،إال أنها تأقلمت مع العقوبات التي
ف��رض��ت عليها منذ نهاية عهد ال��ش��اه ،وسياستها
االقتصادية لم تهتز ،فهي وفق مسؤوليها ،ال تعتمد
على الموارد النفطية ،بعكس الدول األخرى المنتجة
للنفط كالسعودية وال��والي��ات المتحدة اللتين هما
األكثر تض ّررا ً العتماد موازنتيهما على النفط.
ل���م ت��س��ت��ط��ع م��خ��ت��ل��ف ال�����دول ال��ت��ي ش���ارك���ت في
الحربين العالميتين األولى والثانية أن تحقق في فترة
وجيزة ما حققته ايران لجهة اإلنجازات السياسية،
العسكرية ،االقتصادية ،العلمية ،والثقافية ،انطالقا ً
وأسس له اإلمام الخميني.
أسسه ّ
مما ّ
فبعد «ام��ي��د» و«رص����د» و«ن���وي���د» وط��ائ��رت��ي��ن من
دون ط��ي��ار «ك����رار  »4و«م��ه��اج��ر  ،»4أطلقت إي��ران

القمر االصطناعي «ف��ج��ر» بواسطة حامل األقمار
االصطناعية «سفير» من قبل خبراء منظمة الصناعات
الج ّوفضائية التابعة لوزارة الدفاع وشركة الصناعات
االلكترونية اإليرانية .اإلنجاز العلمي تحقق بالطاقات
اإلي��ران��ي��ة وم��ن دون االستعانة ب��ال��خ��ارج ،وف��ي عز
الحصار الشامل المفروض عليها.
حققت طهران على رغم محاوالت اغتيال علمائها
وحرمانها من أبسط الحقوق في مجاالت الصناعة،
نجاحا ً متقدما ً في تخصيب اليورانيوم ،الذي بحسب
اإليرانيين ال يرتبط فقط بالشؤون العسكرية ،انما في
مجاالت االقتصاد والطب أيضاً .يعتبر االيرانيون أنّ
إنتاج الطاقة من األمور المهمة في هذا الشأن .ودخلت
نادي الدول النووية ،وأعلنت أن مكتسباتها النووية
تضعها أمام شعوب المنطقة «على طبق من فضة» ال
سيما الشعب اللبناني .تعتبر ايران أنّ أمن لبنان من
أمنها .قدّمت للبنان هبة عسكرية جاهزة للنقل ،لم
تلق قبوالً لدى الحكومة اللبنانية ،فأبعدت عن طاولة
مجلس ال��وزراء ألسباب سياسية ،على رغم أنها ال
تشبه الهبات المقدمة من الدول األخ��رى ،التي تقدم
للبنان المساعدات العسكرية سواسية مع أعدائه.
في رأي اإليرانيين ك ّل شعوب المنطقة لها الحق
في االستفادة من الطاقة النووية التي إذا استخدمت
بالطرق السلمية ،ال نصل إل��ى النتيجة نفسها التي
نصل بها إذا استخدمت بطريقة عسكرية ،ولذلك
وضعت ضوابط في ه��ذا االتجاه بعيدا ً من االتجاه
العسكري.
في السياسة أسقطت اي���ران حكما ً ديكتاتورياً،
واستطاعت أن ترفع من منسوب الرؤية السياسية
والوعي السياسي في مجتمعها .التجربة اإليرانية
أث��ب��ت��ت أن��ه��ا ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ف��ي االستحقاقات
السياسية الداخلية وفي تعاطيها مع الملفات الخارجية
المتشابكة .تعتمد طهران شعارا ً أساسيا ً يتمثل بعدم
االنحياز في السياسات التي تتخذها لكنها تدعم على
العلن قوى المقاومة ،خصوصا ً في لبنان وفلسطين.
ت��ش��دّد إي���ران على أهمية العيش المشترك بين
أبناء الوطن الواحد .المسيحيون في طهران الذين
في غالبيتهم من الطائفة األرمنية ،يعيشون حياتهم
الطبيعية ،لديهم ن��ا ٍد خ��اص ُي��دع��ى ن��ادي «آرارات»
يقع ف��ي ش��ارع آرارات وت��ق��ام فيه االح��ت��ف��االت غير
الدينية .هناك أكثر من  600كنيسة في مدن مختلفة،
يمارس فيها المسيحيون طقوسهم بك ّل حرية.
أسست ايران اقتصادا ً مستقالً .صنعت السيارات
ّ
من «األل���ف» إل��ى «ال��ي��اء» ،على رغ��م العقوبات .باتت
ال��س��ي��ارات اإلي��ران��ي��ة ت��ض��اه��ي ال��س��ي��ارات األخ���رى
األوروبية واألميركية في جودتها ،على رغم أنها أق ّل
كلفة .فعملت دول غربية على االستيراد منها ،وسارع
كبار المصنّعين للسيارات في العالم إلى طهران من
أجل توقيع اتفاقيات تعاون.
وأحدثت طهران نقلة نوعية في مجال إنتاج العلم
حسب تقييم منظمة «آي أس آي» ،وإن المقاالت
واألبحاث العلمية المقدمة لهذه المنظمة والموجودة
على الموقع االلكتروني «اسكوبوس» وصلت إلى
أكثر من  14ألف مقالة ،هذا فضالً عن إنجازاتها في
القطاع الزراعي ،والطبي .ما جعل من ايران بلدا ًيتمتع
باالكتفاء الذاتي والتطور .هذا فضالً عن أن القوانين
اإليرانية فتحت المجاالت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية أم��ام ال��م��رأة اإليرانية التي
دخلت إلى البرلمان وتب ّوأت مناصب مهمة.

