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ال يشعر بالعار من ال يعرف العار،
وال ي��ع��رف ال��ع��ار م��ن ال يعرف
الشرف ،ويا ّ
لذل قوم ال يعرفون
ما هو الشرف وما هو العار.
سعاده
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قوات التدخل ال�سريع ال�سعود ّية التي يقودها محمد بن �سلمان
وا�شنطن تطلب تفكيك ّ

طهران تنفي م�س�ؤوليّتها عن تفجير ال�سفينة «الإ�سرائيليّة» ..وتل �أبيب ت�ستقبل �سفير الإمارات
هل ح ّرك حج ُر بكركي البركة اللبنانيّة ال�سيا�سيّة �أم تح ّول عا�صفة في فنجان؟
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
تتبلور يوما ً بعد ي��وم الخطوات األميركية إلع��ادة رسم
معالم جديدة للعالقة مع السعودية ،من بوابة قضية قتل
الصحافي جمال الخاشقجي واتهام ول��ي العهد محمد بن
سلمان بالمسؤولية عنه ،فبعد العقوبات على الحرس الملكي
ال��ذي خرجت من صفوفه القوة التي ن ّفذت العمليّة بأوامر
ابن سلمان كما قال التقرير االستخباري األميركي ،كشفت
الخارجية األميركية عن طلب أميركي من السعودية يقضي
بتفكيك ق��وات التدخل السريع ال�ت��ي يقودها اب��ن سلمان.
وت��رى م�ص��ادر متابعة للعالقات األميركية السعودية أن
األمور ال تزال في بداياتها وأن مناقشات الكونغرس للتقرير
ستشهد الكثير م��ن ال�م��واق��ف التي تترجم توجهات إدارة
الرئيس جو بايدن في إعادة رسم مضامين جديدة للعالقة
األميركية السعودية لن تتوقف الضغوط فيها حتى تنحية
ابن سلمان.
في المشهد اإلقليمي ردّت طهران على االتهامات التي
وجهها رئ�ي��س حكومة االح �ت�لال بنيامين نتنياهو إليران
بالوقوف وراء تفجير السفينة التجارية اإلسرائيلية في
مياه الخليج ،ونفت طهران أي دور لها في العملية ،مستخفة

�ي ،وم�ط�ل�ق��ة تحذيرات
ب�ح��دي��ث ن�ت�ن�ي��اه��و ع��ن رد إس��رائ �ي �ل� ّ
شديدة اللهجة بوجه أي��ة حماقة قد يرتكبها نتنياهو ألنها
ستكلف كيان االح�ت�لال غالياً .ورأت م�ص��ادر خليجية ان
العملية شكلت إصابة مباشرة لمفهوم أمن التطبيع ،وليس
ب��ال�ض��رورة أن تكون إي��ران وراءه ��ا ،فربما تكون عمليات
التطبيع الخليجية اإلسرائيلية ،التي ترجمت أمسـ بوصول
سفير دول��ة اإلم ��ارات المعتمد ف��ي ك�ي��ان االح �ت�لال إل��ى تل
أبيب ،سببا ً ل��والدة ردود أفعال خليجيّة تنفذها مجموعات
محلية تعبيرا ً عن رفضها عار التطبيع.
لبنانياً ،مع جمود حكومي وأزمات متصاعدة ،يتصدّرها
ارتفاع سعر صرف ال��دوالر وتأثيراته على أسعار السلع
وأزمات انقطاع بعضها ،في ظل حديث عن أزمة محروقات،
وشكوى من انقطاع الكهرباء ،دخل لبنان المرحلة الثالثة من
رفع قيود اإلقفال مع تسجيل أرقام منخفضة في اإلصابات
بفيروس كورونا ،فيما ينجح لبنان بالحصول على المزيد
من مصادر اللقاحات ،كان أبرزها إع�لان السفير الصيني
في لبنان عن تزويد لبنان بهد ّية صينيّة قيمتها خمسون ألف
الصيني ،بينما يتوقع وصول دفعات من
وحدة من اللقاح
ّ
ً
اللقاح الروسي ومئة وخمسين ألفا من لقاح استرازانيكا.

�ي بقيت ت���رددات الحجر ال��ذي ألقاه
على الصعيد ال�س�ي��اس� ّ
البطريرك بشارة الراعي تحت عنوان التدويل والحياد تتصدّر
المشهد السياسي ،في ظل توضيحات لبكركي بدا انها تستهدف
طمأنة حزب الله ،وتحصين العالقة مع رئيس الجمهورية ،بعدما
تم استخدام مناسبة الحشد المؤيد لطروحات البطريرك إلطالق
شتائم بحق رئيس الجمهورية ،واتهامات باإلرهاب لحزب الله،
وتساءلت المصادر السياسية المتابعة أمام الطريق المسدود
الذي تواجهه طروحات بكركي ،ما إذا كان البطريرك سيتمسك
بها فيحولها عاصفة في فنجان ،ال يترتب عليها سوى الضجيج،
أم أنه سيوظفها لتحريك المياه الحكومية الراكدة ،كما تسعى
بعض األوساط القريبة من بكركي للقول إنها لتحفيز السياسيين
على اإلسراع بتشكيل حكومة ،ألن مبرر الدعوة البطريركية هو
الفشل الداخلي.

بقيت الساحة الداخلية تحت تأثير المشهد الشعبي والسياسي في
بكركي ومواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي
تلفزيوني.
الذي أتبعها أمس بمواقف أخرى في حوار
ّ
وأوضح الراعي أنه لم يدعُ أبدا ً إلى «مؤتمر تأسيسي ،بل إن المطلوب
اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على
العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان» ،سائالً «لماذا فريق في لبنان
سيتحكم بالحرب والسلم ،في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم
ُتقرره الحكومة اللبنانية؟».

ال�صهيوني الأخير الذي ا�ستهدف مناطق في محيطها
في ر�سالة حول العدوان
ّ

القومي...
�سعاده والحزب
ّ
ال�شرف بعينه
محمد الجباوي*
أنطون سعاده ،زعيم الفكرة النادرة والجريئة ،ورائد
الفكر الحضاري في عصره ،وشهيد الحق .إذن ،هو أمانة
التاريخ فينا! فهو الذي تج ّرد من الـ «أنا» والذات ،ليذوب كله
في الك ّل :األمة (الهوية والقضية واإلنسان).
في شخصه ،استوى الباطن والظاهر ،ومعه استقام
العقل واإلرادة والتضحية ،حتى صار بيانه شاهدا ً على
َمن بقي بعده.
فهل يكفي أن نعيد ال�س��ؤال :كم وكيف انتمى سعاده
وانتسب لشرف ه��ذه األم��ة ...أم نبيّن :كم وكيف انتمت
األم��ة وانتسبت إليه ،وكذلك نحن؟ لع ّل اإلجابة في يقظة
ضمير اللحظة بميزان اإلنصاف (نحن في ك ّفة وحقيقة
سعاده في الك ّفة األخرى).
«يحيا سعاده»؟
نعم! يستحق ذلك.
في حياته ،وبعد استشهاده :يستحقّ ذلك.
انظر مثالً ،ذاك العمق الذي انطلق منه ،في بعض جوانب
شخصيته فهو قد قال« :قد تسقط أجسادنا ،أما نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود ولن ت��زول» .لتجد
أنّ أنطون سعاده ،قد ذهب لمحاكاة األرض  -ومن عليها،
من بوابة السماء و َمن فيها ،وكأنه تطلّع إلى قدسيّة أسباب
الخلق والوجود ،فعرف أنّ مبعث الروح الذي يسمو على
العلوي
موت فيه .وأنّ الفناء بحقيقة هذا الوجود
المادة ،ال َ
ّ
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ما دالالت انفجار ال�سفينة «الإ�سرائيليّة»
في خليج عمان وتداعياته؟

دم�شق :على مجل�س الأمن تح ُّمل م�س�ؤولياته
أعلنت دمشق أنها ما تزال تطالب مجلس األمن مجددا ً بأن يتح ّمل
مسؤولياته وذلك بعد العدوان الصاروخي الصهيوني الذي استهدف
مناطق في محيط دمشق مساء أول أمس.
وفي رسالة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس
األمن الدولي ،قالت الخارجية السورية «إن «إسرائيل» ارتكبت العدوان
الجديد الذي نفذته بموجات متتالية من الصواريخ يستند الدعاءات
وأكاذيب ممنهجة باتت تستخدم من قبل كافة المعتدين على سيادة
سورية بمن فيهم المحتل األميركي واإلسرائيلي».
وأضافت أن تلك الذرائع «ال تعدو كونها إال محاوالت مكشوفة لممارسة
التضليل وقلب الحقائق وإلخفاء مسؤولية «إسرائيل» عن نهجها العدواني
الخطير وممارستها إلرهاب الدولة ودعمها المستمر للمجموعات اإلرهابية
المسلحة».
وقالت الخارجيّة السورية في الرسالة إن سورية طالبت مجلس
األمن «مرارا ً وتكرارا ً بإدانة االعتداءات االسرائيليّة المتكررة على سيادة
وسالمة أراضيها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمع هذه االعتداءات
ومساءلة إسرائيل عنها» .وأضافت أنها كررت «تحذيرها إسرائيل من
التداعيات الخطيرة العتداءاتها المستمرة هذه ،وأكدت أنها تتحمل كامل
المسؤولية عنها».
وتابعت أنها وإيمانا ً بدور الشرعية الدولية «فإنها ما تزال تطالب
مجلس األمن مجددا ً بأن يتح ّمل مسؤولياته في إطار ميثاق األمم المتحدة
وأهمها صون السلم واألم��ن الدوليين ،وأن يلزم «إسرائيل» باحترام
قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات لعام  ،1974ومساءلة كل األطراف
التي تدعم اإلرهاب وتشن االعتداءات على السيادة السورية عن إرهابها
وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري».
وأكدت الخارجية في رسالتها أن سورية «لن تتوانى عن ممارسة
حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها
ميثاق األمم المتحدة وأحكام القانون الدولي».
وأشارت الخارجية السورية إلى أن «العدوان اإلسرائيلي الجديد جاء

م�ستقبل العالقات الأميركيّة ال�سعوديّة
بعد ن�شر تقرير خا�شقجي...

العميد د .أمين محمد حطيط*

د .جمال زهران*

في مشهد غير مسبوق اشتعلت النيران على متن سفينة
«إسرائيلية» كانت قد ج ّهزت بحمولتها في مرفأ الدمام
وتوجهت منه إلى سنغافورة في رحلة تجارية
السعودي
ّ
في الظاهر وقد تكون ترمي إلى غير التجارة في الباطن،
إال أنّ االنفجار ال��ذي حصل على متنها ،وأح��دث الحريق
فيها وفي ما تحمل من حمولة ،أحدث خلالً في برنامجها
واستدعى إع��ادة النظر بالرحلة وطرح أسئلة كبرى على
ك ّل المختصين بالشأن أو ذوي العالقة بالسفينة أو بأمن
المنطقة التي حصل فيها االنفجار.
وقبل طرح األسئلة واإلجابة عليها ،نذكر بأنّ السعودية
لم تو ّقع أو لنقل إنها لم تعلن رسميا ً أنها و ّقعت اتفاق صلح
مع العدو «اإلسرائيلي» ولم تطلق رسميا ً وعالنية مسار ما
يس ّميه العدو الصهيوني «التطبيع» ،وأنّ الصفة الرسمية لـ
«إسرائيل» من الجهة السعودية وعمالً بالمواثيق واألنظمة
العربية النافذة ،أنّ ه��ذه الصفة هي ال�ع��داء ،ما يعني أنّ
دخول سفينة «إسرائيلية» إلى ميناء سعودي ُيعتبر مخالفا ً
أو مناقضا ً لحالة ال�ع��داء تلك ويوحي بشكل يقيني بأنّ
العالقة الحقيقيّة بين الكيانين قائمة على غير العداء طبعاً،
عالقة تميّزها العالقات السر ّية الحميميّة التي بدأت مع عبد
الصهيوني واستم ّرت
العزيز بن سعود قبل إنشاء الكيان
ّ
مع خلفائه في الحكم ووصلت إلى ذروتها اليوم مع الحاكم
الفعلي للسعودية محمد ب��ن سلمان ،وأنّ ه��ذه العالقة
ّ

أص �ب��ح م��وض��وع ت �ق��ري��ر ال �م �خ��اب��رات ال �م��رك��زي��ة عن
جريمة قتل واغتيال الكاتب السعودي المعارض (جمال
خاشقجي) ،عامالً حاسما ً في تقرير العالقات األميركية
السعودية في عهد بايدن .فهذا التقرير أعدّته المخابرات
األميركية وعرضته على الرئيس األميركي السابق ترامب،
منذ عامين ،إال أنه رفض نشره واكتفى بإحاطة الكونغرس
األميركي ،بل وأعلن ب��راءة محمد بن سلمان من ارتكاب
هذه الجريمة ،وإن لم ِ
ينف علمه بها ،على سبيل ذ ّر الرماد
في العيون!
وأصبح ترامب بالتالي ،شريكا ً في الجريمة بتستّره
�ي ل �ه��ذه ال�ج��ري�م��ة وه��و محمد بن
ع�ل��ى ال �م �ج��رم ال�ح�ق�ي�ق� ّ
سلمان وشركاؤه اإلقليميون ،كما ينشر اآلن من تعليقات
بالصحف األميركية ،أه ّمها جريدتا (واش�ن�ط��ن بوست
ونيويورك تايمز).
وكما ه��و واض��ح ف��إنّ إدارة ب��اي��دن ،ت��رى أنّ استمرار
فتح ملفات ترامب أم��ام ال��رأي العام األميركي لفضحه،
والتصعيد معه إلى ح ّد احتمال تقديمه لمحاكمة عن جرائمه
التي ارتكبها حال رئاسته ألميركا ،قد تودي به إلى السجن
ومنعه من ممارسة العمل السياسي!
وال��س��ؤال :ال ��ذي ي�ف��رض نفسه على الجميع ،م��ا هي
ح �س��اب��ات اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة لفتح ه��ذا الملف
الحساس ،الذي قد ُيعيد تشكيل اإلقليم الذي نعيش فيه؟
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بعد يومين من قيام الطيران الحربي األميركي بشن عدوان غادر على
سيادة سورية في محافظة دير الزور ،على الحدود السورية العراقية،
وفي ظل دعم وحماية اإلدارات األميركية المتعاقبة وبعض الدول الغربية
لـ «إسرائيل».
وقالت الخارجية السورية إن «االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على
الجمهورية العربية السورية لم ولن تنجح في حماية شركاء «اسرائيل»
وعمالئها من التنظيمات اإلرهابيّة ،كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش
العربي السوري عن استئصال شراذم اإلرهابيين وأدوات «إسرائيل»
األخرى».
الصهيوني
العدو
أن
أمس
أول
مساء
أعلن
سوري
عسكري
مصدر
وكان
ّ
نفذ عدوانا ً جويا ً من اتجاه الجوالن السوري المحتل مستهدفا ً بعض
األه��داف في محيط دمشق .وأك��د المصدر أن وسائط الدفاع الجوي
السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

الكاظمي :لن تكون بالدنا �ساحة �صراع..
والبابا �سيكون محم ًيا بالعراقيين
أكد رئيس ال��وزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،أنه يرفض وبشكل
صارم تحويل بالده إلى ساحة للصراع نيابة عن اآلخرين ،مضيفا ً «قدرنا
االستقالل عن الوصايات».
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الشرق األوسط» أمس اإلثنين،
أجاب خاللها على العديد من األسئلة المتعلقة بملفات شائكة في العراق.
وقال الكاظمي ،ردا ً على سؤال عن وضع الحكومة العراقية التي يقول
البعض إنها واقعة بين مطرقة أميركا وسندان إيران« :ال يمكن القول إن
العراق كدولة اليوم يعيش تحت الوصاية سواء الدولية أو اإلقليمية».
واستدرك بقوله« :لكن هناك ظروفا ً سياسية وأخطاء جسيمة ارتكبت
بحق الشعب العراقي طوال العقود الماضية ساهمت في تح ّول العراق في
مراحل سابقة إلى ملعب لطموحات ومغامرات وفائض العنف الفكري أو
التسليحي إقليميا ً ودولياً».
وشدد الكاظمي على ضرورة أن يبقى قرار العراق بيد مواطنيه وحدهم،
مضيفاً« :قلنا للجميع :نحن لسنا ملعباً ،فالعراق القويّ والمتماسك سيكون
عامالً إيجابيا ً لتكريس األمن والسلم والتعاون في المنطقة والعالم».
وحول ما إن كانت زيارة بابا الفاتيكان المقررة للعراق خالل األيام المقبلة
تشكل مشكلة أمنيّة في ظل هجمات تنظيم «داع��ش» اإلرهابي» وتزايد
الهجمات الصاروخية ،قال الكاظمي« :ليست هناك مشكلة جوهرية على
الصعيد األمني .فالحكومة واألجهزة األمنية اتخذت التدابير واإلجراءات
الالزمة التي من شأنها تأمين حركة قداسة البابا وسالمته».

وح ّمل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان».
وعبر عن تأييده لمطالب «الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف
مندسون للتخريب
تطالب وبماذا تطالب وال تكون فوضى يدخل عليها
ّ
وتشويه صورتها» ،رافضا ً المطالبة بإسقاط النظام «وهذا كالم كبير
والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كالم أكبر ونحن ال ندعم هذه
المطالبات».
وفي موضوع السالم مع «إسرائيل» ،ق��ال« :هناك مبادرة بيروت
للسالم فليعودوا إليها ،ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم
وما هي الشروط على «إسرائيل» ،ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج
الموضوع ،هناك حزب الله الذي يق ّرر الحرب والسالم مع «إسرائيل»
وليس الدولة».
ووضعت مصادر في  8آذار مواقف الراعي والتصعيد الشعبي الذي
رافقه في إطار «االنسجام والتماهي مع األوركسترا األميركية التي بدأت
منذ فترة لتحميل حزب الله مسؤولية تردي األوضاع االقتصادية وتفجير
مرفأ بيروت وتظهيره ص��ورة أن المسيحيين يدفعون الثمن بسبب
تحالفهم مع الحزب» .ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الدول الكبرى
ليست مهتمة وال تملك ترف الوقت والمال والقدرة لدعم مشروع التدويل
الذي ينادي به تجمع بكركي وال مشروع الحياد هو مشروع واقعي ،فال
يكفي أن يطرح الراعي أو غيره من المراجع السياسية أو الدينية فكرة
أو اقتراحا ً يعني أنه قابل للتطبيق في بلد كلبنان يقع في قلب الصراع
واالشتباك في المنطقة بين أكثر من محور إقليمي – دولي ،كما أن مشروع
التدويل أو الحياد يحتاج إلى حوار وطني وتوافق وطلب رسمي من مجلس
(التتمة ص)6

نقاط على الحروف
م�شرقي و�شهيد حي
�أنطون �سعاده حلم
ّ
ناصر قنديل
 لم ُينجِ ب المشرق شخصيّة عبقر ّية ونضاليّة بمكانة أنطونس�ع��اده ،فقد ع��رف ال�ش��رق أب�ط��االً خ��اض��وا م�ع��ارك أسطور ّية
وحققوا انتصارات تاريخيّة ،أو سقطوا في مالحم استشهادية،
كما عرف الشرق قادة سياسيين نقلوا واقع كياناته ودوله من
مراحل إلى مراحل ،وكتبوا سيَ َرهم بأحرف من ن��ور ،وعرف
الشرق ق��ادة حركات مقاومة أن�ج��زوا ما عجزت الجيوش عن
إنجازه ،وعرف الشرق مف ّكرين وكتّاب وفالسفة ألمعيّين تركوا
بصماتهم في الفكر اإلنساني ،لكن هذا الشرق لم يعرف شخصا ً
جسدها أنطون
جمع كل ذلك في سيرة حياته القصيرة بمثل ما ّ
سعاده.
 ُقدّمت عقائد ومشاريع فكرية سياسية لشعوب المنطقة،ُ
بعضها قضية التحرر من االستعمار كأولو ّية وتف ّوق
عالج
في رسم معاملها ،وعالج ُ
بعضها قضية الوحدة وأبدع ،وعالج
بعضها قضية العدالة االجتماعية وتف ّوق ،وعالج ُ
ُ
بعضها قضية
األمراض االجتماعية وشكل الدولة القادرة على توحيد النسيج
بعضها في العداء مع الدّين ،ووقع ُ
الوطني ،فوقع ُ
بعضها اآلخر
في محاولة توفيق ّ
هشة بين مفهوم الدين ومفهوم الدولة ،لكن
التجربة الحية لكل ه��ذه العقائد قالت باستحالة بلوغ مرتبة
أي من هذه العناوين ،رغم اإلنجاز األولي
متقدّمة من اإلنجاز في ّ
المحقق ،ما لم يالقيه تناسب في اإلنجاز في العناوين األخرى،
فكانت عقيدة س �ع��اده وح � َده��ا ال�ت��ي نجحت بتقديم األجوبة
المتكاملة على األولو ّيات المتزامنة والمتالزمة ،وبصورة تفادت
خاللها الوقوع في ثنائيّات قاتلة ،فتجاوزت الفِخاخ التي وقع
فيها اآلخ��رون ،فهي متصالحة مع الدين وليست دينيّة ،وهي
مدنيّة وليست إلحاد ّية ،وهي نوع من اشتراكيّة ال تلغي المبادرة
الفردية ،ون��وع من رأسمالية ال تلغي دور ال��دول��ة ،ووحدو ّية
الجغرافي األضيق ،وتحررية الى المدى األبعد
بحدود المدى
ّ
الذي يمثله اليقين بأمة عظيمة ال تعاني عقدة النقص تجاه الغير
شرقا ً وغرباً ،لكنها تنطلق في التح ّرر من فلسطين والصدام
الوجودي مع كيان االستيطان الغاصب.
ّ
 خالل عقود االحتالل التي عاشها لبنان ،تع ّرف اللبنانيونعلى فكر س�ع��اده ح��زب�ا ً م�ق��اوم�اً ،وخ�لال عقد المواجهة التي
خاضها السور ّيون مع اإلره��اب عرفوا عقيدة سعاده منظومة
وحدة اجتماعيّة وسلم اجتماعي ،ومقاومين يستشهدون الى
جانب الجيش السوري دفاعا ً عن وحدة وسيادة سورية ،وفي
ذروة األزمات المحيطة بدول المنطقة اقتصاديا ً وأمنياً ،قدّمت
عقيدة سعاده مشروع وحدة الحياة بين كيانات المشرق ،وما
ُعرف بالتشبيك الذي دعا إليه مف ّكرون كثيرون ليس إال بعضا ً
مما قدّمه سعاده.
 ع��رف سعاده أهميّة الجماعة المن ّظمة ،وع��رف أه ّمية دمالشهادة ،فتالزما مع مسيرته قائدا ً حزبيا ً وشهيدا ً لقضيته
وح��زب��ه ،وع ��رف األخ �ط �ب��وط ال��داخ �ل� ّ�ي وال �خ��ارج� ّ�ي الممسك
بالسيطرة على بالد المشرق مبكرا ً أن سعاده وفكره وحزبه
خطر داه��م ،فتضامنوا وتفاهموا على التخلّص منه بصورة
دراميّة ال تزال بصماتها توقظ ضمائر األح��رار ،ورغم مضي
عقود على ما كتبه سعاده في كل ميدان سيكتشف َم� ْن يقرأه
و َمن ُيعيد قراءته ،أنه كتب لهذه األيام ،وأن أضعف اإليمان هو
العرفان ،وللعرفان موجبات ،أولها دعوة الجيل الشاب للتع ّرف
على مف ّكر من لحمه ودمه يشكل عبقر ّية استثنائيّة وشخصيّة
أسطور ّية ،يباهي بها شعوب األرض ،ومن العرفان أن ينهض
محبّو سعاده وتالمذته بما يليق بالصورة التي يستح ّقها إلعادة
تقديمه مخلّصا ً يحمل م�ش��روع�ا ً يستطيع أن ينهض بلبنان
وسورية وكيانات المشرق نحو التقدّم ،وفكر سعاده نسخة
علمانيّة غير مستوردة ال تتعارض مع اإلس�لام والمسيحيّة،
صنعت في بالدنا تقدّم حلوالً
ونسخة اقتصادية اجتماعية ُ
جذرية لمشكالتنا ،ومشروع مقاومة تتّسع لكل مقاوم بوصلته
فلسطين ،ومشروع وح��دة تتّسع مع أتباع عقيدته ،للقوميين
العرب واإلسالميين واألمميين ،فوحدة بالد الشام توفر لكل
ه��ؤالء قلعة ح�� ّرة تتسع لمشاريعهم ال�ت�ح� ّرري��ة والوحدو ّية
واإلنسانيّة.
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الوطن � /سيا�سة

