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حمليات  /تتمات

والم�س بقد�س ّية المنا�سبة
م�صور «�أو تي في»
�أ�سف لالعتداء على
ّ
ّ

«القومي» :الإ�شكال عند �ضريح �سعاده �سببه محاولة
البع�ض نزع �أكاليل و�ضعتها قيادة الحزب في  8تموز
أ ّك��د ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي أنّ ذك��رى
استشهاد باعث النهضة السورية القومية االجتماعية
أنطون سعاده ،ذكرى عزيزة على القوميّين االجتماعيّين،
وأنّ زيارة ضريح سعاده حق طبيعي أليّ قومي أو مواطن
في سياق توجيه التحيّة لسعاده وفكره وعقيدته.
ويوضح الحزب أنّ اإلشكال الذي حصل أمام الضريح،
هو بسبب قيام أشخاص بمحاولة نزع أكاليل زهر كانت
قيادة الحزب قد وضعتها على الضريح بالمناسبة،
المس بقدسيّة الضريح ،وهذا يُعتبر عمالً شائنا ً
وبسبب
ّ
و ُمداناً.

وأ ّك��د الحزب أنّ ما نتج عن اإلشكال من اعتداء على
مصور قناة «أو تي في» ،أمر ال يقبله الحزب ال من قريب
وال من بعيد ،أل ّن��ه ُيسيء إل��ى الحزب السوري القومي
االجتماعي بقدر اإلساءة إلى قناة «أو تي في».
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،إذ يعبّر عن
كامل احترامه لوسائل اإلعالم كا ّفة ،وفي طليعتها قناة
«أو تي في» ،يُع ِرب عن اعتذاره وأسفه لما حصل ،سواء
المس بقدسيّة الضريح من قِبل بعض األف��راد
لجهة
ّ
المدسوسين ،أو لجهة ما حصل من اعتداء على مصوِّر
قناة «أو تي في».

�إحالة «داع�شي» �إلى الق�ضاء
و�ضبط كاميرات مراقبة ومخدرات في حورتعال

«الفكر العاملي» �أحيا
الذكرى ال�ساد�سة لرحيل ف�ضل اهلل
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله الى «إطالق
المقاومة الشاملة لمواجهة المشروع التكفيري واألميركي والصهيوني ،الذي عجز
التعصب والجهل والتكفير
عن مواجهتنا بأدواته العسكرية واليوم يعزز نهج
ّ
والمذهبية لغزونا وإسقاطنا».
كالم السيد فضل الله ،جاء خالل إحياء الذكرى السادسة لرحيل الفقيه المجدّد
المرجع السيد محمد حسين فضل الله ،في المسجد الكبير في عيناثا ،بحضور
حشد من الفاعليات الدينية والثقافية واالجتماعية وحشد من أهالي البلدة الجنوب
المح ّرر ومدنه وقراه.
وشدّد فضل الله على انّ «حماية المقاومة العسكرية الشريفة والمجاهدة والتي
تبذل الدماء الطاهرة لحمايتنا وصون أرضنا وأعراضنا ،ال يكون إال بالسير في
مشروع السيد محمد حسين فضل الله المقاوم والوحدوي والتنويري ،وبتحصين
مجتمع المقاومة من الفساد والفقر والحرمان واإلهمال والشواذ والظواهر الغريبة
ومشاريع الفتنة والتقسيم وك ّل الممارسات التي تسيء الى الشهداء ودمائهم».
وقال« :ما أحوجنا اليوم إلى الفقيه المرجع السيد محمد حسين فضل الله ،وما
كان يمثله من قيمة إسالمية تنويرية ونحن تجتاحنا موجات الظالم .ما أحوجنا
الى هذا الخط االسالمي الحضاري الف ّذ الذي كان يمثله السيد.»...
وتابع« :بقي السيد الفقيه على نهجه هذا حتى رحيله ،وقد أدمته جراح
االتهامات والكلمات واألحكام ،وثابتا ً على حمايته للمقاومة ،حيث د ّب��رت له
المؤامرات األميركية والغربية الغتياله ألنه كان يمثل الصوت يوم غابت األصوات،
وكان يمثل هذا النهج يوم ضعف الكثيرون وكان وحده يقول انّ االلتزام الديني ال
يؤسس اال لاللتزام المقاوم والمواجه لمشاريع الصهيونية واالستكبار».
يمكن ان ّ
وأضاف« :هذا هو السيد محمد حسين فضل الله الذي تشنّ عليه حمالت التضليل
والتكفير ،ولكنه سيبقى الرمز للحركة االسالمية العالمية .وسيبقى الحامي واألب
للمقاومة االسالمية بفكره ونهجه وخياراته .وك ّل هذا المعنى المنفتح الذي مثله.
إنه القيمة الحضارية التي أطلقت اإلسالم من قمقم الطائفية والمذهبية فصالح بين
اإلسالم والحياة ،بين الدين والعلم ،بين العقل والنص الديني والنص الشرعي».
وختم« :أطلق اإلسالم اإلنساني من أجل ان يكون اإلسالم المشروع الحضاري
المعني بح ّل مشكلة اإلنسان على امتداد هذه الحياة .ما أحوجنا الى ان نرجع الى
هذا المعنى الذي مثله والذي أراد للمقاومة ان تكون محمية بالوحدة ،وانّ تكون
بعيدة من الذاتية والمشاريع التي تسقط اإلسالم .وهي المقاومة التي تبذل الدم
المجاهد دفاعا ً عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا».

