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حمليات � /إعالنات

ا�ستقبال في مطرانية الأرمن الأرثوذك�س
على �شرف هوث بعد اعتراف �ألمانيا بالإبادة
أُقيم في مطرانية األرمن األرثوذكس
في برج حمود حفل استقبال للسفير
األلماني في لبنان مارتن هوث ،لمناسبة
اع���ت���راف ب�ل�اده ب���اإلب���ادة األرم��ن��ي��ة،
بحضور سفيري أرمينيا ساموئيل
مكرديشيان واليونان تيودور باسس،
أمين عام حزب الطاشناق النائب آغوب
بقرادونيان ،رئيس بلدية برج حمود
م��ردي��ك ب��وغ��وص��ي��ان ،وزراء ون��� ّواب
سابقين ،مم ّثلين عن الطوائف واألحزاب
األرم��ن��يّ��ة ،وح��ش��د م��ن الشخصيات
السياسيّة واالجتماعيّة والدبلوماسيّة.
ب��ع��د ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي اللبناني
واألرم��ن��ي واألل��م��ان��ي ،افتتحت سلبي
ب���ول���غ���وردج���ي���ان س��م��ت��ي��ان ح��ف��ل
التكريم بكلمة باسم مطرانية األرمن
األرثوذكس ،جاء فيها« :أنا أنتمي إلى
الجيل الثالث من الناجين من اإلبادة،
وأذكر جيدا ً كيف كانت جدّتي تستيقظ
ف��ي منتصف الليل وأن��ا طفلة ،وهي
تصيح« :إ ّنهم آتون إلينا» .لقد عاشت
مع كوابيسها ،هي التي نجت من إبادة،
ومع أنّ هذا الحدث ينتمي إلى الماضي،
فقد أرخ��ى االض��ط��راب ال��ذي اختبرته
في عمر مبكر بظالله على كل يوم من
حياتي مش ّكالً له اإلطار» .وقالت « :لم
نكن نرى األشخاص الذين نحبهم كثيرا ً
إلاّ وهم يعانون من دون أمل بالشفاء من
تلك االختبارات المطبقة على عقولهم
ونفوسهم طوال حياتهم».
وقالت« :نحن هنا اليوم لنعبِّر عن
تقديرنا أللمانيا والبلدان الـ 29التي
اعترفت رسميا ً باإلبادة األرمنية ،وهو
بالتالي ،اعتراف بنتائج اإلب��ادة التي
ُت��رخ��ي بثِقلها على ال��وج��ود اليومي
لألجيال الالحقة لهذا االعتراف» ،معتبر ًة
أنّ «القرار خطوة نحو بناء عالم أكثر
ع��دال��ة ،م��ا ي���ؤدّي إل��ى بناء عالم أكثر
سالماً».
م��ن جهته ،اعتبر مكرديشيان أنّ
«االعتراف باإلبادة الجماعيّة في ألمانيا
ت� ّم في وق��ت أظهرت فيه األح��داث أ ّنه
ال حدود للجرائم» ،ورأى أنّ «محاولة
تركيا تشويه التاريخ وإيجاد األعذار
ووضع هذه القضية بتصرف المؤرخين
من أجل دراستها ،ال معنى له» ،معلنا ً
أنّ «اإلبادة الجماعيّة األرمنيّة هي واقع
تاريخي وثابت».
ّ
واع��ت��ب��ر أنّ «اع��ت��راف ألمانيا هو
أفضل مصدر لتحقيق العدالة ،وهو
المؤسسات
مصطلح مستخدَم من قِبل
ّ

جانب من االستقبال
والجمعيّات الدوليّة ،وهو يخدم عمليّة
الشفاء من اآلث��ار المتر ّتبة على هذه
اإلب����ادة ،وستعطي الناجين فرصة
المطالبة بحقوقهم».
بدوره ،عبّر النائب البطريركي العام
في بطريركية األرمن الكاثوليك المطران
جورج أسادوريان عن «تقدير الطوائف
األرمن ّية للشعب األلماني ،وشكرها له
على الشجاعة التي أظهرها ،وعلى تعلّقه
بالقِيم من خالل تب ّني البرلمان األلماني
قرارا ً يقضي باالعتراف باإلبادة».
أض���اف« :ه���ذا ال��ق��رار ليس حدثا ً
تاريخ ّيا ً وحسب ،وإ ّنما شهادة قويّة،
ورسالة لسائر البلدان األوروبية ودعوة
لكل البشرية من أج��ل رف��ض وشجب
السياسات التي ُتنكر الجرائم المرتكبة
ض ّد حقوق اإلنسان».
وأش���ار رئ��ي��س الطائفة اإلنجيلية
األرمنية ورئيس جامعة هايكازيان
القس بول هايدوستيان ،إلى أنّ «قرار
البرلمان األلماني قوبل بالترحيب من
جميع األرمن ،حيث أنّ ألمانيا ناقشت
موضوع اإلبادة لوقت طويل».
أضاف« :يذ ّكرنا قرار البرلمان األلماني
بأنّ التشريع والعدالة ،قد يلتقيان في
التاريخ السياسي ،وأنّ الحقيقة قد
تخرج من العبودية لتنزلق إلى تحالفات
الماضي االستراتيجية المض ّرة».
وق���ال م��ط��ران األرم���ن األرث��وذك��س
رحبنا في 2
شاهيه بانوسيان« :لقد ّ
حزيران الحالي بتب ّني البرلمان األلماني
لقرار االعتراف باإلبادة األرمنيّة» ،ورأى
أنّ «ذل��ك اليوم يعني األ ّم��ة األرمنية
في العالم بنوع خ��اص» ،مع ِبِّرا ً عن