فرار من الإ�صالح
نحو الأحالف الخارج ّية المعادية
} د .وفيق إبراهيم
تتمسك الهيئات الدينية من كل الطوائف
أكثر من خمسة عقود
ّ
بصمت وضعها في خانة كبار متعهّدي تأييد قوى النظام اللبناني
التي أفلست الدولة وسرقتها.
لم ّ
يرف لهذه القوى جفنٌ او ارتجف هدب ،تستنزف أموال الدولة
والناس وترمي بالوطن في حافة الهاوية ،كأن المطلوب منها ان
الغربي للبنان .ففعلت وأتاحت للفقر التهام
تحافظ على االتجاه
ّ
البالد ولقوى الطوائف ابتالع الجميع.
يتناقض هذا المنظر مع مشهد التج ّمع الشعبي الذي أحياه
البطريرك الماروني يوم امس في صرحه في بكركي ،الغيا ً الدور
التاريخي لهذا الموقع الوطني الهام.
يجسد صورة قسم أساسي في
وذلك بتح ّوله من موقع أساسي
ّ
لبنان الى مشهد يريد تقسيم الوطن وعرقلة دور القوى األساسية
التي تحاول الدفاع عنه.
يبدو ان البطريرك الراعي أصيب بذعر من الدور الوطني الكبير
ال��ذي يؤدّيه حزب الله وحلفاؤه في الدفاع عن البالد في وجه
«إسرائيل» والمشروع الغربي واعتقد أن عصر التغيير الداخلي
بدأت مالمحه بالتشكل ،فاحتاط لها بالدعوة الى حشد بكركي
المتواضع ليضع البالد أمام مشروع رفض أي تغيير داخلي فعلي،
متقاطعا ً مع محاوالت غربية لكسر المساعي الداخلية لحزب الله
بمجابهة «إسرائيل».
ما هو واضح هنا ،أن حزب الله وحلفاءه في األحزاب الوطنية لم
يركزوا من عمد على مسألة اإلصالح الداخلي وذلك إرجاء للصدامات
الداخلية او محاولة للزحف بها الحقا ً نحو التفاهمات التاريخيّة
التي تستثير الطوائف في العمق.
لكن نيافة الكاردينال لم يقتنع بهذه المب ّررات بتفاهمات مع
رعاته الغربيين قافزا ً نحو مهرجان في بكركي أراد فيه ومنه خدمة
المشروع الغربي المناهض لحزب الله وأحالفه عبر تأييد الحركة
األميركية المناهضة وأعوانها اإلسرائيليين والخليجيين.
والهدف بالطبع إعاقة أي تغيير داخلي عبر الهرولة وراء
المشروع الخارجي – الخليجي وتستفيد منه «إسرائيل» بالطبع.
هذا هو الحشد الذي ّ
نظمه غبطته أمس في مقر الرهبنة المارونية
في بكركي.
أما مميزاته ،فهي أنه اقتصر على عدد محدود من الحشود جاذبا ً
أحزاب القوات والمستقبل وريفي وتج ّمعات شعبية لها أثر محدود
جداً.
لجهة المضمون ،كان جليا ً أنه استهدف الرمي على حزب الله
وحلفائه مص ّرا ً على منع أي تغيير داخلي ،ومتشبثا ً بلبنان نموذج
الطائف او ما يعادله ومتواريا ً عن اي مشروع للدفاع عن لبنان في
وجه مخططات «اسرائيل» ،أما ما هو واضح فإن حشد بكركي مص ٌر
على عدم التغيير الداخلي وااللتحاق الكامل بالمشروع األميركي
والعالقة الحميمة مع الفرنسيين المبنية منذ القرن  19والذي يريد
الراعي إعادة تجديدها بلبوس جديد يجمع بين حلف أميركي –
فرنسي – خليجي وبكل أسف إسرائيلي ألنها القوة الشرق أوسطية
الوحيدة القادرة على النزال في المسرح السوري اللبناني.
مشروع بكركي اذا ً ليس مجرد عرض داخلي لحلف بين بكركي
واألميركيين والخليج بقدر ما يعبر عن التحاق بالمشروع األميركي
الذي يريد ضرب الحلف اإليراني – السوري.
ّ
لبناني يُقصي
يتوغل نحو إعادة بناء نظام
كما أن مشروع الراعي
ّ
التحالف بين حزب الله واألحزاب الوطنية عن أي اقتراب من النظام
اللبناني حتى في أدنى مساعي التقارب.
فهذا النظام استولده الغرب غربيا ً ويجب ب��رأي تغطياته
المارونية أن يبقى على النحو نفسه ،فهل هذا ممكن؟
موازنات القوى الداخلية لم تعُ د تسمح بذلك ،وه��ذا ما يجب
أن يدركه الراعي وصرحه ،كما ان هذه الموازنات ما عاد بوسعها
حجب دور األحزاب الوطنية التي أصبحت تشكل جزءا ً اساسيا ً من
التفاعالت السياسية اللبنانية مع حزب الله بالمباشر او بااللتفاف.
المقارنة هنا بين أحزاب القومي والشيوعي والناصري يتضح
أن أوزانها أصبح راجحا ً على أوزان تتلقى مليارات الدوالرات من
الخليج وترعاها الكنائس والمساجد وبركات الغيب والحاضر.
مشروع الراعي إذا ً خطير جداً ،ألنه قد يستدرج تأليبا ً لقوى من
طوائف أخرى قد ال يروق لها مشروعه وترى فيه تسلالً مارونيا ً
جديدا ً لإلمساك المنفرد بالسلطة على طريقة عشرينيات القرن
الماضي ،هذا ما يدركه جيدا ً وليد جنبالط في حزبه التقدمي
االشتراكي وسعد الحريري في حزبه المستقبل ولفيفه ،وكذلك
جعجع الذي ال يفكر إال باستغالل بكركي للقضاء على التيار الوطني
الحر من دون نسيان سامي الجميل الالهث وراء استعادة أمجاد
الكتائب في زمن مستحيل.
فهل يجد التيار الوطني الحر نفسه في وضع صعب في مشروع
الصراع بين الراعي وحزب الله؟
ال يبدو األمر على هذا النحو ألسباب عدة :ألن حزب الله قويّ
بعصبيته الحزبية – المذهبية اوال ً وتحالفاته مع األحزاب الحليفة
ثانياً ،وله امتدادات من الحلفاء اإلقليميين غير قابلة لالهتزاز وهي
سورية وإيران وصوال ً الى الروس الذين ينسقون معه في مختلف
المراحل.
كما أن له تحالفات يمنيّة – عراقيّة تجعل منه قوة إقليمية وازنة
غير قابلة للكسر.
يكفي أنه مناقض لما اورده الكاردينال من ان لبنان بلد محايد،
إنما ضد مَن؟ فلبنان ال يعتدي على «اسرائيل» او اميركا والغرب
بقدر ما يعكس حيادية مطلقة ،مما قام به حزب الله واألح��زاب
الحليفة أنهم صدوا الغزو االسرائيلي المدعوم غربيا ً وخليجياً .فهل
يرفض الكاردينال تحرير الجنوب أم أنه يرى أن هذا االحتالل يسهّل
السيطرة المارونية الخليجية على الدولة؟
لذلك تبدو خطوات الكاردينال ضيقة تندرج في أدنى المستوى،
ألن الطرف المناهض لها لن يكافحها بأساليب شعبية او عسكرية
وقد ينتظر مدة معينة إلعادة تأسيس حلف مع أحزاب مسيحية
قادرة كالتيار الوطني الحر واألح��زاب الوطنية إلعادة بناء تيار
سياسي لبناني ال يعمل فقط من أجل السيطرة على السلطة ونظامها
فعلي لمجمل أبنائه.
بل يحاول العمل على تأسيس وطن
ّ
فهل هناك إمكانية لدعم خارجي يتلقاه الراعي من األميركيين
واألوروبيينوالخليجيينبتغطية«إسرائيل»،نعمهذهممكنة،لكنها
غير قابلة للنجاح ألن الحلف السوري اللبناني اإليراني الفلسطيني
شديد المراس ويتمكن من مناطقه وشعبيته وهذا يجعل األوضاع
أكبر من إمكانات الراعي وأوزان أحالفه في الطوائف األخرى.
األم��ور إذا ً ال تتجه الى انفجارات شعبية يعمل عليها جعجع
والحريري والشيخ المقدام سامي وهذا سببه لجم الحزب وحلفائه
ألية اندفاعات غير محسوبة تؤدي الى ما ال تحمد عقباه.
يتضح أخ��ي��را ً أن مشروع ال��راع��ي ليس أكثر من هرطقة في
فنجان قهوة مثقوب واألمور عائدة الى ما كانت عليه مع محاوالت
لتحسينها نحو تعميق الصراع اللبناني – اإلسرائيلي على اساس
الدفاع الحميد عن لبنان ،أما التعبير الداخلي فمرجأ بدوره وقد
يكون النقطة الوحيدة التي بإمكان غبطته المساومة عليها في هذا
الزمن الرديء على أساس التمسك بالتفوق الماروني في السلطة،
وه��ذا أمر ال يعترض عليه حزب الله بقدر ما يضايق الحريري
وزبانيته الحالمين بدعم خليجي – أميركي لمشروع تقدمهم في
السلطةاللبنانية.

خفايا
قالت مصادر نيابيّة إن شهر آذار سيكون حاسما ً

الحكومي ،حيث سيتم االنتقال
في المسار
ّ
إلى طروحات بديلة عن الحكومة إذا لم تتشكل
حكومة قبل نهاية آذار ويجري التداول بخيا َر ْي
مؤتمر حوار تستضيفه فرنسا أو قطر أو قبول
الذهاب إلى انتخابات مبكرة من الذين كانوا
يقفون ضدها.
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ثالثة �أهداف بايدنية للإفراج عن تقرير قتل خا�شقجي...
} حسن حردان
أن��ج��ز ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ج��و ب��اي��دن ت��ع�� ّه��ده ال���ذي أط��ل��ق��ه خالل
حملته االنتخابيّة ،والقاضي بمعاقبة قتلة الصحافي السعودي
ج��م��ال خاشقجي ف��ي القنصلية ال��س��ع��ودي��ة ف��ي اس��ط��ن��ب��ول ،وهو
المعروف بوالئه للسياسة األميركية ،وانتقاده للسياسات الداخلية
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومعارضته للحرب على
اليمن...
وي���ب���دو أنّ إف�����راج ب���اي���دن ع���ن ت��ق��ري��ر ق��ت��ل خ��اش��ق��ج��ي ،وق���رار
الكونغرس بفرض عقوبات على المشاركين في الجريمة ،من دون
ان تشمل ولي العهد ،مع انّ التقرير ح ّمله المسؤولية المباشرة عن
إعطاء األمر باعتقال او قتل خاشقجي ،يبدو أنه يندرج في سياق
سيناريو وضع من قبل اإلدارة األميركية الجديدة لتحقيق جملة
من األه��داف التي تسعى إليها من وراء ذلك .والتي يمكن إجمالها
في ثالثة أهداف اساسية هي:
الهدف االول ،إخضاع اب��ن سلمان ،إلج��ب��اره على قيادة عملية
انقالب معاكسة على ك ّل سياساته الداخلية التي انتهجها ،والتي
ضيّقت هامش المشاركة بالحكم ،وحصرت السلطة بشخص ولي
العهد ..وذل��ك من خ�لال ال��ع��ودة ال��ى توسيع دائ��رة المشاركة في
صنع ال��ق��رار ،وق��اع��دة السلطة لتأمين استقرار الحكم السعودي
ليكون أكثر قدرة وكفاءة في خدمة المصالح األميركية ،لما تشكله
المملكة من مرتكز أساسي على هذا الصعيد ،في الخليج وعموم
ال��م��ن��ط��ق��ة ..ول��ه��ذا ال تكتفي إدارة ب��اي��دن ب��أن ي��ك��ون ه��ن��اك بعض
اإلج����راءات الشكلية ال��ت��ي تخفف م��ن قمع ح��ري��ة ال���رأي والتعبير
ووضع ح ّد العتقال بعض نشطاء ال��رأي ،وإنما تريد أيضا ً تقديم
المسؤولين الفعليّين عن قتل خاشقجي للمحاكمة ومحاسبتهم،
وف���ي م��ق�� ّدم��ه��م م��س��ت��ش��ار اب���ن س��ل��م��ان س��ع��ود ال��ق��ح��ط��ان��ي ،ونائب
رئيس االستخبارات أحمد عسيري ،ووضع ح ّد لإلقامة الجبرية
المفروضة على العديد من األمراء الذين اعترضوا على احتكار ابن

سلمان للسلطة ،وفي المقدمة ولي العهد السابق محمد ابن نايف،
ال��ذي عزله اب��ن سلمان وأقصاه عن السلطة ،وكذلك شقيق الملك
أحمد بن عبد العزيز إلخ...
الهدف الثاني ،إيجاد شخصية بديلة لمحمد بن سلمان لتولي
والية العرش تكون أكثر براغماتية وتماشيا ً مع السياسة األميركية
التي يقودها الحزب الديمقراطي ،مثل محمد بن نايف ،ألجل احتواء
األزمات وتحديد الخسائر ووقف التراجع في النفوذ األميركي في
اليمن ،من خ�لال وق��ف الحرب وال��دخ��ول في مفاوضات للتوصل
إلى تسوية سياسية ،والموافقة على التهدئة مع إيران عبر العودة
إلى االتفاق النووي...
الهدف الثالث ،تلميع صورة السياسة األميركية من خالل الظهور
بصورة من يحقق العدالة في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي،
ويدافع عن حقوق اإلنسان في السعودية ،ويساهم في وضع ح ّد
لسياسة كم االفواه تجاه من هم موالون للسياسة األميركية ..وذلك
في سياق خطة إدارة بايدن إلعادة تبييض وتجميل صورة السياسة
األميركية ،بعد الجرائم المروعة التي ارتكبتها الواليات المتحدة في
اليمن ،على مدى ست سنوات من الحرب األميركية السعودية التي
د ّم��رت اليمن وتسبّبت بقتل عشرات اآلالف وف��رض حصار خانق
وتجويع اليمنيين ،دون ان تتم ّكن من كسر إرادت��ه��م المقاومة او
إخضاعها ...وبعد قيادة أميركا ألشرس حرب إرهابية كونية ض ّد
سورية جنّدت خاللها جيوشا ً من اإلرهابيين التكفيريين في ارتكاب
المجازر في سورية والعراق...
إنّ إدارة ب��اي��دن ب��ات��ت ت��رى ف��ي ب��ق��اء ول��ي العهد ال��س��ع��ودي بن
سلمان عقبة أم��ام تحقيق أهدافها في المنطقة ،وأن��ه من األفضل
إزاحته عن والية العرش ،من ضمن خطة متدرجة لتسهيل عملية
تحقيق تغييرات في المملكة تعيد العملية التقليدية لتداول السلطة،
بين أطراف األسرة المالكة ،إلى سابق عهدها ،وبرعاية وإشراف
واشنطن التي تملك نفوذا ً كبيرا ً في المملكة بنته على مدى عقود...

ب ّري عر�ض مع «�إيدال» قوانين ت�شجيع اال�ستثمار
و اطلع من الجامعة الثقافية على �ش�ؤون اغترابية

عون التقى �سفيرة فرن�سا
والبحث تناول الأزمة الحكومية

عون مستقبالً سفيرة فرنسا في بعبدا أمس

وطالما كان لواشنطن في العقود السابقة دور أساسي في بعض
األحداث المرتبطة بالصراع على السلطة في المملكة...
هكذا يمكن القول إنّ ولي العهد بن سلمان لم يعد الرجل المالئم
لقيادة السعودية في المرحلة الجديدة التي تعمل فيها إدارة بايدن
على إع��ادة ترتيب األوض��اع في المنطقة ،كما أنّ ابن سلمان بات
بنظر ب��اي��دن م��ن تركة الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب يجب التخلص منه
وتدفيعه ثمن الهزيمة ف��ي اليمن وتقديمه كبش ف��داء على مذبح
تلميع الصورة السوداوية للسياسة األميركية في المنطقة والعالم،
والرض����اء ال��ج��ن��اح ال��ي��س��اري ف��ي ال��ح��زب ال��دي��م��ق��راط��ي األميركي
وترجمة وفاء بايدن لتع ّهداته في حملته االنتخابيّة بتحقيق العدالة
في قضية مقتل خاشقجي...
من هنا يمكن القول ،إنّ تقرير قتل خاشقجي استخدم مرتين:
المرة األولى ،من قبل إدارة ترامب البتزاز ابن سلمان ،بمقايضة
ع��دم اإلف���راج ع��ن التقرير ،وتوفير الحماية ل��ه ،مقابل دف��ع مئات
م��ل��ي��ارات ال����دوالرات ل��ل��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ،وع��ق��د ص��ف��ق��ات السالح
الضخمة ،وتنفيذ ك ّل ما يطلبه منه ترامب من دون اعتراض..
والمرة الثانية ،من قبل إدارة بايدن من خالل إخضاع ابن سلمان
وإجباره بداية على قيادة سياسة معاكسة للسياسة التي اتبعها في
عهد ترامب ،ومن ثم تقديمه كبش فداء بإزاحته عن والية العرش،
مقابل عدم محاكمته ،لتلميع صورة سياسة أميركا وإع��ادة ترتيب
أوضاع المنطقة وعقد التسويات في سياق خطة تهدف إلى الح ّد من
نتائج فشل حروب أميركا المباشرة وغير المباشرة ،وتراجع النفوذ
األميركي االستعماري ،وحماية أمن كيان العدو الصهيوني..
وبذلك يكون أبناء الجزيرة العربية يدفعون ثمن سياسات ولي
العهد اب��ن سلمان م��رت��ي��ن ،على م��ذب��ح سياسة التبعية للواليات
المتحدة ،وتبذير أموال النفط في خدمة سياساتها االستعمارية..
بدالً من أن توظف هذه األموال في تحقيق التنمية والتط ّور والتقدّم
في السعودية...

(داالتي ونهرا)

بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أمس في قصر بعبدا ،مع سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو
والمستشار السياسي في السفارة جان هلبرون ،التطورات الداخلية الراهنة والعالقات اللبنانية  -الفرنسية
وسبل تطويرها في المجاالت كافة.
وتطرق البحث إلى «األزمة الحكومية ورغبة فرنسا في إيجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد» .وتم تأكيد «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز األزمات
التي يمر بها ،ال سيما أنّ الشعب اللبناني يستحق أن يعيش مطمئنا ً ومرتاح البال وفي ظروف اجتماعية
واقتصادية أفضل».

ممثلو الدول الأوروبية الثالث و�ضعوا وهبة
في �أجواء جهود �إحياء االتفاق النووي
اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال شربل وهبة إلى ممثلين عن مجموعة الدول
األوروبية الثالث  ،E3وشارك في االجتماع سفير ألمانيا أندرياس كيندل ونائبة رئيسة البعثة البريطانية في
لبنان أليسون كينغ والمستشار السياسي في السفارة الفرنسية سيباستيان لوسولنييه ،الذين وضعوه في
أجواء الجهود التي تبذلها حكوماتهم من أجل إعادة إحياء االتفاق النووي ( ،)Jcpoaبحسب بيان للوزارة.
ورحب وهبة بتلك الجهود معتبرا ً أن «التزام الدول الموقعة على االتفاق النووي ببنوده وبقرار مجلس األمن
رقم  2231الصادر في العشرين من تموز العام  2015من شأنه أن يُسهم في تعزيز األمن واالستقرار في منطقة
الشرق األوسط ويع ّزز من فرص الوصول إلى منطقة شرق أوسطية خالية من أسلحة الدمار الشامل».
ورأى أن «إعادة إطالق الحوار الب ّناء بين األطراف في االتفاق المذكور هو السبيل األكثر نجاحا ً إلحياء االتفاق
النووي من أجل تعزيز فرص التوصل إلى حلول مرج ّوة للعديد من األزمات في المنطقة».
وعرض وهبة مع سفير اليمن لدى لبنان عبدالله عبد الكريم األوضاع والتطورات التي تم ّر بها بالده.
وتمنى وهبة على «جميع االطراف اليمنية سلوك طريق الحوار الوطني الداخلي ألنه يبقى األكثر أمانا ً واألقل
ضررا ً من أجل الخروج من األزمات التي يعانيها اليمن الشقيق حالياً».
وتسلّم وزير الخارجية نسخا ً عن أوراق اعتماد السفير الجديد للنروج لدى لبنان مارتن إيترفيك وسفير رومانيا
الجديد لدى لبنان رادو ماردار ،تمهيدا ً لتقديمها في وقت الحق إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

مخزومي التقى دريانّ � :أي حكومة �شبيهة
ب�سابقاتها لن تح�صل على الدعم الدولي
جدّد رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي الدعوة إلى «تأليف حكومة مستقلين من رأسها إلى
وزرائها» ،مؤكدا ً أن «أي حكومة شبيهة بالحكومات السابقة لن تحصل على الدعم الدولي المنشود».
كالم مخزومي جاء بعد زيارته أمس ،يرافقه النائب التنفيذي لرئيس الهيئة اإلدارية في الحزب المهندس إبراهيم
زيدان والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح ومدير شبكات التواصل االجتماعي مروان صبان ،مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،وعرض معه شؤون الدار واألوضاع العامة في البالد.
وأوضح مخزومي أنه بحث مع دريان في «عدد من المواضيع وفي مقدمها أحوال بيروت وأهلها» .وقال إن
«بيروت اليوم تدفع ثمن الخالفات السياسية ،خصوصا ً لجهة االنقطاع المستمر للتيار الكهرباء والتأخير في
اعتماد شبكة األمان االجتماعي ،ناهيك بالوضع الصحي في ظل جائحة كورونا».
ودعا إلى «إعادة النظر في جميع هذه الملفات وعلى رأسها ملف الدفاع المدني» ،الفتا ً إلى أنه «باإلضافة إلى
رفض تثبيت المتطوعين ،يجري اليوم منع  500موظف وأسرهم من الحصول على التأمين الصحي البالغ بمجمله
 90مليون ليرة لبنانية».
وجرى البحث في ملف فيروس كورونا ،وتم ّنى مخزومي أن «يتحسن الوضع وال سيما أن العديد من المؤسسات
قد طلبت استيراد لقاح كورونا ومنها مؤسسة مخزومي» .وأشار إلى أن المؤسسة «حصلت على موافقة مسبقة
الستيراد نحو  100ألف لقاح ،إالّ أن وزارة الصحة تص ّر على أن تمر جميع االعتمادات المتعلقة باللقاح عبرها».
وأعلن أنه «اجتمع مع وزير الصحة في حكومة تصريف األعمال الدكتور حمد حسن الذي وعدنا خيراً ،لكن ال جديد
حتى اللحظة في ما يتعلق بالسماح لنا باستيراد اللقاح».
ورأى أن «ما يحصل هو فشل حكومي ذريع ،خصوصا ً أن حكومة تصريف األعمال ترفض القيام بصالحياتها،
علما ً بأنها مرفق عام» ،متسائالً «كيف يكون هذا المرفق فارغا ً والوزراء ال يزالون يتقاضون رواتبهم من الشعب
اللبناني؟».
وجدّد الدعوة إلى «تأليف حكومة مستقلين من رأسها إلى وزرائها» ،معتبرا ً أن «ذلك ليس من مصلحة الكتل
األساسية في مجلس النواب التي تريد أن تسيطر على الحكومة بشكل كامل» ،مؤكدا ً أن «أي حكومة شبيهة
بالحكومات السابقة لن تحصل على الدعم الدولي المنشود».
ولفت إلى أن «المشكلة الحقيقية تكمن في أن الخالفات تقتصر على مسألة التحاصص في الوزارات وتناتش
هذه الجثة الميتة» ،رافضا ً «القبول بالوضع القائم».
وأشار إلى «الوضع االقتصادي المتردي ووصول الدوالر إلى عتبة العشرة آالف» ،الفتا إلى أن «كل ما يحصل
هو كذبة كبيرة تهدف المصارف عبرها إلى االستحواذ على الدوالر من السوق».
وس��أل «أي��ن ذهبت األرب��اح التي جنتها المصارف ومصرف لبنان في األع��وام السابقة وما مصير ودائع
اللبنانيين؟».

