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حمليات � /إعالنات

وفد من منفذية ال�سلمية في «القومي» ح�ضر افتتاح م�ستو�صف الهالل الأحمر
ش��ارك��ت م��ن��ف��ذي��ة السلمية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
بحفل افتتاح مستوصف اإلسعاف
األول����ي ف��ي شعبة ال��ه�لال األح��م��ر
بالسلمية ،حيث حضر الحفل المنفذ
العام عدنان ضعون وعضو مجلس
الشعب مازن عزوز ،وقد ن ّوه ضعون
بجهود الهالل األحمر السوري ،وعبّر
عن استعداد الحزب لدعم النشاطات
اإلنسانية التي تعمل في سبيل خدمة
ومصلحة المجتمع السوري.

«العمل الإ�سالمي» :االنتخابات البلدية �أثبتت وجود تحوّالت في جوهر ال�صراع
اعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان خالل اجتماعها
ال���دوري برئاسة منسقها العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد
وحضور النائب الدكتور كامل الرفاعي ،أن «نتائج الجولة الثانية
من االنتخابات البلدية واالختيارية والتي جرت في محافظة جبل
لبنان أثبتت أيضا ً عن وجود تحوالت ومتغيرات في جوهر الصراع
السياسي والحزبي والعائلي لمصلحة التغيير ورفض المحاصصة
ولو في مراحلها األول��ى» .ورأت أن «التغيير واإلص�لاح يبدأ من
القاعدة الشعبية ومن صوت الشعب تحديدا ً الذي بدأ يد ّوي في
صناديق االقتراع بعد طول غياب».
وأشارت الجبهة الى أنه «في الذكرى الـ 68لنكبة فلسطين ينبغي
االلتفات الى مسار االنتفاضة المباركة وضرورة دعمها والتضامن
معها كي تحقق أهدافها» ،مؤكدة أن «الشعب الفلسطيني المظلوم
قال كلمته الفصل في االستمرار بثورة الدهس والسكين بغض النظر
عن موقف القوى الفلسطينية العملي منها أو المشاركة فيها».
ودعت «في هذه الذكرى المأسوية الى أهمية إجراء المصالحة
الشاملة لمصلحة فلسطين ،خصوصا ً بين حركتي فتح وحماس
بعد تأكيد حق الشعب والمقاومة الفلسطينية المسلحة الطبيعي
في مجابهة العدو الصهيوني الغاصب ومقارعته حتى النصر
والتحرير».
ولفتت الجبهة الى أنه «ما ضاع حق وراءه مطالب ،وستبقى
القضية الفلسطينية المحقة هي القضية المركزية األساسية ولن
يستطيع العدو الصهيوني الحاقد في كل محاوالته ومؤامراته
التأثير على معنويات الشعب الفلسطيني الذي يشق طريقه ويسير
في نهج الجهاد والمقاومة وطريق ذات الشوكة مهما كثرت الصعاب
وحيكت المؤامرات في الداخل والخارج».

جانب من اجتماع الجبهة

غندور :ال يدافع عن ال�شعب الفل�سطيني �سوى محور المقاومة
علّق رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور على الذكرى
الثامنة والستين للنكبة قائالً« :أحيا الفلسطينيون بمفردهم،
ذكرى احتالل بالدهم في الخامس عشر من أيار  .1948وبالكاد
ألمحت بعض وسائل اإلعالم إلى الذكرى المشؤومة التي كانت
في يوم من األيام بوصلة تطلعات العرب والمسلمين إلى أولى
القبلتين وفلسطين بعد احتاللها وتشريد أهلها على مرأى
ومسمع عالم يدّعي رعاية وحماية شرعة حقوق اإلنسان».
أضاف وقد خاض العرب منذ ذلك التاريخ ثالثة حروب
كبرى ضد «إسرائيل» تحت ضغط شعوبهم ،انتهت جميعها
إل��ى تثبيت االح��ت�لال وتوسع رقعة احتالله لكامل القدس

والضفة الغربية .ومنذ ذل��ك الحين لم تهزم «إسرائيل» إال
مرتين .مرة عام  2000بخروجها من جنوب لبنان من دون
قيد أو شرط تحت ضربات حزب الله ،ومرة عام  2006بعد
الحرب التي استمرت  33يوما ً تجرعت فيها «إسرائيل» ذل
الهزيمة على أيدي مجاهدي حزب الله أيضا ،ناهيك عن حربين
شنتهما «إسرائيل» على قطاع غزة وفشلت في تحقيق أهدافها.
واليوم بعد  68عاما ً على االحتالل يعلن النظام العربي الحرب
على حزب الله والمقاومة الفلسطينية وعلى كل من يحارب
«إسرائيل» ،والتماهي معها واعتبار مناهضتها إرهاباً .وكشفت
وثائق بانما مؤخرا ً وحسب ما اذيع في واشنطن وتل ابيب