«سروره باستضافة مم ّثلين عن مجمل
األرم����ن اج��ت��م��ع��وا ف��ي ح��ض��ور سفير
جمهورية ألمانيا االتحادية السفير
مارتن هوت ،الذي بسبب أصول زوجته
األرمنية نسج عالقات استثنائية مع
األمة األرمنية».
ب����دوره ،ع � ّب��ر ه���وث ع��ن «ت��ق��دي��ره
للّبنانيّين األرم��ن ،وعن شكره لتنظيم
حفل االستقبال ،وانطلق في حديثه
من اعتراف البرلمان األلماني باإلبادة
الجماعيّة لألرمن ،متط ّرقا ً إلى «ثالث
متصلة من الماضي والحاضر
حقبات
ّ
والمستقبل مه ّمة في هذا اإلطار» ،مذ ّكرا ً
بما ح��دث في برلين العام الماضي،
«عندما استخدم الرئيس األلماني كلمة
إب���ادة ،وك��ان أول رئيس للجمهورية
يستخدم هذه العبارة علنا ً بعدما كان
استخدامها يُعتبر ك��ارث� ّي�ا ً بالنسبة
للعالم».
وقال« :نحن نعلم جميعا ً أ ّنه خالل
األح��داث التي جرت في اإلمبراطورية
العثمانية ك��ان ه��ن��اك ع��دد كبير من
الدبلوماسيّين والشخصيات ،ومعظمهم
كان يدرك ما يحدث وشاهد ما حدث،
ولكن ألسباب مختلفة ت ّم ّ
غض النظر».
وتابع« :في المقابل ،كان هناك ألمان
نقلوا المعلومات إل��ى ألمانيا وكتبوا
حول هذا الموضوع ،ولكن المزاج العام
كان يدعو إلى عدم اإلساءة إلى العالقات
السياسيّة م��ع ال��دول��ة العثمانية «،
معتبرا ً أنذ «الفرصة مؤاتية لنقف وجها ً
لوجه مع إحدى مراحل تاريخنا».
ونفى ه��وث أن «يش ّكل االع��ت��راف
باإلبادة األرمنيّة انقالبا ً على تركيا».

قمر الدين رئي�س ًا لبلدية طرابل�س
تم أمس انتخاب أحمد قمر الدين
رئيسا ً لمجلس بلدية طرابلس
بـ  16صوتا ً وخالد الولي نائبا ً
للرئيس بـ  16صوتاً ،في جلسة
عقدت برئاسة ال��دك��ت��ور صفوح
يكن األك��ب��ر س��ن�ا ً بين األع��ض��اء،
وبإشراف محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا ورئيس دائرة البلديات
ملحم ملحم ،في قاعة االستقالل
في سراي طرابلس ،بحضور كامل
أع��ض��اء المجلس البلدي البالغ
عددهم  24عضواً.
وت� ّ
�رش��ح لمنصب الرئيس إلى
قمر الدين ،الدكتور عزام عويضة
ّ
ترشح
فحاز على  8أصوات ،فيما
لمنصب نائب الرئيس إلى الولي،
رشا سنكري فنالت  8أصوات.
وف��ور إع�لان نتيجة االنتخاب،
ه ّنأ نهرا أعضاء المجلس البلدي
ع��ل��ى ف��وزه��م ف��ي االن��ت��خ��اب��ات،
ودعاهم إلى «التكاتف والتواصل
ب��ي��ن ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض �ا ً ل��م��ا فيه
مصلحة أه��ال��ي ال��م��دي��ن��ة ،وإل��ى