بري متوسطا ً فواز ووفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

(حسن ابراهيم)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان – إيدال مازن سويد ونائبي الرئيس عالء حمية وسيمون
سعيد ،واألعضاء رنا دبليز ،وليم شرو ومحمد المهتار ،حيث جرى عرض لعمل المؤسسة وشؤون تشريعية
متصلة بالقوانين التي من شأنها تشجيع االستثمارات في لبنان .
كما بحث رئيس المجلس أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج ،خالل استقباله رئيس الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم عباس فواز وأعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة.
وبعد اللقاء قال فواز «قمنا بزيارة دولة الرئيس وأطلعناه على نشاطات الجامعة في الخارج والخطوات التي
أنجزناها لتوحيد الجامعة ونشاطات الفروع والمجالس القارية في القارات الست ،كما وضعنا دولة الرئيس
في أجواء المشاريع المستقبلية وال سيما إنشاء المنصة اإللكترونية التي تعنى بتسجيل المغتربين اللبنانيين
كما ً ونوعا ً ومؤسساتهم في الخارج».
وأضاف «نقلنا إلى دولة الرئيس تمنيات المغتربين بأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة ،باعتبار أن
ال قيامة للدولة إالّ بالمحافظة على مؤسساتها وصونها ،وبقاؤها ال يكون إالّ بجهد جميع اللبنانيين مقيمين
ومغتربين .بدوره ،وضعنا دولة الرئيس بأجواء الجهد الذي يبذل من أجل المحافظة على أموال المودعين
اللبنانيين المقيمين والمغتربين منهم وسبل تفعيل دور االغتراب في المساهمة بإعادة النهوض بالوضع
االقتصادي».

المحررين
عقدت م�ؤتمراً �صحافي ًا في نقابة
ّ

لجنة �أهالي �ضحايا تفجير المرف�أ:
قانون الم�ساواة بالجي�ش مجحف للمع ّوقين
عقدت لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مؤتمرا ً صحافياً ،أمس في دار نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية
 الحازمية ،تحدثت فيه عن آخر المستجدات في هذه القضية.استهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت لراحة أنفس الضحايا ولشفاء الجرحى ،وبكلمة ترحيب لنقيب
المح ّررين جوزف القصيفي قال فيها «نرحب بكم في داركم .دار نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية التي وقفت
وتقف دائما ً إلى جانب المظلوم في مواجهة الظالم ،والمقهور في مقارعة القاهر ،تسعى إلى الحقيقة ،وال تخشى
الجهر بها».
وأشار إلى أن تفجير مرفأ بيروت «أحدث جرحا ً كبيرا ً في الذاكرة الجماعية للبنانيين نظرا ً لهول الكارثة
ونتائجها الفادحة» ،معتبرا ً أن «ال عزاء ألهالي الشهداء الـ 207وآالف الجرحى والمع ّوقين الذين سقطوا جراء
التفجير ،إالّ بمعرفة الحقيقة ،لبلوغ التحقيق القضائي خواتيمه وتحديد المسؤوليات ،ومعرفة من تسبب بهذا
التفجير ،ومن نفذه ،ومن هو المهمل».
وشدّد على «أن تفجيرا ً بهذا الحجم يجب أالّ يُدفن مع مرور األيام بتجهيل الفاعل» ،آمالً من المحقق العدلي
الجديد «أن يقود التحقيقات ،ويك ّثف السعي لكشف الحقيقة .فهي ما تطلب به لجنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ.
فمن حق هؤالء أن يعرفوا كل شيء حول االنفجار ،لتهنأ أرواح من فقدوا من أعزاء».
اضاف «ومن حق هؤالء اعتبار أحبائهم الذين استشهدوا شهداء ،تماما ً كشهداء جيشنا اللبناني الباسل .ومن
حق هؤالء أن يحصل جرحاهم ،والمعوقون جراء االنفجار على رواتب ،ورعاية صحية واجتماعية كاملة .ومن
حق هؤالء استكمال دورة التعويضات عن المنازل والمحال والمنشآت المهدمة ،والمتضررة».
وأعلن أن «ان الصحافة واإلعالم في لبنان يض ّمان الصوت إلى أصوات أهالي الضحايا الشهداء ،من
رقد منهم ،ومن حمل جرحا ً عميقا ً في الجسد والقلب ،أو إعاقة تبقى شاهدا ً على شهادة هذا الوطن الذبيح
والمستباح .أهال بكم  ،صوتا صارخاً ،نرجو أالّ يقع على برية ،أو واد ،وأن يلقى ما يستحق في نفوس من
بيدهم األمر».
وتمنى «أن يكون يوم  4آب من كل عام يوم حداد وطني وإقامة نصب تذكاري أمام مدخل مرفأ بيروت تخليدا ً
لذكرى شهداء هذا التفجير الكارثي» ،آمالً «أن يلتف جميع اللبنانيين حول مطالب أهالي الضحايا الشهداء
والجرحى» .وختم «لبنان لن يموت وسيبقى وطنا ً له حضوره».
ثم ألقى إبراهيم حطيط كلمة باسم اللجنة عرض فيها لقانون مساواة شهداء وجرحى تفجير المرفأ بشهداء
وجرحى الجيش اللبناني معتبرا ً أنه «جاء ممسوخا ً وعلى غير ما وعدنا به».
وتابع «لم يحدّد هذا القانون تاريخ استيفاء الحقوق (رواتب الشهداء) هل ستكون من تاريخ االستشهاد
كما وعدونا أم من تاريخ إصدار القانون .وبدأوا يلوحون لنا في محاولة للتذاكي وأكل حقوق شهدائنا ،كما
جرى التالعب بأعصاب أهالي الشهداء من قبل بعض أصحاب الرتب العسكرية بالقول لهم أنهم غير مشمولين
بالطبابة والمنح والمساعدات المدرسية ،علما ً بأن القانون ينص على استفادة العوائل كما عوائل شهداء
الجيش من ذات التقديمات .لم يكتفوا بذلك .بل تم رفض العديد من المستندات التي سبق وطلبتها وزارة الدفاع
بحجة ردها من المالية لعدم تحديد ساعة االنفجار .األمر الذي أثار لغطا ً كبيرا ً بين من يحل هذا األمر ،األطباء
الشرعيون أم المخاتير أو مأمور النفوس ،حيث اختلطت الصالحيات( )...وعلى وزارة الدفاع ووزير المال وضع
حد فوري لهذه المهزلة».
ورأى أن القانون «مجحف بحق من أصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة ،حيث أعطاهم فقط حق الطبابة من
دون منحهم أي رواتب» ،مطالبا ً بتعدل هذا القانون إنصافا ً للجرحى.
ووجه رسالة إلى محكمة التمييز جاء فيها «أصدرتم حكما ً جائرا ً في قضيتنا ،نحذر من تكرار ما حصل()...
فاخرجوا االعتبارات السياسية من حساباتكم قبل أن تكونوا هدفا لثورتنا عليكم».
وأعلن «إنشاء جمعية أهالي ضحايا تفجير يبروت ،وننتظر وزارة الداخلية إلصدار العلم والخبر».
وفي ختام المؤتمر ،أعلنت رئيسة الجمعية الدكتورة ماريان فودوليان «أن إنشاء هذه الجمعية هدفه إيصال
الصوت إلى العالم لتحقيق العدالة».
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عميد الخارجية في «القومي»
رابطة فل�سطين الطالبية �أحيت في دم�شق ذكرى ال�شهيدين �سليم ومن�صور
العميد �أحمد مرعي� :سورية �صمدت وانت�صرت وك ّر�ست موقعها الحا�ضن للمقاومة التقى قن�صل م�صر في لبنان
أحيت رابطة فلسطين الطالبية الذكرى
السنوية األولى للشهيدين محمد أحمد سليم
وزي��اد منصور ،بحفل تأبيني على م��درج
خريجي المعاهد التجارية في المزة بدمشق.
وشارك في الذكرى وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ض ّم إلى عميد الدراسات
عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد مرعي،
منفذ ع��ام دمشق ش��ادي يازجي ومسؤول
ملف العالقات الفلسطينية محمود بكار،
وبحضور ق��ي��ادات حركة الجهاد وممثلي
األحزاب والقوى والفصائل.
تحدث في الحفل باسم طلبة حزب الله
علي حسن ،وب��اس��م طلبة اليمن رض��وان
الحيمي ،وت � ّم ع��رض فيديو مرئي تعريفي
ب��ال��ش��ه��داء ،ورس��ال��ة مسجلة م��ن قـطاع
غــزة باسم الرابطة اإلسالمية تالها سامي
بسيوني ،وفقرة شعرية للشاعر ماهر محمد
بعنوان الشـهيد .كما ت ّم عرض فيديو جنازة
الشهداء في دمشق ،فكلمة لمسؤول اللجنة
التنظيمية لحـركة الجهاد اإلســالمي في
فلـسطــين  -الساحة السورية المهندس
خالد خالد.
وأل��ق��ى كلمة ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي العميد أح��م��د م��رع��ي فتحدث
عن دور الشباب في مقاومة العدو وقيمة
الشهادة والشهداء ،محذرا ً من أنّ المخطط
ال��ذي يستهدف منطقتنا ال��ي��وم ه��و ضرب
ك ّل البنى المقاومة في بالدنا واالنتقال بنا
من مفاهيم المواجهة الى مفاهيم الخضوع
واالستسالم والخنوع والحياد.
ولفت إل��ى أنّ هناك من يقول ،ما شأننا
بفلسطين ،وهناك من يرفع شعار لبنان أوالً،
واألردن أوال ً والعراق أوال ً إال سورية قالت

عبيد ومصلح
التقى عميد الخارجية في الحزب السوري
القومي االجتماعي قيصر عبيد ،القنصل
والمستشار السياسي في سفارة جمهورية
مصر العربية في لبنان محمد مصلح.

جانب من الحضور
فلسطين أوالً .وألنّ سورية قالت فلسطين
أوال ً ُ
ش ّنت الحرب عليها وج��رى استهدافها
ب���اإلره���اب لنقلها م��ن موقعها الحاضن
للمقاومة إلى موقع االنكفاء أمام المشروع
الصهيوني ،ولكن سورية صمدت وانتصرت،
وبحيوية ووع���ي ال��ش��ب��اب وإدراك���ه���م لما
يُحاك ويُخطط لنا كانت المقاومة هي الر ّد
الواعي المستند الى صحة العقيدة المؤيدة

بالبطولة .وهذا هو دور الشباب المقاوم الذي
ال وص��ف لبطوالتهم وه��م يواجهون قوات
االحتالل اليهودي رافعين راي��ة فلسطين ـ
راية النصر.
وقال مرعي :أهلنا في فلسطين القابضين
على فلسطين بعشق ال���وري���د ..نحييكم
ونبوس التراب تحت أقدامكم ،أنتم الكرامة،
ّ
حطموا ج��دار ال��م��وت ،فبيننا وبين الموت

حكاية طويلة ،فكم م��ن م��رة عانقنا نحن
الموت متى كان الموت طريقنا الى الحياة،
فالنار بالنار والحديد بالحديد.
وخ��ت��م :للشهيدين محمد وزي����اد ،أيها
الناطقون بكرامة األمة نعاهدكم بأن نبقى
على مستوى تضحياتكم وتضحيات شعبنا
ولن نهدأ ولن نستكين ،وسوف نرفع راية
النصر عاليا ً في القدس والجوالن.

الجنوبي زار بلديّة برج البراجنة والتقى رئي�سها
وفد من منفذيّة المتن
ّ
زار وفد من منفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي بلدية
برج البراجنة والتقى رئيس البلدية عاطف
منصور ،حيث ق �دّم الوفد التعازي بأحد
عناصر الشرطة البلديّة المرحوم عالء
إبراهيم ،وع��رض ش��ؤون�ا ً إنمائية ،وأكد
على التعاون المشترك بما يخدم المصلحة
العامة.
ض ّم الوفد إلى منفذ عام المتن الجنوبي
هشام المصري ،ناموس المجلس األعلى
ع��اط��ف ب���زي ،وع����ددا ً م��ن أع��ض��اء هيئة
المنفذية والمسؤولين :حسن رشيد ،علي
بريخان ،سلمان دقنو ،جودات زعيتر ،فواز
العبدالله ،وعماد حميّة.

ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض ع��ام
ل��ل�أوض����اع ،وت���ب���ادل ال��ج��ان��ب��ان اآلراء
ووجهات النظر حول مجموعة من القضايا
والعناوين.

الأ�سمر ّ
يحذر م�ؤ�س�سات
من ا�ستغالل الع ّمال وحجب حقوقهم
أعلن رئيس االتحاد الع ّمالي العام بشارة
األس��م��ر ف��ي ب��ي��ان ،أن���ه «بلغنا أن بعض
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ج��اري��ة (ال��س��وب��ر ماركت
وغيرها) المص ّنفة ف��ي خانة المؤسسات
المنتجة والمربحة في هذه المرحلة والتي
تتعاطى بيع السلع الغذائية والتموينية
للمستهلك بسعر ال����دوالر ال��م��ت��داول من
الصرافين أي بحدود الـ 10آالف ليرة ،تتهرب
هذه المؤسسات من تطبيق القوانين الخاصة
بالعمل والتي ترعى حقوق العمال وتلجأ
إلى استغالل حاجاتهم وترهقهم بساعات
العمل اإلضافية ،وذلك بحد أدنى من الرواتب

والتقديمات االجتماعية .لذلك فإن االتحاد
الع ّمالي العام يح ّذر ه��ذه المؤسسات من
مغبة استغالل ال��ع� ّم��ال وح��ج��ب حقوقهم
في ظل غياب شبه ت��ام للدولة وأجهزتها
الرقابية».
وأك��د وق��وف االت��ح��اد إل��ى «ج��ان��ب عمال
ه��ذه المؤسسات م��ن أج��ل زي���ادة أجورهم
وتحصيل ك��ام��ل حقوقهم ،ضمن إمكانية
اللجوء إل��ى التظاهر واالعتصام والتج ّمع
أمام هذه المؤسسات المخالفة لحملها على
تطبيق القوانين وإنصاف الع ّمال شركائها
في اإلنتاج».

غبطة البطريرك...
ما هكذا تو َرد المواقف والحلول
} علي بدر الدين

رئيس بلدية برج البراجنة مع وفد منفذية المتن الجنوبي

مواقف ّ
حذرت من خطورة دعوة الراعي �إلى التدويل:
العرا�ضة في بكركي و�ضعت لبنان على �شفير الفتنة
توالت أمس المواقف المح ّذرة من خطورة
دعوة البطريرك بشارة الراعي إلى مؤتمر دولي
تحت عنوان حياد لبنان ،منبه ًة إلى أن العراضة
التي جرت في بكركي السبت الماضي وضعت
لبنان على شفير فتنة دموية ال يعرف أحد
تداعياتها ونتائجها.
وفي هذا السياق ،ح ّذرت «رابطة الشغيلة»،
برئاسة أمينها ال��ع��ام ،النائب السابق زاهر
الخطيب ،في بيان ،من خطورة الدعوة التي
أطلقها البطريرك ال��راع��ي لعقد مؤتمر دولي
بعنوان حياد لبنان «وسط شعارات «قواتية»
تنفث سموم العداء للمقاومة وسالحها ،الذي
ب���ات ه��اج��س �ا ً ي��ق��ض م��ض��اج��ع ك��ي��ان ال��ع��دو
الصهيوني».
وأك��دت الرابطة أن دع��وة الراعي للمؤتمر
الدولي بعنوان الحياد اإليجابي «إنما هي،
في واقعها ومضمونها ،دع��وة للوقوف على
الحياد في الصراع الدائر بين محور الحق الذي
تجسده قوى المقاومة والتح ّرر في المنطقة،
ومحور قوى الباطل الممثلة بقوى االستعمار
الغربي والعدو الصهيوني والرجعية العربية،
بل وأيضا ً هي دعوة لالستقواء بالدول الكبرى،
خصوصا ً ال��دول الغربية االستعمارية منها،
إلع��ادة ف��رض الوصاية على لبنان لتحقيق
االنقالب السياسي على المعادلة الداخلية،
في محاولة يائسة لتغيير وجه لبنان العربي
المقاوم ،والتخلص من المقاومة المسلحة
والشعبية ،التي ح ّررت األرض وهزمت جيش
العدو الصهيوني وجعلت من لبنان قوة رادعة
تحميه من العدوانية الصهيونية وأطماعها في
ث��روات لبنان من نفط وغ��از ومياه .وإعادته
إلى بيت الطاعة األميركي الصهيوني ،خاضعا ً
تابعاً ،ومنصة للتآمر على سورية وكل قوى
التحرر العربية».
ودان���ت «الهجوم على رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ،الذي رفض في السابق،
والزال يرفض التخلي عن دعم المقاومة ضد
االح��ت�لال وأسهم ويسهم ،من خ�لال تحالفه،
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والتيار الوطني الح ّر مع ح��زب الله ،في وأد
الفتنة ودرء شرورها عن اللبنانيين».
ورأت أنّ «المطلوب اليوم بإلحاح التمسك
أكثر من أي وق��ت مضى بالمقاومة وسالحها
وعدم السماح بكل المعايير الوطنية واألخالقية
واإلنسانية التطاول على المقاومة ،التي أسسها
في جنوب لبنان سماحة السيد موسى الصدر،
كما أن المطلوب التمسك بمعادلة قوة لبنان
«الجيش والشعب والمقاومة» ،التي ح ّررت
األرض ،وتحمي لبنان وث��روات��ه ،والتي بات
العدو يحسب لها ألف حساب ،وليس التفريط
بالمقاومة وسالحها».
وأك��دت أنّ «األكثر حرصا ً على الدولة هو
من م ّكنها ،يا سيادة البطريرك ،من استعادة
سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها المح ّررة
بعد تحريرها ،من العدو الصهيوني واإلرهاب
التكفيري ،وليس من يسعى إلى منع تحريرها
من االرتهان والتبعية للدول الغربية ،ويريد
االستقواء بالخارج لفرض الوصاية الكاملة
عليها وعلى جميع اللبنانيين».
أضافت «ونحن بالفعل نسأل ونتساءل يا
سيادة البطريرك لماذا ترفض المعادلة التي
تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين والتي
تقول ،نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا،
ول��م��اذا يجري ال��ع��داء لمن م � ّد ي��د المساعدة
للبنان ،مثل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ولماذا يجري رفض قبول مشاريع المساعدات
اإليرانية ،العراقية والصينية ،ويتم القبول
بالذل األميركي تحت التهديد والضغط؟ هل هذا
من مصلحة لبنان واللبنانيين أم هو
يصب في
ّ
منحى استغالل معاناة اللبنانيين وإخضاعهم
للتدخالت األميركية الغربية وشروطها بفرض
الوصاية على لبنان؟».
كما أكدت أنّ «المطلوب اليوم بإلحاح التصدي
ل�لأزم��ة االقتصادية والمالية واالجتماعية،
والعمل بالضغط لتشكيل حكومة إنقاذ وطني
للخروج من األزمة المتمادية ،تعمل على تغليب
المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخ��رى،

وترفض التدخالت الخارجية ،ال سيما الضغوط
األميركية الغربية الممثلة بالحصار المالي
المفروض على لبنان ،والذي أدى إلى تسعير نار
األزمة ،وليس العمل الستحضار هذه التدخالت
واالستجابة ألهدافها في إخضاع لبنان للشروط
األميركية عبر تشكيل حكومة على قياسها تقبل
بشروط صندوق النقد الدولي إلقراض لبنان،
وتوافق على ترسيم الحدود البحرية والبرية
بما يحقق األطماع الصهيونية ،وتعمل على
محاصرة المقاومة بهدف التخلص منها ومن
سالحها .وبالتالي محاولة إع��ادة لبنان إلى
الزمن الذي كان فيه تحت الوصاية والهيمنة
االستعمارية وحكم القناصل .وهو الزمن الذي
و ّلى عهده ،بعد انتصارات المقاومة على العدو
الصهيوني وقوى اإلرهاب التكفيري».
بدوره ،رأى رئيس «حركة الشعب» النائب
السابق نجاح واكيم في بيان «أن��ه في ذروة
األزمات التي يمر بها لبنان على الصعد كافة،
السياسية والمالية واإلجتماعية والصحية،
جاءت عراضة  27شباط في بكركي لتنقل لبنان
إلى مرحلة جديدة وخطيرة من أزماته ،ولتضعه
على شفير فتنة دموية ال يعرف أحد تداعياتها
ونتائجها».
وس���أل «ه���ل أدّت ال��ع��راض��ة إل���ى تعميق
االنقسامات في الشارع ،سواء ذلك الذي احتشد
في بكركي أو ال��ذي واجهه في اليوم التالي؟
ألم تؤد الشعارات التي أطلقت وما استدعته
من ردود إلى زي��ادة االحتقان بين اللبنانيين
وتسعير السجالت بينهم؟».
وتابع متسائالً «ألم تالحظ يا صاحب الغبطة
أن الساسة الدجالين الذين طبلوا لمبادرتك
كانوا أول من نزع عنها ورقة تين الحياد؟».
وختم «ك ّنا في السابق نستنكر كل ما من شأنه
إثارة االنقسامات بين اللبنانيين وإذكاؤها ،أما
اليوم ،وبعد عراضة  27شباط ،فإننا ندين .نعم
عطي مجده للعقالء
ندين .حمى الله لبنان الذي أ ُ َ
من أبنائه».
وأش��ار «تج ّمع العلماء المسلمين» إلى أن

«بقايا  14آذار والمتواطئون م��ع ال��والي��ات
المتحدة األميركية وأعداء لبنان يقومون برفع
ش��ع��ارات تقسيمية وفتنوية .ول�لأس��ف ،فإن
هذه الشعارات أطلقت ،بشكل سافر ،من ساحة
بكركي وأمام مسمع البطريرك الذي لم يح ّرك
ساكنا ً لمنع هذه الشعارات التي ال تتناسب
م��ع المكان ال���ذي يجب أن ي��ح��رص ،كما كل
المقامات الروحية على الترفع عن لغة السباب
والشتائم».
وأكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي
عبد اللطيف فضل الله في بيان ،أنه «ال يمكن
الجمع بين الحياد وبين مقتضيات السيادة
الوطنية التي تحتم النهوض بمسؤولية تحرير
األرض واإلنسان ومقاومة المحتلين والعابثين
بأمن واستقرار ووح��دة لبنان» ،مشددا ً على
أن «مشروعية المقاومة ال تستمد من مراكز
القرار الدولي المشبوه بل من الحالة الشعبية
والوطنية».
ورأى أن «التدويل إسقاط لكل الرهانات على
الحوار الوطني الجامع لكل العقالء والمخلصين،
وتسليم بوضع لبنان تحت رحمة المشاريع
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ل��م ُتنتج إالّ ال��خ��راب والفتن
واالنقسامات والحروب األهلية بين أبناء الوطن
الواحد» ،داعيا ً الجميع «لالرتقاء إلى مستوى
االنتماء للبنان الرسالة الحضارية التي تصون
األديان من منزلقات السياسة وعبث استثمارات
الخارج الذي يعمل على تمرير مصالحه على
حساب وحدة اللبنانيين» ،داعيا ً المرجعيات
الدينية إلى «اعتماد خطاب وطني يجمع على
قيم التعايش اإلنساني ،وينبذ كل مناخات
العصبيات الطائفية والمذهبية ،ويسقط كل
االرتهانات الخارجية» .وسأل عن «المصلحة
الوطنية في تحويل المقار الدينية إلى ساحة
إلطالق الشعارات التي تسيء إلى المقاومة التي
حفظت ع ّزة وكرامة ومجد لبنان؟».
واعتبر أن «التفاهمات الداخلية هي األساس
وه���ذه ال تحصل ف��ي ال��س��اح��ات ب��ل بالحوار
الوطني الجامع».

