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حمليات  /تتمات

يُ�ش ّيع في �صيدا اليوم والتعازي في بيروت الثالثاء والأربعاء

المنتدى القومي العربي ينعى رئي�سه محمد المجذوب :خ ّرج الآالف
من الحقوقيين اللبنانيين والعرب وخا�ض المعارك الوطنية ّ
�ضد الم�شاريع اال�ستعمارية
نعى المنتدى القومي العربي ،بمجلس أمنائه
ولجنته التنفيذية ومجلسه المركزي وأعضاء
لجانه اإلدارية في بيروت والمحافظات ،رئيسه
العالمة الكبير والمناضل الوطني والقومي البارز
الرئيس السابق بالوكالة للجامعة اللبنانية
والنائب السابق للمجلس الدستوري الدكتور
محمد المجذوب ،إثر مرض عضال أل ّم به وأقعده
عدة أشهر.
وقد تخرج على يد الدكتور المجذوب اآلالف من
طالب الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات
اللبنانية والعربية واإلسالمية وف��ي جامعة
محمد الخامس في المغرب ،وكان له العديد من
المؤلفات في الفكر واسياسة والقانون ،باإلضافة
إلى مواقف وطنية وقومية جريئة دخل بسببها
السجن أكثر من مرة.
درس الدكتور المجذوب في مدارس مقاصد
صيدا االبتدائية والمتوسطة والثانوية ثم
درس الحقوق في جامعة أك��س ان بروفانس
(مرسيليا) حيث نال منها شهادة الدكتورة في

الحقوق وديبلوم في العلوم السياسية ،وشارك
مع طلبة المغرب العربي في دعم ثورات بالدهم
من أجل االستقالل ،ال سيما الثورة الجزائرية.
إثر عودته إلى بيروت عام  1956ناضل،
إل��ى جانب رفيق درب��ه المناضل الشهيد
م��ع��روف سعد ،وش���ارك ف��ي ال��م��ع��ارك ض ّد
األح�ل�اف وال��م��ش��اري��ع االس��ت��ع��م��اري��ة قبل
تعيينه أستاذا ً في المغرب ثم في الجامعة
اللبنانية.
ش��ارك على م��دى خمسة عقود في تأسيس
العديد من الهيئات الثقافية والوطنية والقومية
من بينها دار الندوة ،المركز الثقافي اإلسالمي،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مركز حقوق
الالجئين الفلسطينيين (ع���ائ���دون) ،ن��دوة
األربعاء ،ندوة العمل الوطني ،المجلس الثقافي
للبنان الجنوبي ،برنامج شباب لبنان الواحد،
باإلضافة إل��ى المنتدى القومي العربي الذي
ترأسه منذ عام  2002وأُعيد انتخابه لرئاسته
ثالث دورات.

الدكتور مجذوب عضو في المؤتمر القومي
العربي ،والمؤتمر القومي اإلسالمي ،والمركز
العربي الدولي للتواصل والتضامن ،واتحاد
الحقوقيين العرب ،والجمعية العربية للعلوم
السياسية ،وق��د ن��ال أوسمة ودروع���ا ً لبنانية
وعربية ،وكرمته العديد من الهيئات الثقافية
والقومية.
يُصلى على جثمانه الطاهر ظهر االثنين في
 ،2016/5/16في مسجد الشهداء في صيدا،
ث��م يُ���وارى ال��ث��رى ف��ي مقبرة صيدا الجديدة،
وتقبل التعازي بعد الدفن في مسجد بهاء الدين
الحريري في صيدا.
كما تقبل التعازي في الثاني والثالث (الثالثاء
واالرب��ع��اء  17و  18اي��ار  )2016ف��ي ن��ادي
خريجي الجامعة األميركية في الوردية ما بين
الثالثة والسابعة بعد الظهر.
ومنذ إعالن وفاة الدكتور المجذوب انهالت
االتصاالت وبرقيات التعزية من شخصيات
لبنانية وع��رب��ي��ة لعائلة ال��راح��ل الكبير

والمنتدى القومي العربي.
لالتصال نجله القاضي الدكتور طارق المجذوب
009613334935
البريد اإللكترونيdeebhijazi@yahoo.com:

الئحة «كرامة الطبيب» تفوز بانتخابات نقابة
�أطباء ال�شمال بدعم ميقاتي وكرامي و«القومي»
فازت الئحة «كرامة الطبيب» المدعومة من «تيار العزم»
في مقابل الئحة «المستقبل» في انتخابات نقابة أطباء لبنان
الشمالي بنتيجة  4ـ صفر.
وف��از الدكتور عمر عياش بمنصب نقيب أطباء الشمال
بـ 477صوتاً ،في حين ن��ال الدكتور عاطف ناصر 129
صوتاً ،والدكتور وليد غمراوي  53صوتاً.
وجاءت نتائج االنتخابات كالتالي:
في المركز األول :الدكتور عمر عياش بـ  474صوت.
في المركز الثاني :الدكتور عامر عطية  374صوتاً.
في المركز الثالث :الدكتور أحمد البوش  366صوتا ً
في المركز الرابع الدكتور هاني لبدة  314صوتاً.
وحصل أول الخاسرين الدكتور عمر فتفت على 290
صوتاً ،تاله الدكتور وسام منصور بـ 283صوتاً ،وجاء بعده
الدكتور حسن خضر  267صوتاً ،والدكتور محمد حرب 265
صوتاً.
وكانت االنتخابات انطلقت صباح أمس األح��د في مق ّر
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ،النتخاب
نقيب جديد لألطباء خلفا ً للنقيب إيلي حبيب ،وأربعة أعضاء
ج��ددا ً في مجلس النقابة .وبلغ عدد األطباء الذين سدّدوا
اشتراكاتهم والذين ّ
يحق لهم االنتخاب  1259طبيبا ً من أصل
 1650طبيباً».
وتنافست في االنتخابات الئحتان األولى الئحة «كرامة

النقيب الجديد د .عمر عياش
الطبيب أوالً» مدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي والحزب
السوري القومي االجتماعي ،والثانية «النقابة تجمعنا»
مدعومة من تيار المستقبل و«القوات» وهيئات إسالمية.
وف��ور ص��دور النتائج ،ب��ارك الرئيس نجيب ميقاتي،
عبر «تويتر» ،لنقيب األطباء الجديد وزمالئه الفائزين في
انتخابات النقابة ،آمالً أن «يكون نهجهم جامعا ً وفي خدمة
األطباء والمجتمع الشمالي».

�ستقرر م�صير ( ...تتمة �ص)1
فيينا
ّ
بانتظار فيينا وإط�لال��ة األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل
شهد لبنان الجولة الثانية من االنتخابات البلدية
في محافظة جبل لبنان ،حيث كانت المشاركة
الكثيفة هي ما ميّز هذه االنتخابات ،إضافة لخلط
أوراق سياسي واس��ع مع مبالغة في الحديث
عن مواجهة بين األح��زاب والعائالت ،أو لوائح
تحمل اسم المجتمع المدني ،لتعيد االنتخابات
تظهير األوزان الحقيقية في المناطق المعروفة
بالنفوذ التقليدي للالعبين الكبار ،كحال بلديات
الضاحية الجنوبية مع تحالف حركة أمل وحزب
ال��ل��ه ،ومكانة التيار الوطني الحر ف��ي الحدث
وبلدات مشابهة ،وزعامة الرئيس ميشال المر
في المتن ،والمكانة الخاصة للحزب السوري
القومي االجتماعي في العديد من بلدات أقضية
المتن وبعبدا وعاليه ومدنها ،بينما جدّد النائب
ول��ي��د ج��ن��ب�لاط زع��ام��ت��ه ف��ي ال��ش��وف ،وخسر
إم��س��اك��ه ب��ق��رار إقليم ال��خ��روب ،وأظ��ه��ر حزب
الكتائب وج��وده في مناطق من قضاءي بعبدا
والمتن.
الخاسر الرئيسي ك��ان التحالف ال��ذي أعلن
حديثا ً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
وال��ذي تعرض المتحان حقيقي في انتخابات
جبل لبنان تك ّفلت بإطاحة نتائج زح��ل��ة التي
منحت ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف ب��ري��ق��ا ً إض��اف��ي��اً ،تكفلت
انتخابات بلدية جونيه بإطاحته ،حيث المنافسة
بين الالئحتين المتقابلتين ج���دّدت مناخات
المواجهة بين التيار والقوات.
س��ي��اس��ي��اً ،ت��ب��دو ان��ت��خ��اب��ات ال��ش��م��ال محور
الجذب لألسبوع المقبل ،حيث يظهر عجز تيار
المستقبل عن التماسك في طرابلس وترجمة
التفاهمات التي يسعى إليها مع الرئيس نجيب
ميقاتي وال��وزي��ر فيصل ك��رام��ي ،بعدما خرج
النائب سمير الجسر من هذا التفاهم ،ويخوض
الوزير أشرف ريفي معركة إسقاطه ،بينما كان
الفتا ً ك�لام وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق عن
ف���وارق بين االنتخابات البلدية واالنتخابات
النيابية ال تسمح بالقول أن إجراء واحدة تعني
إمكانية إجراء الثانية.

انتخابات جبل لبنان معارك شرسة

تختلف االنتخابات البلدية في جبل لبنان على
بقية البلدات في المحافظات األرب��ع األخ��رى ،حيث
بلغت «نسبة التصويت في جبل لبنان  56في المئة
من الناخبين ،ففي جبيل  65في المئة ،وفي قضاء
المتن  58,24في المئة وفي قضاء الشوف 53,50
في المئة ،وفي قضاء كسروان  62,80في المئة وفي
قضاء عاليه  52في المئة وفي قضاء بعبدا 50,20
في المئة».
تميّزت انتخابات جبل لبنان ب��ال��ه��دوء ،رغم
المعارك الشرسة ،فكان لهذه االنتخابات نكهة
خاصة سواء لجهة التسويات بين األحزاب األساسية
في بعض البلدات ،أو لجهة المعارك في بلدات أخرى.