أن الملك سلمان دعم الحملة االنتخابية لرئيس وزراء العدو
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو بثمانين مليون دوالر ،وحتى
اآلن لم تنف السعودية وال نتنياهو المعلومة المس ّربة .ثم
جاءت مقررات الذين يفترون على الله الكذب في جامعة العجز
العربي ومنظمة العالم اإلسالمي ومؤتمر اسطنبول لتأكيد
وقوعهم في دائ��رة الجذب الصهيوني بذريعة أن أهل السنة
يتعرضون للظلم في حين أن هذه الدول تتغاضى عن شعب
فلسطين المسلم السني وهو من أكثر الشعوب مظلومية في
العالم وال يجد من يدافع عنه ويستشهد من أجل بلده والدين
سوى محور دول المقاومة المتهمة باإلرهاب».

المق�سم ( ...تتمة �ص)1
تق�سيم
ّ
 تقول تجربة ق��رن مع سايكس بيكو إنّالتقسيم ونشأة الكيانات الجديدة نجحا في
إطالق الهويات الوطنية ألهل الكيانات ،لكنها
لم تنجح في قتل الروح القومية الوحدوية التي
ظلت تط ّل برأسها عبر تشكيل ونمو أحزاب
عابرة للحدود ،كان أبرزها الحزبان الكبيران
ودورهما البارز في أربعينيات وخمسينيات
أي غ��داة خ��روج المستعمر،
ال��ق��رن الماضي ّ
وهما حزب البعث العربي االشتراكي والحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،إض��اف��ة إلى
ن��ش��وء م��ص��ال��ح��ات ف��ك��ري��ة وس��ي��اس��ي��ة لدى
نخب كثيرة في الكيانات الناتجة عن التقسيم
بين الهوية الوطنية والهوية القومية ،ونشوء
ت��ي��ارات شعبية تتأثر وتتفاعل م��ع الدعوات
القومية اآلتية عبر الحدود ،خصوصا ً ما لعبته
تجربة ج��م��ال عبد ال��ن��اص��ر ف��ي الستينيات،
وتجربة المقاومة الفلسطينية في السبعينيات،
وكذلك ما صار جامعا ً مع إيقاع منطق نشوء
الكيانات الكبرى في العالم مع والدة االتحاد
األوروب��ي من حاجة كيانات المنطقة للتكامل
ولو بصيغ عابرة للحدود إنْ لم تكن كاسرة
لها ،وصوالً إلى تقدّم الرئيس السوري بشار
األسد بالدعوة لمنظومة البحار الخمسة لجمع
اق��ت��ص��ادي أم��ن��ي ل��ل��دول المطلة على البحار
األس��ود واألح��م��ر والمتوسط ومعها الخليج
وب��ح��ر ق��زوي��ن ،بحيث ب��دت صيغة سايكس
بيكو التقسيمية شيئا ً ق��د انتهت صالحيته
وص��ار تجاوزه مسألة زم��ن ،إلى األم��ام وإال
فإلى الوراء إذا كان ذلك ممكناً.
 بقوة تتخطى قوة الضعف الذي آلت إليهصيغة التقسيم ،في إضعاف فكرة الوحدة،
ظهر الفشل في منع والدة مفهوم الدولة القوية
وال��م��دن��ي��ة ال��ع��اب��رة للمكونات والعصبيات،
وال��ق��ادرة على تقديم نموذج ج��اذب وفاعل،
فقد نجحت سورية ككيان بالتح ّول إلى دولة
محورية في أح��داث الشرق ،منذ السبعينات
وقيادتها لحرب تشرين بوجه «إسرائيل»،
لكن وهنا الخطورة على نتائج سايكس بيكو
أن��ه��ا ت��ب��ل��ورت ك��م��رك��ز ق��وم��ي ع��اب��ر للحدود
ت��ص��ب��و إل��ي��ه ع��ي��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن والعراقيين
والفلسطينيين والكويتيين واألدرن��ي��ي��ن في
محنهم ومعاناتهم ،فاألردنيون عندما عانوا
أزم���ات القمح وال��م��ي��اه تطلعوا إل��ى سورية،
والكويتيون عندما أصيبوا بتهديد العراق
لكيانهم لجأوا إلى سورية ،والعراقيون عندما
ت ّم غزو بلدهم وجدوا في سورية وطنا ً ثانياَ،
واللبنانيون ب��ت��ن�� ّوع خ��ي��ارات��ه��م ومكوناتهم
تطلعوا إل��ى س��وري��ة منقذا ً وس��ن��داً ،وم�ل�اذاً،
والفلسطينيون ل��م ي��ع��ام��ل��وا ف��ي ب��ل��د عربي
كما يعاملون في سورية ،ول��م تنل قضيتهم
مكانة كالتي تنالها في سورية ،وفي سورية
نجحت دول��ة ب��م��ق��دّرات طبيعية واقتصادية