اجتماع م�صرفي برئا�سة �سالمة :خارطة طريق لتطبيق التعميم 154
أعلنت األمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان أن
المجلس «اجتمع برئاسة الحاكم رياض سالمة وحضور جميع
األعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ،وتم
االتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف
لبنان من خاللها إل��ى اتخاذ اإلج���راءات المناسبة المتعلقة
بتطبيق أحكام التعميم رقم  154وذلك استنادا ً إلى تقارير معدّة
من قبل لجنة الرقابة على المصارف .كذلك ،سينعقد المجلس
المركزي دوريا ً لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف
على حدة بالتنسيق مع كل من هيئة األس��واق المالية ،هيئة
التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا».
وكانت قد انتهت المهلة التي حدّدها مصرف لبنان للمصارف
التجارية لزيادة رساميلها في الداخل بنسبة  20%وزيادة
سيولتها لدى المصارف المراسلة في الخارج بنسبة  3%من

حجم ودائعها في العملة األجنبية.
وع� ّم��ا إذا كانت المصارف ستتمكن م��ن تكوين  3%من
الدوالرات الـ  freshفي الخارج وتنقذ نفسها أم سيكون مصيرها
إلى التصفية ،قال كبير االقتصاديين ورئيس وحدة األبحاث في
«بنك بيبلوس» نسيب غبريل «لن يكون من تصفية أو إفالس
للمصارف ،وهذا ما أوضحه مصرف لبنان».
ولفت إلى أنه «عندما أصدر مصرف لبنان تعميمه في  26آب
الماضي ،ال هو وال المصارف التجارية كانت تظنّ أن بعد انفجار
 4آب وتراكم األزم��ات وبعد  6أشهر من استقالة الحكومة لن
تكون هناك سلطة تنفيذية تطبق اإلجراءات وتعود إلى طاولة
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،هذا المناخ ش ّكل تحديا ً
للمصارف لتطبيق ك ّل التعاميم ،والتزمت كلّها بتطبيق بنود
التعميمين  154و 567ومنها رفع رأسمالها  20%وتكوين

 3%من السيولة في مصارف مراسلة .وبعض المصارف باعت
أصولها في الخارج لاللتزام بمعيار تأمين الـ 3%من حجم
الودائع بالعمالت األجنبية .ومن الممكن أن يكون بعضها اآلخر
بحاجة إلى وقت إضافي بعد انتهاء المهلة الزمنية ،ويعود
قرار منحها مهلة تقنية إلى مصرف لبنان في حال كانت تبيع
أصولها في الخارج إلنهاء المعامالت».
وعن صحة أخبار لجوء بعض المصارف إلى السوق المحلي
لتأمين العملة الصعبة ما أدّى إلى ارتفاع إضافي في سعر
صرف ال��دوالر ،أشار غبريل إلى أن «قيمة السيولة المفترض
تأمنيها تبلغ  3مليار و 450مليون دوالر» ،سائالً «ها يعقل أن
نجد ولو جزءا ً من هذا المبلغ في السوق السوداء؟» ،مضيفا ً
«نعلم جيدا ً أنها محدودة ج ّدا ً وغير شفافة وال تخضع للرقابة
وتتح ّرك حسب المضاربة والتشنجات والمناخ السياسي».

لم يكن البطريرك م��ار بشارة بطرس ال��راع��ي موفقاً ،في إطاللته من نافذة
الصرح البطريركي ،وال في كلمته الخطابية الحماسية ،التعبوية ،التي هدف منها،
إثارة الجمهور الذي «زحف» إلى بكركي لمالقاته ،عله يسمع منه ما يشفي غليله،
ويعيد له دوره المفقود على الساحة السياسية الداخلية ،وصوته المغيّب عن
الساحة الخارجية ،ألنّ مفعول صالحيته انتهى ،وعبثا ً تحاول «قياداته» التقاط
أنفاسها وإثبات وجودها ،ورفع شعاراتها التي ابتلعها الوقت ،وأنهتها المتغيّرات
الداخلية والخارجية ،والمحاولة هذه المرة من بوابة بكركي وتحت لواء سيّدها،
علها تع ّوض خسارتها بعد النكسة السياسية التي تع ّرضت لها في توقيع التسوية
الرئاسية ،ومبايعتها المرشح لرئاسة الجمهورية العماد ميشال عون وانتخابه
رئيسا ً للجمهورية ،وقد خرجت مع جمهورها خالية الوفاض ،وكما ُيقال خرجت
من «المولد بال حمص».
بأي موقف جديد ،تغييري أو إصالحي،
لم يأت البطريرك الراعي في كلمتهّ ،
يمكن التعويل عليه ،أو اعتماده كمنصة إطالق لمواقف وطنية شاملة وانفتاحية،
تهيّئ لمناخات سياسية إلحداث صدمة إيجابية ،أو فرقا ً واضحا ً من شأنهما أن
يفتحا ثغرة في جدار األزمات المتراكمة ،التي بدأت مؤشرات تداعياتها تنبئ بأنّ
اآلتي سيكون أكثر تأزّما ً وخطورة.
ما أعلنه في إطاللته ،تكرار لمواقف سابقة ،حفظها اللبنانيون عن «ظهر قلب»
ولم تزهر أو تثمر أو تنتج ما كان متوقعا ً منها ولو بحدّها األدنى ،حتى أن ال صدى
لها ،ألنها أقرب إلى السوريالية والطوباوية ،وال يمكن أن يكون لها موطئ قدم،
في لبنان الغارق بالصراعات الطائفية والمذهبية والمصلحية ،والذي شهد حروبا ً
متنقلة ال تزال راسخة في تاريخه وذاكرة وشعبه ،وفي ك ّل بيت أو عائلة لبنانية،
وهو ال يزال بؤرة للتوتير الدائم ،وأشبه ما يكون بقنبلة موقوتة معدّة للتفجير،
والخطر متر ّبص به ،كالواقف على «الشوار» وأية شرارة تنطلق من هذا أو ذاك أو
من على «حدود» هذه المنطقة أو تلك ...كفيلة بإشعال البلد وإدخاله في أتون الفتن
والحروب التي «لن تبقي ولن تذر.:
ك��ان على غبطته ان «ي��ع�� ّد للعشرة» ويتر ّيث كثيرا ً قبل ه��ذه اإلط�لال��ة التي
لم تنجح مكانيا ً وزمانيا ً وجمهورا ً وشعارات ومواقف عالية النبرة ،خاصة
أنّ لبنان المنكوب بطبقته السياسية والمالية الحاكمة بات على مفترق طرق
خطير جداً ،وبحاجة إلى قيادات ومرجعيات ورجال دين ودنيا إلطفاء النيران
يصب عليها مواد اشتعال
المشتعلة التي أتت على ك ّل شيء فيه ،وليس إلى من
ّ
إضافية نأسف أن نقول إنّ ما أقدمت عليه بكركي ،وما ك ّررته من مواقف مبهرة
إضافية ،وأم��ام جمهور أح��ادي اللون والسياسة والطائفة وشعاراته ،زادت
النار استعاراً ،وكمن يزيل الرماد بحثا ً عن الجمر المط ّور ألنه فتح الشهية ربما
لشوارع أخرى ،ولشعارات مقابلة ،وإلثارة غرائز نائمة ومكبوتة ،على قاعدة
«ر ّد الصاع صاعين» و»البادئ أظلم».
لم تربح بكركي في أولى جوالتها «الشعبوية» ،وال في مواقفها ،بل على العكس
خسرت على األق ّل نصف طائفتها ،بل الطائفة كلها ،ألنّ من حضر ليس حبا ً وتأييدا ً
لغبطته ،إنما ألنّ مصلحته الطائفية ،وأجنداته وحساباته السياسية المستقبلية
والتصويب على رئ��اس��ة الجمهورية ،اقتضت اق��ت��ن��اص ف��رص��ة إظ��ه��ار القوة
و»الهوبرة» والتظلل بالصرح البطريركي الوطني ،يعني التقت مصلحية مؤقتة،
لهدف آني لن ينتج ثمرة واحدة.
ك��ان على بكركي وسيّدها االس��ت��ف��ادة م��ن حركة العبور إليها ،التي سبقت
«السقطة» األخيرة ،وتوظيفها في عملية جمع اللبنانيين وولوج القضايا الوطنية
الكبرى بقواسم مشتركة إيجابية ،وليس في الشرذمة وضياع فرصة جديدة على
الشعب اللبناني ،الذي تح ّول بفعل السياسات االقتصادية والمالية الخاطئة للطبقة
السياسية وسلوكها الشائن في إدارة شؤون البالد والعباد ،واعتمادها نهج الفساد
والمحاصصة والنهب والقهر والذ ّل والحرمان واإلهمال وعدم المسؤولية ،إلى
شعب متس ّول وفقير وجائع ومحبط ويائس ،وهنا أصاب البطريرك عندما تط ّرق
بكلمته إلى الوضع الداخلي الصعب جداً ،ودعوة الناس إلى عدم السكوت على ما
ح ّل بهم على أيدي الحاكمين.
غبطة البطريرك ،لم تكن مصيباً ،في مواقفك السابقة وال المستجدّة ،وال
بإطاللتك من علو ،حاولت «تكحيلها فأعميتها» ...وليس هكذا ت��و َرد المواقف
والحلول.
يقول الشيخ عباس حرب العاملي :ليس صاحب الغبطة وحده يق ّرر مصير لبنان،
أي مكون أو تحالف سياسي آخر ،والتظاهرات أيا ً تكن خلفياتها ال تح ّل
وليس ّ
ً
ً
المشكلة القائمة ،أوال وأخيرا على االختالف في الرؤى والخيارات السياسية!...
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كوالي�س

ال�سربة الأميركية الأولى في عهد بايدن ر�سالة الى مَن؟
ولماذا اأذنت وا�سنطن بالت�سوير الجوي لمن�ساآت ديمونا في النقب؟
} عمر عبد القادر غندور*
هل من عالقة بين الضربة األميركيّة للمنطقة الحدودية بين سورية والعراق
وبين التحضير لجولة محادثات ممكنة بين الواليات المتحدة والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية بعد شهر من وصول بايدن إلى البيت األبيض؟
ما أهداف هذه الضربة التي يمكن أن تكون لها تداعيات ،والتي وصفتها الحكومة
السورية بالعملية غير المب ّررة وتعارضها مع القانون الدولي؟
وهل هذه الضربة هي رسالة الى إيران قبل التفاوض معها على الملف النووي؟
وإذا كان بايدن يريد «بضربته هذه» أن يُرعب إيران فهو مخطئ ألنّ اإليرانيين
تح ّملوا «رذاالت» ترامب وخاصة في السنوات الثالث الماضية ورفضوا التحدّث إليه
قبل الرجوع الى ما قبل التوقيع على االتفاق  1+5النووي .
وهل يعتقد بايدن أنه بمثل هذه الحشرجات يمكن أن يه ّز أعصاب اإليرانيين؟
وهل الردود اإليرانية المس ّربة وال ُمتشدّدة حول تمسكها بشروطها حول الملف
النووي استدعت مثل هذه الرسالة األميركية؟
يوضح باحثون سياسيون انّ رسالة الواليات المتحدة من بين أهدافها ما هو
موجه الى الداخل في العراق وإيران وسورية ،حيث بدأ الجيش السوريّ عملية
ّ
تمشيط في البادية السورية خالفا ً لما تريده الواليات المتحدة.
ويالحظ انّ الموقف الروسي بدا واضحا ً من تغيير لهجته إزاء الواليات المتحدة،
اذ كانت بيانات وزارة الخارجية الروسية منذ شهر أكثر ديبلوماسية واختيارا ً
للكلمات المطاطة ،لكن هذا الموقف تغيّر أخيرا ً استنادا ً الى موقف الفروف الذي أعلن
ننسق معهم
أنّ وجود القوات األميركية في سورية غير شرعي وغير قانوني ،ونحن ّ
لعدم التصادم لكن ال نعترف بوجودهم ،مؤكدا ً انّ تبليغنا قبل أربع دقائق من القصف
األميركي األخير يُعتبر مهزلة وما هو إال محاولة لتحميلنا جزءا ً من المسؤولية وهذا
مرفوض تماما ً .
واعتبر ناشطون روس انّ هذه الضربة تؤكد وج��ود رئيس جديد وسياسة
قديمة ،وانّ صبر ائتالف المقاومة ض ّد اإلرهاب ،والذي يشمل روسيا وإيران والعراق
والمقاومة وربما الصين ،ما سيكون واضحا ً للواليات المتحدة التي تدرك تماما ً أهمية
الكلي
منظومة الدفاع الجوي لسورية ،ويعرف أنّ هذا الدفاع الجوي قادر بالمعنى
ّ
وهو ما ج ّربه البريطاني والفرنسي والصهيوني.
ولكن هناك سؤاال ً آخر بنكهة روسية:
هل ستكتفي سورية بالدفاع الجويّ ؟
على األرجح أنّ هذه الضربة لم تكن موفقة في توقيتها خاصة بعد الكشف عن
األميركي بشأن مقتل جمال الخاشقجي واتهام ولي العهد السعودي بقتله،
التقرير
ّ
ولما سيكون من تداعيات وخاصة تلك المتعلقة بجبهة اليمن المشتعلة ،ومصير
القوات األميركيّة في العراق المضطرب ،وبالتالي فهناك تردّد أميركي بشأن العودة
الى االتفاق النوويّ ويعلم بايدن أنّ ترامب فشل في تركيع إيران عبر استخدام
سياسة الضغوط القصوى .ومن مظاهر هذا التردّد ،كلمته أمام مؤتمر ميونيخ لألمن
حيث قال إنّ إدارته مستعدة لالنخراط مجدّدا ً مع شركاء دوليين بشأن برنامج إيران
النووي ،ولكنه على ما يبدو يريد أن يحصل على شيء مما لم يحصل عليه ترامب من
إيران.
مثل هذا الهدف ال يمكن تحقيقه حتى في ضوء ع��ودة الحرارة في العالقات
األميركية األوروبية ،وإيران ال تخشى هذا التقارب ألنّ أوروبا لم تقف الى جانب إيران
في عهد ترامب حتى تخشى من خسارة الجانب األوروبي ،فأوروبا كانت وال تزال
تابعة ألميركا وال تمتلك المق ّومات التي تجعل منها العبا ً دوليا ً مستقالً ،وهي اليوم
الى جانب أميركا بايدن ولن تكون إلى جانب إيران ...وأعلنت إيران مؤخرا ً أنها ليست
مستعجلة لبدء التفاوض مع الواليات المتحدة بشأن االتفاق النوويّ .
وما من وقت طويل لينهي بايدن حالة الضبابية بشأن عودة بالده الى االتفاق
النووي وبشكل ال لبس فيه ،قبل ان توقف إيران تنفيذ البروتوكول اإلضافي وعمليات

صورة لمفاعل ديمونا رصدتها األقمار الصناعية تظهر أعمال الحفر في محيطه
التفتيش ،عندها سيعلم بايدن حجم الكلفة التي يجب أن يدفعها.
ولذلك نفذت «إسرائيل» في الفترة األخيرة سلسلة من المناورات العسكرية
القتالية على جهات لبنان وسورية وقطاع غزة كان هدفها اختبار التعامل مع هجمات
صاروخية كثيفة قد تتع ّرض لها من دول محيطة وأبعد منها ،وال تتحفظ عن نيتها
بشنّ هجمات على المواقع النووية في إيران ،وهي تعتبر أنّ مسألة امتالك إيران
َ
تتلق الضوء األخضر من
لسالح نووي هي بالنسبة لها حياة او موت حتى ولو لم
الواليات المتحدة ،وهي مطمئنة في هذه الحالة الى قوة تأثير اللوبي الصهيوني على
القرار األميركي ،وهي تعي خطورة شنّ هجمات على إيران ولكن ال خيار لها إذا كان ال
ب ّد من ذلك ويبقى الخيار األخير بعد أن تنفذ بقية االختيارات العسكرية كشنّ هجمات
على أهداف في سورية ولبنان والعراق.
وكان الالفت قبل يومين أن تنشر صحيفة «معاريف اإلسرائيلية» تصريحا ًللمرشد
األعلى للجمهورية اإلسالمية يؤكد استعداد إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
في حال الحاجة إليه ،ولن نأبه لمناورات المه ّرج الصهيوني ،ومثل هذا التصريح لم
يظهر في وسيلة إعالم أخرى.
ويحرص إعالم العدو على نشر قرار البرلمان اإليراني الذي يطلب من الحكومة
زيادة مستوى التخصيب الى  20%وهو ما بدأ تطبيقه في مطلع كانون الثاني،
فيما يشهد المفاعل النووي «اإلسرائيلي» في ديمونا أعمال بناء مكثفة وتطوير هو
األوسع منذ عقود في صحراء النقب وفقا ً لصور األقمار الصناعيّة التي أوردتها وكالة
«أسوشيتد برس».
وأشارت الوكالة إلى أنّ الصور ُتظهر حفرة بحجم ملعب كرة قدم يقوم في وسطها
بناء مك ّون من طبقات عدة ويقع على بعد أمتار من مفاعل نوويّ قديم .و ُتع ّد هذه
المنشأة أكبر مشروع إنشائي نووي ل� «إسرائيل» وهي موطن لمختبرات تحت األرض
عمرها عقود من الزمن ،وتعمل على معالجة قضبان المفاعل المستهلكة للحصول
على البلوتونيوم المستخدم في صنع األسلحة لبرنامج القنبلة النووية ،وانّ سبب
هذا البناء ال يزال غير واضح ،ولم تر ّد حكومة االحتالل على األسئلة الموجهة من
«أسوشيتد برس» حول نوعية األعمال المبرمجة داخل هذه المنشأة.
توجه فيه «إسرائيل» بقيادة نتنياهو
ويأتي الكشف عن هذا البناء في وقت ّ
انتقادات الذعة الى برنامج إيران النووي الذي ال يزال تحت رقابة مفتشي األمم
المتحدة على عكس البرنامج «اإلسرائيلي» ،األمر الذي دفع العديد من األصوات في
العالم الى مطالبة «إسرائيل» بالكشف عن تفاصيل برنامجها .
وفي ظ ّل سياسة الغموض النووي التي تنتهجها دولة االحتالل فهي ال تؤكد وال

تنفي امتالك أسلحة ذرية ،ولم تنض ّم الى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية وهي
اتفاقية دولية تاريخية تهدف الى وقف انتشار األسلحة النووية.
وبدأت «إسرائيل» بناء الموقع النووي سرا ً أواخر الخمسينيات من القرن الماضي
بمساعدة سرية من الحكومة الفرنسية في صحراء خالية بالقرب من ديمونا على بعد
 90كيلو مترا ً جنوب القدس المحتلة.
وفي صيغة إعالن ،أضيفت معلومة استخبارية تقول انّ «إسرائيل» أخفت الغرض
العسكري للموقع النووي لسنوات عن الواليات المتحدة األميركية الحليف الرئيسي
لها باألمس واليوم ،حتى أنها أشارت إليه على أنه مصنع نسيج!
وال نعتقد أنّ الواليات المتحدة لم تكن على علم بهذه المنشأة في الوقت الذي دعا
فيه ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسالم إدارة الرئيس جو بايدن لعدم
التستر على سالح «إسرائيل» النووي والتوقف عن ضخ األموال الضخمة اليها.
بالتوسع في مفاعل
ولم يكن صدفة ان ال تنكشف معالم البناء «اإلسرائيلي» اآلخذ
ّ
«ديمونا» النووي الذي تنسج حوله الحكايات ،في الوقت الذي لم تستطع فيه أيّ
وكالة أنباء رغم نفوذها االقتراب منه أو تصويره طيلة السنوات الماضية إال بإذن
«إسرائيل» التي تفرض رقابة مشدّدة جويا ً وأرضيا ً حول منطقة «ديمونا» في
صحراء النقب.
وعلى مدى األيام الثالثة الماضية نشرت الوكالة األميركية صورا ً أثارت ضجة
حول العالم وجدال ً واسعا ً في «إسرائيل» ،وقد تناقلتها وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية»
من دون زيادة او نقصان ولو بحرف واحد ،ولن يجرؤ على الحديث في مثل هذا الشأن
سرا ً أو عالنية ،وال يزال العالم «اإلسرائيلي» مردخاي فعنونو سجينا ً منذ عشرين
عاما ً وهو الذي كشف بعض هذه األسرار.
ويقول داري��ل جي كيمبال المدير التنفيذي لرابطة الح ّد من األسلحة ومق ّرها
واشنطن انّ ما تفعله الحكومة «اإلسرائيلية» في هذه المنشأة السريّة لألسلحة
النووية هو أمر يجب على حكومة «إسرائيل» الكشف عنه.
وفي الوقت ذاته قالت صحيفة «هارتس» العبرية ان الحكومة اإلسرائيلية تسعى
لتأمين المفاعل النووي وإطالة عمره االفتراضي الى أربعين عاما ً إضافية.
ويقول محللون لوكالة «أسوشيتيد برس» انّ المخاوف المتعلقة بالسالمة قد
تؤدّي الى وقف السلطات لعمل المفاعل او تعديله .
وكشف موقع «ديبكا» االستخباري «اإلسرائيلي» انّ اإلدارة األميركية تبدو معنية
في إثارة موضوع «ديمونا» ،وهذا ما يبدو واضحا ً من خالل تسليط الضوء على
مفاعل «ديمونا» والبرنامج النووي لتل أبيب في وسائل االعالم األميركية ،مشيرا ً الى
أنّ وكالة األنباء األميركية نشرت تقريرا ً طالب من خالله إدارة بايدن إنهاء «النفاق
األميركي» تجاه البرنامج النووي «اإلسرائيلي» وانّ على اإلدارة األميركية الجديدة
إنهاء سياسة الكيل بمكيالين بعدما حرص زعماء أميركا السابقين قبل بايدن على
عدم التط ّرق إلى هذا الملف رغم سعيهم وتب ّنيهم سياسة حظر االنتشار النووي.
وهل وتيرة تناول الملف النووي «اإلسرائيلي» في رسائل اإلعالم األميركية ،وهي
وسائل مق ّربة من اإلدارة الجديدة تزداد يوما ً بعد يوم وآخرها نشر صور لتوسعة
المفاعل النووي في ديمونا؟
ومن الصعب بطبيعة الحال أنّ يدا ً واحدة تقف خلف هذه التسريبات.
وهل تسعى إدارة بايدن فعالً الى االستجابة الى التوجهات التي تطالبها بإزالة
الغطاء األميركي عن البرنامج النووي «اإلسرائيلي» ،في خطوة تهدف الى لجم
«إسرائيل» وترويضها في ظ ّل الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات مع إيران
للعودة الى االتفاق النووي؟
وهل تسعى إدارة بايدن لتهيئة األرض لمفاوضات تهدف الى إخالء الشرق
االوسط من السالح النووي بشكل عام؟
اإلجابات عن هذه االسئلة ال ب ّد ان تظهر خالل األسابيع وربما األيام المقبلة.
اإلسالمي الوحدويّ .
*رئيس اللقاء
ّ