وشهدت انتخابات بلدية سن الفيل دعم حزب القوات
والتيار الوطني الحر لالئحة «سن الفيل بتجمعنا»
ضد الئحة الرئيس الحالي للبلدية رئيس الئحة «نعم
نحو األفضل» نبيل كحالة التي فازت في انتخابات
البلدية أمس ،بحسب النتائج األولية وهي مدعومة
من الكتائب والنائب ميشال المر .وفرزت انتخابات
بلدية جونية التحالفات من جديد ،حيث دعم التيار
الوطني الحر وحزب الكتائب الئحة «كرامة جونية»
برئاسة ج���وان حبيش ،ف��ي المقابل ت��رك وق��وف
القواتيين إلى جانب الالئحة المدعومة من النائبين
السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن ونعمة
اف��رام .وكذلك الحال في الحدث حيث خاض حزب
القوات مواجهة قوية ضد التيار الوطني الحر ،إضافة
إلى وقوف عضو تكتل «التغيير واإلص�لاح» النائب
سليم سلهب ضد «التيار الوطني الحر» في بعبدات
والنائب نبيل نقوال ضد الئحة التيار الوطني الحر
والحزب السوري القومي االجتماعي في جل الديب
حيث دعم نقوال الئحة النائب ميشال المر.
ي��ب��دو أن م��ع��رك��ة ج��ون��ي��ة س��ت��ك��ون األق����وى في
المحافظات كلها على صعيد االنتخابات البلدية
لما لهذه المعركة من تداعيات وانعكاسات على
االنتخابات النيابية والرئاسية ،حيث يعتبر فوز
التيار الوطني الحر فيها مكسبا ً كبيرا ً للجنرال عون
على الصعيد النيابي وعلى الصعيد الرئاسي.
وتشير مصادر مطلعة لـ البناء» إلى أن تج ّنب القوات
اللبنانية دعم الئحة جوان حبيش في جونية يأتي
في سياق عدم تكريس شرعية التيار الوطني الحر في
جونية التي تضم  120ألف مسيحي.
أم��ا مدينة جبيل ،فشهدت مواجهة بين الئحة
«جبيل أحلى» المدعومة من األح��زاب ما عدا التيار
الوطني الحر من جهة وسيدة منفردة هي كلود مرجة
مدعومة من حركة «مواطنون وم��واط��ن��ات» .فيما
شهدت عمشيت معركة حادة بين  3لوائح «عمشيت
بيتي» المدعومة من القوات والتيار« ،سوا لعمشيت
أف��ض��ل» المدعومة م��ن ح��زب الكتائب ،و»اللقاء
العمشيتي» المدعومة من المستقلين.

اتحاد بلديات المتن للمر!

وف��ي المتن الشمالي ب��ات محسوما ً أن اتحاد
بلديات المتن سيكون م��ن حصة النائب ميشال
المر بعدما فاز عدد من البلديات المتنية بالتزكية
ومعروف عن رؤسائها تأييدهم خط المر السياسي.
وكان نجح تحالف األحزاب من التيار الوطني الحر،
الحزب السوري القومي االجتماعي ،النائب ميشال
المر ،حزب الكتائب ،والعائالت في تحقيق التوافق في
عدد من البلدات والقرى المتنية ،حيث فازت بالتزكية
بلديات بتغرين ،مجدل ترشيش ،برج حمود ،زرعون،
الدكوانة ،الجديدة ،البوشرية السد ،الرابية ،الغابة،
المنصورية ،ب��رم��ان��ا ،م��ار شعيا ،دي��ك المحدي،
زكريت .وف��ازت بشبه تزكية بلديات العطشانة،
الزلقا ،عيرون ،بياقوت ،قرنة شهوان ،قنابة ،برمانا
مارموسى ،الدوار ،بكفيا.
وأكد المر أنه «ال يتمرجل على أحد» وال نريد أن
نقوى على المارونية .ولفت إلى أن «القاعدة السياسية
التي نركز عليها في المتن منذ  40سنة تقوى وتزيد»،
معتبرا ً أن «من ربح في االنتخابات البلدية سوف
يربح في االنتخابات النيابية واللوائح التي يدعمها
متقدمة في معظم قرى المتن» ،الفتا إلى ان «رئاسة
الجمهورية تتعلق بالوضع الدولي واإلقليمي وليس
لها عالقة باالنتخابات النيابية والبلدية».