متواضعة ببناء نموذج اقتصادي اجتماعي
قادر على تأمين االكتفاء الذاتي ،والتخ ّفف من
أعباء الديون ،وتقديم التعليم والطبابة مجاناً،
وتوفير بنى تحتية حديثة ،وبناء جيش قوي،
وال��ت��م��س��ك ب��ن��م��وذج م��دن��ي ع��ص��ري للدولة،
والحفاظ على ثوابت تتخطى حسابات كيان
لتكون حسابات أمة خصوصا ً بمفهوم األمن
القومي وكيفية مقاربته.
 في البعد الثالث لوظيفة سايكس بيكو كانالفشل أش ّد وقعاً ،فأمن «إسرائيل» الذي تف ّوق
في عقدين متتاليين أصيب في السبعينيات
م��ع ح��رب تشرين إص��اب��ة بالغة ،بتقدّم أول
جيش عربي لتحدّي جيش الكيان بالقدرة على
خوض حرب ،وبعد كامب ديفيد واجتياح لبنان
نشأت مقاومة لبنانية بدعم ومؤازرة ورعاية
من سورية ،وشكل انتصار الثورة اإليرانية
فرصة ع ّوضت غياب مصر لنصرة المقاومة
وس��وري��ة معاً ،وتشكيل محور ق��وة ب��ات مع
انتصارات المقاومة ،مصدر تهديد وجودي
للكيان الذي يفترض أنّ وظيفة سايكس بيكو
توفير بيئة آم��ن��ة لبقائه ودي��م��وم��ت��ه ،وكانت
الهزيمة المدوية لـ«إسرائيل» في حرب تموز
 ،2006مفصالً حاسما ً ف��ي قياس النجاح
والفشل في قدرة سايكس بيكو على تحقيق
أهدافها ،خصوصا ً مع ثبات حقيقة أنّ حيوية
الشعب الفلسطيني وتضحياته ومواصلته
مسيرة المقاومة بأسماء وأش��ك��ال متعدّدة،
قادرة على إلهام شعوب المنطقة واستنفارها
وإنزالها إل��ى ال��ش��وارع بهوية قومية موحدة
عابرة لالنقسامات.
 وفقا ً لالجتماع الذي عقده حلف األطلسيف��ي ف��ران��ك��ف��ورت ف��ي تشرين ال��ث��ان��ي 2010
تحت شعار وضع استراتيجية جديدة ،فإنّ
الال استقرار في الشرق األوسط وما يشكله
م��ن مخاطر على مصالح دول الحلف وأمن
«إس��رائ��ي��ل» يفتحان الباب للبحث ببدائل عن
سايكس بيكو ،ووف��ق��ا ً لهذا االج��ت��م��اع كلفت
ل��ج��ن��ة ح��ك��م��اء ب��رئ��اس��ة وزي������رة الخارجية
األميركية السابقة مادلين أولبرايت لوضع
البدائل ،ومن خيارات هذه اللجنة كان مشروع
المقسم واللجوء إلى
برنارد لويس بتقسيم
ّ
خطوط الديمغرافيا في رسم الجغرافيا ،فهل
نجح المشروع؟ وهل يملك ش��روط النجاح؟
واأله ّم هل يحقق ضمان المصالح التي فشلت
سايكس بيكو بضمانها ،ويقتل ال��روح التي
فشلت سايكس بيكو بقتلها ،أم ستقتله هذه
ال��روح وتنتصر؟ واأله�� ّم من المه ّم ،ماذا عما
ُيقال من أنّ التقسيم الجديد بدءا ً من سورية
ال��ت��ي اس��ت��ح��ق��ت ال��ح��رب عليها ألن��ه��ا شكلت
بنهضتها مقتل سايكس بيكو ،يحظى بقدر
من القبول الروسي؟
ناصر قنديل