علي عبد الكريم :عام � 2015سيكون
مف�صلي ًا في انت�صار �سورية على الإرهاب
أك��د السفير ال��س��وري ف��ي لبنان
علي عبد الكريم علي« :ان العام
 2015سيكون مفصليا ً في انتصار
س��وري��ة على اإلره����اب ،وف��ي هذه
السنة ستوضع العالمات الفاصلة
التي تؤكد هذا االنتصار ،واذا كانت
الواليات المتحدة لم تغير سياستها
تجاه الدولة السورية ،فإنها وال شك
بصدد إع���ادة النظر ف��ي سياستها
للمرحلة المقبلة».
واعتبر السفير ال��س��وري خالل
استقباله رئيس اللقاء االسالمي
ال��وح��دوي عمر غ��ن��دور «أن الفكر
الوهابي التكفيري مع وف��رة المال
والنفط من أهم عوامل انتشار اإلرهاب
في كل اتجاه ،واالساءة الى سماحة
ونبل ورحمة الدين االسالمي».

وعن الوضع في لبنان قال« :في
لبنان رج���ال وطنيون ش��رف��اء هم
ضمانة الخط الوطني ال��م��ق��اوم»،
وش��دد على «عمق العالقة األخوية
السورية  -اللبنانية».
وك���ان غ��ن��دور زار أم��ي��ن الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين «المرابطون» ،العميد
مصطفى حمدان ،وأع��رب عن تأييد
ودعم المقاومة التي تناضل وتجاهد
ضد العدو «اإلسرائيلي» بغية تحرير
فلسطين م��ن بحرها ال��ى نهرها»،
مشددا ً رفض المفاوضات بمختلف
أش��ك��ال��ه��ا ألن ت��ح��ري��ر فلسطين ال
يتحقق إال بفعل المقاومة».
أم��ا ح��م��دان ف��أش��ار إل��ى أن «ما
يستهدف األمة من إرهاب وتخريب

ومحاوالت تفتيت وتشتيت سواء في
مصر أو في سورية أو في اليمن أو في
السودان أو في موريتانيا أو في أية
بقعة من بقاع أمتنا هدفه إبعادنا عن
مواصلة السعي الدائم والنضال من
أجل تحرير كل فلسطين».
وأك����د ح��م��دان «وج����وب ت��وح��د
جميع اللبنانيين من أج��ل حماية
وطننا من اإلره��اب والتخريب ومن
العدو اإلسرائيلي» ،مجددا ً «دعمه
ووقوفه الدائم إل��ى جانب الجيش
ال��ذي يخوض أش��رس معركة في
سبيل ص��ون الوطن وحمايته من
المخربين واإلرهابيين المتواجدين
على تخوم األرض السورية أو من
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي جنوب
لبنان».