الأربعاء يوم مف�صلي (تتمة �ص)1
السعودية والمخابرات «اإلسرائيلية» هما
تركي الفيصل والجنرال يعقوب أميردرور.
وهو لقاء يجري عادة لتنسيق عمالني كبير
بين جهازين ينتدبان رئيسيهما السابقين
ل��ل��ق��اء م��م�� ّوه بصيغة ن���دوة وورش����ة عمل
تجري ف��ي كواليسه مباحثات ال ب�� ّد منها
لتقييم مرحلة وتخطيط مرحلة ،وتكريس
ت��ن��س��ي��ق ع��ل��ى م��س��ت��وى م��رت��ف��ع م��ن الدقة
وال��س��ري��ة ،وللتذكير ف��ق��ط ك���ان آخ���ر لقاء
مشابه بين «اإلسرائيليين» والسعوديين قد
جمع الفيصل نفسه بزعيم حزب «مستقبل
إس��رائ��ي��ل» المنتمي إل��ى أس���رة «الموساد
اإلس��رائ��ي��ل��ي» ي��ائ��ي��ر لبيد ف��ي ن��ه��اي��ة شهر
أي��ل��ول قبل اغ��ت��ي��ال ال��ق��ي��ادي ف��ي المقاومة
سمير القنطار بأق ّل من شهرين ،والطبيعي
القول إنّ خروج فيينا بتسوية تعزل «جبهة
ال��ن��ص��رة» ،وت��ف��ت��ح ال��ح��رب ع��ل��ي��ه��ا بغطاء
المشاركين سيعني غباء استثنائيا ً لجماعة
الرياض وزعمائها.
 ن��ج��اح فيينا ه��و ن��ج��اح روس���ي كاملبالتقدّم حلقة مفصلية نحو نصر سورية
على مراحل وبالتدريج ،وفشل فيينا يعني
ال��ذه��اب إل��ى ح��رب فاصلة ت��ق�� ّرر مستقبل

ال��ش��رق األوس���ط ،ب��ره��ان س��ع��ودي تركي
«إسرائيلي» على عزل حزب الله ،وتعويم
«النصرة» ،لتمت ّد إمارتها من شمال سورية
إلى شمال لبنان ،فيما سيكون على محور
ال��م��ق��اوم��ة ال��ف��وز ال��ك��ام��ل ف��ي ح��رب شمال
سورية ليتسنّى له ضمان تمديد معادلة
المقاومة من جنوب لبنان لتشمل جنوب
سورية .والواضح أنه في ك ّل حال يقارب
ال��س��ع��ودي��ون واألت����راك و«اإلسرائيليون»
المشهد اإلقليمي وفقا ً لمعادلة أنّ الحسم
م���ع «ال���ن���ص���رة» ش��م��ال س���وري���ة ،سيعني
تمدّد معادلة المقاومة إلى جنوب سورية
الح��ق��اً ،بينما ي���درك م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة أنّ
ال��ت��ه��اون م��ع إم���ارة «ال��ن��ص��رة» ف��ي شمال
سورية وقبول التالعب بشمولها بأحكام
الهدنة سيعني تمدّد معادلة «النصرة» إلى
شمال لبنان .وكما ت��درك ك�� ّل م��ن روسيا
وإي��ران أمنهما القومي في الميدان ،تدرك
«إسرائيل» والسعودية وتركيا أنّ مستقبالً
وجوديا ً جديدا ً يدق األب��واب وفقا ً لك ّل من
الخيارات.
 األربعاء يوم مفصلي.ناصر قنديل

في الخنشارة ،حصلت المعركة االنتخابية بين
ثالث لوائح .الئحة مدعومة من القومي والكتائب
والعائالت برئاسة كمال سماحة ،فيما دعمت القوات
الئحة ثانية برئاسة أسعد رياشي ،ودع��م التيار
الوطني الحر الئحة ثالثة برئاسة انيس سماحة،
بعدما ك��ان القومي دع��ا إل��ى ت��واف��ق على أس��اس
برنامج عمل والكفاءة وقطع شوطا ً كبيرا ً غير ان
كالً من العونيين والقواتيين اختار ألسباب أبعد من
الخنشارة عدم التوافق.
ومساء أفادت الماكينة االنتخابية للحزب السوري
القومي االجتماعي عن ف��وز كل من لوائح البلدية
المدعومة منه في ضهور الشوير وعين السنديانة،
رومية ،انطلياس ،الزلقا في المتن الشمالي ،سرحمول،
كفرحيم ،شمالن ،المشرفة والمخاتير المدعومين من
الالئحة .وكذلك فازت في مدينة عالية الالئحة البلدية
المدعومة من القومي.

التنمية والوفاء للغبيري

وف���ي ق��ض��اء ب��ع��ب��دا ف���ازت الئ��ح��ة ج��ورج ع��ون
في الحدث بكامل اعضائها ،حسب ماكينة التيار
الوطني الحر .وأظهرت النتائج األولية غير النهائية
لالنتخابات البلدية في الحازمية فوز الئحة «الحوار
وال��ق��رار» بكامل أعضائها برئاسة رئيس البلدية
الحالي جان األسمر .وف��ازت الئحة «عاريا حلوة»
المدعومة من القوات اللبنانية في عاريا ،وخسرت
الئحة «عاريا للكل» .أما في الغبيري فتقدمت الئحة
«التنمية والوفاء» على منافستها «الغبيري للجميع»
بفارق يزيد على  2300صوت.