خيبة �سعودية في فيينا ( ...تتمة �ص)1
في صناعة الح ّل في سورية،
على ق��اع��دة التسليم بما قاله
وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���روس���ي
سيرغي الفروف عن أنّ الجميع
متفقون على أنّ أولوية الحديث
ع��ن تغيير س��ي��اس��ي وإسقاط
ن����ظ����ام ق����د س���ق���ط���ت ل��ح��س��اب
التفاهم على أول��وي��ة واضحة
ه���ي ال���ح���رب ع��ل��ى اإلره������اب،
وأنّ األدوار ف����ي ال���م���س���ار
السياسي ستتق ّرر على ضوء
األدوار التي تلعبها األط��راف
ف���ي ال���ح���رب ع��ل��ى اإلره������اب،
وك��ان واضحا ً من كالم كيري
والف���روف حسم أم��ر استثناء
أي مسار
«جبهة النصرة» من ّ
سياسي وم��ن أح��ك��ام الهدنة،
وك���ذل���ك ح��س��م ال��ت��ف��اه��م على
منح «أح���رار ال��ش��ام» و»جيش
اإلس����ل���ام» ال���ف���رص���ة إلث���ب���ات
أي تشابك
خ���روج���ه���م���ا م����ن ّ
وتداخل مع «النصرة» ،وفتح
المجال لتركيا إلقفال حدودها
أمام «النصرة» نهائياً.
عمليا ً ربح سيرغي الفروف
ج��ول��ة ج���دي���دة ،وخ��س��ر ع��ادل
ال��ج��ب��ي��ر ب���ال���ن���ق���اط ،وال��ج��ول��ة
ال��ت��ي س��ت��ق��ول ال��ك��ل��م��ة الفصل
هي الكيفية التي ستتظ ّهر من
خاللها التفاهمات في الميدان
وال���ح���ص���ي���ل���ة ال���ت���ي سترسو
ع��ل��ي��ه��ا ،وك���ي���ف س��ت��ت��ص�� ّرف
جماعة الرياض ومعها «أحرار
الشام» و»جيش اإلسالم» ،ومن
خلفهما تركيا والسعودية.
خ�ل�ال األي�����ام ال��ف��اص��ل��ة عن
ن��ه��اي��ة ال��ش��ه��ر ستتولى غرفة
ع���م���ل���ي���ات ج���ن���ي���ف ال���روس���ي���ة
األميركية مواكبة التفاهمات
بآليات مراقبة ،وستظهر نتائج
م��س��اع��ي ال���دع���وة ل��ع��ق��د جولة
جديدة لمحادثات جنيف مطلع
حزيران.
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ت��ت��ص��دّر تعاميم
مصرف لبنان ح��ول اإلرهاب
وت���م���وي���ل اإلره��������اب ال��ن��ق��اش
وال�����م�����واق�����ف ،ب���ع���دم���ا ص���ار
اس��ت��ه��داف ح��زب ال��ل��ه والبيئة
التي تحيط به علنيا ً ورسمياً،
وص�����ار ال��ب��ل��د م��ك��ش��وف��ا ً إل��ى
ح����� ّد ال���خ���ط���ر ،ب��ي��ن��م��ا الملف

ال��رئ��اس��ي ُيسقط م��ن مفرداته
م����ش����روع ال���رئ���ي���س ال��م��ؤق��ت
ال�����ذي ك����ان ح��ص��ي��ل��ة ت��ش��اور
وتفاهم بين بكركي والرئيس
س��ع��د ال��ح��ري��ري ،ال����ذي سمع
ف���ي ب���اري���س ال��م��ص��اع��ب التي
تعترض طريق هذا المشروع،
فيما تنعقد هيئة الحوار الوطني
ال��ي��وم ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه ب��ري ال��ذي يعتزم
وف��ق��ا ً ل��م��ص��ادر م��ت��اب��ع��ة طرح
التفاهم على ق��ان��ون انتخابي
ج���دي���د ُي��ع��ت��ق��د أن����ه مشروعه
ل��ل��ن��ظ��ام ال��م��خ��ت��ل��ط ،واع�����دا ً إذا
تحقق التفاهم عليه بالسعي
لتقصير والية المجلس الممدّدة
وإجراء انتخابات نيابية جديدة
على أن ينتخب المجلس الجديد
رئيسا ً للجمهورية في جلسته
األول��ى بمعزل عن النجاح في
إت��م��ام ال��ت��واف��ق ال��رئ��اس��ي من
ع��دم��ه ع��ل��ى أن ت��ت��ع�� ّه��د جميع
األطراف المشاركة في الجلسة
االنتخابية عندها.

