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تحدث لـ«البناء» عن زيارة الوفد الفرن�سي �إلى �سورية والتطورات اليمنية والمفاو�ضات النووية

جلول :الزيارة ر�سمية �سر ًا ونقلت ر�سالة �إلى دم�شق
حاورته بتول عبدالله
بعد أن ذهبت فرنسا بعيدا ً في دعم وتغطية
اإلرهاب في سورية أمالً بإسقاط النظام
هناك ،ها هي تتودد لدمشق بعد أن قرع
اإلرهاب أبوابها وضرب في «شارل إيبدو»،
وترسل وفدا ً برلمانيا ً للمرة األولى منذ
بداية األزمة في سورية ،ما يبين أن الزيارة
غير رسمية علنا ً لكنها رسمية سراً ،بحسب
وصف الخبير في الشؤون الفرنسية فيصل
جلول.
وفيما بدأت مالمح التغيير في الموقف

األوروبي تجاه اإلرهاب في سورية ،تتوجه
األنظار إلى التطورات المتسارعة في اليمن
الذي يعاني من اإلرهاب نفسه ،وفي هذا
السياق يستبعد جلول أن يتحول اليمن إلى
«يمنات» وعواصم وحكومات .فيما ينتظر
العالم اتفاقا ً تاريخيا ً بين إيران والواليات
المتحدة حول الملف النووي ربما يغير
وجه المنطقة برمتها .إذ يكشف جلول عن
معلومات تؤكد أن هذا االتفاق بات محسوما ً
وسيعقد خالل الشهر الجاري.
مواقف جلول جاءت خالل حوار مع
صحيفة «البناء» ,في ما يلي نصه:

{ هل كانت زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى دمشق
بغطا ٍء رسمي من الحكومة الفرنسية أم زيارة فردية؟

 رسميا ً ال يوجد غطاء ،فهذا النوع من المبادرات ال يحتاجإلى غطا ٍء رسمي ألن الذين قاموا بالزيارة هم من ممثلي
الشعب الفرنسي وبالتالي لديهم سيادة على قراراتهم ألن
السلطة في فرنسا تستمد من الشعب ،ما يعني أن الزيارة
شرعية مئة في المئة .إضافة إلى ذلك ال يمكن لهكذا زيارة أن
تتم من دون اإلتفاق مع الجهات األمنية في فرنسا وبالتالي
ف��إن السلطات الفرنسية على علم بها ول��و أرادت منعها
لفعلت ،ما يبيّن أن للوفد الفرنسي رسالة ما يريد نقلها إلى
دمشق.

{ لماذا تمت هذه الزيارة اليوم وليس في السابق؟

 رئيس الوفد الفرنسي هو رئيس جمعية الصداقة الفرنسية– السورية جيرارد بابت ،معنى ذلك أن الجمعية كانت تتوخى
الزيارة من قبل ولم يسمحوا لها إال اليوم ،ومن جهة ثانية النائب
بابت هو الذي ينقل الرسائل عمليا ً بين السلطات الفرنسية
وسورية ولبنان والعراق ،وهذا مؤشر على أنها ليست زيارة
سئل رئيس البعثة
مجاملة إنما زي��ارة رسائل ،أيضا ً عندما ُ
الفرنسية عما دار من محادثات ،ص ّرح بأنه سيترك الجواب
للجهة المعنية كي تدلي به ،معنى ذلك أنه جاء برسالة من
باريس وسيعيد معه معلومات حولها من دمشق ما يدل إلى أن
الزيارة لسيت رسمية علنا ً لكنها كذلك س ّراً.

{ إذا كانت الزيارة رسمية سرا ً كما تقول ،لماذا تتبرأ
الحكومة الفرنسية من الوفد وتهدده بالمحاسبة؟

 يبدو أن سورية قد ردت بعنف على الرسالة التي حملهاالوفد الفرنسي ووضعت شروطا ً صعبة ،ثم أرادت السلطات
الفرنسية مَخرجا ً ما ،فقررت محاكمة هؤالء ولكن هذا غير
منطقي ألن الوفد قام بزيارة شرعية لبلد ليس عدوا ً لفرنسا،
الكالم عن المحاسبة ليس جدياً.