من حفل اإلفطار
لمناسبة حلول شهر رمضان أقامت جمعية ألفة الخيرية
ولجنة مسجد إبراهيم حفل إفطار في باحة المسجد في بلدة
القريّة شرق صيدا ،وذلك بحضور المستشار الثقافي اإليراني
في لبنان د .مح ّمد مهدي شريعت مدار ،أمين الهيئة القيادية
في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،أمين عام «التيار األسعدي» المحامي
معن األسعد ،رئيس «الحركة اإلصالحية اللبنانية» رائد
الصايغ ،رئيس بلدية ش��ارون مهنا البنا ،الشيخ صادق
النابلسي ،الشيخ حسين حبلي ممثالً مفتي صيدا وأقضيتها
الشيخ سليم سوسان ،مدير مجمع الزهراء حسن النابلسي،
مدير مركز باحث للدراسات د .محمد ص��ادق الحسيني،
ممثلين عن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في
صيدا ،وفد أمني ممثالً العميد خضر حمود ،وفد عن الفصائل
الفلسطينية ،ممثل القائد السابق للكفاح المسلح في مخيم
عين الحلوة «اللينو» ،ولفيف من العلماء ورج��ال الدين،
وحشد من الشخصيات السياسية واإلعالمية ،ووفد من
الجاليتين العراقية واليمنية في لبنان.

نهرا مع مجلس بلدية طرابلس

العدو يتابع بناء ال�ساتر في الحماري
تتابع قوات العدو «اإلسرائيلي» بناء الساتر الترابي في موقع الحماري
الحدودي قبالة بلدة س��ردا ،إذ شوهدت آلية «بوكلين» تقوم بأعمال حفر
وتجميع التراب.
وترافقت األشغال مع انتشار أمني لعدد من الجنود «اإلسرائيليين» ودبابة
وآلية «هامر».

هل ي�شفى ال�شرق ( ...تتمة �ص)1
 أوالً نتاج الثقافة المتطرفة التي منحت حق التداول والتسهيالتالالزمة لالنتشار ضمن ضرورات التجنيد لألدوار الخارجية ،وما
يترتب عليها من نبات عشوائي يؤمن بالخطاب ويسعى لترجمته
أي قدرة على التحكم بسياقات والدته ونم ّوه وتج ّذره ،وثانيا ً
خارج ّ
العائدون من ساحات القتال ومن يس ّميهم الغرب بالذئاب الشاردة،
وهم محترفون يمكن تتبع بعضهم لكن السيطرة الكاملة عليهم
وعلى ما يختزنون من خبرات ليست باألمر السهل ،خصوصا ً
من ق�� ّرر العمل في الغرب منهم إما بسبب تصديقه الرواية التي
ذهب للقتال على أساسها ومحورها تدين مغلق يجعل الغرب هدفا ً
بإاعتباره اآلخر الرئيس المختلف الواجب عقابه ،أو من اكتشف
اللعبة التي وضعهم الغرب ليلعبونها وتخلى عنهم في منتصف
الطريق وق�� ّرر االنتقام ،أم��ا المصدر الثالث فهو النظام الثقافي
االجتماعي السائد في الغرب ،الذي أظهر خالل النصف الثاني من
القرن العشرين ومطلع هذا القرن ،وهي سنوات التفاعل اإلسالمي
المسيحي ف��ي بلدانه بفعل الهجرة ،فشالً ذري��ع��ا ً ف��ي تحقيق ما
يدّعيه من دولة القانون والمساواة ،ووقوعه في حبائل عنصرية
يغذيها ركود اقتصادي ،وتشحذها موجات تط ّرف ديني أو عرقي،
وشعوذات دخيلة على األديان تسعى ألسباب تتصل بـ»إسرائيل»
كالكنائس المتصهينة ،تبث الكراهية لإلسالم والمسلمين ،والرابع
هو السياسات العامة لدول الغرب التي ال يمكن إال ان تحمل للمسلم
المقيم في الغرب أو الحامل لجنسية دول��ة من دول��ه ،إال الشعور
تبصر ،ومتجاهل
بالعداء ،فالغرب داعم لـ«إسرائيل» بال بصيرة وال ّ
لمعاناة وعذابات الشعب الفلسطيني ،وقضيته التي ال تزال ذات
وزن وتأثير كبيرين في الوجدان الجمعي للمسلمين ،وعموم العرب
المهاجرين ،وفي المقابل يقف الغرب الحامل لدعاية وا ّدع��اءات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في ضفة أش ّد أنظمة المنطقة تخلّفا ً
وأكثرها انتهاكا ً لهذه القيم ،بخلفيات مصلحية انتهازية تتصل على
ّ
تصطف الحكومات الغربية كمسؤول
األق�� ّل بنهمه النفطي ،حيث
عن ك ّل الشرور الالحقة بالعالمين العربي واإلسالمي.
 في بالد الشرق يبقى التطرف برانيا ً كمورد لإلرهاب ،فهوأعجز من تشكيل حالة قتالية جدية ل��وال تبنّيه ودعمه ومساندته
ماليا ً وتسليحيا ً وتقديم العون له عبر حدود دول ،وك ّل ذلك بفعل
التدخل الغربي ،ومتى توقف ال��غ��رب ع��ن ه��ذا المخطط الجهنّمي
بفعل مخاطر ما يرت ّد عليه سيظهر التطرف ضامرا ً نحيالً ،وعندها
بال مرجعية تقوده من الخارج وتح ّوله مجرد اجتهاد متخلّف في
فهم الدين ،سيصبح مجرد داعم للتطرف الذي يضرب في الغرب
عكس ال��ص��ورة القائمة ال��ي��وم ت��م��ام��اً ،فيصير ال��ت��ط�� ّوع معكوسا ً
والهجرات معكوسة ،ألنّ اآلخ��ر األصلي هو هناك وليس هنا في
عقيدة المتطرفين ،الذين لم يستطيعوا حتى اليوم إنتاج تبرير ديني
متماسك الستهدافهم سورية والعراق ،سوى أنها فرصة أتيحت
لقيام «دولة الخالفة» ،وعلى هذا المستوى من المقارنة ليس من جذر
عرقي إتني لآلخر الذي يجب قتاله هنا ،وال من تنافس اقتصادي
اج��ت��م��اع��ي ،وال م��ن سلطة عنصرية ب��ل��ون اب��ي��ض أو ت��دي��ن مقابل
إلغائي إقصائي استئصالي ،وحجم مساحة الحرية في التدين متاح
تحت سقوف مقبولة ،وال توازنات تحول دون دخول لعبة السلطة
بالقنوات السياسية ،فقد فاز بها اإلخوان في مصر وتونس ،وفازت
حركات إسالمية في الجزائر ويمكن لغيرهما أن يفوز ،أما االضطهاد
السياسي والقمع واالختالل الفاضح بموازين القوى ،فأسباب كافية
في الغرب لجعل األعمال اإلرهابية خيارا ً مغريا ً للمتطرفين.
 يحتاج قادة الغرب ومفكروه ونخبه إلى درجة عالية من التأ ّملف��ي ظ��اه��رة اإلره���اب والتطرف وكيفية إدارة ح��رب تبدو طويلة
معها ،تستدعي التواضع أوالً ،والتهيّؤ لفرضية تعافي الشرق من
التطرف واإلره��اب وابتالء الغرب به لزمن طويل آت ،ما لم تط ّل
المعالجات ما هو أبعد من األمني لتطال الجذور وتسعى لتجفيف
المصادر بمعالجة أسبابها.
ناصر قنديل