«حوار الأديان» :رهاننا على ال�شعب
والجي�ش والمقاومة
أعلنت قيادة الجيش في بيان أن مديرية المخابرات
أحالت إل��ى القضاء المختص السوري عطا الله خالد
الطعمة ،ال��ذي كان قد أوق��ف في محلة اللبوة  -بعلبك
النتمائه الى تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،ولمشاركته في
أعمال إرهابية ضد الجيش.
وفي بيان آخر أعلنت القيادة أن قوة من الجيش دهمت
فجر أمس منازل عدد من المطلوبين في بلدة حورتعال -
بعلبك من دون العثور عليهم ،وضبطت داخ��ل المنازل
المذكورة  25كاميرا للمراقبة وجهازي اتصال ،باإلضافة
إلى كمية من األلبسة العسكرية والمخدرات.
كما أوقف حاجز تابع للجيش في المنطقة المذكورة

مواطنا ً لحيازته كمية من حشيشة الكيف وقيادته سيارة
من دون أوراق قانونية.
ت��م تسليم الموقوف م��ع المضبوطات إل��ى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
على صعيد آخ��ر ،ح��اول سائق سيارة «ف��ان» بيضاء
اللون االلتفاف على حاجز الجيش في منطقة البساتين
في بعلبك ،وعندما أوقفها عناصر الجيش ،تعارك سائقها
وشخص آخر كان معه مع العسكريين ،فجرى اعتقالهما
وتبين أنهما مطلوبان وهما أحمد ح .ج( .مواليد )1991
المطلوب بوثيقة إطالق نار ،وعدنان ع .ج( .مواليد )1982
الذي ضبط معه  6غرامات من حشيشة الكيف.

الأطل�سي ير�سم ( ...تتمة �ص)1
مرحلة انتقالية بدون الرئيس في سورية ،وتمديد
البقاء العسكري في أفغانستان ،والتع ّهد بالقيام
التحصن بوجه اإلرهاب محيالً تهديده
بمقتضيات
ّ
ل �ت��و ّرط خصومه ب �ح��روب أهلية ت�غ��ذي��ه ،كما كان
خطاب هيالري كلينتون عن سورية قبل سنتين،
منطقي أن نستنتج أنّ الحلف ذاهب إلى التصعيد،
أم��ا عندما ي��ؤك��د الحلف على ق��رار االن�س�ح��اب من
أفغانستان ويتع ّهد بتدريب الشرطة والجيش ودعم
الحكومة هناك ،ويدعو لتفاهمات دولية وإقليمية
ل�ل�ح��رب ع�ل��ى اإلره�� ��اب ،وال ي�ع�ي��د م �ع��زوف��ة نشر
الدرع الصاروخية قرب حدود روسيا ،ويتغاضى
ع��ن مصير ال �ق��رم ،ويتوجه بلغة مطلبية للرئيس
السوري ،تصير ق��رارات نشر القوات ،ضمن إطار
ترسيم ح��دود السيطرة قبل التسويات ،ومحاولة
استباق تح ّوالت ينتجها مأزق االتحاد األوروبي بين
صفوفه الشرقية القريبة من روسيا وسعيا ً لطمأنة
نخبها الحاكمة المدعومة منه أنه لن يتخلّى عنها،
وأنّ الناتو بديل جاهز لالتحاد األوروب��ي ،ورسالة
ضمنية لروسيا أن تدحرج حجارة الدومينو الذي
جرى قبل ربع قرن لن يتك ّرر باتجاه معاكس اآلن.

 ال��رس��ال��ة األه� � ّم ال�ت��ي حملها المؤتمر ه��ي فيأوروبا أنّ بريطانيا أه ّم من ألمانيا بالنسبة ألميركا
بعد الضربة التي أصابت االتحاد األوروب��ي ،وأنّ
كوريا الجنوبية أه ّم من اليابان على حدود الصين،
وأنّ قواته المنتشرة في ألمانيا واليابان هي مجرد
خطوط أمامية يتخذ قرار تحريكها في مكان ال تتواجد
فيه حكومة برلين وال حكومة طوكيو .وهذا يعني أنّ
استبدال األح�لاف االقتصادية بالحلف العسكري
يفتح الباب للعكس ،والدة أحالف اقتصادية تض ّم
ألمانيا مع روسيا واليابان مع الصين.
 مؤتمر الناتو خطوة إل��ى األم��ام ف��ي الحركةاألميركية إلخفاء خطوتين إلى الوراء ،األولى بداية
تفكك االتحاد األوروبي بجاذبيته لشعوب أوروبا
الشرقية ،والثانية ت�م�دّد روس�ي��ا ب��دءا ً م��ن القرم،
حيث التنازل األول عن جغرافيا الحلف أو نفوذه،
وص �ع��ود روس �ي��ا ك�ق��وة دول �ي��ة م��ن ب��واب��ة حروب
ال �ش��رق األوس���ط وف��ي مقدّمتها ح��رب سورية،
حيث حشد الحلف أساطيله وحيث كان انسحابه
العسكري األول.
ناصر قنديل