باتت الكرة في ملعب المصرف
ال��م��رك��زي بعد ص��دور المراسيم
التطبيقية ل��ق��ان��ون العقوبات
األم���ي���رك���ي���ة ع���ل���ى ال���م���ص���ارف
والمؤسسات المالية واألشخاص
المتعاملين م��ع «ح���زب ال��ل��ه».
وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «ح��اك��م مصرف
لبنان ري��اض سالمة ال يستطيع
أن يحمي أي مصرف إذا ق � ّررت
البنوك األميركية ف��ي نيويورك
أن ال ت��ت��ع��ام��ل م��ع أي ب��ن��ك في
لبنان» .ولفتت المصادر إلى «أن
القرار يعود إل��ى  HSBCوجي.
بي .مورغن وستاندرد تشارترد
ب��ن��ك» ،م��ش��ي��رة إل���ى «أن ال��ق��رار
ليس في يد الخزانة األميركية».
ولفتت المصادر إلى أن «المصارف
اللبنانية ستلتزم بالقرارات التي
تصدر عن المصارف األميركية في
ما يتعلق بحسابات العمالء بغض
النظر عما إذا كانت الحسابات
بالدوالر أو باليورو أو بالليرة».
ورأت ال��م��ص��ادر «أن س�لام��ة ال
يستطيع أن يمسك بزمام األمور؛
فاألمر ال يتعلق ببنك لبناني ،إنما
بالبنوك األميركية ،وعلى سبيل
ال��م��ث��ال الجمهورية اإلس�لام��ي��ة،
ورغم رفع العقوبات عنها ال تزال
ال��م��ص��ارف العالمية ح���ذرة في
التعامل معها نتيجة غمز أميركي
من تحت الطاولة» ،مشدّدة على أن

األزمة معقدة جدا ً وحلّها لن يكون
في مجلس الوزراء أو في المصرف
المركزي».
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» أن «ح��اك��م
مصرف لبنان رياض سالمة وعد
المسؤولين اللبنانيين بالعمل مع
المسؤولين الدوليين على تعديل
ال��ق��رارات بطريقة تطبيقه بشكل
ضيق ومنع أي تعسف ،كما علمت
أن سالمة استفسر من المصارف
عن إقفال بعض الحسابات بشكل
تعسفي ،فأكدوا له أن المصارف
لم تقفل أي حساب حتى اآلن إال
أن بعض المصارف طالبت بعض
عمالئها بسحب أموالهم وإقفال
حساباتهم».
أكدت مصادر مطلعة على الملف
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «ح��اك��م المصرف
ال��م��رك��زي أج����رى ات���ص���االت في
باريس منذ أي��ام مع المسؤولين
الفرنسيين في ما خص إيجاد حل
لهذا الملف ،ومن المرجح أن يتابع
جولته إلى الواليات المتحدة».
وش�����دّدت ع��ل��ى «أن ال��ق��ان��ون
األميركي ق��رار ج��دي وتداعياته
خطيرة على ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي،
واألم��ر ليس بيد رئيس الحكومة
وأكبر من السلطات اللبنانية»،
الفتة إلى أن «القرار تعسفي ،ألنه
يطال كل الحسابات المالية في
العالم وليس فقط في الواليات
المتحدة وف��ي ك��ل ال��ع��م�لات بما
فيها ال��ل��ي��رة اللبنانية ،كما أن
النظام المالي األميركي والعالمي
يفرضان على المصارف اللبنانية
تطبيقه بأشكاله المجحفة كلها».

التباس في طريقة
فهم التعاميم

وأوض��ح��ت المصادر أن هناك
«التباسا ً في طريقة فهم التعاميم»
وبينت أن «المصرف المركزي ال
يستطيع أن يقف ض��د القوانين
ال��م��ال��ي��ة ال���دول���ي���ة ،ألن رف��ض
القطاع المصرفي تطبيق القانون
س��ي��ع��رض��ه إلج������راءات عقابية
خارجية من المصارف العالمية،
ألن م���وازي���ن ال���ق���وى ال��م��ال��ي��ة
لصالحها وقد تقوم بوقف حركة
التحويل واستعمال األم��وال مع
المصارف اللبنانية» ،لكنها رأت
«أن سياسة المصارف في لبنان
غير مشجعة في هذا المجال ،حيث
تقدم للواليات المتحدة أكثر مما
تطلب».