السعي ال��ج��دي إلن��م��اء عاصمة
الشمال التي عانت الكثير نتيجة
الحروب والحرمان المزمن» ،الفتا ً
إلى أنّ «المدينة بحاجة ماسة إلى
مشاريع حيوية وتنموية تنقذها
م��ن كبوتها ،وتنهض بها نحو
طموحات أبنائها».
وأم����ل م���ن ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي
الجديد «تسهيل أمور المواطنين
ووضع خطط عملية حديثة إلنجاز
مصالح ومعامالت الناس» ،متمنيا ً
له «التوفيق في مسيرته».
م���ن ج��ه��ت��ه ،أك���د ق��م��ر ال��دي��ن
أننا «سنكون فريق عمل واح��دا ً
وسنتعاون مع ك ّل قيادات المدينة
م��ن دون استثناء ،ألنّ طرابلس
ب��ح��اج��ة ج����دا ً ل��ل��ع��م��ل ال����دؤوب
والجبار من أجل تغيير صورتها
ولتصبح مدينة سياحية يقصدها
ك ّل اللبنانيين والعرب واألجانب»،
آم� ً
ل�ا أن ت��ك��ون ال��س��ن��وات الست
المقبلة سنوات مثمرة بالتعاون
مع المحافط نهرا.