اإلنسان من صالحية ومسؤولية األمم المتحدة؟ الواقع
ان األمم المتحدة ليست هيئة امم وشعوب بل منظمة دول
وحكومات .هي ،إن لم تكن متغاضية عن أفاعيل الدول
وخروقاتها للقانون الدولي اإلنساني ،فإنها متهاونة او
عاجزة.
آن األوان لتنتزع األمم والشعوب والمجتمعات واألفراد
مواثيق القانون الدولي اإلنساني وأدوات تنفيذ أحكامه
وموجباته من أي��دي ال��دول والحكومات وتضعها في
أيدي الممثلين الحقيقيين لألمم والشعوب والمجتمعات
واالف����راد .آن األوان ل��وض��ع وس��ائ��ل ال��رص��د والرقابة
والمالحقة والمحاكمة في أيدي الناس ،أف��رادا ً وهيئات
وجماعات ومجتمعات ممن هي خارج ال��دول ،أيّ خارج
السلطة ،ومستقلة عنها.
األف��راد األح��رار ،الهيئات األهلية ،منظمات المجتمع
المدني المتح ّررة من قيود السلطة وتأثيرها ،المثقفون
اإلنسانيون األح���رار ،وذوو الضمائر الحيّة واإلرادات
الطيبة في شتى أنحاء العالم م��دع� ّوون ال��ى التواصل
والتالقي والتباصر والتباحث والتوافق على إقامة منظمة
األمم والشعوب ،وما يمكن أن يتف ّرع عنها من مؤسسات
وأجهزة ُتعنى بمسائل الرقابة والمتابعة والمالحقة،
ومحاكم للتقاضي وإحقاق الحق ،ومراكز للتفكير والتدبير،
ومؤسسات للرعاية االجتماعية.
لع ّل أه ّم المبادرات األهلية على مستوى العالم وأكثرها
ض��رورة وإلحاحا ً هي إقامة محكمة الضمير العالمية،
باستلهام تجربة محكمة برتراند راسل األهلية والعالمية
التي قاضت المسؤولين عن حرب فيتنام ،وذلك لمحاكمة
دول وحكومات وحاكمين ومسؤولين عن خرق القانون
الدولي اإلنساني ومواثيق حقوق اإلنسان ومعاهدات
حماية حقوق النساء واألطفال والمع ّوقين.
آن االوان ليمسك األف��راد والشعوب والمستضعفون
بقضاياهم بأيديهم من خالل منظمات ومؤسسات وآليات
مستقلة عن السلطات وأهلها وأجهزتها وتأثيرها وبمعزل
عنها.
آن األوان ل��ب��زوغ ن��ظ��ام عالمي ج��دي��د ي���وازن بين
المجتمعات والحكومات ويحمي اإلن��س��ان ف��ي جميع
الساحات والمستويات ،اإلنسان بما هو جوهر الوجود
والحياة.