ال�سوري
أميركي ي�سرق القمح
�سهيوني ..والحتالل ال
الجوي يت�سدّ ى لعدوان
الرو�سي يقدّ م م�ساعدات اإن�سان ّية في الجنوب ..والدفاع
الجي�ش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

مو�سكو ودم�سق تتهمان وا�سنطن بنقل م�ساعدات اإن�سان ّية اأمم ّية اإلى الم�سلحين
أكد مق ّر التنسيق المشترك
الروسي السوريّ
ّ
أن الواليات المتحدة تمارس ضغوطا ً على األمم
المتحدة ،للحصول على مساعدات إنسانية
لسكان مخيم الركبان في سورية.
وجاء في البيان« :في الوقت نفسه ،يتوقع أن
يستخدم األميركيون بالفعل هذه الشحنة إلمداد
المسلحين العاملين في المنطقة الخاضعة
لسيطرتهم ،كما حدث أكثر من مرة».
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،تتهم موسكو ودمشق
واشنطن بانتهاك األع��راف الدولية «الواليات
المتحدة تشنّ غارات جويّة على أراضي دولة
سورية ذات سيادة وتواصل احتالل أراضيها
بشكل غير قانوني .وفي الوقت نفسه ،ال يوجد
ما يشير إلى استعادة حياة آمنة وكريمة في
مناطق البالد التي تسيطر عليها».
وف��ي البيان الروسي ال��س��وري ،أطلق على
األميركي
مخيم الركبان اس��م خط التجميع
ّ
لتدريب المتط ّرفين .وأش���ار البيان إل��ى أن
الواليات المتحدة تمنع تفككه ،مما يمنع استعادة
السيادة والحياة السلميّة في الجمهورية .وفي
الوقت نفسه ،فإن السلطات السورية مستعدّة
لقبول جميع المواطنين المحتجزين في الركبان
وتوفير األمن والعيش الكريم لهم.
ه���ذا وأع��ل��ن��ت وزارة ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة
(البنتاغون) ،يوم الجمعة ،شنّ الجيش األميركي

غارة على منشآت في شرق سورية تستخدمها
«فصائل مسلحة مدعومة من إيران» ،وذلك ردا ً
على الهجمات الصاروخيّة األخيرة على مواقع
للقوات األميركية في العراق.
وق���ال المتحدث ب��اس��م البنتاغون ،جون
كيربي ،في بيان« :بتوجيه من الرئيس بايدن،
شنت القوات العسكرية األميركية في وقت سابق
من مساء الخميس ،غ��ارات جوية على البنية
التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة
المدعومة من إيران في شرق سورية».
وأشار إلى أن الضربات د ّمرت منشآت عدّة
في نقطة سيطرة حدوديّة تستخدمها جماعات
متشدّدة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب
الله وكتائب سيد الشهداء ،على ح ّد قوله.
أدان��ت دول عدة ،من بينها روسيا ،الهجوم
األم��ي��رك��ي على األراض����ي ال��س��وري��ة ،وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
ماريا زخاروفا ،إن موسكو تدين الغارة الجوية
األميركية على منشأة ف��ي س��وري��ة ،وتدعو
واشنطن إلى احترام سيادة الجمهورية العربية
السوريّة.
وفي سياق متصل ،و ّزع��ت وح��دات الجيش
الروسي العاملة في سورية مساعدات إنسانية
ّ
لمئات العائالت ،التي تم تهجيرها من منازلها
خالل السنوات الماضية جنوبي البالد.
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ت ّم توزيع المساعدات االعتياديّة التي يقدّمها
الجيش الروسي ضمن برامجه اإلنسانيّة ،على
نحو  400عائلة ممن هجرتها المجموعات
اإلرهابية المسلحة من قراها وبلداتها بريفي
محافظتي السويداء ودرعا.
وتتوزع العائالت التي ت ّم استهدافها على 86
عائلة يستضيفها مركز إيواء (طالئع البعث)
في محافظة ال��س��وي��داء ،باإلضافة إل��ى 350
عائلة من قرية (بكا) المحاذية للحدود اإلدارية
مع محافظة درع��ا ،شمال ال��ح��دود السورية
األردنية.
رئ��ي��س م��رك��ز المصالحة ال��روس��ي ال��ل��واء
سيتنيك فياتشيسالف ،قال« :نحن اليوم ننفذ
عمالً مخططا ً له من قبل مركز المصالحة بين
األطراف المتحاربة ،كما أن الحكومة السورية
تواصل الوفاء بوعودها بالعمل مع الالجئين،
نتواجد اآلن في مركز إيواء «رساس» ،هنا يقطن
 300شخص 89 ،عائلة ،في الوقت الحالي ،ال
يستطيعون العودة إلى أماكن إقامتهم ،مركز
المصالحة يقدم لهم المساعدة والمستلزمات
األساسية».
وتعتمد القوات الروسية العاملة في سورية،
برنامج دع��م إنسانيا ً يغطي كامل األراض��ي
المحررة في الجمهورية العربية السورية ،وذلك
في إطار دعم المواطنين األكثر تأثرا ً بتبعات

الحرب.
ميدانياً ،تصدت وسائط الدفاع الجوي في
الجيش السوري لعدوان صهيوني بالصواريخ
على محيط دمشق مساء أول أمس ،وأسقطت
معظمها.
وقال مصدر عسكري ل� سانا :في تمام الساعة
 10.16من مساء األحد نفذ العدو الصهيوني
عدوانا ً جويا ً من اتجاه الجوالن السوري المحتل
مستهدفا ً بعض األه���داف ف��ي محيط دمشق
وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ
العدوان وأسقطت معظمها.
وتصدت وسائط دفاعنا الجوي العتداءات
صهيونية متكررة خالل سنوات الحرب اإلرهابيّة
على سورية حيث كان يتدخل العدو الصهيوني
بشكل مباشر لدعم التنظيمات اإلرهابية.
إلى ذل��ك ،أخرجت ق��وات االحتالل األميركي
رتالً من الشاحنات المحملة بالمسروقات من
األراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر
الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.
وذك��رت مصادر محلية في بلدة رميالن أن
ق��وات االحتالل األميركي أخرجت  45شاحنة
محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار
خ��راب الجير في ري��ف المالكية واتجهت إلى
األراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي
الذي يستخدمه االحتالل األميركي لنقل الثروات
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السورية من حبوب ونفط.
وتستمر ق��وات االحتالل األميركية بسرقة
ونهب خ��ي��رات السوريين م��ن م��ادت��ي النفط
والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا
«قسد».
وفي سياق متصل ،سرق إرهابيون مدعومون
من ق��وات االح��ت��الل التركي كابالت الهواتف
األرضية التي تربط مدينة رأس العين من ريفها
الجنوبي بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وذك���رت م��ص��ادر أهلية م��ن رأس العين أن
مجموعة إرهابية من مرتزقة االحتالل التركي
عمدت إل��ى سرقة مئات األم��ت��ار من الكابالت
الخاصة بالخط الرئيس للهواتف األرضية
ال��واص��ل��ة ب��ي��ن م��دي��ن��ة رأس ال��ع��ي��ن وال��ق��رى
الجنوبية التابعة لها بريف الحسكة الشمالي
الغربي وذلك بقصد الحصول على مادة النحاس
لبيعها بعد تهريبها إلى األراضي التركية.
وعمدت التنظيمات اإلرهابية المدعومة من
قوات االحتالل التركي في المناطق التي تنتشر
فيها إلى تدمير ممنهج للبنى التحت ّية واالعتداء
على األهالي وسرقة أمالكهم ومنازلهم وذلك
في إطار الضغط عليهم لتهجيرهم من المنطقة
وتسكين أسر اإلرهابيين بقصد إح��داث تغيير
ديموغرافي يكرس واقعا ً احتالليا ً تركيا ً في
المنطقة الشمالية من البالد.

ر�سالة من بايدن ت�سرح اأ�سباب
ال�سربة الجويّة داخل �سورية
بعث الرئيس األميركي جو بايدن ،برسالة إلى رئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي ،والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي ،ب ّرر فيها
قراره قصف فصائل موالية إليران في شرق سورية.
وق��ال ب��اي��دن ف��ي رس���الته إن��ه ر ّد على الهج��مات الصاروخي��ة
األخي��رة التي استهدفت مواقع أميركيّة في العراق ،وذلك من دون إخطار
الكونغرس.
وج��اءت الرس��الة ردا ً على انت��قادات ديمقراطيين في الكونغرس
بغرفتيه ،لقرار بايدن استخدام القوة العسكرية بعد خمسة أس��ابيع
فقط من تنصيبه رئي��سا ً للواليات المتحدة ،وف��قا ً لوك��الة «بلومبرغ»
األميركية.
وزعمت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،الجمعة ،أنها استهدفت
في غارات جويّة مواقع تابعة لكتائب «حزب الله» العراقيّة وكتائب «سيد
الشهداء» في مدينة البوكمال شرقي سورية ،ردا ً على الهجمات األخيرة
على عسكريين أميركيين بالعراق.
ووفقا ً لوكالة «بلوم��برغ» فإن بايدن أكد في الرسالة أنه اتخذ القرار
«وف��ق ما ينص عليه قانون سلطات ال��ح��رب» ،ال��ذي ال يلزمه بإخطار
الكونغرس.
وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل «الحماية والدفاع عن
أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات ،وهجمات مماثلة في المستقبل»،
وذلك «بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور».
وأضاف الرئيس األميركي أن «هذه الميليشيات غير الحكومية ،كانت
متورطة في الهج��مات األخ��يرة ضد الوالي��ات المتح��دة ،وأفراد التحالف
في ال��ع��راق» ،من ضمنها الهجوم الصاروخ���ي على قاع��دة عسكرية
أميركية في أربيل يوم  15فبراير الحالي ،والذي أسفر عن إصابة جندي
أميركي ،وأربعة متعاقدين مدنيين توظفهم الواليات المتحدة ،ومقتل
متعاقد آخر.

قال دبلوماسي
أوروبي إن معيار
التق ّدم نحو العودة
األميركية اإليرانية
لالتفاق النووي
يتمثل بقبول الفريقين
اعتبار ترجمة أوروبا
اللتزاماتها في
االتفاق بموافقة
أميركيّة نقطة
وسط نحو العودة
لالتفاق .وهذا يعني
تفعيل اآللية الماليّة
أنستيكس للمتاجرة
األوروبيّة اإليرانية
وإعفائها من العقوبات
األميركية.

اأخبار الوطن
فل�سطينالمحتلة
{ أصدر رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،أمس ،مرسوما ً رئاسيا ً
بتشكيل محكمة قضايا االنتخابات،
برئاسة قاضي المحكمة العليا /محكمة
النقض إيمان ناصر الدين.
وت��ض��م عضوية المحكمة ثمانية
قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية
والمحافظاتالشمالية.
وي���أت���ي ت��ش��ك��ي��ل م��ح��ك��م��ة قضايا
االنتخابات بتنسيب من مجلس القضاء
األعلى وف ًقا ألحكام القانون.
{ ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ال�����وزراء محمد
اشتية ،عبر تقنية الفيديو ،مع الجالية
الفلسطينية ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األم��ي��رك � ّي��ة ،حيث ن��اق��ش معهم آخر
ال���ت���ط���ورات ال��س��ي��اس��ي��ة والصحية
واالق��ت��ص��ادي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى عقد
االنتخابات العامة في فلسطين.
واستعرض رئيس ال���وزراء ،خالل
االج��ت��م��اع ال���ذي ض�� ّم أك��ث��ر م��ن 100
ش��خ��ص ،آخ��ر ال��ت��ط��ورات السياسية
على صعيد القضية الفلسطينية في
ظل اإلدارة األميركية الجديدة ،وإعادة
العالقات معها ،والطلب الفلسطيني
م��ن اإلدارة ال��ج��دي��دة برئاسة بايدن
ب��إص��دار م��رس��وم رئ��اس��ي يعتبر أن
منظمة التحرير الفلسطينية شريك
سالم ،وأن تصنيفها كداعمة لإلرهاب
قد أصبح الغياً ،باإلضافة إلعادة فتح
القنصلية األميركيّة في القدس الشرقية،
وإع��ادة فتح مكتب منظمة التحرير في
العاصمة األميركية واشنطن ،وإعادة
دع��م مستشفيات ال��ق��دس ،واستكمال
المشاريع التنموية المتوقفة ،وإعادة
الدعم المقدّم لألونروا.
المتخصص
{ أعلن فريق العمل
ّ
ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين
وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،األحد،
ع��ن حصوله على موافقة السلطات
ال��ج��زائ��ري��ة المختصة ل��دخ��ول 14
طالبا ً فلسطينيا ً إلى الجزائر لاللتحاق
بدراستهم.
ون ّوه الفريق أنه جا ٍر البحث عن آلية
لتسهيل سفرهم ،خاصة في ظل قرار
الحكومة الجزائرية بإغالق الحدود
والمطارات الجزائرية ،وذل��ك ب��دءا ً من
 2021/3/1وحتى .2021/3/31

ال�سام
{ أك���د م��وق��ع ن���ارودن���ي نوفيني
االلكتروني التشيكي أن العدوان الذي
قامت به الواليات المتحدة على مناطق
في دير الزور يمثل خرقا ً واضحا ً للقانون
الدولي.
وأش��ار الموقع ال��ى أن ما قامت به
الواليات المتحدة فاقد للشرعية ،لكونه
تم دون موافقة مجلس األمن الدولي.
بدوره أدان الكاتب السلوفاكي ميخال
هافران العدوان األميركي ،مشيرا ًإلى أنه
تم على دولة ذات سيادة ويمثل تهديدا ً
لالستقرار في المنطقة.
وأشار هافران في مقال نشره بموقع
نوفي سلوفو السلوفاكي إل��ى أن ما
فعلته اإلدارة األميركية الحالية يظهرها
بموقع مشابه ل��إلدارات السابقة التي
كانت تمارس الترهيب بالقوة العسكرية
ضد العديد من الدول.
ولفت هافران إلى أن تنظيم «داعش»
اإلرهابي الذي هزمه الجيش السوري
في المنطقة التي جرى فيها العدوان كان
نتيجة طبيعية للسياسات األميركية
في العراق بعد احتالله ،وبالتالي فإن
ال��ع��دوان األميركي الجديد يستهدف
إنعاشه في هذه المنطقة.

العراق
{ خ��� ّول ن���واب محافظة ذي ق��ار،
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختيار
محافظ جديد .وقال مصدر مطلع في
حديث ل� السومرية نيوز ،إن «رئيس
ال��وزراء مصطفى الكاظمي ،اجتمع مع
نواب محافظة ذي قار مساء االحد».
وأضاف المصدر أن «االجتماع ناقش
اوض��اع المحافظة واالح���داث االخيرة
والمطالب المشروعة للمحتجين»،
مشيرا ً الى أن «النواب خولوا الكاظمي
اختيار شخصية لمنصب المحافظ
واشترطوا أن تكون مستقلة ووطنية
ونزيهة».
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ال�سالم
�إذا �أردت
َ
فـ «ا�ستعدَّ للحرب»..
} سماهر الخطيب
َ
أردت السالم فـ استع َّد للحرب»..
«إذا
مقولة كثر استخدامها ف��ي سراديب
ال��س��ي��اس��ة وأس����واق األس��ل��ح��ة فبات
التجار المندفعين
ح��ال ال��دول كحال
ّ
وراء تحصيل األم��وال والكسب سواء
ال��م��ش��روع أو غ��ي��ر ال��م��ش��روع طالما
ف��ي المحصلة س��ت��ك��ون ال��غ��اي��ة هي
توفير أكبر قدر ممكن من «األم��وال» أو
«المؤيدين» للقرارات أو «الحلفاء» أو
«التابعين» وبالتالي انعكس شرط
السالم على االستعداد للحرب ..رغم
ف��داح��ة الفهم الخاطئ لهذه العبارة
واألف��دح التنفيذ الخاطئ لحرفيّتها إال
أنها باتت متداولة في عالم السياسة
وباتت عنوانا ً للدبلوماسية بذراعها
«ال��ق��وة الدبلوماسية» أو ما اصطلح
تسميته «ال��ق��وة الناعمة» أو «القوة
الذكية» ال فرق ما بين جميع التسميات
طالما أن الهدف هو تحقيق الغايات
وتوجيه دفة القيادة نحو المزيد من
السيطرة على موارد الشعوب ومكامن
الثروات وطرق إمدادها..
عبارة بدأت مع البحريّة البريطانيّة
منذ حوالي القرن السابع عشر حين
ك��ان��ت اإلم��ب��راط��وري��ة ال��ت��ي ال تغيب
عنها الشمس إال أنها اليوم باتت تلك
العبارة كالشمس الساطعة في أسواق
األسلحة والعالقات الدولية والشعوب
«ال��ج��ن��وب��ي��ة» ب��ات��ت ه���ي الضحية
لالستعداد للحرب دفعت أثمانا ً سعيا ً
لتحقيق «س�ل�ام» استعماريّ مزيّف
يحوي ف��ي طياته اح��ت�لال واستثمار
لبؤر الصراع وأحالم وأمنيات الشعوب
لتحقيق مصالح تلك الدول التي تريد
السالم المرهون بالحرب!..
ووق��اح��ة المحت ّل أن��ه ب��ات حريّفا ً
بمهنته ويصيغ االستراتيجيات سعيا ً
لتحقيق هيمنة ،وال��س�لام المعهود
مرصود بكمية المال الذي سيستحصله
م��ن إح�لال��ه ف��ي اليمن م��ث�لاً ،واألمثلة
كثيرة ،يسعى العدوان إلحالل السالم
مستعينا ً بالحرب التي أثقلت كاهل
اليمنيين وأص��اب��ت الشعب اليمني
بالمجاعة والفقر وسببت الكثير من
الدمار مقابل أموال يدفعها ذاك العدوان
«السعودي» لراعيته األميركية ويشتري
أسلحة لضرب معاقل اليمنيين من دون
حس باإلنسانية..
أي ذرة
ٍّ
وفي سورية ،أثقلت كاهل السوريين
عشرة أع��وام ونيّف من الحرب التي
ش ّنتها ضدها مجموعة مؤتمرة من
دول تتحدث بلسان الديمقراطية ونشر
المبادئ اإلنسانية والحقوق الدولية فال
شرعة للسانها وال مشروعيّة لمبادئها
المنافية لكل األخالق واألعراف الدولية
عبر انتهاكها للسيادة وت��ج��اوزه��ا
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وم��ف��ه��وم الحماية
ال��دول��ي��ة .والحجة اس��ت��ع��داد للحرب
لنشر السالم بالبوارج على المتوسط
وال��غ��ارات ض� ّد جيش دول��ة عضو في
األم��م المتحدة وسيطرة على خ��زان
الغذاء النفطي والقمحي للسكان وفرض
حصار «مقيت» على شعب حر بحجة
إرساء الحرية والشعارات الديمقراطية
والمعنونة بأهداف ليبرالية متوحشة
تسعى للنيل م��ن األرض والشعب
والدولة..
م��ا يعني أنّ عالمنا العربي بات
«ن���م���وذج���اً» ل��ل��ف��وض��ى ال��ت��ي ح��اول
ع ّرابوها أن يصلوا من خاللها إلى حد
التدخل في شؤونه ،وسيادة أرض��ه،
واستقاللية ق���راره ،حيث الجماعات
اإلره��اب��ي��ة المدعومة م��ن تلك القوى
ال��دول��ي��ة ،كما ه��و ال��ح��ال ف��ي سورية
واليمن وال��ع��راق وليبيا ،ومهما يكن
ّ
لكف ش��رور تلك الجماعات
من حلول
ووأد اإلره���اب ،إال ّ أن ال��واق��ع يكشف
عن ت��ج��اوزات خطيرة تقوم بها دول
راعية لإلرهاب تم ّد اإلرهابيين بالمال
والسالح لمواجهة أي محاولة لوأده
واجتثاثه من مكمنه ،أو حتى استغالل
األرض لالعتداء المباشر على الجوار
اآلمن المستقر.
والالعبون كثر ،على الساحة الدوليّة
يسعى ك��ل منهم لتحقيق األه���داف
االستراتيجيّة سواء في البالد الشرق
أوسطية أو حتى في المعاقل الصينيّة
يسعى كل منهم لتسجيل نقاط قوة في
مكمن «اللعبة» الدولية والشعار ما زال
عينه «إذا أردت السلم فاستع ّد للحرب»
ق��وة ضاغطة على ال��دول تستخدمها
الدول األقوى والحجة إحالل السلم..
م��ن��ه��م َم����ن ي��ع��ت��ب��ره��ا أح����د أذرع
الدبلوماسية التلويح باستخدام القوة
ومنهم َم��ن يأخذها ق��ان��ون�ا ً وش��ع��ارا ً
ينتهك من خالله سيادات دول ليكتنز
بعض القوة ويزداد بالعنجهية وباتت
ال��والي��ات المتحدة األميركية عنوان
الحروب بجميع أنواعها االقتصادية
والصحية وحتى العسكرية تستخدم
تلك ال��ش��ع��ارات «الناعمة» كاألفعى
وت��دس السم بالشعارات
بنعومتها
ّ
فيصبح كل ما تنادي به أضغاث أحالم
واع أس��ي��را ً لذاك
ويبقى الشعب غير
ٍ
السجان..
نعم ،فهي أرادت السالم مع الصين
فاستعدت للحرب االقتصادية ضدّها
وأرادت السالم لليمن العزيز فرعت
ع��دوان�ا ً ُيشنّ بأمرها ،وأرادت حرية
للسوريين فصدّرت اإلرهاب إلى أرضهم
وأرادت السالم لفلسطين فزرعت كيانا ً
غ��اص��ب �ا ً م��ح��ت�لاً ف��ي أرض��ه��ا وأرادت
الرخاء لليبيا فأرسلت عدوانا ً ثالثيا ً
عاث فسادا ً وباتت األرض بعده رماداً..
وماذا بعد! إن لم نكن صناع السالم
وص��ن��اع ال��ح��رب ف�لا س�لام وال ح��رب،
إن لم نكن حركة هجوم ّية ودفاعية
ونستمسك بعروة العمل المقاوم لن
نكون كما شئنا وشاء كل ح ٍر فينا..

�إعالنات

وفد �صنعاء يح ّمل دول العدوان كامل الم�س�ؤول ّية ع ّما ّ
حل باليمن
ويعتبر رفع الح�صار هو �أكبر م�ساعدة له
قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السالم ،إن
«دول العدوان تتح ّمل كامل المسؤوليّة عما ح ّل باليمن من
كوارث».
وشدّد عبد السالم في تغريدة ،على أن «دعوة األمم المتحدة
الدول المانحة لتقديم مساعدات ال تعفي دول العدوان من
تحمل مسؤوليتها» .كما أضاف عبد السالم أن «وقف العدوان
ورفع الحصار هو أكبر مساعدة يمكن أن تقدّم لليمن».
كالم عبد السالم جاء عقب تصريحات األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس.