حفل �إفطار لجمعية �ألفة
حبلي :لتج�سيد �صورة الإ�سالم الحقيقي

استهل الحفل بكلمة ترحيب بالحضور ،ثم ألقى راعي
أبرشية صيدا والجوار األب طوني شلهوب كلمة هنأ فيها
المسلمين بشهر رم��ض��ان ،وأك��د أهمية تكريس الوحدة
االجتماعية والتآخي والتعاون لما فيه مصلحة جميع أبناء
الوطن الواحد ،بعيدا ً عن األحقاد الطائفية البغيضة.
ب��دوره ألقى رئيس جمعية ألفة وإم��ام مسجد إبراهيم
الشيخ صهيب حبلي كلمة تناول فيها معاني المناسبة
وما تحمله من قيم ومعان ،كما شدّد بمناسبة حلول الشهر
الفضيل على أهمية الوحدة اإلسالمية والعمل على تجسيد
اإلس�لام الحقيقي ،القائم على العدل والتسامح والرحمة
بوجه الخطر اإلرهابي والتكفيري الذي ش ّوه صورة اإلسالم
والمسلمين.
واختتم الشيخ حبلي كلمته بتوجيه الشكر لدار المحجة
البيضاء لمساهمتها في إنجاز كتابه «شمعة السحر» الذي
يتناول مسائل إيمانية وروحية ،كما ت ّم عرض فيلم وثائقي
عن مسيرة جمعية ألفة وإنجازاتها على م��دى األع��وام
السابقة.

«التوحيد»� :شعارات الأمم المتحدة زائفة
استنكرت حركة «التوحيد اإلسالمي» في بيان «انتخاب
دول األمم المتحدة الكيان اإلسرائيلي رئيسا ً لما يس ّمى
باللجنة القانونية ،في الجمعية العامة لألمم المتحدة،
والتي تعتبر من أه � ّم اللجان لديها» ،مؤكد ًة «أن مثل

هذا الحدث يظهر الالقيمة الحضارية واالنسانية لهذه
المنظومة األممية التي تسيطر على الشعوب وتتح ّكم
بمقدراتها ،في ظ ّل شعارات زائفة كالديمقراطية والحرية
والعدالة والمساواة».

�أوروبا تتبع �أميركا ( ...تتمة �ص)1
��ف األم��ن��ي ال��م��ال��ي بتش ّعباته متصدّرا ً
ل��ب��ن��ان��ي��ا ً ورغ���م ب��ق��اء ال��م��ل ّ
لالهتمامات ،ف��ي ض��وء العالقة بين ح��زب الله وجمعية المصارف
ومصرف لبنان ح��ول القانون األميركي للعقوبات على الحزب من
جهة ،والتفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر من جهة مقابلة ،وما
يفرضه األم��ران من حضور عقالني للحوار والعالجات المسؤولة،
جاءت استقالة الوزيرين الكتائبيّين من الحكومة ،لتكشف حجم التآكل
الحكومي والهريان ال��ذي يصيب حالتها في ال��رأي ال��ع��ام ،بحيث ال
يعود السؤال عن سبب االستقالة هو األهّ��م ،بل كيف أصبح الخروج
من الحكومة ممكنا ً لحزب ك ّرس نصف معاركه تاريخيا ً لنيل حصة
واي حكومة ،لو لم تكن الحكومة
وزاري��ة في الحكومة ،ك ّل حكومةّ ،
أي ب��ري��ق يتيح تحقيق المكاسب
ق��د ص���ارت ع��ب��ئ��ا ً شعبيا ً وف��ق��دت ّ
ّ
بغض النظر عن األس��ب��اب التي يسوقها الكتائبيون
بالوجود فيها،
لالستقالة ،واألس��ب��اب المقابلة التي يسوقها الباقون في الحكومة
لبقائهم ،فالسجال يكشف إجماعا ً على أنّ الحكومة مستمرة بقوة
البقاء وغياب البدائل ،ما أشار وفقا ً لمصادر حكومية ضرورة التفكير
جديا ً بعدم استبعاد إغواء الفكرة آلخرين ،ومفاجأة التهاوي التدريجي
للبنيان الحكومي ،وبالتالي الحاجة لمواجهة حقيقة انّ التعامل مع
االستحقاقين الكبيرين ،رئاسة الجمهورية وقانون االنتخابات ،لم يعد
يحتمل مزيدا ً من االنتظار.