عصام نعمان

رحال :باقون في هذه الأر�ض
ّ
مهما ّ
ا�شتد علينا الزمن
أقام أهالي بلدة القاع ومنطقة البقاع
الشمالي ،ق �دّاس �ا ً إله ّيا ً لراحة نفس
المرحوم الوزير السابق الياس سكاف
ول��راح��ة أن��ف��س ش��ه��داء التفجيرات
االن��ت��ح��اري��ة :ج���ورج ف���ارس ،بولس
األحمر ،جوزيف ليوس ،فيصل عاد،
وترأّس الذبيحة اإللهيّة راعي أبرشيّة
بعلبك ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
رحال في كنيسة مار
المطران الياس ّ
الياس في القاع ،وعاونه كاهن الرعيّة
األب إليان نصرالله ،في حضور النائب
مروان فارس ،رئيسة الكتلة الشعبيّة
ميريام س��ك��اف ،رئيس بلديّة القاع
بشير مطر وفاعليات من القاع والبقاع
الشمالي.
متوجها ً إلى
رح��ال
ّ
وق��ال المطران ّ
أرواح الشهداء« :سنسهر إلى جانب
قبوركم وترابكم وسندافع وسنقاوم من
ضحيتم بأرواحكم كي
أجلكم ،أنتم وقد ّ
نبقى نحن على قيد الحياة ،وستبقى
شهادتكم في ذاكرتنا مقدّسة ومباركة
لنبقى أق��وي��اء بأبناء ال��ق��اع وأب��ن��اء
المنطقة ،وسنعمل مع الجميع ويدنا
م��م��دودة للجميع وقلوبنا مفتوحة،
ونحن باقون مهما اشت ّد علينا الزمن في
هذه األرض المباركة المقدّسة في أرض
القدّيسين واألب��رار والشهداء ،الذين
سيسهرون على راحتنا ،وباسمكم
جميعا ً أت��ق �دّم بكل محبّة واح��ت��رام
بتحيّة للجيش اللبناني الذي يحمي
المنطقة ،وسنصلّي ونصلّي ليبارك
الله هذا الجيش وشهداء القاع ،الذين
حمونا بدمائهم وسهروا على راحتنا
مع الله والقدّيسين والمالئكة».
وخ��ت��م« :ستبقى ذك��رى الشهداء
خالدة في قلوبنا ،والسيد المسيح
حاضر ليقول لنا ال تخافوا رغم الظروف
العصيبة التي مررنا بها ،ومهما حلّت
بنا المصائب والويالت سيبقى إيماننا
قو ّيا ً ثابتا ً ورجاؤنا ال يتزعزع».
وبعد القدّاس ،عُ قد لقاء في صالون
الكنيسة استمعت فيه س��ك��اف إلى
أهالي البلدة ،مجدّد ًة تم ّنيها الشفاء
العاجل للجرحى والرحمة للشهداء.
وأ ّكدت أنّ «الزحليّين يشعرون بأنّ
استهداف القاع استهداف مباشر لهم،

سكاف خالل تقديم التعازي
فالقاع كانت وما زالت جزءا ً ال يج ّزأ من
زحلة».
وطالبت سكاف بـ «توحيد الجهود
لكسر اإله��م��ال وال��ن��س��ي��ان» ،م��ؤ ّك��د ًة
ط��رح��ه��ا م��ع وزارة ال���زراع���ة «ف��ك��رة
م��س��اع��دة أه��ال��ي ال��ق��اع بتصريف
منتوجاتهم الزراعيّة وتصديرها كي
يتم ّكنوا من التشبّث بأرضهم» .ور ّد
األهالي بأنّ القاع «كانت وما زالت ببال
الراحل الياس سكاف وخاطره».
بدوره ،أشار كاهن رعيّة القاع األب
إليان نصرالله ،إل��ى أنّ ال��زي��ارة هي
«تعبير عن تضامن الكتلة الشعبيّة
وأهالي زحلة مع القاع ،ودليل ترابط
وتماسك ومحبّة بين زحلة والقاع،
وبين إيلي سكاف وعقيلته ميريام
وأبناء المنطقة».
أ ّم��ا رئيس بلدية القاع بشير مطر
فشكر ب��اس��م أه��ال��ي البلدة وع��وائ��ل
الشهداء ،التضامن مع القاع ،معتبرا ً
أنّ «ق��وة القاع ورأس بعلبك هي من
ق��وة زحلة ،وال��ق��اع هي بوابة لبنان

محصنة ض ّد
وسياج الوطن ،وستبقى
ّ
أيّ إرهاب وض ّد أيّ أحد يف ّكر أن ينال
من أهل القاع» ،وقال« :سنبقى شعبا ً
واح���دا ً على ام��ت��داد ال��وط��ن ،يحمينا
جيش قوي صامد يحمي لبنان ووحدة
شعبه».
وت���ح���دّث ال��زم��ي��ل ف��ي «ال��وك��ال��ة
الوطنية لإلعالم» طوني وهبة شقيق
الشهيد ماجد ديب وهبة ،باسم عوائل
شهداء القاع.
وك��ان��ت كلمة ألمين س��ر المجلس
الكاثوليكي األعلى العميد شارل عطا،
الذي أ ّكد «العمل على تحريك أجهزة
الدولة في متابعة إنشاء صندوق من
أجل شهداء القاع وما يمكن للدولة أن
تقدّمه من مساعدات ،وسنعمل على
تشكيل لجنة من خالل اجتماع سيُعقد
يوم الجمعة لمساعدة القاع كي يبقى
رأسها مرفوعا ً بعدما دفعت ضريبة
الدم عن كل لبنان».
واخ ُتتمت الزيارة بتف ّقد مستوصف
القاع.

الناتو يرث االتحاد ( ...تتمة �ص)1
عن وح��دة وشراكة شعوب المنطقة وحكوماتها بما فيها
«إسرائيل» في مواجهة إيران وحلفائها وفي مقدّمهم خطر
حزب الله ،كما ق��ال ،ليصير السؤال عن ق��درة فرنسا بعد
هذا المؤتمر على لعب دور وسيط مقبول إيرانياً ،كما أوحت
اللقاءات الفرنسية مع وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظ��ري��ف .ف��ي المقابل ك��ان ك�لام لرئيس ال �ح��زب السوري
ال�ق��وم��ي االجتماعي ال�ن��ائ��ب أس�ع��د ح ��ردان م��ع مسؤولين
حزبيّين ،للتأكيد على ق��درة اللبنانيين إذا توافرت اإلرادة
الوطنية الجتراح ح ّل وطني سواء لالستحقاق الرئاسي أو
لقانون االنتخابات النيابية.