وقال غوتيريس إن «الحياة في اليمن اآلن ال ُتطاق بالنسبة
لمعظم الناس ،والحرب تبتلع جيالً كامالً من اليمنيين»،
مضيفا ً أنه «ال ب ّد أن ننهي الحرب ونبدأ في التعامل مع عواقبها
الهائلة على الفور ويجب عدم التخلّي عن اليمن».
كما أشار إلى أن «الطفولة في اليمن شكل خاص من أشكال
الجحيم ،وأطفال اليمن مع ّرضون ألخطار صحيّة عدة وفي كل
 10دقائق يموت طفل بسبب النزاع أو المرض».
وأوضح غوتيريس أن «ما يقرب من نصف األطفال دون
سن الخامسة في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد،

و 400ألف طفل يمني يواجهون سوء تغذية حادا ً ويمكن أن
يموتوا إذا لم يتلقوا عالجا ً عاجالً».
سلمي للنزاع
ودعا األمين العام لألمم المتحدة إلى «ح ّل
ّ
اليمني وضرورة بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف»،
ّ
ّ
وحث «جميع األط��راف في اليمن على العمل مع المبعوث
سلمي للصراع».
األممي مارتن غريفيث للتوصل لحل
ّ
كما قال غوتيريس إن «اليمن يحتاج إلى تمويل للمساعدات
اإلنسانيّة بقيمة  3.5مليار دوالر هذا العام».
وفي السياق عينه ،قال وكيل األمين العام لألمم المتحدة
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للشؤون اإلنسانيّة مارك لوكوك« :نحن في مفترق طريق مع
اليمن يمكن أن نختار المسار المؤدي إلى السالم أو أن نترك
اليمنيين ينزلقون إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود».
وأضاف لوكوك أن «عمليات اإلغاثة المم ّولة بالشكل المالئم
ستمنع انتشار المجاعة وستوفر الظروف للسالم الدائم ،وإذا
لم ُتطعم الناس في اليمن فإنك تطعم الحرب في البالد».
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانيّة في العالم بسبب حرب
وحصار التحالف السعوديّ على البالد منذ آواخر آذار عام
.2015

�إعالنات
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2021/1/21على المتهم محمد خليل
إبراهيم جنسيته فلسطيني محل إقامته
مخيم عين ال��ح��ل��وة  -ال��ب��رك��ات وال��دت��ه
إنصاف عمره  1987أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2019/8/20وال يزال متواريا ً بالعقوبة
التالية تجريم المتهم محمد خليل إبراهيم
بجناية المادتين  125و 126من القانون
 98/673وإن��زال عقوبة األشغال الشاقة
المؤبّدة مع غرامة خمسين مليون ليرة
لبنانية تستبدل عند عدم الدفع بالحبس
يوما ً واح��دا ً عن كل خمسة وعشرين ألف
ل.ل وإسقاطه من حقوقه المدنية ومنعه
من التصرف بأمواله أو إقامة أي دعوى ال
تتعلق بحقوقه الشخصية وتعيين رئيس
قلم هذه المحكمة قيّما ً إلدارة أمالكه.
وفقا ً للمواد  125و 126من القانون
 98/673من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية مخدرات وقررت اسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2021/2/2
الرئيس المكلف ماضي
التكليف78 :
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2021/1/21على المتهم علي يوسف
جابر جنسيته فلسطيني محل إقامته مخيم
عين الحلوة والدته سميرة عمره 1971
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ  2019/8/20وال
ي��زال م��ت��واري�ا ً بالعقوبة التالية تجريم
المتهم علي يوسف جابر بجناية المادتين
 125و 126من القانون  98/673وإنزال
عقوبة األشغال الشاقة المؤبّدة مع غرامة
خمسين مليون ل��ي��رة لبنانية تستبدل
عند عدم الدفع بالحبس يوما ً واح��دا ً عن
كل خمسة وعشرين أل��ف ل.ل وإسقاطه
من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف
بأمواله أو إقامة أي دعوى ال تتعلق بحقوقه
الشخصية وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة
قيّما ً إلدارة أمالكه.
وفقا ً للمواد  125و 126من القانون
 98/673من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية مخدرات وقررت اسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2021/2/2
الرئيس المكلف ماضي
التكليف78 :
إعالن تلزيم
تقديم مطبوعات لزوم وزارة الخارجية
والمغتربين
بطريقة استدراج عروض
الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء
ال��واق��ع  ،2021/03/24تجري وزارة
الخارجية والمغتربين إستدراج عروض
لتلزيم تقديم مطبوعات ،وذلك في مركزها
ال��ك��ائ��ن ف��ي منطقة األش��رف��ي��ة  -مديرية
الشؤون اإلدارية  -الطابق الثاني
التأمين المؤقت  :مليون ليرة لبنانية .
طريقة التلزيم  :تقديم أسعار بطريقة
الظرف المقفل.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول على نسخة منه ،من مديرية
الشؤون اإلدارية والمالية – الدائرة اإلدارية
خالل أوقات الدوام الرسمي.
يجب أن تسلم العروض إلى قلم مصلحة
الديوان في وزارة الخارجية والمغتربين –
مصلحة الديوان – الطابق األول قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
تاريخ جلسة ّ
فض العروض.
بيروت في 2021/2/23
وزير الخارجية والمغتربين
شربل وهبه
التكليف 81 :
إعادة إعالن تلزيم أعمال التنظيفات في
مبنى ديوان المحاسبة
الساعة ال��ع��اش��رة والنصف م��ن يوم
اإلثنين الواقع فيه الثاني والعشرون من
شهر آذار  ،2021تجري إدارة المناقصات
في مركزها الكائن في بناية بيضون -
شارع بوردو  -الصنايع  -بيروت ،لحساب
دي��وان المحاسبة إع��ادة مناقصة تلزيم
أعمال التنظيفات في المبنى.
 التأمين المؤقت :ثالثة ماليين ليرةلبنانية فقط ال غير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
وال���ح���ص���ول ع��ل��ي��ه م���ن م��ب��ن��ى دي����وان
المحاسبة.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف84 :
إعالن إعادة تلزيم أعمال التنظيفات في
مبنى اإلدارة المركزية لوزارة الطاقة
والمياه لعام 2021
الساعة ال��ع��اش��رة والنصف م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه الثالث والعشرون من
شهر آذار  ،2021تجري إدارة المناقصات
في مركزها الكائن في بناية بيضون  -شارع
بوردو  -الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة والمياه  -مناقصة إع��ادة تلزيم
أعمال التنظيفات في مبنى اإلدارة المركزية
لوزارة الطاقة والمياه لعام .2021
 التأمين المؤقت :فقط خمسة ماليينليرة لبنانية ال غير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار. -العارضون المقبولون  :األشخاص

الطبيعيون والمعنويون اللبنانيون الذين
يتعاطون أعمال التنظيفات.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من وزارة الطاقة والمياه.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف87 :
إعالن تلزيم صيانة تجهيزات المعلوماتية
وتوابعها الخاصة بغرفة الخادم المركزي
 المديرية العامة للزراعة – وزارةالزراعة في المبنى الرئيسي في بئر حسن
والمصالح اإلقليمية
الساعة ال��ع��اش��رة والنصف م��ن يوم
اإلربعاء الواقع فيه الرابع والعشرون من
شهر آذار  ،2021تجري إدارة المناقصات
 في مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو  -الصنايع  -بيروت ،لحساب
وزارة ال��زراع��ة  -مناقصة تلزيم صيانة
تجهيزات المعلوماتية وتوابعها الخاصة
بغرفة الخادم المركزي -
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��زراع��ة  -وزارة
الزراعة في المبنى الرئيسي في بئر حسن
والمصالح اإلقليمية
 التأمين المؤقت :فقط خمسة عشرمليون ليرة لبنانية فقط الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعارت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري شهاب -
الطابق الثالث.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف94 :
إعالن إعادة تلزيم تقديم محروقات سائلة
لزوم وزارة الزراعة  -المديرية العامة
للزراعة
الساعة ال��ع��اش��رة والنصف م��ن يوم
اإلربعاء الواقع فيه الرابع والعشرون من
شهر آذار  ،2021تجري إدارة المناقصات
 في مركزها الكائن في بناية بيضون ش���ارع ب���وردو  -الصنايع  -ب��ي��روت،لحساب وزارة الزراعة  -إعادة تلزيم تقديم
محروقات سائلة
 التأمين المؤقت :فقط عشرة ماليينليرة لبنانية الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعارت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري شهاب -
الطابق الثالث.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف94 :
إعالن تلزيم صيانة آالت تصوير مستندات
لزوم وزارة المالية  -مديرية المالية
العامة
الساعة ال��ع��اش��رة والنصف م��ن يوم
الخميس الواقع فيه األول من شهر نيسان
 ،2021تجري إدارة المناقصات  -في
مركزها الكائن في بناية بيضون  -شارع
بوردو  -الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة
المالية  -مديرية المالية العامة  -مناقصة
تلزيم صيانة آالت تصوير مستندات.
 التأمين المؤقت/3,000,000/ :ل.لفقط ثالثة ماليين ليرة لبنانية الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من دائرة شؤون الموظفين
واللوازم والمحاسبة في مبنى وزارة المالية
 ساحة رياض الصلح – الطابق الثاني.يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف99 :
إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء عبارات
لتصريف المياه عبر أوتوستراد الضبية
إلى البحر (قضاء المتن)
الساعة ال��ع��اش��رة والنصف م��ن يوم
اإلثنين الواقع فيه التاسع والعشرون من
شهر آذار  ،2021تجري إدارة المناقصات
 في مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو  -الصنايع  -بيروت ،لحساب
وزارة األشغال العامة والنقل  -المديرية
العامة للطرق والمباني  -مناقصة تلزيم
مشروع أشغال إنشاء عبارات لتصريف
المياه عبر أوتوستراد الضبية إلى البحر
(قضاء المتن).
 التأمين المؤقت/200,000,000/ :ل.ل فقط مئتان مليون ليرة لبنانية الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الدروس
– مديرية المباني في وزارة األشغال العامة
والنقل.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف101 :

إعالن تلزيم أشغال تأهيل طرق في قضاء
زغرتا ( :إهدن  -كفرصغاب)  -عينطورين
 طريق عام توال (كرم سده  -الملعب) (بشنين  -داريا النهر)  -إهدن داخلي -زغرتا داخلي.
الساعة التاسعة والنصف م��ن يوم
اإلثنين الواقع فيه الثاني عشر من شهر
نيسان  ،2021تجري إدارة المناقصات
 في مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو  -الصنايع  -بيروت ،لحساب
وزارة األش��غ��ال العامة والنقل مناقصة
تلزيم أشغال تأهيل طرق في قضاء زغرتا :
(إهدن  -كفرصغاب)  -عينطورين  -طريق
عام توال (كرم سده  -الملعب) ( -بشنين
 داري��ا النهر)  -إه��دن داخلي  -زغرتاداخلي.
 التأمين المؤقت/350,000,000/ :ل.ل فقط ثالثماية وخمسون مليون ليرة
لبنانية الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.العارضون المقبولون :الذين تتوفر
فيهم الشروط المحددة في البند  24من
دفتر الشروط الخاص.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الدروس
– مديرية الطرق في وزارة األشغال العامة
والنقل الفياضية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف101 :
إعالن تلزيم مشروع أشغال إنشاء جسر
العيون في قضاء عكار
الساعة العاشرة والنصف م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه الثالثون من شهر آذار
 ،2021تجري إدارة المناقصات  -في
مركزها الكائن في بناية بيضون  -شارع
ب���وردو  -الصنايع  -ب��ي��روت ،لحساب
وزارة األشغال العامة والنقل  -المديرية
العامة للطرق والمباني  -مناقصة تلزيم
مشروع أشغال جسر العيون في قضاء
عكار.
 التأمين المؤقت/20,000,000/ :ل.ل فقط عشرون مليون ليرة لبنانية
الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الدروس
 مديرية المباني في وزارة األشغال العامةوالنقل.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف102 :
إعالن تلزيم شراء كميات من الملح
المطلوبة لإلستعمال على الطرقات الجبلية
أثناء فصل الشتاء
الساعة العاشرة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه األول من شهر نيسان ،2021
بدال ً من الساعة التاسعة والنصف من يوم
اإلثنين الواقع فيه األول من شهر شباط
 ،2021تجري إدارة المناقصات  -في
مركزها الكائن في بناية بيضون  -شارع
ب���وردو  -الصنايع  -ب��ي��روت ،لحساب
وزارة األشغال العامة والنقل  -المديرية
ال��ع��ام��ة للطرق وال��م��ب��ان��ي  -مناقصة
تلزيم ش��راء كميات من الملح المطلوبة
لإلستعمال على الطرقات الجبلية أثناء
فصل الشتاء.
 التأمين المؤقت/12,000,000/ :ل.ل فقط إثنا عشر مليون ليرة لبنانية
الغير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الصيانة
المركزية  -مديرية الطرق.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف102 :
إعالن
يعلن المجلس البلدي عن رغبته طرح
بطريقة المزايدة العلنية تلزيم استثمار
وتشحيل أشجار حرجية من نوع سنديان
(ع���دد  ،)4130ف��ي األح����راج المشاعية
العائدة إل��ى بلدية المنارة قضاء البقاع
الغربي العقاري رقم  1550المسمى الصير
الوسطى والعقار  1583المسمى قلقة
العش والعقار  1642المسمى خلة القصر
والذي يحدهم :
العقار رقم 1550 :
شرقا ً  :العقار 1446
غربا ً  :العقار رقم 1551
جنوبا ً  :العقار رقم 1583
شماال ً  :الحدود مع بلدة الصويري
العقار رقم 1583 :
شرقا ً  :العقارات – 1446 – 1445
.1449 – 1448 – 1447
غربا ً  :العقارات .1068 – 1067
جنوبا ً  :العقارات – 1051 – 1050
1536 – 1033 – 1532 – 1580 – 1052
– .1444 – 1442 – 1441 – 1537
شماال ً  :الحدود مع بلدة الصويري
العقار رقم 1642 :
شرقا ً  :العقارات – 1616 – 1613
.1641 - 1639 – 1617
غربا ً  :العقارات 1374 – 1371 – 1366
– .1390 - 1389 – 1381 – 1375
جنوبا ً  :العقارات 1643 - 1612
شماال ً  :العقارات – 1478 – 1382

1636 – 1480 – 1479
ستقام جلسة ال��م��زاي��دة ي��وم الجمعة
ال��واق��ع ف��ي��ه  2021/03/12الساعة
العاشرة صباحا ً في مبنى بلدية المنارة
فعلى الراغبين باإلشتراك ،الحضور إلى
وزارة الزراعة – مصلحة زراعة البقاع أو
دائ��رة التنمية الريفية في البقاع أو مركز
أح���راج عنجر أو بلدية المنارة لإلطالع
على دفتر الشروط المطلوب أثناء الدوام
الرسمي.
المنارة في 2021/2/26
رئيس بلدية المنارة
د.حسن أحمد أيوب
إعالن
يعلن المجلس البلدي عن رغبته طرح
بطريقة المزايدة العلنية تلزيم استثمار
وتشحيل أشجار حرجية من نوع سنديان
وملول (عدد  ،)2751في األحراج المشاعية
العائدة إل��ى بلدية المنارة قضاء البقاع
الغربي العقار رقم  1579المسمى قلعة
وادي النقار والعقار رقم  1580المسمى خلة
مراح رجب والعقار  1581المسمى ضليل
خلة الدبور والعقار رقم  1582المسمى
شميس وادي النقار والذي يحدهم :
العقار رقم 1579 :
شرقا ً  :أمالك خاصة
غربا ً  :عقارات خاصة وطريق داخلي
زراعي
جنوبا ً  :عقارات خاصة وأمالك عامة
شماال ً  :عقارات خاصة وأمالك عامة
العقار رقم 1580 :
شرقا ً  :أمالك عامة وأمالك خاصة
غربا ً  :عقارات خاصة
جنوبا ً  :عقارات خاصة وأمالك عامة.
شماال ً  :عقارات خاصة وأمالك عامة
العقار رقم 1581 :
شرقا ً  :أمالك عامة.
غربا ً  :أمالك خاصة
جنوبا ً  :أم�لاك خاصة  1548وأم�لاك
عامة العقار 1547
شماال ً  :أمالك خاصة العقار رقم 1532
وأمالك عامة 1529 – 1531
العقار رقم 1582 :
شرقا ً  :أمالك عامة.
غربا ً  :أمالك عامة العقار 1580
جنوبا ً  :أمالك خاصة
ش��م��اال ً  :أم�لاك خ��اص��ة وأم�ل�اك عامة
العقار 1547
ستقام جلسة ال��م��زاي��دة ي��وم الجمعة
ال��واق��ع ف��ي��ه  2021/03/12الساعة
العاشرة صباحا ً في مبنى بلدية المنارة
فعلى الراغبين باإلشتراك ،الحضور إلى
وزارة الزراعة – مصلحة زراعة البقاع أو
دائ��رة التنمية الريفية في البقاع أو مركز
أح���راج عنجر أو بلدية المنارة لإلطالع
على دفتر الشروط المطلوب أثناء الدوام
الرسمي.
المنارة في 2021/2/26
رئيس بلدية المنارة
د.حسن أحمد أيوب
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن
بصفته أح��د ورث���ة أح��م��د مصطفى عبد
الرحمن الخضر شهادة قيد بحصته بالعقار
 296جديدة القيطع
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب مصطفى إسماعيل مطر بوكالته
عن ورثة إبراهيم يعقوب سليمان شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  673مشحه.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سعد دي��اب عبدالله بصفته أحد
ورثة دياب محمد عبدالله شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  144الكواشرة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب خلدون أحمد طالب بوكالته عن
ماجد عمر الرفاعي سند بدل ضائع للمقسم
 6بالبلوك  Aبالعقار  74حلبا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب جوني مخول عبدو بوكالته عن
يوسف ابراهيم الخوري الحاج شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1639القبيات
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب وليد محمد الحايك سند بدل ضائع
للعقار  22كويخات
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب رام��ي محمد البدوي النجار سند
بدل ضائع للعقار  38المقسم  5العيون
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري

آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب دافيد يونان سمعان بوكالته عن
مريم مالك ماضي الوارثة من بديعة طنسي
ماضي الوارثة من غالية جرجس ماضي
وع��ن مالك ال��ي��اس ماضي كما طلب عن
يونان حبيب سمعان بصفته احد ورثته
كما طلب عن مريم مالك ماضي شهادات
قيد بدل ضائع للعقارات  255و 265عرقه
و  41و 530و 550و 569و 789و830
و 948و 1067و 1190و 1206و1217
و 1566و 1575و 1626بقرزال
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب عامر محمد حسن البقاعي بصفته
أحد ورثة محمد حسن البقاعي سند بدل

ضائع بحصته بالعقار  61قبة شمرا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب إبراهيم ريشار درغام بوكالته عن
خليل شفيق خليل شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  136هيتال
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سليمان علي غانم بوكالته عن
نصر غانم الغانم ب��دل ضائع بحصته
بالعقار  42الريحانية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
آفلين موسى

إعالم تبليغ
الموضوع تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة عكار -الدائرة اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية عكار -حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين
يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص
بوزارة المالية :
رقم
متسلسل

اسم المكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

13/01/2021 08/06/2020 RR195796806LB

1

نقوال أديب فارس 815178

2

نزيه خالد الكسار 12/01/2021 10/06/2020 RR195823988LB 1056909

تبدأ مهلة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 67 :
إعالم تبليغ
الموضوع تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
عكار -الدائرة اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن
في مبنى مالية عكار -حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين
يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص
بوزارة المالية :
رقم
متسلسل

اسم المكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

1

غ���ي���ث اب���راه���ي���م 44113
مخول

29/07/2020 RR195791653LB

13/01/2021

2

مركز حلبا الطبي 260717
للتصويرالشعاعي
والصوتي

29/07/2020 RR195791667LB

13/01/2021

3

منار عبد الستار 27/07/2020 RR195791786LB 2138929
عثمان

12/01/2021

4

ج��م��ع��ي��ة س��ي��دات 29/07/2020 RR195791874LB 3626897
ع����ي����ن ال����ده����ب
الخيرية اإلنمائية
اإلجتماعية

13/01/2021

5

29/07/2020 RR195797656LB

12/01/2021

فؤاد جرجس نقوال 172263

تبدأ مهلة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 67 :

التكليف رقم 74
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�أخبار  /تتمات

القومي ( ...تتمة �ص)1
�سعاده والحزب
ّ

النف�س ال�سورية ال تموت بخ�صالها وعطائها

أح��ي��ت منفذية سلمية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ذكرى مرور أربعين يوما ً عن رحيل الرفيق عماد
عجوب (أب��و زينة) فأقامت حفالً تأبينيا ً ش��ارك فيه إلى
جانب عائلة الراحل ،عدد من مسؤولي الحزب ،عضو المكتب
السياسي م��ازن ع��زوز ،وكيل عميد ال��دراس��ات والتخطيط
ميسر المال ،األمين نورس ميرزا ،منفذ عام منفذية سلمية
عدنان الجرف وأعضاء هيئة المنفذية وحشد من الرفقاء
والمواطنين وأصدقاء الفقيد .

افتتح الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء
الحزب واألمة وروح الفقيد ثم تحدّث زياد عزوز عن مناقب
وخصال الرفيق الراحل وتجسيده المبادئ السورية القومية
االجتماعية واألثر الذي تركه في المجتمع مؤكدا ً فيها على أن
النفس السورية ال تموت.
ثم ألقى وليد عجوب شقيق الرفيق الراحل كلمة آل الفقيد
شكر فيها رفقاء وأصدقاء الفقيد مؤكدا ً استمرار النهج القومي
قدوة للعائلة.

وألقى ناظر اإلذاعة غسان قدور كلمة منفذية سلمية تحدث
فيها على النظرة السورية القومية االجتماعية للموت واألثر
جسده
الذي تتركه النفوس العظيمة بعد فناء الجسد وهذا ما ّ
رفيقنا الراحل عماد في حياته مع رفقائه وأبناء مجتمعه
وال��ذي تجلى بقول حضرة الزعيم «ليست نكبة أن يموت
اإلنسان ولكن النكبة في االنسان الذي يعيش كأنه ميت».
التأبيني عرض فيلم قصير عرضت فيه صور
تخلّل الحفل
ّ
من مسيرة حياة الرفيق الراحل.

ترتقي مقاماته ومراتبه وحقيقته بارتقاء النفس (نوعا ً وسلوكاً) ،وأنّ تمظهر اإلنسان بالكيان
ّ
ينفك ارتباطا ً عن صالح النفس والعقل ،وعن صحة
البشريّ السليم خصوصا ً في جوهره ،ال
الرؤية وسالمة الهدف .وهو أيضاً ،أراد لتحدّي النفس واإلرادة أن ينتصر كديمومة حقيقة هذا
الوجود ،بتأكيد قوله« :إني ال أريد انتصارا ً باردا ً هيّنا ً بدون حرب».
ملحة وم ّثلت ضرورة ،على امتداد لبنان والعالم العربي.
قوميّة أنطون سعاده ،كانت حاجة ّ
فدليلنا إلى ذلك محطات خطرة من حق األمة المسلوب:
 مخاض الثورة العربية (.)1915 استهداف وحدة العرب وقوتهم ،عبر مؤامرة الجغرافيا والديموغرافيا بمبضع تقسيم مسمومفي قلب سورية (.)1916
 الوعد المشؤوم لـ «آرثر بلفور» (.)1917 وما لحق ذلك ،من احتالل الصهاينة لفلسطين ،ومن احتالل آخر اختبأ خلف عناوين االنتداب،وكذبة مساعدة شعوب بالد الشام على نيل استقاللها...
والدة سعاده ،وبالتالي حزبه ،كانت نعمة إنسانية استنهضت الهمم العزيزة في المنطقة،
وأسست مسبقا ً بشائر هزيمة العدوان على األمة بك ّل أشكاله.
وكسرت قيد إذالل األحرارّ ،
الكوني لمنظومة البشرية،
أنت هنا ،أمام أنموذج ومصداق لرجل أخاله استم ّد فكره من الضوء
ّ
بل وضروراتها وتفاعالتها .ث ّم راح ُيفلسِ فها (علما ً ومعرفة ونضاالً) ،وينظمها على نحو أن تمسي
برنامج الحضور الحيوي الفاعل في الحياة – ال االنقباض اإلنساني المقيت أو المريض ،وأص ّر
أن يدفع بمبانيه الفكرية والعقائدية هذه إلى ميدان النضال اإلنساني والمجتمعي واألممي (ليس
بحثا ً عن الحقيقة ،فهي كانت إيمانا ً راسخا ً لديه) بل سعيا ً إلحقاق الحق.
هذا الزعيم الذي كان خير خلف لخير سلف ،عاش في رحم الصوت النقي ،وكان الصدى الناصر
إعراب
لعذابات األرض وأبنائها ،فال عثمنة وال فرسنة وال صهينة ،نالت من وطنيته وعروبته ...وال
ٌ
عربي منعه من أن يصير حزب القومية المطلقة ،وحزب االجتماعية الملتقية
استعراب
غربي أو
ٌ
ٌّ
ٌّ
والمتقاطعة مع األديان والطوائف والملل والشعوب ...بعد أن يكون سور ّيا ً في الرحم األكبر :فال
أوصاله ّ
تقطعها جغرافيا مفروضة ،وال إنسانيته تقتلها أو تعيقها أقطار مستحدثة.
بل هو هو :أنطون سعاده – الزعيم والشهيد الحي ،وهو هو :الحزب السوري القومي االجتماعي
 المقاوم ،معاً ،واجها الظلم والقتل ...المؤامرات واالتهامات ،وما سقطا ،إنه الشرف بعينه!نعم ،رأيت نظيرا ً من هذا ،في حقبات م ّرت وأخرى ال تزال( :جمال عبد الناصر – حافظ األسد
– اإلمام موسى الصدر – اإلمام الخميني )...روعة التقاطع والتكامل في ما بينها ،وبينهم ،تبعث
على األمل وتجدّد الروح ...وتنتصر للنفس األعلى – خارج حطام الجسد والمادة ،وخارج قطار
األعداء والعدوان.
في يوم والدته ،نحتاج إلى صوت سعاده وفكره ،وإلى الرحم الحاضن لالستمرار وللبقاء .كما،
وإلى صيغة ومنبر الوحدة بين أعضاء الجسد الواحد – حماية لهذه الروح وقدسيتها.
إنّ الحزب الذي استطاع التح ّرر من سجن وخطيئة الطائفية – طوال مسيرته ،لهو قادر اليوم
على إهداء الزعيم في مولده ما ينزع طائفية الـ «أنا» فينا – أينما وجدت وأ ّيا ً كنا ،تلك التي تج ّرد
منها سعاده ،فبقي ح ّيا ً وأضحى فخراً.