استقالة المزايدة

لن تعكس استقالة وزي��ري حزب الكتائب االن حكيم وسجعان قزي أيّ
مضمون حقيقي يؤثر على بقاء الحكومة كحالة ممسكة بالبلد ،لكن تبقى
االستقالة برمزيتها تؤدّي الى مزيد من التحلّل في واقع المؤسسات ،خاصة
السلطة التنفيذية ،وتحذف غطاء مسيحيا ً نسبيا ً عن الحكومة خاصة انّ
«القوات» رفضت المشاركة في الحكومة السالمية.
وتؤكد مصادر سياسية لـ«البناء» انّ االستقالة ليست في جوهرها إال
تعبيرا ً عن سياسة المزايدة التي يتبعها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل
ومحاولة منه إلضفاء تمايزات شعبوية على مواقفه ومحاولة لتقديم نفسه
أمام ال��رأي العام المسيحي بشخصية المتمايز المنسجم مع طروحاته
الذي يرفض لغة البيع والشراء ،وهو يخاطب في خياره ثنائية عون –
جعجع التي تريد أن تحتكر تمثيل الواقع المسيحي على ك ّل المستويات.
واعتبرت المصادر ان هذه االستقالة لن تقدّم او تؤخر ما دامت المكونات
الحكومية الخمسة (تيار المستقبل ،حزب الله ،حركة أمل ،التيار الوطني
الحر والنائب وليد جنبالط) ال تزال تشكل قوة دفع لبقاء الحكومة ربطا ً
بالمعطيات الخارجية .علما ً أنّ هذه الخطوة تقاس بحجم التداعيات التي
ستحدثها لحظة ما بعد االستقالة ،أما اذا كان رئيس الكتائب يراهن على
مخاطبة ودغدغة رأي عام مسيحي لتثميرها الحقا ً في صناديق االقتراع في
وجه اآلخرين ،فإنّ األمر مشكوك به ال سيما انّ الرأي العام ليس موضوعيا ً
بمحاكمة الخيارات في هذه اللحظة.

الصفقات المشبوهة

وفي إطار المزيدات السياسية أعلن الجميّل أنّ الحزب ق ّرر االستقالة من
الحكومة «النّ لبنان بحاجة الى صدمة إيجابية وألنّ الحكومة تح ّولت الى رمز
هريان ما تبقى من الدولة ،والبلد ال يمكنه االستمرار بهذا الشكل».
وأشار الجميّل في مؤتمر صحافي الى «انّ معركتنا مستمرة ليس فقط على
أداء الحكومة انما على أداء طبقة سياسية فشلت وامتهنت التقلبات واللعب
بالبلد ووضع مصلحتها قبل مصلحة البلد» .وقال« :لم يكن ه ّمهم إيجاد حلول
للنزوح السوري وال ه ّمهم حماية القطاع المصرفي وال الوقوف إلى جانب
البلديات ،بل كان ك ّل ه ّمهم تمرير الصفقات المشبوهة على مشاريع عليها 100
نقطة استفهام».

جريج :لست حزبيا ً ألستقيل

وبعد استقالة وزيري الكتائب ،يعيّن وزير الصناعة حسين الحاج حسن
وزيرا ً لالقتصاد بالوكالة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وزيرا ً للعمل بالوكالة
بحسب مرسوم تشكيل حكومة تمام سالم.
وقال وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء»« :لم أستقل من الحكومة ألنني
أنسق مع الوزيرين قزي وحكيم ،ونتخذ المواقف
ليس حزبياً ،صحيح أنني كنت ّ
نفسها في مجلس الوزراء ،لكنني ال أنتمي الى حزب الكتائب والقرار الذي صدر
عن استقالتهما هو قرار حزبي» .وتابع :ترك لي الشيخ سامي خيار البقاء في
الجكومة او االستقالة ،وأنا فضلت عدم االستقالة نظرا ً للظروف التي نم ّر بها
وسأكون صوت الكتائب داخل مجلس الوزراء» .وإذ لفت إلى «أنّ الحكومة لن
تتط ّرق في جلسة يوم غد الخميس الى ملف العقوبات األميركية على حزب الله

خالفي وليس واردا ً على جدول األعمال ،أشار
وأداء المصارف ألنّ هذا الملف
ّ
الى أننا سنبحث في بداية الجلسة في تفجير فردان ،مستبعدا ً ان يُطرح ملف
االتصاالت في الجلسة رغم وجوده على جدول األعمال».