{ هل هناك من مس ّوغ قانوني لدى السلطات الفرنسية
لمنع هذه الزيارة قبل حصولها؟

 من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع الزيارة إال فيحالتين :أوالً ،لو كانت سورية دولة عدوة لفرنسا ،ثانيا ً حين
يكون هناك خطر أمني قاطع على الفرنسيين حال ذهابهم
الى دمشق ،إال أن باريس لم تمتلك الحجة الكافية لمنعهم.

{ ك��ي��ف ينظر ال��ش��ع��ب األوروب�����ي ع��م��وم��ا ً والفرنسي
خصوصا ً إلى ظاهرة اإلرهاب بعد أحداث «شارلي إيبدو»؟

 على رغم أن الشعب الفرنسي ال يملك صورة موحدةح��ول ه��ذا ال��م��وض��وع ،إال أن��ه متفق على أن اإلسالميين
إرهابيون وأن التحالف الدولي يشن حربا ً على «داعش»،
لكن ال أحد يستطيع خداع الشعب الفرنسي والقول إن النظام
في سورية سبب نشوء اإلره��اب وانتشاره ،بخاصة بعد
أحداث «شارلي إيبدو» ،حيث تبنت «القاعدة» و»داعش»
هذه العملية.

{ ه��ل يمكن س��وري��ة أن تفصل التنسيق األم��ن��ي عن

جلول متحدّثا ً إلى الزميلة عبدالله

التنسيق الدبلوماسي الذي تطالب به دمشق ليكون المفتاح
الرئيسي لكل ما هو أمني بينها وبين باريس؟

 ال أعتقد ذلك ،ألن الدولة السورية كانت واضحة وحاسمةمنذ البداية وطالبت فرنسا بالتعاطي معها كدولة شرعية
وليس كجهاز أمن .فرنسا كانت محرجة ألن لديها حلفاء
في الخليج وتركيا ،فال يمكنها التعامل مع سورية من دون
النظر إلى عالقاتهم معها ،كما أن باريس تعتبر في الالوعي
أن النظام في سورية المنبثق من حزب البعث ،هو المسؤول
عن ضرب النفوذ الفرنسي في سورية عندما كانت األخيرة
حصة الفرنسيين من اتفاقية سايكس – بيكو».

{ هل تخاف على اإلسالم السمح كفكر وممارسة في
فرنسا ،أم أن اإلره��اب الضارب هناك سيقسم هؤالء إلى
فسطاطين :الراضي باإلساءات للرموز تحت حجة حرية
الرأي وآخر يميل نحو «الدعشنة»؟

 عندما اح ُتلت غرناطة ،آخر مدينة إسالمية في اسبانيا،طرح الفقهاء ما يسمى بـ «فقه النوازل» ،أي أنه حين يطلب
منك العدو أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر مقابل قتلك،
فعليك فعل ذلك حفاظا ً على حياتك .حاليا ً ال تعيش فرنسا
مرحلة «فقه النوازل» لكن على المسلم القبول بما يحصل من
إساءات للرسول وغيرها من الممارسات تحت حجة حرية
ال��رأي والتعبير ألنه الطرف الضعيف هناك .المؤسسات
الرسمية ال تقبل بذلك ،لكن العقاب ال يكون بالقتل ونسب ًة
الى وجود ستة ماليين مسلم في فرنسا فإن انخراط ألف
منهم مع هذا التنظيم التكفيري ليس بالرقم الكبير ،غير أنّ
فعاليتهم قد تكون كبيرة من ناحية إلحاق األذى باآلخرين
كما فعلوا في هجومهم على «شارلي إيبدو» وبالتالي ال أظن
أن هناك خوفا ً على اإلسالم في الغرب من التطرف.