تسعير الخطاب اإلعالمي يخدم القوى
أي اتجاه إيجابي
المتض ّررة من ّ

رأى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،خالل لقائه عددا ً من مسؤولي الحزب أنّ المطلوب اليوم ،هو
أن تتح ّمل القوى السياسية اللبنانية مسؤولياتها ،وتدفع باتجاه
ترقية الخطاب السياسي واإلعالمي بما يُسهم في تحصين الوضع
الداخلي ،ال تسعير هذا الخطاب خدمة لبعض القوى المتض ّررة من
أيّ اتجاه سياسي إيجابي يُفضي الى إتمام االستحقاقات اللبنانية،
وفي مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية وسنّ قانون
انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية بما يحقق
صحة التمثيل ،وإلى تحصين استقرار البلد وأمنه في مواجهة
األخطار المتمثلة بالعدو الصهيوني وبالمجموعات اإلرهابية
المتطرفة.

ايرولت وريتشارد

المخلوق الإرهابي ( ...تتمة �ص)1
خ���رج ع��ن س��ي��ط��رت��ه .جيمس ك�لاب��ر ،منسق أج��ه��زة
االستخبارات األميركية ،أكد خالل شهر شباط /فبراير
الماضي أمام إحدى لجان الكونغرس األميركي انّ «داعش»
استخدم مواد كيماوية سامة في سورية والعراق «بما في
ذلك العمل المسبّب للقروح بكبريت الخردل».
قبله أك��د الواقعة نفسها مدير وكالة االستخبارات
المركزية االميركية جون برينان بقوله« :داعش استخدم
أسلحة كيماوية وهو قادر على إنتاج كميات من الكلورين
وغاز الخردل .لدينا عدد من اإلشارات التي ّ
تدل على أنه
استخدم ذخائر كيماوية في ميدان القتال وأنّ بإمكانه
تصدير األسلحة الكيماوية إلى الغرب لتحقيق مكاسب
مالية» .هل يتأخر كالبر وبرينان في االعتراف يوما ً بأنّ
«داع��ش» اجتذب علماء ذرة مقتدرين وانّ لديه الدراية
والمقدرة على تصنيع سالح نووي؟
المخلوق تم ّرد على خالقه .أخذ ينافسه ال في االبتكار،
فحسب بل في االنتشار أيضاً .إن��ه موجود ،حاضر،
بشكل مجموعات ضاربة ،أو خاليا نائمة ،أو ذئاب
منفردة كاسرة على امتداد عالم اإلسالم :من اندونيسيا
شرقا ً الى المغرب وموريتانيا غرباً ،ومن جمهوريات
آسيا الوسطى شماال ً الى الصومال األفريقي جنوباً.
هو متواجد وفاعل أيضا ً في أوروبا وفي أميركا .أهدافه
متن ّوعة :مدنية وعسكرية ،دينية و»علمانية» ،بشرا ً
وحجراً .أكثر أهدافه تض ّررا ً هم البشر :الناس األبرياء،
رجاال ً ونساء واطفاالً.
باختصار ،إنه الخطر األكبر الذي يتهدّد المجتمعات
ألن��ه ب��ات سالحا ً في أي��دي ال��دول .أج��ل ،ال��دول تتح ّمل
المسؤولية الكبرى .فهي إما خالقة لإلرهاب ،او مستخدمة
له ،أو متغاضية عنه ،او متهاونة في مواجهته.
ما العمل؟
لع ّل الجواب األول ،البديهي ،أنه ال يجوز أن تبقى الدول،
وال سيما الدول الكبرى ،هي الخصم والحكم في مسألة
مكافحة اإلرهاب .ال يجوز أن تبقى المعاهدات والمواثيق
األممية والدولية في عهدة الدول ،تتولى مباشر ًة أو مداور ًة
مسائل حمايتها ومراقبة تنفيذها ومالحقة مخالفيها.
ال��دول ،كبيرها وصغيرها ،ضالعة في خ��رق وامتهان
المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان وبمفاهيم
ومواضيع وأحكام القانون الدولي اإلنساني.
ي��ت��س��اءل ال��ب��ع��ض :أليست مسألة حماية حقوق