تقدُّم ألرسالن في الشويفات

وفيما تقدمت الئحة ق��رار العائالت المدعومة
م��ن رئيس ال��ح��زب الديمقراطي ط�لال أرس�ل�ان في
الشويفات ،علمت «البناء» من مسؤول الماكينة
االنتخابية للحزب الديمقراطي في الشويفات أن
«الحزب الديمقراطي حصد  8مخاتير من أص��ل 9
والمختار التاسع الفائز هو وليد حيدر غير مدعوم
من الحزب» ،وشدّد على أن «أجواء االنتخاب كانت
إيجابية ولم يتخللها أي إشكاالت أمنية أو مخالفات
قانونية في عملية االقتراع ،مرجحا ً «فوز الئحة قرار
الشويفات التي يدعمها الحزب الديمقراطي على الئحة
«الشويفات مدينتي» المدعومة من الحزب االشتراكي
والحزب الشيوعي والمجتمع المدني وتحدث عن
نسبة اقتراع جيدة وصلت إلى  41في المئة».
وقال مستشار النائب طالل أرسالن الدكتور سيلم
حمادة لـ«البناء» إن «الشويفات اليوم انتخبت
لعائالت الشويفات والنتائج ستعكس إرادة عائالت
الشويفات التي قدمت برنامجا ً إنمائيا ً يضم العائالت
كلها.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
أنّ المشاركة كانت معقولة في انتخابات جبل لبنان
والوضع األمني ممسوك واإلشكاالت التي حصلت
م��ح��دودة ،مشددا ً على أنّ «لبنان يحتاج اآلن إلى
رئيس للجمهورية وليس إلى انتخابات نيابية وأي
كالم آخر يعني الدخول في المجهول».

ّ
محط متابعة
اغتيال بدر الدين

وعلى رغم االنشغال المحلي باالنتخابات البلدية،
إال أن اغتيال القائد السيد مصطفى بدر الدين بقي
محط متابعة ومراقبة بعد أن حسم حزب الله طبيعة
االغتيال والجهة المنفذة من خالل قصف صاروخي

للجماعات التكفيرية على مركز لحزب الله ،بالقرب
من مطار دمشق الدولي ،حيث كان يتواجد الشهيد
بدر الدين .بينما تترقب األوساط األمنية والسياسية
كلمة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
يوم الجمعة المقبل في احتفال تأبيني لبدر الدين في
مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية.
وك���ان ح��زب ال��ل��ه ق��د أص���در ب��ي��ان��ا ً أك��د فيه أن
«التحقيقات الجارية لدينا أثبتت أن االنفجار الذي
استهدف أح��د م��راك��زن��ا بالقرب م��ن مطار دمشق
الدولي ،والذي أدى إلى أن استشهاد بدر الدين ،ناجم
عن قصف مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية
المتواجدة في تلك المنطقة .إن نتيجة التحقيق
ستزيد من عزمنا وإرادتنا وتصميمنا على مواصلة
القتال ضد هذه العصابات اإلجرامية وإلحاق الهزيمة
بها وهذه هي أمنية وآمال شهيدنا العزيز السيد «ذو
الفقار» ووصيته إلخوانه المجاهدين .وهي معركة
واحدة ضد المشروع األميركي الصهيوني في المنطقة
الذي بات اإلرهابيون التكفيريون يمثلون رأس حربته
وجبهته األمامية في العدوان على األمة ومقاومتها
ومجاهديها ومقدساتها وشعوبها الحرة الشريفة».

«الموساد» ز ّود اإلرهابيين
بالمعلومات

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» إن «إطالق
التكفيريين الصواريخ على مركز حزب الله يعني
أنهم متأكدون من وج��ود بدر الدين في المركز»،
مرجحة أن «تكون «إسرائيل» قد ز ّودت المجموعات
اإلرهابية التي نفذت االغتيال بالمعلومات الدقيقة
ح��ول حركة ب��در ال��دي��ن ال��ذي ك��ان تحت الرصد
والمتابعة الدقيقة على م��دى  20ع��ام��ا ً م��ن قبل
الموساد «اإلسرائيلي» وأجهزة استخبارية أخرى،
وبالتالي هذا االغتيال ت ّم في إط��ار التنسيق بين
االستخبارات «اإلسرائيلية» والتركية والخليجية
وتركيزها على الجبهة السورية وكانت المجموعات
اإلرهابية مجرد أداة تنفيذية».
وشددت المصادر على أن «حزب الله لن يخرج من
سورية مهما بلغت التضحيات والظروف ألسباب عدة
مرتبطة بأمن المقاومة وأمن لبنان ومكافحة اإلرهاب
في سورية .وهو يملك بدائل للقيادي بدر الدين الذي
كما تفوق على رفيقه الشهيد عماد مغنية سيتف ّوق
قادة آخرون على بدر الدين الذي يملك كفاءة قتالية
عالية جدا ً وخبرة واسعة في إدارة العمليات .وهو
الذي وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة إسرائيل
والتكفيريين معا ً وخلق حالة من الردع مع إسرائيل
في الجنوب وابتداع طرق ووسائل لضرب أهداف في
قلب إسرائيل ودخول رجال حزب الله إلى الجليل».
ورجحت المصادر أن تكون الغوطة الشرقية مصدر
ّ
انطالق الصواريخ التي استهدفت مركز حزب الله،
ألنها تعتبر المنطقة األكثر وجودا ً للجماعات اإلرهابية
في ري��ف دم��ش��ق» .وأش��ار رئيس مجلس الشورى
اإلسالمي علي الريجاني إلى أن «الشهيد بدر الدين
صرف عمره في النضال ضد الصهاينة والتيارات
التكفيرية واإلرهابية» .محذرا ً من أن «األوضاع في
المنطقة بأنها مضطربة ،وأن الفوضى في المنطقة
اليوم ال سابقة لها في القرن األخير».