{ هل هناك دور لـ«إسرائيل» في تغذية اليمين المتطرف
لوقف المد اإلسالمي في الغرب وحث اليهود على الهجرة
مجددا ً إلى فلسطين المحتلة؟

 ه��ذا اإلحتمال وارد ،بخاصة أن العمليات اإلرهابيةالتي تمت في بلجيكا وفي مدينة تولوز في فرنسا استهدفت
م��دارس و ُك ُنس يهودية مع العلم أن أكبر طائفة يهودية
موجودة في فرنسا ذهب بعضهم الى «إسرائيل» .والجدير
ذكره أن رئيس حكومة العدو «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو
طالب اليهود في الغرب علنا ً بالمجيء إل��ى «إسرائيل»
وبالتالي إن اإلستغالل «اإلسرائيلي» لهذا األمر محتمل ،غير
أني ال أملك معلومات تؤكد تعامل «إسرائيل» مع «داعش»
وأخواته للقيام بأعمال إرهابية ،إال أنه قد يكون هناك عمل
استخباراتي نحن لسنا على علم به.

{ كيف ترى موقع أوروبا في الخريطة الجيوبوليتيكية
ال��ج��دي��دة ف��ي ال��ع��ال��م وال��ت��ي نعيش ه���ذه األي����ام المخاض
العسير لوالدتها؟
 أوروب����ا م��ا زال���ت تخسر م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل ،النظاماإلمبراطوري هو آخر نظام كانت تسيطر عليه ،ثم جاء نظام

ندوة عن تداعيات الأزمة ال�سورية على لبنان:
مواجهة التطرف بالت�شبث بال�سلم ودعم الم�ؤ�س�سات
عقدت ندوة عن «تداعيات األزمة السورية على لبنان
(المواطنية سياج الوطن والدولة)» ،بدعوة من «المركز
الدولي لعلوم اإلنسان  -جبيل» ومشاركة مع «مؤسسة
هانز -زايدل».
ت��وزع��ت أع��م��ال ال��ن��دوة ع��ل��ى  6ح��ل��ق��ات تصدت
للمحاور اآلتية :النظام الطائفي في لبنان :اإليجابيات
والسلبيات ،األزم���ة السورية الحالية بين مطرقة
السياسة وس��ن��دان الطائفية ،آث��ار األزم��ة السورية
على الوضع الراهن في لبنان ،أخطار التطرف الديني
ووسائل الحد من امتداده إلى لبنان ،هل يحتاج التعليم
الديني في لبنان إلى إص�لاح؟ هل للمسيحيين دور
خاص في منطقة المشرق؟
ش��ارك في ال��ن��دوة  18باحثاً ،ينتمون إل��ى عالم
الفكر والسياسة واإلعالم ،وأكد البيان الختامي «إن
ما نشهده في سورية خصوصاً ،وفي بعض األقطار
العربية عموماً ،ينبئ بمخاطر جسيمة ووجودية،
ويشي بإعادة رسم حدود العديد من دول المنطقة في
شكل جذري ،وصوال ً إلى قيام كيانات دينية ومذهبية
وإثنية».
وأض��اف« :ليست األصابع «اإلسرائيلية» بعيدة
عما يجري من صراعات عنفية ،وال سيما على الجبهة
الشرقية للمنطقة ،وما يدبر للمنطقة العربية يأخذنا
إلى إعادة رسم حدود «سايكس  -بيكو» ،وبما يفضي
إلى إلغاء األوط��ان العربية التي أنتجها هذا االتفاق،
فتحل بديالً منها كيانات ذات طبيعة مذهبية طائفية
وعرقية خالصة» ،مشيرا ً إلى أن «لبنان ليس بمنأى عن
تأثيرات األزمة السورية المتمادية ومن سائر ما يجري
في الساحات العربية .والشعب اللبناني ،بتعددية
مكوناته الدينية ونزوعاته الثقافية ،يستطيع أن يقدم
تجربة ف��ذة ،فيما لو تم تثمير هذا الواقع من منظور
إيجابي».