أكد رئيس «هيئة حوار األديان» الدكتور محمد شعيتاني ،في تصريح ،أن
«الحوار الجدي والمسؤول بين األفرقاء المختلفين هو السبيل األفضل لولوج
الحلول ،مهما كانت الخالفات متشابكة ومعقدة وفي كل زمان ومكان ،وخصوصا ً
في ظل الهجمة اإلرهابية التكفيرية التي تعصف في المنطقة والعالم».
ورأى «أننا في زمن التغيرات اليوم والمراهنات الكبيرة ،ال يمكننا االعتماد
على المجتمع الدولي في المحافظة على شعبنا ووطننا ،بل رهاننا على ارادة
الثالوث المقدس :الشعب والجيش والمقاومة».
وختم شعيتاني داعيا ً «كل الضمائر في عالمنا العربي واإلسالمي والعالمي»
إلى «أن ينصتوا إلى لغة العقل وأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن يقتنعوا أن
القدر الوحيد لهذه األمة الذي ال مف ّر منه هو الحوار والوحدة ،فكلفة الحوار أقل
بكثير من كلفة االقتتال على خلفيات طائفية ومذهبية وعرقية».

قدّ ا�س في القاع ل�سكاف و�شهداء التفجيرات

تتزامن زي��ارة وزي��ر الخارجية الفرنسي جان م��ارك ايرولت
بيروت اليوم ،مع وصول السفيرة األميركية الجديدة المعيّنة في
لبنان اليزابيت ريتشارد في الساعات القليلة المقبلة ،بعدما انجزت
الدوائر المختصة في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس
والبيت األبيض المعامالت المتصلة بتعيينها ،على أن تقدم نسخة
عن أوراق اعتمادها الى وزير الخارجية جبران باسيل.
ويرافق ايرولت وفد يض ّم رئيس دائرة الشرق األوسط وشمال
افريقيا في الخارجية جيروم بونافون ،المستشار الخاص للوزير
تييري المير ،مستشار الوزير لشؤون الشرق األوس��ط وشمال
افريقيا داميان كريستوفاري ،المسؤولة اإلعالمية فريديريك تاريد،
نائب مدير المشرق كزافييه شاتيل ،المحررة لشؤون لبنان كاترين
لوتوما والمترجمة يوال ابو حيدر.

الرئاسة خارج األقطاب األربعة

وتقول مصادر مطلعة ومواكبة لتحضيرات وزي��ر الخارجية

الفرنسي الى لبنان لـ «البناء» إن عنوان الزيارة يتمحور حول
الملف الرئاسي وأزمة النازحين من دون استبعاد التطرق بشكل
جانبي لموضوع النفط والمخاطر األمنية على الحدود الشرقية
ودعم الجيش .وترى المصادر من خالل االتصاالت التمهيدية أن
الملف الرئاسي سيعالج من قبل ايرولت من خالل تل ّمس احتمال
إجراء االنتخابات الرئاسية خالل الشهرين المقبلين ،فإذا تبينت له
إيجابيات في هذا النطاق ينتقل الى البحث في مرشح توافقي خارج
األقطاب األربعة الذين تقول المصادر القريبة إن الظرف غير مناسب
ألحدهم في الوقت الراهن.

لبنان حارسا ً لحدود أوروبا

ولفتت المصادر إلى تناقض بين ما يُشاع في الحركة الداخلية
والمواقف من موجة تفاؤلية رافقت تهاني عيد الفطر وسبقتها
إلى الح ّد الذي جعل البعض يعتبر أن الرئاسة ستحصل في آب
المقبل ،وبين المهمة التي يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي.
واستغربت المصادر هذا الربط والسقف العالي للتفاؤل ،حيت
ترى وجوب التحلي بالواقعية والصبر في هذا الموضوع .وفي
ملف النازحين أشارت المصادر إلى أن «ما يهم الفرنسيين راهنا ً
عدم اقتداء لبنان بتركيا واتخاذه من ورقة النازحين ورقة ضغط
فهم يريدون أن يكون لبنان في هذه المسألة حارسا ً لحدود أوروبا
بوجه النازحين».
وتقول مصادر في تكتل التغيير واإلصالح لـ «البناء» إن «الظروف
لم تتهيأ لوفاق داخلي حول إجراء االنتخابات الرئاسية في آب
المقبل» ،مشيرة إلى «أن الحديث عن أن الرئاسة غدا ً غير دقيق ،فإذا
نضجت الظروف كما نراها بواقعية سياسية من المؤكد أن لبنان
سيتحصن بالميثاق ،نحن ال نراهن في موضوع ميثاقي وفي حقنا
ّ
دستوري ،نحن ننتظر أن تنضج الظروف ،فالميثاق يختصر في
الموقع األول بالدولة بالرئيس القوي الذي نادت ورقة بكركي بأن
يأتي قويا ً من مك ّونه السيما بعد المراكمات التي حصلت في هذا
المك ّون (تفاهم معراب) وأن يكون منفتحا ً على كل األطراف».