درباس« :أكلت الضرب»
بدخولي الحكومة

ورأى وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أننا يمكن أن أجد
ألف سبب وسبب لالستقالة ،لكنني ال استطيع أن أقوم خطوة كهذه ستوصل
الى المجهول اذا ك ّرت سبحة المستقيلين ،فالحكومة تعبّر عن عجز الطبقة
السياسية ،فلو هذه الطبقة ليست عاجزة لكنا اليوم (الوزراء) في منازلنا».
وأضاف« :أكلت الضرب» بدخولي الحكومة ،لكن ال قدرة لي على االستقالة
ألسباب عديدة أبرزها تضامني مع الرئيس تمام سالم الذي تح ّمل ويتح ّمل أكثر
من ك ّل ال��وزراء» ،وتابع« :لن تأتي حكومة الى لبنان أسوأ من هذه الحكومة
العقاب».
وردا ً عن حديث الجميّل عن الصفقات واإلنجازات التي قام بها الوزيران قزي
وحكيم ،قال درباس« :اذا كان هذا الكالم صحيحا ً كان من األجدر ومن باب أ ْولى
بالشيخ سامي عدم االستقالة وتح ّمل المسؤولية ،وإذا كان هناك من صفقات
فهو ليس الوحيد الذي تصدّى لها».
وفي ملف أمن الدولة سأل درب��اس« :هل األجهزة األمنية أصبحت تابعة
للبطريركيات»؟ مشيرا ً ال��ى «أنّ أزم��ة أم��ن الدولة ليست طائفية كما يت ّم
تصويرها وك ّل ما في األمر انّ هناك مصاريف يرفض وزير المال صرفها ألنها
تتطلب توقيعا ً من نائب المدير العام محمد الطفيلي» ،مشدّدا ً على انّ التمديد
للطفيلي غير مطروح ،وفي حال طرح سيُرفض التمديد له».
واستغرب تكتل التغيير واإلص�لاح موقف حزب الكتائب اللبنانية بشأن
ملف النفايات الذي رفض االنسحاب من الجلسة حين أق ّر قرار إنشاء المطامر».
وح ّذر التكتل من «سياسة المماطلة واالستنسابية بوضع ملف أوجيرو على
طاولة الحكومة» ،وقال« :التكتل لن يقف مكتوف األيدي».
وأ ّكد التكتل «الحمالت التي تطال أشخاص مرتبطين وغير مرتبطين بملف
س ّد جنة لن تم ّر من دون محاسبة قضائية لما تض ّمنه من افتراء وخسائر فادحة
خدمة ألطراف معروفة».

رسائل من سالمة
عبر قنوات متعدّدة

أما في ملف العقوبات المصرفية على حزب الله فليس هناك من جديد
بانتظار ان يت ّم تحديد موعد االجتماع الدوري بين وفد حزب الله وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة .وعلمت «البناء» انّ سالمة ع ّمم مقابلته مع  CNBCعلى
المعنيين بعدما أسيء فهمه ،شارحا ً أنّ المقابلة التي أجراها تقوم على مقطعين:
المقطع األول تحدث فيه عن إقفال حسابات حزب الله .والمقطع الثاني تحدّث
فيه عن شبكات تبييض األموال والشبكات غير الشرعية ولم يتناول حزب الله
مطلقاً .ولفت الى «أنّ الصحافة اللبنانية أخذت المقابلة مجتزأة ودمجت القسم
األول بالقسم الثاني ،فبدا انه يتحدّث عن نفس الموضوع .ولذلك وبحسب ما
قدّم من توضيحات لم يأت على ذكر حزب الله بأية إساءة وعندما كان يقول عن
فئة قليلة تسيء لسمعة االقتصاد اللبناني كان يقصد الجماعات غير القانونية
التي تمارس مهمات تهريب أموال وتبييض أموال وليس عن حزب الله.
وأكدت مصادر مطلعة على لقاءات حزب الله – سالمة لـ«البناء» أنّ الحاكم
بعث برسائل لحزب الله عبر قنوات متعدّدة ،شارحا ً حيثيات ما حصل
بالتحديد ،وانه ليس بوارد اإلساءة الى حزب الله ولم يتحدّث في السياسة».
وشدّدت المصادر على أنّ مهلة الثالثين يوما ً اعترض عليها حزب الله في
األصل ،لكن الحاكم اكد لوفد الحزب أنه اتفق والمصارف شفهيا ً وليس كتابة
على تمديد المهلة ال سيما انه يحق للبنك المركزي ان يمدّد مهلة  30يوما ً
لدراسة الملف.
ولفتت مصادر عليمة لـ«البناء» الى أنّ توضيح الحاكم ال يلغي معاني
االشتباك ،مشيرة الى «انّ سالمة يحاول على ضوء الذي حصل إعادة ترتيب
األمور بطريقة يبقي فيها نفسه بموقع الحكم النزيه ،وهذا يتطلب عمالً بما
يتجاوز التوضيح على أهمية التوضيح في الشكل ،فالمضمون يأتي الحقاً».
مقصرة في هذا الملف ،وهذا ما عبّر عنه
واذ شدّدت المصادر على انّ الحكومة ّ
بيان الوفاء للمقاومة األسبوع الماضي ،لفتت المصادر الى «أنّ وضع الحكومة
ّ
هش لدرجة انها ال تتح ّمل عناوين تفجيرية» ،معتبرة في الوقت نفسه «أنّ طرح
الموضوع في الحكومة لن يقدّم أو يؤخر ،فالمعالجات تجري على مستويات
أعلى بين الرؤساء» ،علما ً أنّ النقاش في هذا الملف يتطلب ح ّدا ً أدنى من االرضية
المشتركة ،او نكون قد أضفنا عنوانا ً تفجيريا ً على الملفات».
واعتبرت كتلة المستقبل «بعد اجتماعها األسبوعي «أن الحملة اإلعالمية
والسياسية العنيفة التي ش ّنها ويش ّنها حزب الله وبعض اإلعالميين المق ّربين
منه والمحسوبين عليه والتي تستهدف مصرف لبنان والقطاع المصرفي
اللبناني ،هي التي أتاحت المجال ومهّدت الطريق واألجواء المالئمة الرتكاب
الجريمة اإلرهابية في فردان».