واعتبر البيان أن «استعادة ال��دور المسيحي في
لبنان ،عبر شراكة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين،
هو مدخل ال بديل منه لنجاح التجربة اللبنانية في
العيش المشترك .على أن ذلك ال يعفي المسيحيين
راهنا ً من بلورة مشروع مسيحي عروبي على مستوى
المنطقة».
ولفت الى انه «في مواجهة التطرف الديني الذي
يتهدد لبنان ،داخ�لاً ،كما على ح��دوده الشرقية ،على
اللبنانيين جميعا ً أن يتشبثوا بالكيان وبالسلم األهلي،
وأن يدعموا من دون حساب ،المؤسسات الشرعية،
وفي مقدمها الجيش اللبناني وسائر القوى العسكرية،
وتفعيل ال��ح��وارات بين مختلف المكونات اللبنانية
واألفرقاء» ،مطالبا ً «بإعادة اإلعتبار إلى العقل ،وإلى
الممارسات العقالنية التي تكبح النزوع الغرائزي،
وبما يحقق وحدة المجتمع والوحدة الوطنية ،وتقوية
شبكات األمان االجتماعي».
وأوضح أنه «في إطار تعزيز المواطنية ،والتربية
عليها ،ال بد من مقاربة التعليم الديني في المدارس
والجامعات ،على قاعدة التنشئة الدينية القائمة على
مرتكزات وطنية ،على أن يقع عبئها على مسؤولية
الدولة والمرجعيات الدينية» ،الفتا ً إلى أن «التوصية
بوضع ورقة توجيهية وطنية حول التنشئة الدينية
تتضمن مادة التعريف بتاريخ األديان ،على قاعدة فهم
اآلخر المختلف دينيا ً وقبوله ،تترافق مع حملة إعالمية
وطنية ،تحضيرا ً للرأي العام للتعاطي بإيجابية مع
الموضوع».
وأكد البيان «أن المواطنية هي السبيل إلى حماية
المجتمع ،والوطن والدولة ،والتربية على المواطنية
ليست فقط مسؤولية الدولة وإنما هي باألخص من
مسؤوليات األسرة ،واألحزاب السياسية ،ومؤسسات
المجتمع المدني كافة».

الأ�سعد يطالب الحريري ب�إحكام
�سيطرته على �صقور «الم�ستقبل»
اعتبر األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن االسعد
في تصريح أن «خطاب رئيس حكومة العدو الصهيوني
بنيامين نتنياهو في الواليات المتحدة يكشف المفضوح
المعلوم لجهة مواصلة المخطط الصهيوني  -األميركي
الهادف إلى ضرب الدول والحركات المقاومة وبذر الفتن
وتأجيج الصراعات داخل التنوعات الطائفية والمذهبية
والعرقية ف��ي ال���دول ال��ع��رب��ي��ة» .وح���ذر م��ن «سياسة
االسترخاء او الالمباالة تجاه هذا الخطاب التحريضي
اإلرهابي».
ورأى األسعد أن «واقع الفراغ الرئاسي والتمديد للنواب
واحتكار كل وزي��ر لقرار الدولة وإف��راغ المؤسسات من
فاعليتها ،تجعل من المستحيل تفعيل العمل الحكومي
رغم المحاوالت الحقيقية التي يقوم بها رئيس الحكومة

الف�صائل الفل�سطينية حري�صة
على تر�سيخ الأمن في المخيمات

تمام س�لام» ،معتبرا ً أن «الفراغ الشامل ينذر بشلل عام
وي��ؤدي الى حرمان اللبنانيين أبسط حقوقهم على كل
المستويات».
وأكد« :ضرورة استمرار الحوار لتقريب وجهات النظر بين
األفرقاء والوصول إلى الخواتيم السعيدة المقبولة» ،طالبا ً
من الرئيس سعد الحريري «إحكام سيطرته على بعض
الصقور داخل تيار المستقبل ،الذين يرفضون أي حوار أو
تفاهم مع الشركاء في الوطن ،من أجل أن يظلوا مستحوذين
على الغنائم بأكملها أو هدم الهيكل على الجميع».
ون��دد األسعد بعودة االغتياالت «سياسية كانت او
شخصية» ،داعيا ً االفرقاء «وبخاصة أبناء جبل محسن إلى
ضبط النفس والصبر وعدم الوقوع في فخ الردود االنفعالية
التي قد تجلب الويالت والمآسي».

الثنائية القطبية ومن بعده نشأ نظام القطب الواحد ،حيث
كانت وال زالت أوروبا ملحقا ً ألميركا ،تنفذ أوامرها وتحتمي
بها وبالتالي سيكون لألوروبيين نفوذ كبير في المرحلة
المقبلة ،غير أنهم لن يتمتعوا بسيطرة أحادية الجانب ،إذ
يحتاجون إلى حلفاء في أي نظام عالمي جديد.