السياسي في حركة أمل.
*عضو المكتب
ّ

ما دالالت انفجار ( ...تتمة �ص)1

وا�شنطن تطلب ( ...تتمة �ص)1
الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب
ضمن سياسة خارجية موحدة وهذا صعب
ومعقد» .فـ»الراعي يدرك بحسب المصادر أنه
بطروحاته تلك يخدم السياسات الخارجية
فقط وال تملك قوة التنفيذ على أرض الواقع،
فأغلب اللبنانيين ال يريدون هذه المشاريع
وال توازن القوى الداخلي واإلقليمي وحتى
الدولي يسمح بذلك ،وبالتالي ال تقدم وال
تؤخر سوى أنها ت��ؤدي إلى توتر سياسي
وطائفي في الساحة اللبنانية» .وأضافت
ال��م��ص��ادر« :ل���و أراد األم��ي��رك��ي��ون السير
بمشروع التدويل لكانوا عدلوا مهام القوات
الدولية في الجنوب وبالتالي وال تملك أي
دولة جرأة التدخل في لبنان تحت عنوان
السيطرة عليه وفق القرار  ،1701وبالتالي
ما التصعيد األميركي والتماهي الداخلي معه
إال في إطار سياسة الضغط على حزب الله
وحلفائه إال للزوم تخديم الموقع األميركي في
التفاوض مع إيران في ملفها النووي وملفات
المنطقة».
ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله لم ولن
يقطع الحوار والتواصل مع الكنيسة وال يريد
التصعيد ول��م ي��ر ّد على ال��راع��ي بالتصعيد
مراعاة للبيئة المسيحية ،وألن��ه يعرف أن
هذا المشروع يستهدف التحالف بين الحزب
ورئ��ي��س الجمهورية تحت ع��ن��وان أن هذا
التحالف أدى إلى خراب البلد وضرب السيادة
وقطع العالقات مع الدول العربية».
وفي غضون ذل��ك ،لم يبرز أيّ جديد على
صعيد تأليف الحكومة ،ف��ي ظ��ل استمرار
التباعد بين رئيس الجمهورية ميشال عون
والرئيس المكلف سعد الحريري في مقاربة
شكل الحكومة وأسماء الوزراء فضالً عن الثلث
المعطل .فيما يُص ّر الحريري بحسب أوساط
مستقبلية لـ«البناء» على مواصفاته للحكومة
التي سيترأسها أي «حكومة اختصاصيين ال
ينتمون ويتبعون في قرارهم للكتل السياسية
وأن ال يملك أي طرف الثلث المعطل والهدف
من هذه المواصفات بحسب المصادر عدم
ق��درة أي م��ك�� ّون ف��ي الحكومة على تعطيل
قرارها والتحكم بمصيرها وبالتالي تعطيل
البلد وتتعطل مع المؤسسات واإلصالحات
وتستفحل األزمات ويبقى باب الدعم المالي
الدولي مسدودا ً ويأخذ البلد طريقه النهائي
نحو االنهيار ويفقد المواطن الثقة بالحكومة
ويعود إلى الشارع ونكرر تجارب سابقة ال

سيما تجربة سقوط حكومة الحريري بعد
ثورة  17تشرين  ،2019لذلك الحريري غير
مستع ّد لتكرار تجارب فاشلة يدفع ثمنها من
رصيده السياسي والمعنوي ويدفع معه
لبنان الثمن األكبر».
في المقابل ،تستغرب مصادر التيار الوطني
يأسر الحريري بين
الحر الجمود القاتل الذي ُ
ج��دران أربعة ال يقوم بأي حركة أو مبادرة
أو ت��ش��اور م��ع رئيس الجمهورية ،مشيرة
لـ«البناء» إلى أنه «لو كان لدى الحريري نوايا
حسنة وإرادة باتجاه تأليف الحكومة لفعل
الكثير وقدم االقتراحات تلو االقتراحات وعمل
مع رئيس الجمهورية على تذليل العقد وتنقية
الوزراء من بين اللوائح المقترحة والمعروضة
لتأليف حكومة وفاقيّة وتوافقيّة ومنتجة
وقادرة على مواجهة األزمات» ،لكن الحريري
ّ
«فضل السفر بجوالت أقرب
أضافت المصادر
ال��ى السياحة السياسية لرهانه على أن
الخارج يملك مفاتيح التأليف في لبنان لكن
الواقع يجافي الحقيقية ورهانه ويؤكدان بأن
الحكومة تولد في لبنان».
ولفتت المصادر الى أن «البعد الداخلي
أساسي في عملية تأليف الحكومة فسعد
الحريري يشعر بتهديد شقيقه بهاء الحريري
ولهذا يحاول أن يتشدد ألن��ه م ّتهم شعبيا ً
وم��ن المرجعيات السنية وم��ن السعوديّة
بأنه ضعيف .وهذا أحد أهم أسباب التشدّد
الحكومي من جهته».
وكتب بهاء الحريري على «تويتر» قائالً:
«بعد التج ّمع الشعبي في بكركي ،عدت وأكدت
هاتفي عن
اليوم لغبطة البطريرك عبر اتصال
ّ
دعمي التام لمواقفه ومبادرته التي يدعو فيها
الى «الحياد الفعّ ال».
وحضر ملف الحكومة في قصر بعبدا في
لقاء رئيس الجمهورية مع سفيرة فرنسا آن
غريو .وأج��رت السفيرة غريو مع الرئيس
ع��ون جولة اف��ق عامة وت��ط�� ّرق البحث الى
«األزم��ة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد
ح��ل��ول سريعة تسفر ع��ن تشكيل حكومة
تواجه الظروف الصعبة التي تم ّر بها البالد».
وتم تأكيد «وق��وف فرنسا الى جانب لبنان
لمساعدته على تجاوز األزمات التي يمر بها،
ال سيما أن الشعب اللبناني يستحق ان يعيش
مطمئنا ً ومرتاح البال وفي ظروف اجتماعية
واقتصادية افضل».
وفيما نقل زوار رئيس المجلس النيابي

التعليق ال�سيا�سي

مع المرحلة الثالثة
سجل عداد كورونا تحسنا ً خالل األسبوع األخير بعدد اإلصابات بشكل واضح ،وبعدد
ّ
الوفيات بشكل أقل وضوحاً ،وظهرت معطيات تقول إن المشكلة بدأت تظهر بنسبة ٍّ
تفش
عالية في البيوت والمناطق الواقعة في األطراف بعدما تراجعت في المدن وأماكن العمل،
بحيث صارت السيطرة على الوباء مرتبطة بالتقيّد باإلجراءات الوقائيّة وليس باإلقفال.
التحسن مع البدء بخطة اللقاح الوطنيّة ،رغم ما تواجهه من مشاكل
من المهم تزامن
ُّ
كثيرة تتمثل بنسبة كبيرة بضعف اإلقبال في المناطق األكثر خطورة بنسب تفشي الوباء،
وبعض المشاكل التقنيّة بتوجيه رسائل الدعوات للمستحقين قياسا ً بمناطق التلقيح
ومراكزها المعتمَدة بحيث يعتمد تسلسل األحقيّة كعامل أحاديّ ويتكدّس الذين تبلّغوا
بحقهم باللقاح في مركز واحد بينما تبقى مراكز أخرى شبه فارغة ،ومشاكل من نوع توافر
اللقاحات بأعداد أكبر من المدع ّوين بما يفتح باب االستنساب للقيّمين على مراكز التلقيح،
وكلها مشاكل تعمل وزارة الصحة على معالجتها ،في تجربة تخاض للمرة األول��ى،
ويخوضها العالم ويواجه مشاكل مشابهة تستدعي التفاهم واالبتعاد عن التصيّد والتن ّمر،
كما حدث في قضية تلقيح النواب التي تح ّولت الى قضية رأي عام ،رغم أن العدد هو فقط
أحد عشر نائباً ،وقرار التلقيح واختيار المركز كان من وزارة الصحة ،ورغم أن بروتوكول
منظمة الصحة العالميّة يتضمن دعوة لجعل تلقيح المسؤولين الحكوميين الذين يت ّولون
تسيير الشؤون العامة ضمن األولويات.
مع تد ّفق ك ّميات من اللقاح على لبنان خالل الشهور المقبلة تقدَّر بمئات اآلالف ستكون
هناك فرصة إلنهاء مرحلة حساسة من حملة التلقيح تطال األكثر عرضة لالختالط واألخطر
بتع ّرضهم لإلصابة ،ما يعني توفير فرصة لتخفيض عدد اإلصابات وعدد الوفيات.
تبقى اإلجراءات الوقائيّة ،خصوصا ً لبس الكمامات هي العامل الحاسم الذي باحترامه
والتزامه سيكون ممكنا ً دخول مرحلة إنهاء اإلقفال.

نبيه ب���ري ام��ت��ع��اض��ه م��ن مشهد بكركي
السبت الماضي وتخ ّوفه من انعكاساته على
األوض��اع السياسية والحكومية في البلد،
ج��دد المكتب السياسي لحركة أم��ل بعيد
الملحة لتجاوز
اجتماعه األسبوعي «الدعوة
ّ
ال��م��زاي��دات السياسية ،وط��رح اإلش��ك��االت
الدستورية والقانونية ،واإلس��راع بإنجاز
تشكيل الحكومة لمعالجة حالة االنهيار
الحتمي للوضع االقتصادي واالجتماعي،
وانعكاسه على االستقرار األم��ن��ي ،وال��ذي
لن يُبقي ألي طرف حصة أو دورا ً لتحقيق
مصالحه الخاصة نتيجة هذا االنهيار ،وأبرز
تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر
صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية ،وتخطيه
كل الحدود وانعكاسه ارتفاعا ً جنونيا ً في
األسعار بعيدا ً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها
الوزارات المعنية».
على صعيد آخ��ر ،وغ���داة انتهاء المهلة
المحدّدة لرفع المصارف رساميلها وسيولتها،
عقد أمس اجتماع برئاسة حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ضم المجلس المركزي ولجنة
الرقابة على المصارف ،ودرس الملفات التي
تقدمت بها المصارف بعد انقضاء استحقاق
شباط ،لعرض ما رفعته المصارف بشأن
التزامها بالتعاميم المتعلقة بالمالءة بالدوالر.
وأفيد أن لجنة الرقابة تدرس ملفات المصارف،
ومن لم يتم ّكن منها من تأمين نسبة الـ 3%
سيولة للمصارف المراسلة قد يُمنح فترة
تمديد محدودة.
وتساءلت مصادر مالية كيف للمصارف
التي ادعت بأنها ال تملك األم��وال واحتجزت
ودائ��ع الناس وأقفلت أبوابها ،تأتي بأموال
من الخارج خالل بضعة أشهر لرفع سيولتها
واحتياطاتها بناء على تعميم مصرف لبنان؟!
م��ص��ادر «ال��ب��ن��اء» كشفت أنّ «ع���ددا ً من
المصارف باعت أصولها في الخارج مثل مصر
واألردن والعراق وسورية ،لتكوين السيولة
وجزءا ً منها لزيادة رأس المال وأجبرت عددا ً
من حملة أسهمها على المساهمة في تكوين
رأس مالها».
وفيما علمت «البناء» أنّ مصرف لبنان
استعجل تطبيق التعميم وم��ارس ضغوطا ً
ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال��م��ص��ارف ب��ه��دف اس��ت��خ��دام
ه��ذه الرساميل اإلضافية لدعم احتياطه
المخصص لسياسة الدعم في ح��ال طالت
األزمة .لكن كبير المحللين االقتصاديين في

بنك بيبلوس نسيب غبريل أوض��ح في هذا
السياق لـ«البناء» أنّ «ال��م��ص��ارف وقعت
ب��أزم��ة سيولة كباقي االق��ت��ص��اد اللبناني
وليست منعزلة عنه .وهذه األزمة نتجت عن
اإلقبال الكثيف للمواطنين على سحب الودائع
من المصرف في تشرين  .»2019مشيرا ً إلى
أنّ «المصارف ال تستطيع التص ّرف بهذه
السيولة بل ستضعها في مصرف مراسل
بحساب مح ّرر من كل االلتزامات األخرى .كما
أنّ مصرف لبنان أكد بأنّ السيولة ستستخدم
لصالح إعادة ضخ جزء كبير من األموال في
االقتصاد اللبناني».
أما عن تأثير هذه الخطوة على موضوع
استعادة الودائع ،فلفت غبريل إلى أنّ «قيمة
سندات اليوروبوند التي تخلّفت الدولة عن
سدادها والتي تح ّمل المصارف قسما ً كبيرا ً
منها ،تمنع المصارف م��ن إع��ادة ال��ودائ��ع
للمودعين ،لكن عندما تستعيد المصارف
أموالها ستعيد الودائع تدريجيا ً ألصحابها».
على صعيد أزمة الكهرباء ،وفيما زاد تقنين
التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية
وتحديدا ً في بيروت ،أعلنت مؤسسة كهرباء
لبنان بأنّ جميع المناطق اللبنانية سيشعر
بما فيها منطقة ب��ي��روت اإلداري����ة ،بالبدء
بالتحسن التدريجي في التغذية بالتيار
الكهربائي ،بعد االنتهاء من تفريغ ما تبقى من
حمولتي الناقلتين البحريتين المعنيتين في
كل من معملي الجية الحراري ودير عمار.
وفيما دخلت البالد في المرحلة الثالثة من
خطة إع��ادة الفتح ،نشرت المديرية العامة
ل��ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي اإلج����راءات وم��راح��ل
التخفيف التدريجي لقيود اإلغالق اعتبارا ً من
تاريخ .1/3/2021
«يُحظر ال��خ��روج وال��ول��وج إل��ى الشوارع
والطرقات اعتبارا ً من الثامنة مساء ولغاية
الخامسة صباحا ًمن كل يوم .و ُتمنع التجمعات
على الشواطئ واألرصفة باستثناء الرياضة
الفردية ،وتبقى الحدائق العامة مغلقة .و ُتمنع
التجمعات والمناسبات االجتماعية والدينية.
ويُستثنى من حظر التجول والولوج العاملون
في القطاعات المسموح لها العمل  24ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل
 1888إص��اب��ة ج��دي��دة بفيروس ك��ورون��ا،
رفعت إجمالي الحاالت المثبتة إلى .376921
وس��ج��ل��ت  51ح��ال��ة وف���اة ج��دي��دة ،رفعت
ُ
اإلجمالي إلى .4743

في حقيقتها وفعاليتها تتخطى ك ّل المستويات والسقوف التي بلغتها عالقة العدو «اإلسرائيلي»
بالدول العربية األخرى التي وقعت معه معاهدات صلح واستسالم .ومن هذا المنظور جاء االنفجار
ليكشف وجها ً من وجوه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين وبوضوح.
أما عن االنفجار بذاته ،فإنّ أحدا ً من الدول أو الكيانات أو المنظمات أعلن شيئا ً عن صلته به أو
مسؤوليته عنه ،كما أنّ اإلعالن عن االنفجار كخبر من كيان العدو «اإلسرائيلي» جاء بالتقسيط
وتد ّرجا ً نقطة نقطة ،فمن نفي «إسرائيل» علمها باالنفجار كليا ً ثم نفيها علمها بهوية السفينة ،إلى
نفيها العلم بحقيقة ما حصل من انفجار ،إلى اإلقرار بأنّ السفينة هي لـ «إسرائيل» ،ثم القول بأنها
تع ّرضت النفجار من دون أن تعرض ألسبابه إلى خروج نتنياهو متهما ً إيران بأنها وراء االنفجار
وصوال ً إلى تحديد «إسرائيل» كيفية وقوع الحادث وتحميل طهران المسؤولية عنه مع قول وزير
«إسرائيلي» بأنّ «إيران استخدمت ألغاما ً بحرية لضرب سفينة «إسرائيلية» األسبوع الماضي ثم
الجنوبي مدّعية أنها تنتقم من إيران بسبب تفجيرها
قيام «إسرائيل» بالعدوان على ريف دمشق
ّ
للسفينة «اإلسرائيلية» في خليج عُ مان ،ك ّل ذلك يرسم مسارا ً يعكس ظاهرا ً على األق ّل مدى التخبّط
«اإلسرائيلي» في التعامل مع الحادث واإلرباك في التصرف ،الحادث الذي لم تجد «إسرائيل»
عالجا ً أوليا ً له سوى تنفيذ حلقة من سلسلة اعتداءاتها على سورية وادّعائها بأنها تعمل ض ّد
«الوجود اإليراني فيها».
بيد أنه وتخطيا ً لإلرباك الصهيوني هذا ،أو عدم حصر الموضوع فيه ،فإنّ أسئلة مه ّمة ال ب ّد من
طرحها انطالقا ً من الواقعة التي حصلت ،أسئلة تحدّد اإلجابة عليها مالمح المرحلة الجديدة التي
قد تدخلها المنطقة عامة وخطوط النقل الدوليّة البحرية التي تم ّر فيها ومستقبل تلك الحركة على
تلك الخطوط بشكل خاص.
والسؤال األول يتمحور حول الفاعل ومَن يقف خلف االنفجار؟ وأهداف الفاعل وما رمى إليه؟
والثاني طبيعة االنفجار وكيف حصل؟ والثالث يرتبط بمستقبل األمن في الخليج ومنه إلى بحر
الجغرافي
االستراتيجي من حيث البضاعة (النفط) أو من حيث الموقع
عُ مان ،حيث خطوط النقل
ّ
ّ
لكونه حلقة الوصل بالشرقين األوسط واألقصى.
اإليراني
وفي اإلجابة عن السؤال األول ننطلق من االتهام «اإلسرائيلي» إليران ،ونستمع إلى الر ّد
ّ
رسمي أنّ «اتهام نتنياهو بشأن
الفوريّ عليه ،حيث إنّ الخارجيّة اإليرانيّة أعلنت وفي موقف
ّ
تنصل إيران
السفينة «اإلسرائيلية» غير صحيح وأمن الخليج الفارسي مه ّم لطهران ،وهنا نقول إنّ ّ
من المسؤولية يخفف من خطورة المفاعيل التي كانت تريد أحداثها فيما لو كانت هي الفاعل ما
يقودنا في سياق لبحث عن الفاعل إلى طرح  3فرضيات يمكن إلحداها أن تجيب على السؤال :أولها
أن يكون االنفجار نتج اثر حادث عارض على متن السفينة ،والثاني أن يكون االنفجار نتيجة عمل
معا ٍد جاء من خارج السفينة ،والثالث أن تكون «إسرائيل» هي نفسها نفذت العملية إلنتاج بيئة
تالئمها إلنشاء منظومة أمن في الخليج تسعى إلى إنشائها بقيادتها وهي ص ّرحت أكثر من مرة في
معرض الحديث عن اتفاقات ابراهام عن نيتها في إنشائها وضرورتها.
بيد أنه ومع عدم إمكانية الوصول إلى تحقيق جدي يحدّد طبيعة االنفجار وسببه إال ما تسمح
به «إسرائيل» وألنّ «إسرائيل» صاحبة مصلحة في اتهام إيران من أجل الوصول لألهداف التي
ذكرت ،فإننا نقول بأنّ االنفجار إذا كان بيد خارجية (أيّ ليس حادثا ً عارضا ً وال عملية «إسرائيلية»
مدبّرة) ومع نفي إيران صلتها بالموضوع حرصا ً منها على أمن الخليج وطرق المواصالت فيه،
يكون من المه ّم التفكير بطرف ثالث بدأ يتحرك في المنطقة إثر اتفاقات «التطبيع» ليبلغ أطراف
التطبيع أنّ اتفاقات أبراهام ستكون مدخالً لإلخالل بأمن المنطقة وليست عنصرا ً في استقرارها،
كما أنّ هذه النتيجة يمكن األخذ بها سواء كانت «إسرائيل» هي الفاعل أم سواها ،ويمكن القول مع
هذا التص ّور «التطبيع مع العدو ُمفسِ ٌد ألمن المنطقة».
أما عن مستقبل خطوط المواصالت البحرية في المنطقة ،فإنّ التفجير بذاته ،أو إذا تك ّرر بصيغ
أخرى من شأنه أن يطرح مسألة أمن المواصالت البحرية في المنطقة ،وكيف سيكون التصرف من
قبل األطراف ذات الصلة بالموضوع فهل تتلقى دول الخليج الرسالة األوليّة وتكبح جماح التطبيع
خاصة في ما تقوم به اإلمارات عالنية وبوقاحة متحدّية مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين
في اندفاعاتها نحو عالقات مع العدو؟ أم تقع تلك الدول في الفخ «اإلسرائيلي» وتسارع إلى بلورة
منظومة أمنية في الخليج تقودها «إسرائيل» وتر ّوج لها تحت عنوان حماية أمن المنطقة وطرق
المواصالت فيها؟
إنّ انفجار السفينة التي يملكها شخص من كيان العدو ،وأيا ً كان الفاعل ،يمكن أن يؤشر إلى
مرحلة جديدة على صعيد األمن في المنطقة في فترة زمنية دقيقة تراجع فيها أميركا استراتيجيتها
في الشرق األوسط وتتجه للتسلل منه باتجاه الشرق األقصى .ولهذا أرى أخذ المسألة من قبل
أصحاب العالقة بأمن الخليج على أقصى درجات الجدية وال يكون تبسيط للموضوع من جهة
ّ
يحضر من جهة أخرى .وهنا ستجد إيران نفسها مسؤولة عن الدفاع عن
كما ال يكون إهمال لما
شواطئها وخطوط مواصالتها البحرية على جانبي مضيق هرمز وكامل الخليج ،وتكون سلسلة
المناورات البحرية التي سبق لها وأجرتها في المنطقة مفيدة للبناء عليها في هذا اإلطار .ويبقى أن
تفهم الدول العربية في الخليج أنّ إدخال العدو إلى الدار هو بمثابة إضرام النار في حجراته.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