المستقبل
يب ّرر العقوبات

وف���ي إط���ار ت��ب��ري��ر العقوبات

األميركية على ح��زب الله صدر
ب��ي��ان كتلة المستقبل النيابية
وال����ذي اع��ت��ب��رت ف��ي��ه أن ح��زب
ال��ل��ه بموقفه ه���ذا ،إن��م��ا يع ّرض
األمن االقتصادي والمالي للبنان
والمواطنين اللبنانيين ،وكذلك
أم��ن االقتصاد اللبناني ونظامه
المصرفي وم��دخ��رات اللبنانيين
إلى الخطر الشديد ،مضيفة« :أنه
ليس جائزا ً لحزب الله التصرف
بهذه الخفة وهذا التسرع إزاء آخر
مواقع صمود االقتصاد اللبناني»،
معربة عن تأييدها األسلوب الذي
اع��ت��م��ده م��ص��رف ل��ب��ن��ان وهيئة
التحقيق الخاصة لديه ،فإنها تضم
صوتها وموقفها إلى صوت وموقف
جمعية ال��م��ص��ارف ف��ي لبنان».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن «موقف المستقبل يشكل غطاء
تمويهيا ً للعقوبات األميركية»،
مشيرة إلى أن «الواليات المتحدة
ت��رى أن ه��ذه العقوبات موضع
انقسام سياسي ،وهذا األمر يشكل
ذريعة لالستمرار بفرضها ،فلو
كان هناك وحدة وطنية رافضة لما
يجري بحق المقاومة لكان فض
ه��ذه العقوبات وال��ت��راج��ع عنها
ممكناً» .وشددت المصادر على أن
«رئيس الكتلة فؤاد السنيورة لم
يكن مسرورا ً بزيارة الوفد النيابي
إلى نيويورك ومشاركة النائبين
باسم الشاب ومحمد قباني ،فهو
شكك بالنتائج وس��رب معلومات
أن أجواء االجتماعات كانت صفراً،
وأن العقوبات على مستواها».
وأعربت المصادر عن تقديرها أن
«ما يجري هو مؤشر على مرحلة
خطيرة مقبلة على لبنان».

حزب الله يلتقي
جمعية المصارف

وفي المجلس النيابي يلتقي وفد
من حزب الله يضم وزير الصناعة
حسين الحاج حسن وعضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
والنائب السابق أمين شري ،وفدا ً
م��ن جمعية ال��م��ص��ارف برئاسة
جوزف طربيه للبحث في التعاميم
التي أصدرها حاكم مصرف لبنان،
وب��دأ بعض المصارف بتطبيقها
على مق ّربين من حزب الله .وكان
طربيه التقى وزي���ر ال��م��ال علي
حسن خليل أمس ،وأكد أن «هذه
التعاميم ص���ادرة ح��دي��ث�ا ً وهي
تحت سقف القانون الصادر ،وكلنا
نعمل تحت سلطة الدولة اللبنانية
وإشرافها والقوانين الصادرة عن
المجلس ال��ن��ي��اب��ي» .وأش���ار إلى
«أننا نطبّق قوانين لبنانية ونعمل

ضمن إطار قوانين عالمية تطبق
على كل المصارف في العالم بما
فيها مصارفنا العاملة في لبنان
والعاملة أيضا ً في  33بلداً .ونريد
أن نقول إننا نستطيع أن نتفاهم
م��ع السلطة الرسمية وحاكمية
مصرف لبنان ،وأعتقد أن التطبيق
الواعي للقانون نتيجة حسن نية
ستثير إش��ك��االت كالتي أثيرت
في اآلون��ة األخ��ي��رة» .وش��دد على
«أن كل العاملين في الحقل العام
في لبنان بمن فيهم «حزب الله»
يعرفون أن هناك عقوبات وهذا
القانون يستهدفهم بالفعل ،ونحن
لسنا ج���زءا ً م��ن ه��ذا الموضوع،
بل على العكس نعتبر أن تطبيق
ال��ع��ق��وب��ات ف��ي ل��ب��ن��ان ج���زء من
ضريبة االمتثال ال��ذي يجب أن
يتعامل معها القطاع المصرفي.
وبالتالي ه��ذا الموضوع كله هو
للتعاطي السليم والمتكافئ الذي
نتفاهم عليه مع الدولة اللبنانية
ومصرف لبنان».