{ هل تعتقد أن اإلره��اب ب��ات يشكل خطرا ً جديا ً على
أوروبا؟

 لقد نشأت في أوروب��ا ظاهرة «العائدون من سورية»الذين يشنون عمليات إرهابية هناك ما يؤكد أن اإلرهاب قد
ارتد على أوروبا وأشبّه ذلك بفيلم «فرانكشتاين» حيث يقوم
طبيب جراح بخلق مسخ هائل الحجم ويتحول األخير إلى
وحش يقضي على صانعه.

{ باالنتقال إلى أح��داث اليمن هل تنظر إلى التطورات
األخيرة هناك بأنها قد تكون مفتاحا ً للتسوية في المنطقة،
أم أنها ستؤدي إلى حرب شاملة؟

 الصراع في اليمن مفتوح ،ويتصدره الصراع على النفط،فلنفط الخليج ممران :األول ،هو مضيق هرمز ،والثاني هو
باب المندب الذي يسيطر على المواصالت النفطية وجزئيا ً
على التجارة الدولية ،وبالتالي إذا كان النظام اليمني حليفا ً
للسعودية تربح األخ��ي��رة ،والعكس صحيح ،إذا أصبح
إلي��ران نفوذ في اليمن سيصبح لها نفوذ في باب المندب
ومضيق هرمز ،ما يعني أن كلمتها ستكون األول��ى في ما
يخص المواصالت النفطية للعالم بأسره ،األمر الذي يقلق
السعودية التي تنتج نحو  11مليون برميل من النفط يومياً،
وغيرها من خصوم إيران.
سيطرة «أنصار الله» على جنوب اليمن ترجح أن تصبح
إيران شريكة ألميركا وفرنسا اللتين تتواجدان على المقلب
اآلخر من باب المندب في جيبوتي.

{ ب��رأي��ك ه��ل ي��س��ي��ر ال��ي��م��ن ن��ح��و ال��ت��ق��س��ي��م وانفصال
الجنوب عن الشمال؟

 من الصعب تقسيم اليمن .الحوثيون لن يقبلوا بنقلال��ح��وار إل��ى خ��ارج صنعاء ومنها السعودية واالم���ارات
العربية المتحدة ،ولهما قنصليات في عدن أساسا ً وذهاب
سفرائهما إل��ى قنصلياتهما هناك ال يشير إل��ى اإلنفصال
عن الشمال والرئيس السابق عبد رب��ه منصور ه��ادي ال
يملك حاضنة شعبية في جنوب اليمن وسنده الوحيد هو
الميليشيات القادمة من قريته أبين فإذا ما انقسمت اليمن لن
تنقسم شماال ً – جنوباً.

{ المفاوضات النووية بين إي��ران وال���دول الـ 1+5إلى
أين؟
االتفاق اإليراني – األميركي حول الملف النووي سيتم
خالل الشهر الجاري ،لدي معلومات دقيقة حول ذلك حيث أكد
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس هذا األمر في اجتماع
لمجلس الوزراء الفرنسي وكذلك أقر لنا السفير اإليراني في
باريس علي آهني بأن اإلتفاق بات شبه محسوم.

�صباغ :التوافق
ّ
يعطل مجل�س الوزراء
س��أل رئيس االت��ح��اد البيروتي
سمير صباغ ،في تصريح« :كيف
يمكن للتوافق في مجلس الوزراء أال
يؤدي الى التعطيل؟ سؤال مهم هو
كيف ال يؤدي التوافق الى التعطيل
في مقررات مجلس الوزراء؟ التوافق
جربه لبنان في مجاالت متعددة،
ولم يؤ ِد إال إلى تعطيل الغرض منه،
ربما ينجح الوفاق في تبرير بعض
القضايا في شكل موقت ولكن التوافق
ال يصل إلى النتيجة المرتجاة».
وق���ال« :ب��األم��س الرئيس تمام
س�لام ق��رر دع��وة مجلس ال���وزراء
لالنعقاد بآلية سحرها ال يستمر
طويالً وهي في كل األح��وال توافق
بين الفرقاء المختلفين ال��ذي كل
واحد منهم ،أي الوزراء سيحجم عن
الموافقة وبالتالي تعطيل المقررات
تماما ً كما كان يرفض التوقيع».