الثقة بالعماد عون صعبة
لكن ليست مستحيلة

وأك��دت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ «البناء» أن «ما
يجري محليا ً ً
ربط بالمساعي الفرنسية النتخاب رئيس تؤكد أن
هناك حراكا ً إليجاد حل ألزمة الفراغ ،لكنه لم يصل الى نتيجة
بعد» .ولفتت إلى أن زيارة ايرولت الى لبنان ليست الزيارة األولى
لمسؤول فرنسي ،فباريس تواصل جهودها إلنجاز االستحقاق منذ
فترة طويلة ،لكن القضية ال تزال عن اإليرانيين الذين لم يُفرجوا
بعد عن رئاسة الجمهورية ألسباب منطقية مرتبطة بتحسن
األوض��اع في س��وري��ة» ،ال سيما أن السلة المتكاملة اإليرانية
المرتبطة بالوضع في سورية والترتيبات الجديدة تختلف عن
السلة التي طرحها الرئيس نبيه بري ،من دون أن يعني ذلك أننا

م�ؤتمر دعم ( ...تتمة �ص)1
 1ـ إنه تجديد عهد األ ّمة على المستوى الشعبي بمقاومتها ض ّد
االحتالل والعدوان فيما تتع ّرض حركاتها اليوم لواحدة من أبشع
أعمال الشيطنة تمهيدا ً لتصفيتها وإزالة العقبة الوحيدة المتبقية
أمام العدو الصهيوني بعد ك ّل الذي جرى ض ّد الجيوش العربية،
ال سيّما في العراق وسورية واليمن وليبيا ومصر.
 2ـ إنه مشاركة مع الشعب اللبناني بمقاومته وجيشه وقواه
الحيّة في إحياء الذكرى العاشرة النتصار تموز/يوليو ،2006
ال كفعل احتفالي بل لتسليط األض��واء على أهمية تلك الحرب
في مسار المواجهة التاريخية مع العدو الصهيوني ،كما لكشف
أسباب هذه الحرب المستم ّرة على المقاومة في لبنان وفلسطين،
والتي نجحت في حروب عدّة في كشف عجز عدونا وحلفائه.
 3ـ إنه رفض للقرارات والتصريحات الرسمية العربية التي
تصف المقاومة باإلرهاب وتتعهّد بتجريدها من السالح الذي
بات آخر ما تملكه األ ّمة في مواجهة األعداء.
 4ـ إن��ه تعبير عن وع��ي شرفاء األ ّم��ة ألهمية التمييز بين
االعتراض على هذا الموقف السياسي لهذا الفصيل أو ذاك ،وبين
الحرص على صون المقاومة بأشفار العيون ،وهي التي رفعت
رأس األ ّمة عاليا ً من فلسطين إلى العراق إلى لبنان.
 5ـ إنه تأكيد على أنّ الحركة الشعبية العربية ،رغم ما أصابها
وتعسف ،ما
من انقسام وتناحر وترهّ ل ،ورغم ما واجهته من قمع
ّ

زالت قادرة على أن تعلن الموقف المناسب في الزمن المناسب
ومهما بلغت الصعوبات.
 6ـ إنه تأكيد على أنّ المشاركة في فعاليات على المستوى
العربي لدعم المقاومة هو موقف شجاع في زم��ن ع � ّزت فيه
المواقف ،وتأكيد على أنّ الموقف الرسمي العربي واإلسالمي في
وا ٍد والموقف الشعبي في وا ٍد آخر.
 7ـ إنه تأكيد على أنّ روح الوحدة في األ ّمة ما زالت أقوى
من ك ّل أبواق التحريض الطائفي والمذهبي والعنصري ،ومن ك ّل
ّ
المسخرة في خدمتها ،وأنّ المقاومة
اإلمكانات المادية واإلعالمية
تبقى سالحها األقوى وطريقها األسلم لمواجهة المحت ّل.
 8ـ إنه تجديد للعهد مع االنتفاضة الفلسطينية الباسلة التي
انعقد أيضا ً قبل أشهر ،وفي بيروت بالذات ،مؤتمر عربي عام
لدعمها بعد انطالقتها من القدس في أول أكتوبر /تشرين األول
الماضي.
 9ـ إنه دعوة إلعادة ل ّم شمل قوى األ ّمة وتياراتها حول القضية
الجامعة ،واإلرادة الواحدة ،وحول المقاومة التي ال يفهم أعداء
األ ّمة لغة إالّ لغتها.
إنّ  15تموز /يوليو  ،2016خطوة أخرى على طريق وحدة
األ ّمة حول مقاومتها ،ومقاومة األ ّمة على طريق وحدتها.

معن ّ
بشور

موافقون على «سلة ب��ري» .وأش��ارت المصادر إلى «أن لقاءات
رئيس حزب القوات مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط وزي��ارة العماد ميشال عون الى دار اإلفتاء واتصاله
بالسفير السعودي كلها مفيدة» ،لكن األمور عمليا ً لم تصل إلى «أن
يذهب تيار المستقبل لتأييد الجنرال عون ،فبناء الثقة بيننا وبين
العماد عون صعب ،لكن ليس مستحيالً».

