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فيينا تنهي الأوراق التح�ضير ّية بانتظار الموافقات النهائ ّية ...ودياب يعود بوعود قطر ّية

مجل�س الق�ضاء الأعلى يحيل غادة عون �إلى التفتي�ش ...وهي ت�ؤكد الم�ضي بملفاتها
ّ
ّ
يج�سد تط ّلعات ال�سوريين
الرئا�سي
ي�ستعدون لال�ستحقاق
القوم ّيون
ال�سوري :الأ�سد ّ
ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
أنهت اللجان التحضير ّية التي انبثقت عن اجتماعات فيينا األوراق التمهيدية
لمساري العودة األميركية عن العقوبات مرفقا ً بجداول زمنية ،وبالتوازي العودة
اإليرانية لاللتزامات المنصوص عنها في االتفاق الموقع عام  ،2015بالتزامن
مع خطوات رفع العقوبات ،كما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن
المطروح على الطاولة هو حصرا ً العودة لالتفاق بصيغته السابقة من دون أي بحث
بتعديالت ،من دون إضافة أية قضايا للتفاوض مثل البرنامج الصاروخي اإليراني
والنزاعات اإلقليمية .وتوقعت المصادر أن يشهد األسبوع المقبل بعد تشاور
الوفود مع مرجعيّاتها في واشنطن وطهران ،جولة نهائيّة من البحث في الصياغات
الرئيسي من
الفوري للجزء
التي تجعل االتفاق صالحا ً لإلعالن لبدء مسار التنفيذ
ّ
ّ
التعهدات ،التي تتض ّمن فتح باب المتاجرة الدولية أمام إيران ورفع العقوبات عن
مصارفها ومؤسساتها النفطية وتحرير ودائعها المحجوزة ،وبالمقابل تخفيض
إيران لتخصيب اليورانيوم الى  3,75%وفقا ً لنصوص االتفاق وعودة المفتشين
التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران.
لبنانيا ً اختتم رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دي��اب زيارته ال��ى قطر،
وقالت مصادر تابعت الزيارة إن دياب سمع التزاما ً قطريا ً بم ّد يد العون للبنان
يخص مشاريع إع��ادة النهوض باالقتصاد
بصيغة ق��روض واستثمارات في ما
ّ
اللبناني ،لكن بعد والدة الحكومة الجديدة ،من دون أن يعني ذل��ك االمتناع عن
تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان في المرحلة الراهنة ،سواء أكانت

مساعدات عينية في المجاالت الصحية والغذائية أو مساعدات نقدية للمساهمة في
تمويل مشاريع دعم العائالت األشد فقراً.
القضائي أنهى مجلس القضاء األعلى يومه الطويل بعد االستماع
على الصعيد
ّ
القضائي،
التفتيش
الى
عون
بموجبه
أحال
بيان
بإصدار
عون،
غادة
الى القاضية
ّ
ودعاها لاللتزام بقرار مدعي عام التمييز بنقل ملف المتابعة القضائيّة لقضايا
التحويالت المالية من يدها ،فيما قالت مصادر حقوقيّة متابعة للملف إن القاضية
عون ستلتزم بالمثول أمام التفتيش القضائي لكنها ستحتفظ بحقها بمالحقة ملف
التحويالت المالية بعدما حصلت على معلومات مه ّمة من الداتا التي تسلمتها من
مكتب شركة مكتف بعد المداهمة .وتوقعت المصادر ان تتواصل الجهود لسحب
الملف من التداول بما يضمن تطبيق قرار مجلس القضاء األعلى وحفظ إمكانية
إطالع القاضية عون على مسار القضية بصفتها مدعيا ً عاما ً استئنافيا ً لجبل لبنان،
حيث تتم متابعة الملف على يد أحد قضاة هذه النيابة العامة.
سعيا ً لمالقاة االستحقاق الرئاسي السوري يواصل القوميون حشد صفوفهم
يجسد تطلعات الشعب السوري
للمشاركة تحت ش�ع��ار ،الرئيس بشار األس��د
ّ
بالوحدة والسيادة ،وفقا ً لما قاله رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي
اإلجتماعي في سورية صفوان سلمان.
السياسي في الحزب السوري القومي االجتماعي عضو القيادة المركزية
أكد رئيس المكتب
ّ
للجبهة الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان أن االستحقاقات الدستورية وفي مقدّمتها
االستحقاق االنتخابي الرئاسي هو شأن وطني بامتياز ،وإنّ القوميين االجتماعيين ينظرون
(التتمة ص)6