الحريري إلى باريس

على صعيد آخ��ر ،غ��ادر الرئيس سعد الحريري
بيروت متوجها ً إلى باريس بحسب مصادر إعالمية

المخاتير الثالثة الفائزون في الشوير ـ عين السنديانة
على أن يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
الثالثاء المقبل.
ويذكر أن النائب وليد جنبالط كان قد زار باريس
منذ أيام.
وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «زي��ارات
عدد من المسؤولين باريس تأتي في إطار الجهود
الفرنسية النتخاب رئيس للجمهورية وتحاول فرنسا
استشكاف مواقف القوى السياسية النتخاب رئيس
على سنتين إال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي أبلغ الفرنسيين رفض القوى السياسية لذلك،
فاستدعى الفرنسيون جنبالط إلى باريس للتحدث
معه في هذا الشأن ،كما بعثوا برسالة إلى رئيس
المجلس النيابي نبيه بري لسؤاله عن سبب رفض
القوى السياسية انتخاب رئيس لسنتين إال أن بري
لم يرد على الرسالة».
ونفت مصادر نيابية مستقبلية مطلعة علمها
بزيارة الحريري إلى باريس ،وشددت على أن «تيار
المستقبل رفض ويرفض مبادرة انتخاب رئيس لمدة
سنتين» ،واعتبرت أن ذلك مخالفة للدستور وبالتالي
تحتاج إلى اجتماع المجلس النيابي بأغلبية الثلثين
لتعديل الدستور .وفي هذه الحالة يمكنه انتخاب
رئيس ،فلماذا نعدّل الدستور؟
وشدّدت على أنها «ترفض انتخاب العماد عون
رئيسا ً لمدة سنتين وال حتى لمدة ساعتين» ،مشدّدة
على أن «المستقبل ال يزال مرشحه رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،لكن نتمنى عليه النزول إلى
المجلس» ،وأكدت ان «التواصل دائم بين الحريري
وفرنجية ،لكن ال معطيات جديدة تؤشر إلى انتخاب
رئيس ،وبالتالي حل الملف الرئاسي سيطول».

المصارف :نلتزم بالقوانين
اللبنانية والدولية

في غضون ذلك ،تستكمل الواليات المتحدة حربها
على حزب الله على الصعيد المالي ،فأكدت جمعية
مصارف لبنان ،أن «ال��ت��زام المصارف بالقوانين
اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق
العقوبات ،هو من المستلزمات الضرورية لحماية
مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى

مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف»،
موضحة أن «مصارف لبنان تتواجد في  33بلداً،
وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل
متطلباته».

العقوبات قرار سياسي بامتياز

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «العقوبات
المالية األميركية على حزب الله هو قرار سياسي
بامتياز ومعالجته تكون باالتصاالت السياسية مع
المسؤولين األميركيين السياسيين والماليين ،ألن
العقوبات تطال السيادة اللبنانية ال سيما أنها تشمل
حسابات بعض األشخاص والشركات بكل العمالت
ومنها الليرة اللبنانية ،كما أنها تطال مدفوعات الدولة
ومن ضمنها رواتب النواب».
ودعت الحكومة أن تسأل المسؤولين األميركيين:
هل فعالً الواليات المتحدة تريد االستقرار االجتماعي
والنقدي واالقتصادي في لبنان؟ وه��ل تريد منع
الدولة من القيام بواجباتها في تسديد مدفوعاتها؟
المس بالسيادة اللبنانية؟
وهل تريد
ّ
وع��ن ق��رار نقابة المصارف أوضحت المصادر
أنه «بعد تجربة البنك الكندي تش ّكل خوف وقلق
لدى معظم المصارف من تكرار ذل��ك ،فعمدت إلى
االستجابة لتعاميم مصرف لبنان واتخاذ إجراءات
عشوائية ومبالغ فيها لحماية نفسها من أي عقوبات
دول��ي��ة مالية ت���ؤدي إل��ى إفالسها وبالتالي إلى
إقفالها».
وأوضحت أن «الحل هو بأن يفرض مصرف لبنان
رقابة مسبقة على العمليات والحسابات المالية وليس
رقابة الحقة ،وذلك ليح ّد من العمليات االستنسابية
والعشوائية التي قد تطال اسماء ومؤسسات ال عالقة
لها بحزب الله ،الن التعميم يعطي المصارف الحرية
المطلقة بالتعامل مع المراسيم التطبيقية للقانون».
وشددت على أن «إصدار التعاميم من صالحيات
الحاكم ،ألن��ه موضوع نقدي ،وذل��ك لحماية النقد
الوطني .لكن األمر يفترض على السلطة السياسية
التدخل في إطار حماية السيادة الوطنية والحد من
أض��رار اإلج��راءات العشوائية ،ألنه قانون عقوبات
سياسي يفترض التدخل».