سورية ال ُتبنى
من دون السوريين

ومن فيينا ،أكد وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل بعد
اجتماع المجموعة الدولية لدعم
سورية ال��ذي عقد في فيينا ،أنه
«ت��م التوصل إل��ى بيان ما يعني
لبنان فيه هو االستقرار والسالم
في سورية ،الفتا ً إلى أن العمود
األس���اس ل��ع��ودة االس��ت��ق��رار إلى
سورية هو ع��ودة شعب سورية
إل��ى س��وري��ة» .ولفت باسيل إلى
أن��ه «ال يمكن أن نتكلم عن وقف
االعتداء دون أن نتكلم عن عودة
النازحين ،وال يمكن أن تكون هناك
مساعدات إنسانية دون أن تكون
للنازح السوري ،وال يمكن أن يكون
هناك حل سياسي انتقالي دون أن
يكون أساسه عودة السوريين إلى
سورية ،فسورية ال تبنى من دون
السوريين».
وف���ي إط���ار االه��ت��م��ام الغربي
ببقاء النازحين السوريين في
لبنان وإبعادهم عن حدود الدول
األوروبية ،تسلّم رئيس الحكومة
ت��م��ام س��ل�ام رس���ال���ة م���ن وزي���ر
الخارجية األميركية جون كيري،
نقلها إليه القائم بأعمال السفارة
األميركية ف��ي لبنان دان��ي هول
بسبب وج���ود ري��ت��ش��ارد جونز
خ��ارج لبنان ،للتعبير عن التزام
الواليات المتحدة بمساعدة لبنان
على التعامل مع وج��ود أكثر من
مليون نازح س��وري .وأش��ار هول
إلى أنه إضافة إلى «المساعدات

اإلنسانية الطارئة ،تلتزم الواليات
المتحدة دع��م التنمية في لبنان
على المدى الطويل أيضا ً ودعم
المؤسسات اللبنانية» ،قائالً «نحن
نتطلع إلى الوقوف على التزاماتنا
والفرص المتبادلة أمامنا خالل
القمة اإلنسانية العالمية المرتقب
انعقادها ف��ي اسطنبول ف��ي 23
و 24أيار الحالي».

تقصير مهلة المجلس
في جلسة الحوار

تطغى مبادرة رئيس المجلس
النيابي نبيه بري التي تقوم على
إج��راء االنتخابات النيابية وفق
قانون جديد أو اذا تعذر االتفاق
عليه ،فوفق قانون الستين على
ال��ج��ل��س��ة ال��ت��اس��ع��ة ع��ش��رة من
الحوار الوطني التي تعقد اليوم
في عين التينة .وأك��دت مصادر
عين التينة لـ«البناء» ان الرئيس
بري لديه أمل في إمكانية التوافق
على اقتراح القانون المختلط ،وهو
سيؤكد في جلسة الحوار انه في
حال حصل توافق على المختلط
سيتم تقصير مهلة والية المجلس
وتجري انتخابات نيابية ،على أن
ينتخب المجلس النيابي الجديد
رئ��ي��س الجمهورية ف��ي الجلسة
نفسها ال��ت��ي يتم فيها انتخاب
هيئة مكتب المجلس» ،على أن
يتعهّد الجميع مسبقا ً بالنزول إلى
المجلس النتخاب الرئيس».
واستحوذ الملف الرئاسي على
لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند والرئيس سعد الحريري
ال��ذي أكد أن هوالند حريص جدا ً
على إن��ه��اء ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي في
لبنان» .وأوض��ح الحريري أن ال
مانع لديه في لقاء العماد ميشال
ع��ون ،ولكن يجب أن يتم تحديد
ه���دف ال��ل��ق��اء ،م���ش���ددا ً ع��ل��ى أن
المرشح الرئاسي له هو النائب
سليمان فرنجية.
وأك��دت مصادر مواكبة لزيارة
ال��ح��ري��ري إل��ى فرنسا أن «فكرة
الرئيس االنتقالي لوالية من سنتين
كانت من األفكار المطروحة إلنهاء
الفراغ الرئاسي» ،مشيرة إلى أن
هذا الطرح قوبل برفض من جميع
القوى السياسية واعتبرته غير
مقبول ومخالف للدستور» .ولفتت
المصادر إلى ان «الهدف من لقاء
الرئيس هوالند والرئيس الحريري
تحريك الملف الرئاسي وإخراجه
م��ن عنق زج��اج��ة التعطيل ،لكن
ق��ن��اع��ات��ن��ا ان ك��ل ال��م��س��اع��ي لن
تتوصل إلى اي نتيجة طالما ان
الملف السوري لم يحل وطالما ان

تقاسم الحصص لم يتم».