الرئيس الدكتور بشار األسد

الطبيعي في العراق بلغ �أكثر من  110تريليونات قدم مكعب
احتياط الغاز
ّ

نقاط على الحروف

بغداد�« :سينوبيك» ال�صين ّية تفوز بعقد لتطوير حقل المن�صور ّية
أعلنت وزارة النفط العراقية ،أم��س ،ف��وز شركة «سينوبيك»
الصينية بعقد لتطوير حقل المنصورية الغازي شرقي البالد.
وقالت ال��وزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة األنباء العراقية
(واع) ،إن»ش��رك��ة سينوبيك الصينية ف��ازت بعقد تطوير حقل
المنصورية الغازي في محافظة ديالى» ،والبالغ مخزونه 4.5
تريليونات متر مكعب من الغاز ،وتوجد فيه أربعة آبار.
وكانت وزارة النفط العراقيّة قد ألغت في أكتوبر/تشرين األول
الماضي ،عقدا ً سابقا ً لتطوير الحقل المذكور مع تحالف شركات
مك ّون من «ت��ي.ب��ي.أي.او» التركية و»كوكاز» الكورية الجنوبية
و»كويت انرجي» الكويتية.
وعام  2010فازت تلك الشركات بعقد تطوير حقل المنصورية
الغازي ،بيد أن التوترات األمنية في البالد حالت دون تحقيق تقدم
في تطوير الحقل.
وبدأ العراق إنتاج الغاز الطبيعي بالتزامن مع إنتاج النفط وذلك
في عام  ،1927عندما تدفق النفط من حقل «بابا كركر» في كركوك،
إال أن الغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا ً من دون االستفادة منه،
منذ ذلك الوقت.
وتفيد تقارير ،بأن العراق يهدر حوالي  62بالمئة من إنتاجه من
الغاز أي ما يعادل  196000برميل من النفط الخام يومياً ،وفي هذا
هدر مالي كبير ،وهو ٍ
كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.
وبحسب تقرير لشبكة «روداو» العراقية ،فإن للعراق مصدرين
للغاز الطبيعي ،أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي
يتميز استثماره بقلة التكاليف ،إذ ال يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر
واستخراج لكونه يأتي مصاحبا ً للنفط المستخرج ،وال يحتاج إال الى
مد األنابيب والتسويق ،مشيرا ً إلى أن  70بالمئة من الغاز الطبيعي
العراقي هو من هذا النوع.
أم��ا المصدر الثاني لغاز ال��ع��راق ،هو الغاز الحر ال��ذي يتميّز
استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر

ال�صهيوني
�أطماع العدو
ّ
في مياه النيل!
د .محمد سيد أحمد
ليست المرة األولى التي نتحدث فيها عن أطماع العدو
الصهيوني التاريخية في األرض العربية ،وتحدثنا قبل
سنوات وفي مناسبات عديدة عن أطماع العدو الصهيوني
المعلنة عبر اللوحة الشهيرة المعلقة على مدخل الكنيست
اإلسرائيلي «ح��دودك يا إسرائيل من الفرات إل��ى النيل»،
وكان تركيزنا دائما ً على المشروع التوسعي الصهيوني
الذي يرغب في ض ّم وابتالع مساحات شاسعة من األرض
العربية ومنها بالطبع األرض المصرية ،لكن اليوم سوف
نركز في هذه اللوحة بشكل أعمق ومن زاوية رؤية مختلفة
وهي أطماع العدو الصهيوني في مياه نهر النيل ،فالعبارة
واضحة وال تحتاج لتأويل فعندما تكون دولتهم المزعومة
من ال�ف��رات إل��ى النيل يعني ذل��ك وم��ن دون م��وارب��ة أنهم
طامعون في مياه هذا النهر العظيم.
ونحاول في السطور اآلتية تقديم أدلة وبراهين أخرى
تؤكد وتدعم ه��ذه ال��رؤي��ة بعيدا ً عن ه��ذه اللوحة المعلقة
ف��وق مدخل الكنيست ،حيث ترجع األطماع الصهيونية
في مياه نهر النيل قبل تأسيس الكيان الصهيوني بسنوات
طويلة ،حيث تؤكد المصادر التاريخية أنّ تيودور هيرتزل
مؤسس الحركة الصهيونية والذي عاش خالل الفترة من
 1860وحتى  1904وقام في عام  1896بنشر كتابه
الشهير بعنوان «الدولة اليهودية» ناقش فيه إقامة كيان
لليهود مدّعيا ً أنهم يشكلون قومية وعلى الشعب اليهودي

(التتمة ص)6

لأجلكم ال لأجلها...
عودتكم �إلى �سورية
ناصر قنديل

واالستخراج ،ويشكل  30%من الغاز العراقي.
وتشير اإلحصائيات ،إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي
بلغ أكثر من  110تريليونات قدم مكعب ،يحرق منه  700مليون قدم

مكعب ،بحسب التقرير ،الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا ً لعدم
وجود البنية التحتية وسوء اإلدارة والتخطيط وعجز الحكومات
المتعاقبة.

«�أونروا» تطلق من�صة رقم ّية
فل�سطيني
لـ � 540ألف طالب
ّ

ال�سناتور �إليزابيث وارن تدعو لتقييد
الم�ساعدات الأميركيّة لـ «�إ�سرائيل»

أطلقت منظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين (أونروا) منصة
تعليمية رقمية لنحو  540ألف طالب فلسطيني وذلك لضمان انتظام
تعليمهم رغم جائحة كورونا.
وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها اإللكتروني أن هؤالء الطالب
وهم من أبناء الالجئين يدرسون في  711مدرسة في مناطق عملها
بالشرق األوسط.
وأضافت «في حاالت الطوارئ ،مثل جائحة كوفيد -19أو فترات النزاع
المسلح ،فإن أطفال الجئي فلسطين غالبا ً ما يكونون غير قادرين جسديا ً
على الوصول إلى مدارسهم ،مما يع ّرضهم لخطر انقطاع تعليمهم».
وتابعت «األون��روا» أنه لهذا السبب أنشأت هذه المنصة التعليميّة
الرقميّة باللغتين العربية واإلنكليزية للطالب من المرحلة االبتدائيّة إلى
الثانوية في األردن وسورية ولبنان وكذلك في الضفة الغربية وقطاع
غزة.
وقالت المنظمة إنها ملتزمة «بتوفير تعليم جيد وجامع ومنصف لجميع
طالبها ،سواء في أوقات االستقرار النسبي أو في حاالت الطوارئ» ،مؤكدة
الرقمي ُتع ّد أحدث مك ّون في منظومة األونروا
على أن «منصة التعلّم
ّ
االعتيادية لتفعيل البرامج والموارد بسرعة أثناء األزمات».