في «�إ�صالح» ال�شرق الأو�سط ( ...تتمة �ص)1
لإلحاطة بأوضاع اإلدارة ومتطلباتها التنظيمية
والسياسية ،وتعيين كبار مساعديه من وزراء
ومستشارين وسفراء ومديرين ،ووضع الترتيبات
ال�لازم��ة لتنفيذ سياساته وخططه في مختلف
الميادين .خالل الفترة االنتقالية يكون الحكم،
عملياً ،في عهدة «االيستبليشمانت» ،أيّ في عهدة
طليعها مدير االستخبارات الوطنية جيمس كالبر.
ألنّ له هذا القدْر من السلطة والنفوذ ،أجرى معه
قبلأيامالكاتبالصحافيالمرموقديفيداغناطيوس
مقابلة في صحيفة «ذي واشنطن بوست» كشف
خاللها الخطوط العريضة لما ستكون عليه أوضاع
العالم ،وال سيما الشرق األوسط ،غدا َة تسلّم الرئيس
األميركي الجديد سلطاته .لع ّل أه ّم ما كشفه كالبر
يتعلّق بحاضر تنظيم «الدولة اإلسالمية  -داعش»
ومستقبله ودور الواليات المتحدة حياله كما حيال
القضايا والتحديات األخرى.
في المقابلة أ ّك��د كالبر أنّ «داع��ش» سيفقد
مدينة الموصل .متى؟ ق��ال« :إن ذل��ك سيأخذ
وقتا ً طويالً ولن يت ّم خالل إدارة أوباما» .أكثر من
ذلك ،قدّر أنه بعد هزيمة «المتطرفين» في العراق
وسورية« ،ستظ ّل مشاكل الشرق األوسط قائمة،
وأنّ «داعش» فقد كثيرا ً من األرض والمقاتلين،
إالّ أنّ الصراع العام مع المتطرفين سيستغرق
عشرات السنين».
حرص كالبر على الدفاع عن رئيسه أوباما.
ق��ال إن��ه يتفق معه ف��ي رؤي��ت��ه ب��أن ال��والي��ات
المتحدة ال تستطيع وحدها إصالح األوضاع في
الشرق األوسط .أال يعني هذا الكالم ،ضمناً ،أنها
ال تستطيع وحدها أيضا ً تخريبها؟ لم يُشر كالبر
إلى مَن يستطيع منافسة أميركا في «إصالح»

أوضاع الشرق األوسط أو التعاون معها في هذا
السبيل .كذلك لم يُشر إلى مَن يستطيع تخريبها
بالتعاون معها أو ،ربما ،بالرغم منها .لم يفعل ألنّ
كثيرين ،أبرزهن هيالري كلينتون ،عضو مجلس
الشيوخ ووزيرة الخارجية سابقاً ،كانت كشفت
أنّ الواليات المتحدة «خلقت» تنظيم «القاعدة»
وم�� ّول��ت��ه ود ّرب����ت ع��ن��اص��ره لمقاتلة ال��ق��وات
السوفياتية أثناء وجودها في افغانستان .قبلها
قال قائد األطلسي الجنرال لسلي كالرك الكالم
نفسه .حتى ترامب أشار أيضا ً إلى شيء من هذا
القبيل بشأن «داعش» أثناء حملته االنتخابية.
الى ذلك ،طمأن كالبر حلفاء الواليات المتحدة
إل��ى أن��ه��ا ل��ن ت��ت��رك المنطقة ،ب��ل ج��زم أن��ه��ا ال
تستطيع ذل��ك .ل��م��اذا؟ «ألن��ه��ا يجب أن تكون
حاضرة لتقدّم المساعدة وتتوسط وتقدّم القوة
في بعض األحيان» .لم يقل إنها كانت دائما ً تقدّم
القوة والسالح إلسرائيل في حروبها .لعله أراد
القول إنها قد تقدّم القوة أو الموافقة ،في األق ّل،
على قيام تركيا بشن حرب على «داعش» داخل
سورية بغية احتالل مساحة واسعة من أراضيها
وتحويلها «منطقة آمنة» بذريعة إيواء النازحين
السوريين.
بدعوى «أنّ أميركا ال تستطيع وحدها إصالح
أوضاع الشرق األوسط» ،تغاضت واشنطن عن
تنامي «داعش» انطالقا ً من الموصل وصوال ً إلى
تواجده في معظم محافظات العراق الغربية
وتنظيمه مجازر متنقلة في قلب بغداد ومحيطها
ومدن أخرى.
رج��ب طيب أردوغ���ان استفاد م��ن تغاضي
واشنطن ،وتغاضيه هو تحديداً ،عن «داعش»