وت��اب��ع« :إن مجلس ال����وزراء
وف��ق��ا ً لآللية ال��م��ط��روح��ة حالياً،
وه��ي ال��ت��واف��ق م��ن دون التعطيل
هو أشبه بفبركة كالمية ال تؤدي
ال���ى أي نتيجة ك��م��ا سيظهر في
األيام المقبلة ،فهل أن التوافق هو
المطلوب أم التعطيل؟ يبدو أن هناك
أف��رق��اء في لبنان غايتهم تعطيل
ك��ل ال��م��ؤس��س��ات ح��ت��ى ال يشعر
اللبنانيون ببقاء الفراغ في منصب
رئاسة الجمهورية ،وهم ال يريدون
إال شلل المؤسسات كلها كي يسارع
اللبنانيون وتحديدا ً القوى المعنية
النتخاب رئيس للجمهورية».
واختتم «حسنا ً فعل الرئيس تمام
سالم بقطع دابر الطائفية التي كادت
أن تظهر في اجتماعات ومطالب
الوزراء المسيحيين يساندهم غبطة
البطريرك».

ال�سفير البلغاري في عيد بالده:
نت�ضامن مع لبنان �ضد الإرهاب
أقام سفير بلغاريا ديمتري بتكو حفل استقبال في فندق «البستان» في بيت
مري ،لمناسبة العيد الوطني لبلغاريا ،شارك فيه ممثل رئيس مجلس النواب
نبيه بري النائب شانت جانجنيان ،ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم وزير
العمل سجعان قزي.
كما حضر السفير البابوي غبريال كاتشيا ،ممثل قائد الجيش العماد جان
قهوجي العميد الركن جانو ح��داد وع��دد من السفراء وشخصيات رسمية
وسياسية وعسكرية ودبلوماسية.
وبعد النشيدين الوطنيين اللبناني والبلغاري القى بتكو كلمة ترحيبية
مؤكدا ً «تضامن دولته مع لبنان في مواجهة اإلرهاب والتطرف والصعوبات في
مؤسساته» ،معربا ً «عن ثقته بأن لبنان سيتخطى هذه المرحلة بحكمة ليصل
إلى السالم واالستقرار».
بعد ذلك قلد بتكو أوسمة تقديرية ألرب��ع شخصيات ساهموا في توطيد
العالقات بين لبنان وبلغاريا.

اجتماع الفصائل
عقدت الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية
في لبنان اجتماعها الدوري ،أمس في سفارة دولة فلسطين
في بيروت ،لبحث آخر المستجدات والقضايا المتعلقة
بالشؤون الفلسطينية في لبنان.
وج��دد المجتمعون في بيان إث��ر االجتماع« ،تأكيد
الحرص الالمتناهي على ترسيخ األم��ن واإلستقرار في
كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان ،خصوصا ً في مخيم
عين الحلوة» .وأكدوا أن «المخيمات لن تكون ممرا ً أو مقرا ً
الستهداف أمن واستقرار لبنان وسلمه األهلي ،وأن جميع
القضايا األمنية يجري معالجتها فلسطينياً ،بالتنسيق مع
الجهات األمنية والسياسية اللبنانية».
كذلك أكدوا «دعم القوة األمنية المشتركة في مخيم عين
الحلوة ،والعمل على تعزيز وتطوير دورها ،على أن يتم
الحقا ً تعميم هذا النموذج على باقي المخيمات الفلسطينية
وفق مقتضيات الظروف واألولويات».
ورف��ض المجتمعون «ق��رار األون��روا بوقف العمل في
برنامج الطوارئ المخصص ألبناء مخيم نهر البارد»،
وطالبوا «بإعادة النظر به خصوصا ً أن المسببات التي
أدت إلى إق��رار برنامج الطوارئ ال زالت قائمة» .وقرروا