لحود :ن�شكو من فراغ رئا�سي ونواجه
ّ
�إرهاب ًا من دون �أن يحرك البع�ض �ساكن ًا
استغرب النائب السابق اميل لحود في تصريح «أن
يكون ملف الكازينو بات القضية المسيحية األب��رز ،في
وقت نشكو من فراغ رئاسي منذ أشهر ومن تفريغ الكثير
من اإلدارات الرسمية ،من مختلف الفئات ،من الموظفين
المسيحيين ،ونواجه إرهابا ً يريد أن يقتلع وجودنا في
لبنان والشرق ،من دون أن يحرك البعض ساكنا ً تجاه
ذلك كله».
ورأى في تصريح «أن قضية كازينو لبنان ال تختصر
بمسألة صرف موظفين أو إعادة بعض من صرف منهم
من دون وجه حق ،بل تتعداها الى هدر األموال وتوزيع
الغنائم المالية على أكثر من جهة سياسية تأمينا ً الستمرار
األسلوب الخاطئ الذي يدار به هذا المرفق».
وش��دد على «أن ق��رار الصرف استثنى بعض من ال
يمارس أي عمل وال يحضر إل��ى الكازينو بفعل حماية
سياسية لهؤالء ،خصوصا ً من قبل من رعى تعيين رئيس
مجلس اإلدارة الحالي ،الذي تولى مسؤوليته بأسلوب من
حماه ،فما حقق إنجازا ً يحسب له وال أوقف هدرا ً وال حارب
فسادا ً بل نأى بنفسه عن هذه كلها».
وتابع « :ألم يكن من األجدى بإدارة الكازينو أن تضع
خطة إنقاذية شاملة ال تقتصر على صرف الموظفين ودفع
التعويضات السخية لهم ،بل تعمل على تطويره والحد
من النفقات غير المجدية ومزاريب المال السياسي ،فحلت
الزبائنية بالممارسة مكان الشفافية التي رفعها البعض
شعارا ً سقط عند مدخل الكازينو وتشغيل الفاليه باركينغ

ال��ذي أضيف الى اختصاص البعض في توزيع رخص
محطات المحروقات الذي بات له فيه باع طويلة».
وقال« :أي إصالح يتم حين يعد مجلس اإلدارة موظفين
لم يحضروا إلى مكان عملهم منذ سنوات بتعويضات
سخية ،علما ً أن هذا المجلس لم يكلف نفسه عناء توجيه
أي إنذار لموظف لم يكن يمارس عمله ،وهو أمر بديهي،
ال بل مارس استنسابية واضحة في الصرف؟ وأي حكمة
في صرف موظفين سيحالون الى التقاعد بعد أشهر قليلة،
أو في محاسبة موظفين لم يكلفوا من اإلدارة بأي مهمات
طيلة سنوات ،ومع ذلك واظبوا على الحضور الى مكان
عملهم؟».
وأض��اف« :كانت توجه االتهامات ،في السابق ،الى
السوريين بأنهم يمنعون تحقيق اإلصالح في أكثر من مرفق
رسمي ،فإذا بهذه المقولة تسقط أمام فظاعة ما يرتكب في
أكثر من مرفق وإدارة ،ولعل ما يحصل في الكازينو والمرفأ
أصدق دليل على ذلك ،في حين تأتي المعالجة السياسية
مبنية على أساس المصالح الشخصية والمزايدات وتترك
المؤسسات لناهشيها ،وحينها فقط يتم تجاوز االختالف
السياسي تحقيقا ً للمكاسب االنتخابية والمالية».
وسأل لحود ختاماً« :هل يعقل أن يكون كازينو لبنان
الوحيد في العالم الذي يخسر األموال ،في حين تحقق مثل
هذه المرافق أرباحا ً خيالية في بالد ال فساد فيها وال توزيع
للمال السياسي وال سوء إدارة وال تعويضات سخية عن
عدم الحضور الى العمل؟».