اقترحت السناتور
الديمقراطية األميركية
إل���ي���زاب���ي���ث واري����ن
أن ت��ن��ظ��ر ال���والي���ات
ال��م��ت��ح��دة ف��ي تقديم
م��س��اع��دة م��ش��روط��ة
ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ،وذل��ك
خالل المؤتمر السنويّ
لحركة «جي ستريت»
اليهودية األميركية،
ال��ذي انعقد االثنين،
كما ذك��ر م��وق��ع «ذي
انترسبت» األميركي.
وقالت وارن ،وهي
ممثلة لوالية ماساتشوستس في كلمتها« :أنا أؤيد المساعدة العسكرية لـ
«إسرائيل»» ،مشيرة إلى أن هذه المساعدة هي «كالفيل في الغرفة» ،أي أحد
ال يريد مناقشة القضية .وأضافت وارن« :لكن إذا كنا جادين في وقف التوسع
االستيطاني والمساعدة في دفع الطرفين (اإلسرائيلي والفلسطيني) نحو
حل الدولتين ،فسيكون من غير المسؤول عدم التفكير في كل األدوات التي
لدينا تحت تصرفنا» .وأوضحت أن من بين هذه األدوات «تقييد المساعدات
العسكرية من منع استخدامها في األراضي المحتلة .إذ من خالل االستمرار
في تقديم المساعدة العسكرية من دون قيود ،فإننا ال نقدم أي حافز لـ
«إسرائيل» لتعديل مسارها».
وك��ررت وارن ،خالل خطابها في مؤتمر «جي ستريت» ،دعمها لحل
التوسع المستمر للمستوطنات الصهيونية في الضفة
الدولتين ،وأدانت
ّ
الغربية ،ودع��ت «إسرائيل» لمساعدة الفلسطينيين في الحصول على
لقاحات ضد فيروس كورونا .ودعت وارن إدارة بايدن إلى إعادة وصول
الفلسطينيين إلى السفارة األميركية في القدس ،وإع��ادة فتح مكتب وفد
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة ،واتخاذ خطوات إلنهاء
الحصار المستمر واألزمة اإلنسانية التي نتجت عنه في قطاع غزة.