لجنة االتصال تجتمع اليوم

وفيما ال يزال مجلس الوزراء معتكفا ً عن تخصيص جلسة لملف االتصاالت
واالنترنت غير الشرعي تحت حجج واهية ،تارة تحت ذريعة ملف س ّد جنة،
وتارة أخرى بسبب غياب وزير االتصاالت بطرس حرب ،مع أرجحية ان ال تأتي
جلسة الخميس على ذكر الموضوع ،تجتمع لجنة االتصاالت اليوم برئاسة
النائب حسن فضل الله وحضور الوزراء المعنيين الستكمال البحث في ملف
االنترنت غير الشرعي .وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل سيؤكد في الجلسة انّ الجمارك لم تطلب من الجيش
المساعدة في التدقيق في ايّ معدات دخلت لبنان» ،وأنّ الوزارة التي ليس لديها
أية معلومات في المحطات الشرعية بطبيعة الحال لن يكون لديها معلومات
عن المحطات غير الشرعية».

باسيل :ال إلدماج السوريين
في المجتمعات المضيفة

ال��ى ذل��ك ،واص��ل وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته
الرسمية للنروج ،وأج��رى في اليوم الثاني ،سلسلة لقاءات مع نظيره
النروجي بورغ براندي ووزيرة الهجرة واإلندماج النروجية سيلفي ليزهاوغ
ومع ممثلين عن لجنتي الخارجية والدفاع ،وبحث معهم في موضوع أزمة
النزوح السوري في لبنان وتداعياتها عليه ومساهمات النروج في هذا
االطار.
كما جرى التطرق الى مسألة الهجرة غير الشرعية الى ال��دول األوروبية
والتحديات التي تواجهها ،ال سيما دولة النروج .وعرض لمشروع «»Step
الذي أطلقته وزارة الخارجية من أجل مساعدة النازحين من خالل توظيفهم
في مشاريع زراعية تمهيدا ً لعودتهم الى وطنهم .وأع��رب عن «رفض لبنان
أليّ سياسة دولية مع ترجماتها المالية تشجع على إدم��اج السوريين في
المجتمعات المضيفة لهم ،إنما تشجيعهم على العودة الى بالدهم من خالل
البرامج التي تسهّل ذلك».

دعوة حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة «أو تي في» (هولدنغ) ش.م.ل.
بعد التحية،
يتش ّرف رئيس مجلس إدارة شركة «أو تي في» (هولدنغ) ش.م.ل.
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية لمساهمي الشركة المدع ّوة لالنعقاد يوم الخميس الواقع في
 2016/6/23في تمام الساعة العاشرة صباحا ً في مكاتب الشركة
الخاصة الكائنة في مبنى محطة الـ OTVالتلفزيونية في سن الفيل
– جسر الباشا – شارع الوردية ،وذلك للبحث والتداول والمناقشة في
جدول األعمال التالي:
تحويل األسهم من نوع «بالتينوم لحامله» المكتتب بها في رأسمال
الشركة إلى أسهم «بالتينوم اسمية».
تعديل المادة الخامسة من النظام األساسي للشركة لدى إتمام عملية
التحويل.
تفويض مجلس اإلدارة بالصالحيات الالزمة لتنفيذ عملية التحويل،
ال سيّما إلغاء شهادات أسهم «بالتينوم لحامله» وتنظيم شهادات أسهم
اسمية جديدة.
وقف إصدار أسهم لحامله سواء ضمن «إصدار بالتينوم Platinum
 »Issueأو أي إصدار آخر.
أمور أخرى متف ّرقة.
كما يمكن للمساهمين الحائزين على أسهم بالتينوم اسمية حضور
اجتماع الجمعية شخصياً ،أو توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد
المساهمين في الشركة للحضور عنهم مصحوبا ً بالتوكيل وفقا ً لألنموذج
المتوفر في مركز الشركة أو على الموقع اإللكتروني للشركة www.otv.
. com.lb
ويقتضي على الحائزين على أسهم بالتينوم لحامله إبراز شهادات
األسهم لدى حضور االجتماع موضوع هذه الدعوة.
آملين تلبية الدعوة لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
روي هاشم