سجال
كنعان – بوصعب

إل��ى ذل���ك ،عقد اج��ت��م��اع تكتل
التغيير واإلص�لاح أم��س ،بغياب
ال��ن��ائ��ب نبيل ن��ق��وال ال���ذي دع��م
والنائب ميشال المر الالئحة التي
فازت في جل الديب في وجه الئحة
التيار الوطني الحر المدعومة
م���ن ال��ن��ائ��ب اب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان.
وشهد اجتماع التكتل بحسب ما
أك��دت مصادر نيابية شاركت في
االجتماع لـ«البناء» سجاال ً بين
الوزير الياس بوصعب والنائب
كنعان على خلفية ادعاء األخير أن
البلديات التي دعمها فازت ويبلغ
عددها  30بلدية .فاستهجن بو
صعب ه��ذا الكالم واعتبره «غير
دقيق ألن رؤس��اء ه��ذه البلديات
ليسوا كلهم للتيار الوطني الحر
ال سيما ان رئاسة اتحاد بلديات
ال��م��ت��ن ستبقى للنائب ميشال
ال��م��ر ،واع��ط��ى بوصعب وال��وزي��ر
السابق ف��ادي عبود نموذجا ً عن
بعض التحالفات الخاطئة التي
حصلت ال سيما في ضبية وبيت
شباب ،حيث كان من المفترض ان
يتحالف التيار الوطني الحر مع
الحزب القومي في ضبية وبيت
شباب» .وأكدت المصادر ان هناك
استياء من خسارة التيار الوطني
الحر التي سببتها سياسة النائب
كنعان المدافع االول عن االنفتاح
القواتي ،في بلدات عدة في المتن».
ورجحت المصادر ان يعمد الجنرال
ّ
ع��ون إل��ى تقييم كيفية تعاطي
حزب القوات معنا في االنتخابات
البلدية ال سيما بعد معركة جونية
التي توحدت كل القوى السياسية
المسيحية ضده فيها».

عون األقوى

وكان تكتل التغيير واإلصالح،
أكد أن انتصار جونية هو انتصار
بكل المعايير والمفاهيم ،معتبرا ً
«أن انتخابات جونية أثبتت أن
عون هو األقوى في مك ّونه» .وفي
بيان تاله الوزير السابق سليم
جريصاتي عقب اجتماع التكتل
األسبوعي ف��ي الرابية برئاسة
العماد ميشال عون ،رأى التكتل
أن «انتصار جونية له دالالت»،
مشي ًرا إلى أن «المهم هو من وقف
بوجهنا في جونية والمال األسود
ال��ذي استفز ال��ج��ن��رال» ،وس��أل:
«م��اذا ج��رى لهم ك��ي يتحدوا أو
يتحدوا العماد عون في عرينته».
واضاف جريصاتي« :لقد احالوا

انتخابات جونية معركة سياسية
ورئاسة وإلغائية الهدف» ،مشددا ً
على «ان تلك المعركة أثبتت أن
ع��ون ه��و األق���وى ف��ي مكونه وان
التيار الوطني الحر في المقدمة».

عون :عالقتنا
مع «القوات» لن تتأثر

وأك���د رئ��ي��س تكتل «التغيير
واإلصالح» النائب ميشال عون أن
«العالقة مع القوات اللبنانية لن
تتأثر بعد االنتخابات البلدية»،
مستبعدا ً ان يكون رئيس «القوات»
سمير جعجع قد شارك في اللعبة
في انتخابات جونية ،موضحا ً أن
جعجع كان لديه ارتباط مع احد
مرشحي الالئحة األخرى ولم يرد
التخلي عنه».
وف��ي ح��دي��ث تلفزيوني ،شدد
عون على ان «معركة جونية لم
تكن ضد اهالي جونية ،بل ضد
مجموعة ق��وى معارضة للتيار
«ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» ف��ي ك��س��روان،
كانوا غير مرئيين ويديرون اللعبة
من خلف الستار» ،مشيرا ً إلى ان
«ام���واال ً كثيرة وزع��ت في جونية
ل��ش��راء االص����وات» ،الف��ت�ا ً إل��ى ان
«هناك شيئا ً مدبرا ً سيستغل بعد
االنتخابات» ،داعيا ً من لديه دليل
بأن التيار «الوطني الحر» أشترى
أصواتا ً في جونية فليقدم شكوى
إل��ى القضاء ض��د ال��ت��ي��ار ،مؤكدا ً
ان��ه «خ��اض المعركة بإمكاناته
المعروفة».
واعتبر عون انه ليس بحاجة
إلى إثبات أنه المسيحي األقوى،
مضيفا ً «أن��ا منذ الـ 2005خضت
معركة ض��د جميع السياسيين
اللبنانيين وحدي ،واآلن كل القوى
السياسية في كسروان واجهتني
وح���دي وان��ت��ص��رت عليها وعلى
العدو المخفي وهو المال».
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