طيلة سنوات ثالث كان التنظيم اإلرهابي خاللها
يه ّرب الرجال والعتاد والنفط عبر حدود تركيا
مع العراق وسورية ليبني «دولة الخالفة» على
مساحة من األرض تتجاوز مساحة بريطانيا.
لكن أردوغ����ان ي��ت��ذ ّرع ال��ي��وم بقذائف يطلقها
«داعش» على مدينة كيليس التركية الحدودية
ليهدّد بالتوغل داخل سورية لتأديبه وإلقامة...
المنطقة اآلمنة الموعودة.
«داع��ش» بات حقيقة وذريعة .فهو من جهة
حقيقة عسكرية وسياسية وإعالمية متنامية
تهدّد جدّيا ً مَن يعتبرهم التنظيم أعداء له ،وهو
من جهة أخرى ذريعة عسكرية وأمنية جاهزة
لالستغالل من قبل «أعدائه» أنفسهم ض ّد أعداء
آخرين هم ،في الواقع ،أعداء الطرفين معاً!
يعدّد كالبر المشاكل الرئيسية التي يواجهها
وس��ي��واج��ه��ه��ا ال��ش��رق األوس�����ط :ال��ت��ح��دي��ات
االقتصادية ،توافر السالح ،الزيادة الكبيرة في
عدد الشباب المه ّمشين ،والمناطق المتعدّدة
التي ال توجد فيها سيطرة حكومية لمدة طويلة.
لع ّل أبرز التحديات االقتصادية تد ّني سعر
النفط وبالتالي تناقص عائداته ل��دى ال��دول
المنتجة .يقول كالبر إنّ أميركا ليست اآلن
بحاجة إلى الشرق األوس��ط اقتصادياً .لماذا؟
ربما ألنها باتت مكتفية ذاتيا ً بعد اكتشافها النفط
الصخري والقدرة على استثماره وتصديره .لكن،
أليس تناقص عائدات النفط مشكلة ستزداد حدّة
مع حاجة دول الخليج المنتجة للمزيد من المال
لشراء المزيد من األسلحة الستخدامها في حروب
إقليمية ،وال سيما حرب اليمن؟
ليست دول الخليج وحدها من سيكون بحاجة

إلى المزيد من العائدات لشراء المزيد من السالح.
إيران وحتى روسيا ستكونان بحاجة أيضا ً إلى
مزيد من األموال لتوفير المزيد من األسلحة .ها هي
أميركا تقوم بتركيز منظومة الدرع الصاروخية
في رومانيا وس��ط اعتراض وغضب شديدين
من روسيا .كانت واشنطن تقول إنّ ال ُمراد منها
مواجهة إيران وبرنامجها النووي .لكن واشنطن
وطهران توصلتا إلى اتفاق نووي يجعل أميركا
وحلفاءها بمأمن من خطر نووي إيراني ،فلماذا
اإلصرار على تركيب منظومة صاروخية متط ّورة
في رومانيا على مقربة من حدودها مع روسيا؟
هل تش ّكل روسيا خطرا ً على أمن رومانيا أو على
أمن حلف «الناتو» وسائر أعضائه األوروبيين؟
ك�ل�ا ،ألنّ ال��غ��اي��ة م��ن إدخ����ال المنظومة
الصاروخية المتطورة هي إكراه روسيا ،وإيران
أيضاً ،على ول��وج سباق تسلّح ُمكلف للغاية
يؤدّي إلى إرهاق الخزينة الروسية (واإليرانية)
وت��ال��ي��ا ً إل��ى إض��ع��اف روس��ي��ا بما ه��ي القطب
المرشح ليكون ندا ً للواليات المتحدة في أوروبا
والشرق األوسط.
لع ّل التسمية الالئقة بهذه السياسة األميركية
القديمة  -الجديدة هي المشاغلة .أجل ،مشاغلة
منافسي أميركا الحاليين وأعدائها المحتملين
بسباق تسلّح مرهق اقتصادياً ،وبتنظيمات
إره��اب وحشية مرهقة أمنيا ً واجتماعيا ً بقصد
إض��ع��اف��ه��م وتقليص خ��ط��ره��م ع��ل��ى مصالح
الواليات المتحدة وحلفائها ،وال سيما في الشرق
األوسط الكبير.

د .عصام نعمان