الحملة الأهلية :مقيا�س نجاح القوة العربية
�أن تكون موجهة �ضد العدو
عقدت الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة
اجتماعها الدوري في (دار الندوة) بحضور منسقها العام
معن بشور الذي افتتح االجتماع بالوقوف دقيقة صمت
إجالال ً لروحي المناضلين السفير والقانوني الفلسطيني
الدكتور علي قاسم مقرر اللجنة القانونية في منتدى
العدالة لفلسطين الدولي ،وحبيب الحركة (أبو واصف)
أحد الوجوه العروبية التي شاركت في تأسيس الحملة
والمنتدى القومي العربي ،كما أج��رى بشور اتصاال ً
خالل االجتماع بالنائب السابق علي عيد معزيا ً بشقيقه
بدر عيد الذي اغتيل في بلدة الكويخات العكارية «في
محاولة مكشوفة إلث��ارة الفتنة وإع��ادة االضطراب إلى
الشمال اللبناني» ،بحسب ما جاء في بيان للحملة.
وأشار البيان إلى ان المجتمعين توقفوا «أمام الذكرى
الثانية لرحيل القائد الثوري األممي رئيس الجمهورية
الفنزولية البوليفارية الراحل هوغو تشافيز ،والذكرى
الحادية عشرة الستشهاد األمين العام لجبهة التحرير
الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس) على يد قوات
االح��ت�لال األميركية في السجون األميركية» .ودع��وا
إلى المشاركة في وقفة الوفاء لهما وفي التضامن مع
األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل «اإلسرائيلي»
في اعتصام خميس األسرى ( )85أمام الصليب األحمر
الدولي ـ السادات ـ الحمرا ـ وذلك في الثانية عشرة ظهر
اليوم الخميس حيث ستلقى كلمات لقادة لبنانيين
وفلسطينيين.
كما توقف المجتمعون أمام الذكرى األربعين الستشهاد
معروف سعد وحيوا «مسيرة الوفاء» الجامعة التي
نظمها التنظيم الشعبي الناصري في مدينة صيدا يوم
األحد الفائت ،كما دعوا إلى المشاركة في ندوة الوفاء
التي يقيمها التنظيم في السادسة والنصف من مساء
اليوم ويشارك فيها المؤسسون في الحملة األهلية الوزير
السابق بشارة مرهج وعمر زين.
كذلك توقف المجتمعون أمام انتصار أسرى «حركة

الجهاد اإلسالمي» في تحقيق مطالبهم ،كما قيّموا أعمال
«منتدى العدالة لفلسطين الدولي» و«ن��دوة التواصل
الفكري الشبابي العربي الخامسة» والحضور الكثيف
فيهما .وشددوا على أهمية قيام المنتدى بالتعاون مع كل
أحرار العالم إلطالق «شبكة العدالة لفلسطين الدولية»
إلحكام العزلة على العدو الصهيوني وجرائمه.
وأعلن المجتمعون ب��دء التحضيرات مع الهيئات
العربية واإلسالمية المعنية لفعاليات «يوم األرض»
في  30آذار ،محيين في شكل خ��اص انعقاد المنتدى
االجتماعي العالمي الذي سينعقد في تونس في أجواء
االحتفال بيوم األرض.
وأبدى المجتمعون «أسفهم البالغ من انصراف النظام
الرسمي العربي عن التجاوب مع متطلبات أولوية
ال��ص��راع مع العدو الصهيوني والسقوط في أفخاخ
تضخيم صراعات أخرى ،وحروب أهلية ،وحاالت الغلو
والتطرف الطائفي والمذهبي والتوحش الدموي السائدة
في العديد من أقطار األمة والتي تجلت في شكل خاص
فيما ترتكبه المجموعات المسلحة من جرائم بحق
مكونات مجتمعاتنا العربية وأخ��ره��ا ما ج��رى بحق
اإلخ��وة اآلشوريين في شمال سورية وقبلهم مجزرة
العمال المصريين في ليبيا».
وأك��د المجتمعون رفضهم «لكل محاوالت النيل من
جيوشنا العربية ال سيما في سورية ومصر ولبنان ،وهي
العمود الفقري لدولنا».
وح��ول فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة المطروحة
أم��ام القمة العربية المقرر انعقادها في ش��رم الشيخ
أكد المجتمعون «أن مقياس سالمة هذه الفكرة وطريق
نجاحها مرهون أوال ً بأن تكون موجهة أساسا ً ضد العدو
الصهيوني وأدواته وأن تبدأ بإعادة النظر بكل اإلجراءات
والعقوبات الجائرة التي تم اتخاذها بحق سورية البلد
المؤسس في جامعة ال��دول العربية والبلد الركن في
مواجهة المشروع الصهيوني منذ عقود».