فرنسا تسعى إلحداث خرق

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» أن «فرنسا الدولة
الوحيدة حاليا ً التي تسعى ،رغم كل الصعوبات إلحداث خرق في
ملف رئاسة الجمهورية ،لكن جهودها لم تتكلّل بنتائج إيجابية
نظرا ً لحدّة الصراعات في المنطقة ،والنحياز أطراف رئيسيين في
لبنان إلى محاور الصراع الخارجية» .وفي ملف النازحين ،قال
قزي« :ننتظر من فرنسا إن تساعدنا على معالجة األزمة من زاوية
وضع برنامج دولي إلعادتهم إلى بلدهم بأمان من خالل إنشاء
مناطق عازلة ومحميّة دوليا ً بانتظار الحل السياسي الذي يبدو أنه
سيأخذ وقتا ً مديداً».

جلسة مالية بامتياز غدا ً

وفيما دعا رئيس الحكومة تمام سالم إلى عقد جلسة لمجلس
الوزراء الخميس المقبل لمناقشة جدول أعمال من  59بندا ً عادياً،
يجتمع مجلس الوزراء في جلسة مالية بامتياز غدا ً الثالثاء برئاسة
الرئيس تمام سالم ،وسيستمع ال��وزراء إلى التقرير المالي الذي
أعدّه الوزير علي حسن خليل ،والمؤلف من سبعين صفحة يشرح
بالتفاصيل وباألرقام الوضع المالي ،ويتض ّمن تحليالً واقتراحات
ومقاربات اقتصادية ومالية.

ال دعوة للجنة النفطية
والمطلوب االستعانة بخبراء نرويجيين

َّ
يتلق أعضاء اللجنة ال��وزاري��ة النفطية
في غضون ذل��ك ،لم
ُخصص للبتّ في مرسومي
األسبوع الماضي أية دعوة إلى اجتماع ي ّ
النفط والقانون الضريبي.
أكد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداري��ة نبيل دو فريج في
حديث لـ «البناء» أن «الخالف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر
حول ملف النفط لم يكن يوما ً خالفا ً تقنياً ،إنما خالف سياسي،
فالخالفات التقنية تح ّل وال يمكن أن تصل الى طريق مسدود أو
تؤدي الى توقف عن عقد االجتماعات سنة ونصفاً» .وإذ لفت الى
ّ
نتلق أية دعوة
أننا في «اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف لم
لالجتماع هذا األسبوع ،فرئيس الحكومة عاد باألمس من زيارته
السعودية» ،أشار إلى أن «أحدا ً لم يضعنا (كلجنة وزارية) في
أج��واء أن رئيس الحكومة طلب من الرئيس نبيه بري والوزير
جبران باسيل التفاهم حول هذا الملف قبل عرضه على مجلس
الوزراء».
وشدّد على أن حل الخالفات التقنية يتطلب االستعانة بخبراء
وتحديدا ً الخبراء النروجيين الذين زاروا لبنان في عهد حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة عام  -2006 2005وكان الوزير محمد
فنيش يومذاك وزيرا ً للطاقة ،وعقدوا معه اجتماعات دورية ،أعطوا
آراءه��م في إق��رار قانون النفط ،وما ي��د ّره من أم��وال على الدولة،
يُودع صافي عائداتها في صندوق سيادي ،وتلزيم البلوكات دفعة
واحدة أو على دفعات ،فضالً عن أنهم حضروا مع الفريق اللبناني
مشروع قانون تنظيم قطاع النفط ،وتحديد دفتر الشروط ،واقتراح
الضريبة الخاصة بالشركات النفطية التي تنوي التنقيب عن النفط
في لبنان .وسأل دوفريج «هل المك ّونات السياسية التي تشترط
النزول الى المجلس لتشريع الضرورة ،انتخاب الرئيس وإقرار
قانون انتخابي ،على استعداد للمشاركة في جلسة عامة للتصويت
على قانون الضرائب؟».

مجلس الوزراء ليس كاتب عدل

وأكد وزير اإلع�لام رمزي جريج لـ «البناء» «أن ملف النفط
غير موجود على ج��دول أعمال جلستي الثالثاء والخميس»،
رغم أنه لم يستبعد «أن يطرح من خ��ارج ج��دول األعمال في
باب االستفسار عن االتفاق الحاصل بين التيار الوطني الحر
وحركة أمل وموعد اجتماع اللجنة الوزارية .وإذ اعتبر أن التفاهم
السياسي بين الرابية وعين التينة على تلزيم بلوكات النفط جيد
وإيجابي ،لفت الى أن «هذا ال يعني أن األمور قد حلت ،فمجلس
الوزراء سينظر في الموضوع إذا كان االتفاق مؤاتيا ً للمصلحة
العامة او العكس ،فالحكومة ليست «كاتب عدل» يسجل اتفاق
القوى السياسية».