م�ستقبل العالقات ( ...تتمة �ص)1
اإلجابة على ذلك مثار جدل كبير ،لم يحسم بعد مثل هذا الجدل .فالتصريحات الصادرة عن
إدارة بايدن ،بأنّ الرئيس ق ّرر نشر التقرير ،وأنه يقرأه جيداً ،وفور استخالصه برؤية لهذا التقرير،
خلص إلى أنّ االتصال بمحمد بن سلمان خارج اهتماماته أو خياراته ،ألنه المسؤول األول عن
الجريمة ،وأنه يصل بالملك سلمان وأبلغه بأنّ ولي العهد الحالي ،هو مَن قام بالجريمة وارتكب
فعالً فاضحا ً بما فعله باغتيال جمال خاشقجي .ورغم معرفة بايدن ،بأنّ الملك سلمان الذي تعدّى
التسعين عاماً ،غير مدرك وغير قادر على ممارسة سلطاته ،وأنه أطلق يد نجله محمد بن سلمان
في ك ّل شؤون الدولة ،الذي بدوره قام بالسيطرة الكاملة على ك ّل مفاصل الدولة السعودية .وقام
بإطالق مبادرة ( 20ـ  ،)30لتحديث المملكة والخروج من «الوهابيـة القديمة» ،وإطالق المبادرات
بإدخال األغاني والديسكو والمالهي والسينما ،وقيادة المرأة إلخ...
بل قام بدور المحلل لتطبيع العالقات بين الكيان الصهيوني وبين دول خليجية (اإلمارات –
البحرين) ،باإلضافة إلى السودان والمغرب ،والتقى محمد بن سلمان ،بنتنياهو في منطقة نيوم،
وبمشاركة وزير خارجية أميركا السابق ،تمهيدا ً لتأسيس العالقات السعودية الصهيونية بعد
نجاح ترامب ،حسب تقديرهم .ولكن جاءت العواصف بما ال تشتهي السفن ،وسقط ترامب،
مهب الرياح نتيجة خيارات محمد بن سلمان الفاشلة.
وأصبحت السعودية في ّ
بل إنّ المعلومات المتداولة والصادرة عن إدارة بايدن ،طبقا ً لما نشرته كبريات الصحف القريبة
من الرئاسة والمخابرات األميركية ،تؤكد أنّ الرئيس بايدن ،ق ّرر عدم االتصال نهائيا ً بمحمد بن
سلمان ،لعدم اعترافه بواليته للعهد ،وأنه من الضروري إعادة ترتيب مقاعد الحكم والسلطة في
المملكة .وطرح في هذا السياق إعادة أحمد بن عبد العزيز إلى الصدارة مرة أخرى ،وكذلك محمد
بن نايف ،وهذا األمر خطير للغاية وصادم للملك سلمان ونجله محمد (ولي العهد الحالي) ...فإذن
العرش الحالي مهدّد في المملكة ،وقد تكون له تداعيات خطيرة بال ّ
شك على توازنات اإلقليم.
ويمكن بلورة دوافع إدارة بايدن ،على انتهاج هذا الخيار الذي يتركز في نشر التقرير الذي
يتض ّمن فضح جريمة محمد بن سلمان ،ومن ساعده من رؤساء أو ملوك في اإلقليم في تنفيذ
الجريمة ،ثم رفض االتصال بولي العهد الرسمي ،متهما ً إياه بأنه غير شرعي ومجرم في حق
العدالة باغتيال عمدي لجمال خاشقجي ،وكذا المطالبة بإعادة المستحقين لمناصب الحكم في
المملكة سواء على مستوى الملك أو على مستوى ولي العهد ،في ما يلي:
أوالً :اهتمام إدارة بايدن – في إطار إدارة الوقت أمام الرئيس – في الداخل األميركي إلعادة

التوحد ،ومواجهة شاملة مع فيروس كورونا الذي اجتاح نحو نصف مليون وفاة – حتى اآلن،
و( )30مليون إصابة ،ونسبة شفاء تتجاوز النصف بقليل! وبالتالي فإنّ أول تح ٍّد لهذه اإلدارة،
هو تقليل انتشار الفيروس وتقليل الوفيات ،وزيادة نسبة الشفاء ،وعودة االقتصاد األميركي إلى
دورته الطبيعية ،على الرغم من تصريحات بايدن الصادمة ،التي أعلن فيها أنّ كورونا مستمرة في
أميركا حتى نهاية العام المقبل ،وأنه يسعى للسيطرة والمواجهة.
ثانياً :االستمرار في فضح وتوجيه اتهامات لترامب عن أفعاله اإلجراميّة في حق أميركا ،ومن
بينها التستر على مجرم ،تابع ألميركا ،ارتكب جريمة حمقاء في حق اإلنسانيّة ،ويستدعي ذلك
محاكمته ،ومحاكمة ك ّل من اشترك في اإلعداد والتخطيط والتنفيذ لها ،وفي مقدّمتهم محمد بن
سلمان (ولي العهد غير الشرعي في المملكة) على حسب تقديرات إدارة بايدن.
ثالثاً :سعي إدارة بايدن ،لتبييض صورة الواليات المتحدة وحزبها الديمقراطي ،وذلك بغسل
يدها من مساندة المجرمين والحكام المستبدّين في العالم وفي مقدّمتهم اإلقليم العربي والشرق
أوسطي .ومن ثم تأتي أولوية بايدن ،في نشر التقرير وفضح النظام السعوديّ .
رابعاً :إعطاء األولوية في اإلقليم ،للملف النووي إليران ،وخلق اآلليات لعودة أميركا إلى االتفاق
النووي الذي سبق أن وقعه أوباما الديمقراطي في يوليو  .2015وقد يسبّب ذلك خلالً لبعض
الوقت في العالقات األميركية مع الكيان الصهيوني ،والمملكة السعودية .وجميع المخرجات عن
إدارة بايدن ،تؤكد العودة ،ورفع العقوبات عن إيران.
خامساً :لجوء إدارة بايدن ،إلطالق يد الشركاء األوروبيين في اإلقليم ،لتخفيف األعباء عن أميركا
في هذه المرحلة .ولذلك فإنه من المتوقع حصول تنسيق عا ٍل بين الطرفين األميركي واألوروبي.
فأميركا حسب تقدير بعض الخبراء ،لها ثالثة أهداف في المنطقة ،البترول ،واالستقرار ،والحفاظ
على الكيان الصهيوني .وقد تراجعت أهمية العنصرين (البترول واالستقرار) ،وبدأت أميركا في
التدريجي من المنطقة خاصة سورية والعراق ،واإلقليم في حالة مخاض كبير من اآلن
االنسحاب
ّ
ومستقبالً .لذلك فإنني أرى أنّ اإلقليم يرقد على صفيح ساخن وفي طريقه للتح ّول وإعادة الهيكلة،
وأنّ العالقات السعودية األميركية في طريقها نحو األزمة .ودعونا نرقب وننتظر لنرى.

*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،واألمين العام المساعد للتجمع العربي
اإلسالمي لدعم خيار المقاومة ،ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.
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الأول من �آذار

مديرية الثقافة في منفذية طرابل�س في «القومي» احتفلت بميالد زعيم النه�ضة
ّ
النه�ضوي للم�ؤ�س�سات الجديدة
ديمة �شما :بق�سم الزعامة في الأول من �آذار ولد المفهوم

قطع قالب الحلوى

جانب من الحضور

عشي
بمناسبة األول م��ن آذار م��ي�لاد باعث
النهضة أنطون س��ع��اده ،أقامت مديرية
الثقافة التابعة لمنفذية ط��راب��ل��س في
ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتــماعي
اح��ت��ف��اال ً ح��ض��ره ع��دد م��ن أع��ض��اء هيئة
المنفذية وهيئة المديرية وجمع من الرفقاء
والمواطنين.
بدأ االحتفال بالنشــيد الوطــني اللبناني
وال��ن��ش��ي��د الرســمي ل��ل��ح��زب الســوري
القــومي االجتماعي ،ث�� ّم كلــمة تعريف
وترحــيب ،ألقاها مذيع المديـــرية أحمد
صافي متحدثا ً عن معاني المناسبة .فبيان
األول من آذار ،تاله ناموس المنفذية أحمد
علي حسن.
وأل��ق��ى األم��ي��ن ال��ي��اس عشي كلمة من
وحي المناسبة ،فقال :في األول من آذار
نفرح بعودة النوارس المهاجرة عنا قسرا ً
ونفرح أكثر عندما تكون أوغ��اري��ت على
رأس مستقبليها .في األول من آذار أعود
الى سعاده أتذ ّكر قوله« :الحزب نشأ لجعل
موحدة» فيزداد يقيني بأن
األمة السورية
ّ
أهميّة أنطون سعاده ال تختصر بتأسيسه
للحزب السوري القومي االجتماعي بل في
األخص
فكره النهضويّ ومناقبيّته وعلى
ّ
ق��درت��ه ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال��م��ش��اع��ر القومية
وتعميمها وإخراجها من قفص الكيانيّة
ال��ى رح��اب األم��ة وتحريرها م��ن طقوس
العصبيات الدينية والعرقية التي برزت
بحدّة مع بدء االنتداب الفرنسي واإلنكليزي
على األراضي السورية».
أم��ا كلمة المديرية فألقــاها محــمد
حجازي ومما جاء فيها :في األول من آذار
بــدء تاريخ أمة اعتبرها البعـــض اندثــرت
وت�لاش��ت ف��ي حين ان األول م��ن آذار هو
تاريخ والدة زعيم نهضة هذه األمة الذي
وضع الخطوط الرئيسيّة لهويتها القومية
االجتماعية.
أض��اف :مَن نحن؟ وما الذي جلب على
شعبي هذا الويل؟ من هنا انطلق أنطون

حسن
س��ع��اده بالعمل على نهضة ه��ذه األم��ة
بالعلم والمعرفة ),,,( ،وتقدم فكر سعاده
مجتثا ً أدران الطائفية والفئوية والعشائرية
من النفوس مستدركا ً مدى خطورتها مما
ش ّكل رعبا ً حقيقيا ً على أصحاب المصالح
الضيّقة والمشبوهة والمرتبطة بالعمالة
لألجنبي الذين عملوا بالوسائل كافة للنيل
ّ
من فكر أنطون سعاده فكانت المؤامرة
باغتياله».
وتابع قائــالً :نحن اليوم وبكــل مرارة
وألم نتأســف على مــا يجــري لهــذه األمة
م��ن وي�لات نتيجة إدراكــنا ومعرفتــنا
أنها من نتائج «وع��د بلفــور» المشؤوم
و»سايكس بيكو» الجديدة التي نراها اليوم
كما كانت منذ أكثر من قرن تريد أن تعيدنا
لمجاهل التاريخ فهل نقف مكتوفي األيدي؟
نتوحد على
إرادتنا في هذه المناسبة أن
ّ
قاعدة األخ�لاق القوميّة االجتماعيّة التي
ه��ي ال���روح واالت��ج��اه وال��ه��دف وأن نبقى
أوفياء للنهج .
كلمة منفذية طرابلس ألقتها ديمة شما
فأشارت إلى أن األول من آذار هو النور الذي
أضاء عتم أمتنا ،وهو الوهح المتوقد الذي
حمل معه كل الحق والخير والجمال ،إنه
انبعاث للحياة ألمة عظيمة.
وق��ال��ت :أي��ه��ا ال��رف��ـ��ـ��ق��اء ي��ا م��ن آمنتم
بالقضية التي تساوي وجــودكم مارسوا
فعل العقيدة القومية االجتماعية في كل
تفاصيل حياتكم ..لقد أثبتم أن عقيدتكم
راسخة في وجداننا وتراثنا وأن العقل
واع بهذه
البطولي ه��و تجسيد إلي��م��ان
ٍ
العقيدة.
أض��اف��ت :ل��م يشأ س��ع��اده العظيم أن
يكون يوم والدته يوما ً عاديا ً تقليدياً ،بل
أراد أن يكون يوما ً يرمز الى والدة المفهوم
النهضوي للمؤسسات ،فيوم ذهب بعض
رج��االت النهضة لمعايدته بيوم ميالده
حاملين له ال���ورود ،استقبلهم ب��أن أدّى
قسم الزعامة ،فغدت الزعامة مؤسسة من

شما

مؤسسات الحزب.
وتابعت :نحن ف��ي ح��زب ال��ف��داء ال��ذي
يواجه مشاريع التقسيم والتفتيت والتبعية
ويقاوم كل أشكال التسويات والمساومات،
لذا سنكون على ال��دوام تجسيدا ً لوقفات
العز وليكن عهدنا لزعيمنا ولجميع شهدائنا
وآلالم أبطالنا ومجاهدينا في نسور الزوبعة
ولجرحانا ...أن نكون أوفياء لهذا الحزب

حرب

حجازي

العظيم في كل ساح نخوضها فكرا ً وصراعا ً
دفاعا ً عن أمتنا.
وختمت شما ق��ائ��ل��ة :وع��د منا ألمتنا
ولزعيمنا ولألجيال التي لم تولد بعد بأن
نستم ّر في مسيرة الصراع حتى انتصار
قضيتنا.
بعد الكلمات أنار رفقاء المديرية بالشموع
محيط مكتب المنفذية في الجميزات.

مديرية وادي خالد في «القومي» �أحيت عيد مولد باعث النه�ضة
بري العبداهلل :منا�سبة ليعود ّ
كل �سوري �إلى فكر �أنطون �سعاده ونظرته الثاقبة �إلى الحياة

أحيت مديرية وادي خالد التابعة لمنفذية عكار
في الحزب السوري القومي االجتماعي عيد مولد
باعث النهضة أنطون سعاده ،باحتفال رمزي في
دارة مدير المديرية بري العبدالله ،وحضور أعضاء
الهيئة وجمع من القوميين.
وال��ق��ى ال��م��دي��ر ب��ري العبدالله كلمة م��ن وحي
المناسبة جاء فيها:
نجتمع في األول من آذار عيد مولد باعث النهضة
السورية القومية االجتماعية انطون سعاده الذي
رسم طريق الحياة بكل سخائها ..بالعطاء الفكري
وبالدم ي َ
ُض ّخ من أجل أن تبقى هذه الحياة متجدّدة.
لقد جعل الحياة عطا ًء وتضحي ًة« ،أم��وت ألحيا»،
فالحياة روح وفكر« ،قد تسقط أجسادنا أما حقيقتنا

فقد فرضت نفسها على هذا الوجود».
أضاف :اليوم وبالدنا تعاني آالما ً عظيمة لم يسبق
لها مثيل .اننا نؤمن ب��أنّ طريقنا طويلة وشاقة،
ألنها طريق الحياة وأبناء الحياة وال يثبت عليها إال
األحياء وطالبو الحياة ..أما األموات وطالبو الموت
فيسقطون على جوانب الطريق ..لذلك «ليس عا ًرا
أن ننكب ولكنه عار إذا كانت النكبات تحولنا من
أشخاص أقوياء إلى أشخاص جبناء» .نحن رغم ك ّل
هذه المحن والمؤامرات التي تتع ّرض لها أمتنا نؤمن
بأنّ فينا قوة لو فعلت لغيّرت وجه التاريخ وبدّدت ما
يُحاك من دسائس ومؤامرات…
في هذه المناسبة يجب أن يعود ك ّل سوري مؤمن
ببالده وحريتها وسيادتها الى فكر أنطون سعاده

ونظرته الثاقــبة ال��ى الحياة وإدراك��ـ��ـ��ه المبــكر
الناضج الواعي للمخـــاطر التي تع ّرضت لها والتي
رسمت لمستقبلها مما نعانيه بوضوح اآلن ..إنّ
أفــكار سعاده التي جعلها دســتورنا وإيمــاننا
تظــهر اليوم الحاجة الى اإليمان بهــا وتطبيــقها
من أجل حماية األمة والوطن من األخطار المحدقة
والمحيطة.
عندما نستقبل األول من آذار ونتذ ّكر مولد سعاده
فيه تتجدّد فينا الحياة التي رسمها ألمتنا عبر مبادئ
الحزب السوري القومي االجتماعي وما غرسته تلك
المبادئ في نفوسنا.
القضية القومية المقدسة تنمو وتتقدّم متغلّبة
على جميع هذه الصعوبات .فال استمرار للحرب ،وال

توالي المحن ،وال سقوط الفاشلين ،يُزعزع مقدار ذ ّرة
من إيماننا بالنصر.
إننا نعتقد أنّ لنا نفوسا ً ال يمكن أن تذوب وتفنى،
قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها
على هذا الوجود .وال يمكن أن تزول.
لذلك نحن حركة صراع ،لذلك نحن حركة قتال،
حركة صراع بالمبادئ التي نحمل ،وقتال بالدماء
الحارة التي تجري في عروقنا ،والتي سوف تح ّول
أرض هذا الوطن الى وطن الزوبعة الحمراء المنطلقة
لتحطيم ك ّل نذالة وك ّل قبح ،ولتصل بهذا الشعب
الى المجد ،لذلك نحن أوفياء للمؤسسات وللعقيدة
وثابتون على النهج ،نهج الزعيم المؤسس الذي
نهتدي بتعاليمه وقدوته نحو النصر األكيد.

بري العبدالله يلقي كلمته
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يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

درد�صة �صباحية
هل نحن «خير اأمة قد اأخرجت للنا�س؟»
} يكتبها الياس ّ
عشي

كيف نباهي بأننا «خير أ ّمــ ًة قــد أخرجت
للناس» بعد أن تقاعدنا ،وشخنا ،وسكتنا
عن هذا االنحدار األخالقي الذي لم يصل إلى
هذا المستوى حتى في عصر االنحطاط؟
وك ـيــف نــواجــه أطــفــال ونــســاء وشيوخ
ورجال فلسطين ،واليمن ،والشام ،ولبنان،
والـعــراق ،بعد أن تح ّولنا إلــى شهود زور،
وتهافتنا على التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
بل كيف ندفع عنهم الجوع والمرض والعراء
والموت إذا كنّا نحن المجرمين ،وكانوا هم
الضحية؟
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مديرية بي�صور في «القومي» بالتعاون مع جمعية «نور» تفتتح مركز ًا ً
طبيا في بي�صور
بمناسبة األول من آذار ،عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده ،افتتحت خلية الطوارئ الصحية في
مديرية بيصور التابعة لمنفذية الغرب في الحزب السوري القومي اإلجتماعي مركزا ً طبيا ً بالتعاون مع
جمعية «نور» ،بحضور ناظر العمل والشؤون االجتماعية في منفذية الغرب سلطان العريضي وعدد من
المسؤولين والقوميين والمواطنين إضافة الى عدد من األطباء.
يقدّم المركز مجموعة من الخدمات الصحية ،والمستلزمات الضرورية من أدوية وماكينات أوكسيجن
متخصص بالصحة
وأس ّرة طبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا .ويخدم في المركز طاقم طبّي
ّ
العامة وأمراض الرئة .إضافة إلى شعبة مؤلفة من أطباء أمراض عصبية ومعالجين نفسيين لمتابعة
ومعالجة االضطرابات الناتجة عن تفاقم األوضاع االقتصادية وتحدّيات كورونا.
ويتعاون المركز مع  Medical Technology Centerلتقديم أفضل جودة ونوعية للخدمات
الطبية.
وأشار العريضي الى أنّ افتتاح المركز الطبي في بيصور تطلب جهودا ً مضنية ،وتعاونا ً مع جمعية
نور وعدد من المؤسسات ،ومساهمات من أصحاب األيادي البيضاء ،وذلك من أجل تقديم الخدمات
الصحية ألبناء بيصور وك ّل المواطنين في نطاق منفذية الغرب ،لنواجه معا ً وباء كورونا.
أضاف :نشكر ك ّل من تعاون وساهم معنا إلنشاء هذا المركز الطبي الذي نأمل أن يوفر الخدمات
الصحية المطلوبة.

اآخر الكالم
الأول من اآذار بداية تاريخ جديد
لأمة عرفت تاريخها

} أحمد سيف الدين*

كل المحطات واألدوار ووقفات العز في مسيرتنا ولدت
من رحم آذار ،ذلك ،ألنّ األول من آذار هو التاريخ كله وهو
الحاضر كله ،والمستقبل.
األول من آذار ،مولد باعث النهضة الذي أنشأ حزبا ًنهضويا ً
مقاوما ً مصارعا ً في سبيل الحق والحرية.
األول من آذار ،بداية تاريخ جديد ألمــة عرفت تاريخها
وهويتها وحقيقتها وقضيتها .وبــدايــة اإلن ـســان الجديد
المناقبي المؤمن بحقه وحقيقته ،والعامل في سبيل انتصار
قضيته.
وألننا نعمل لحياة األمــة ،عــزا ً وارتـقــا ًء ،فعلى جميعنا أن
يتعاضد ،صفا ً واح ــداً ،قلبا ً واح ــداً ،وإنتما ًء صــادقـا ً مؤيدا ً
بصحة العقيدة.
أخطر ما يته ّدد حزبنا ،هو تبرير األخطاء والباسها ثوب
الصواب! هذا إمعان في االنفصال عن منظومة القيم القومية
وعــن الـمــؤسـســات الـتــي تـصــون ال ـحــزب .إن تعطيل عمل
المؤسسات عن الفعل يرمي إلى جعلها تدور في فلك جاذبية
مس
األفــراد ،وخــارج إطــار الحزب
التنظيمي السليم ،وهــذ ّ
ّ
بوحدة الروح التي هي أبرز دعائم حزبنا.
أنـطــون سـعــاده هــو َمــن وضــع الــدسـتــور ،وهــو َمــن أنشأ
المؤسسات ،وكل تعديل على الدستور قامت به المؤسسات،
يستم ّد قــوتــه مــن الـمــؤســس ،لــذلــك ،فليتوقف البعض عن
القراءات المجتزأة واالجترارات غير المفيدة.
دستور الحزب مصون بعمل المؤسسات ودماء الشهداء
وتضحيات القوميين ،وسـعــاده هــو القائل« :أنــا أمــوت أما
فباق».
حزبي ٍ
القوميون االجتماعيون يؤمنون بقضية تساوي وجودهم،
فال يسيرون خلف أفــراد أضاعوا البوصلة واشتبه عليهم
الدستور ،فاضحوا دعاة تفلت من نظام المؤسسات.
نحو تسعة عقود وحزبنا في خضم المواجهة ،مواجهة
ضــد يـهــود ال ـخــارج وال ــداخ ــل ،وخ ــالل مسيرته إنجازات
ومحطات مضيئة ،لكن ما هو مؤسف ،ما يعترضه من أزمات
في داخله ،وفي ظروف استثنائيّة تستوجب أن يكون الحزب
أقوى وأفعل!
الملح اآلن وفي كل وقت :لماذا إصــرار البعض
والسؤال
ّ
على االختالف مع نهج انطون سعاده؟ ولماذا تدفيع الحزب
ضريبة باهظة في المراحل التي المألى بالتحديات.
بالدنا أمام الكثير من االستحقاقات العاصفة بالمتغيّرات
والتحديات في األمن واالقتصاد والصراع ،وال مناص لنا إال
المواجهة والمقاومة والصراع بخطة قومية معاكسة للخطة
الصهيونية ،وأن نعمل لتحقيق غاية حزبنا ببعث نهضة
قومية تصون أمتنا في حقها وسيادتها واستقاللها.
إننا مدع ّوون لصون حزبنا وأن نذهب جميعا ً الى المؤتمر
العام والمجلس القومي في أيار المقبل ،لنصوغ المقررات
والتوصيات التي تزخم عملنا الـحــزبــي ،ولننتخب قيادة
للحزب.
إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على الحزب
وبالعمل الج ّدي والدؤوب لنصل لعقد المؤتمر العام فنطرح
فيه اآلراء التي تغني وإجــراء انتخابات حزبيّة تعيد لحمة
القوميين االجتماعيين بدالً من التشرذم الحاصل اآلن وليكن
شعارنا جميعاً ،كلنا للحزب.
*عضو المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
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