�سقيفة و�سياج من �إ�سبانيا �إلى مدر�سة القليعة
سلّم قائد الكتيبة االسبانية العاملة في الـ«يونيفيل»
المقدم انطونيو يورانت ،مشروع سقيفة وسياج لملعب
مدرسة القليعة الرسمية في قضاء مرجعيون ،مقدما ً
من الكتيبة ،إل��ى مدير المدرسة ابراهيم نقوال ،في
حضور عدنان الجوني ممثالً رئيسة المنطقة التربوية
ف��ي النبطية ن��ش��أت حبحاب وض��ب��اط م��ن الجيش
و»يونيفيل» ومديري مدارس وفاعليات.
وشكر الجوني القوات االسبانية على هذا المشروع،
وق���ال« :نفتخر بتعاونكم وتقديماتكم خصوصا ً
للمدارس ،لما لذلك من فائدة لخدمة االنسان».
ولفت المقدم يورانت ،بدوره ،إلى أن «هذا المشروع

التوقيت ال�صيفي
أصدر األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي مذكرة تتعلق
ببدء العمل بالتوقيت الصيفي ،وجاء فيها« :عمالً بقرار مجلس الوزراء رقم
( )5تاريخ ،1998/8/20المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة
خالل فصل الصيف اعتبارا ً من منتصف ليل آخر سبت  -أحد من شهر آذار
ولغاية منتصف ليل آخر سبت  -أحد من شهر تشرين األول من كل عام.
يذكر األمين العام لمجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة
اعتبارا ً من منتصف ليل  29 - 28آذار  2015تاريخ بدء العمل بالتوقيت
الصيفي».

«القيام باعتصامات جماهيرية سلمية أمام مكاتب األنروا
في المخيمات كافة ،يوم الجمعة  ،2015/3/13تضامنا ً
مع مطالب أبناء مخيم نهر البارد».
وإذ طالبوا «األون���روا وال��دول��ة اللبنانية والمجتمع
ال��دول��ي باإللتزام بتعهداتهم وتوفير األم���وال الالزمة
الستكمال اإلعمار في مخيم نهر البارد وإعادة أهله إليه،
باعتباره محطة إنتظار للعودة إلى فلسطين» ،طالبوا
األونروا أيضاً« ،بإعادة إدراج العائالت التي تم إسقاطها
من برنامج اإلغاثة واإليواء الشهري ألهلنا النازحين من
سورية إلى لبنان ،والتي يقدر عددها بـ  700عائلة».
على صعيد آخر ،استقبل قائد األمن الوطني الفلسطيني
في لبنان صبحي ابو عرب في عين الحلوة ،وفدا ً من الهيئة
اإلدارية لـ«االتحاد العام للمرأة الفلسطينية»  -فرع لبنان،
في إطار التحضيرات الحتفال الثامن من آذار ،يوم المرأة
العالمي.
وتطرق المجتمعون إلى األوضاع في مخيم عين الحلوة،
وطمأن أبو عرب الوفد إلى «األوضاع الجيدة بفضل جهود
الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية من أجل استتباب
األمن واالستقرار».

االحتفال بتسليم الهبة في ا لمدرسة

هو مثال للتعاون بين اليونيفيل والشعب اللبناني،
ويترك بصماته في تعزيز المجال التربوي» ،الفتا ً
إلى أن «األطفال هم مستقبل مجتمعنا والتربية هي
الركيزة االساسية التي يبنى عليها ،ودعمها يساهم
ف��ي تنشيط االزده���ار وال��ت��ط��ور» .وأض���اف« :يظهر
هذا المشروع التزام يونيفيل مع الشباب والشعب
اللبناني وب��اس��م الكتيبة االسبانية اش��ك��ر حسن
ضيافتكم ومودتكم لنا».
ثم قدم الطالب أغاني منوعة.
بعدها وقع يورانت ونقوال سجل تسليم المشروع
وأزاحا الستار عن اللوحة التي تحمل اسم المشروع.