 عاش الكثير من الحكام العرب ومعهم أغلب السياسييناللبنانيين أكذوبة رحيل الرئيس السوري بشار األسد ،وبنوا
على انتظارات متواصلة منذ عشر سنوات سياسات ثبت أنها
مجرد أوه��ام .فخالل سنوات الحرب الممتدة من  2011الى
 ،2016تاريخ تحرير حلب من الجماعات اإلرهابيّة المسلحة،
أرجأ الجميع مرة تلو مرة مواعيد مق ّررة ومتوقعة لرحيل األسد،
على إيقاع مراهنات وتهديدات ،تو ّرط فيها رؤساء دول عظمى
على رأسهم الرئيس األميركي السابق ب��اراك أوباما .وعندما
خابت هذه المراهنات وثبت ان سورية وجيشها ورئيسها قد
تجاوزوا منطقة الخطر ،بدأت مراهنات جديدة عنوانها فرضيات
تفاهمات دولية وإقليمية تشترك فيها واشنطن وأنقرة والرياض
بتنحي األسد
من جهة وموسكو وطهران من جهة موازية تنتهي
ّ
لفتح الباب أمام تسوية تعيد ترتيب البيت السوري على قاعدة
تقاسم النفوذ والجغرافيا في سورية جديدة تخ ّيلها الكثيرون
وبنوا عليها سياساتهم.
 تدخل سورية السنة الحادية عشرة من الحرب ،وهيتستعد لالستحقاق الرئاسي الذي يعرف الجميع أنه يغلق باب
المراهنات على كذبة اسمها تسوية دولية إقليمية يكون فيها
تقاسم سورية ومستقبل رئيسها على طاولة التفاوض .فمن
يريد أن يقرأ في السياسة يجب أن يكون قد استنتج أن موسكو
وطهران من باب التقدير االستراتيجي لمكانة سورية في حلف
آسيا الجديدة ،والتقدير السياسي والعسكري لشروط تماسك
سورية كحليف ،متفقتان على أن مكانة الرئيس بشار األسد
ليست أمرا ً يملك أحد القدرة على وضعه على طاولة البحث إال
إذا أراد خوض حرب مع شريحة واسعة من السوريين والقسم
األكبر من جيشها ،وخسارة الجغرافيا والديمغرافيا اللتين
تمثالن نقاط قوة حضور روسيا وإيران من البوابة السورية،
فكيف إذا كانت هذه المكانة أص�لاً موضع ارتياح وثقة لدى
موسكو وطهران ،وكان القرار الروسي اإليراني واحدا ً ومضمونه
االستثمار على هذه المكانة لمواصلة معركة الحسم في سورية
وصوال ً الى النصر النهائي.
 مع والية جديدة للرئيس بشار األسد تمت ّد لسبع سنواتمقبلة ،على الجميع أن يعيد حساباته ،فيغادر األكاذيب واألوهام
أوالً ،ويغادر ثانيا ً فرضيّة أن االنفتاح على سورية هو جائزة
تقدم لسورية وأنها مكافأة مشروطة بموافقة سورية على مواقف
تلبي من خاللها شروطا ً عربية ،سواء باعتبار االنفتاح اعترافا ً
بشرعيّة الدولة السورية ومؤسساتها أو من خالل ما يعنيه من
تبعات اقتصادية ومالية ،ألن هذه الفرضية ستقابل بالرفض من
سورية ،وقد تأقلمت سورية مع وضع جديد سياسي واقتصادي،
وهي تتأقلم أكثر ،والغياب العربي سيجعل المساهمات الروسية
واإليرانية التي بدأت تتنامى وتتحول الى التزامات أكثر جدية،
سترتب مع الغياب العربي تموضعا ً اقتصاديا ً جديدا ً لسورية
يصبح فيه الحضور العربي ثانوياً ،وتبدو روسيا وإي��ران
عازمتين على رفع هذه المساهمات الى درجة تتيح تجاوز الكثير
من األزمات التي تعيش سورية تحت وطأتها ،حيث يكفي شطب
فاتورة المحروقات من الضغط على سوق الصرف حتى يستقيم
سعر الليرة السورية على حد مقبول ،وتتوافر مصادر الطاقة
للمنتج والمستهلك فتنشط الدورة االقتصادية.
 العرب واللبنانيون منهم مدع ّوون لقراءة من نوع آخر،وقوامها أن سورية تقف في المنطقة على ضفة الحلف المنتصر،
وأن اآلخرين يقفون بدرجات متفاوتة على ضفاف األحالف
الخاسرة ويواجهون تحدّيات يشكل االنفتاح على سورية
عامل قوة في مواجهتها ،فالوصول الى إعالن العودة األميركية
الى االتفاق النووي من دون تعديل ومن دون األخذ بالتطلعات
الخليجية صار مسألة وقت قصير ،وقد ت��و ّرط الخليج بعار
التطبيع ومنح شواطئه المقابلة إليران لمخابرات االحتالل ،وهو
من يحتاج سورية لترسيم سلمي لعالقاته مع إيران ،وبالتوازي
يواجه الثنائي المصري السوداني الذي استند في الدفاع عن
ثرواته وحقوقه المائيّة بوجه مشروع س ّد النهضة األثيوبي الى
تحالفات ظهر أن إثيوبيا تحظى بدعمها الوافر ،حيث مصالح تل
أبيب بالوصول الى حصة من مياه النيل جعلت األموال األميركيّة
واألوروبيّة والسعوديّة واإلماراتيّة تتدفق على مشروع السد رغم
(التتمة ص)6
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الوطن � /سيا�سة

معركة الأميرك ّيين في اليمن
تتر ّنح في م�أرب
} د .وفيق إبراهيم
هناك َمن يعتقد أن هزيمة قوات هادي الموالية للسعودية في مارب
هي أكبر من هزيمة للمشروع األميركي – السعودي في اليمن.
فمأرب التي حقق أنصار الله تقدما ً ملحوظا ً في معظم اتجاهاتها
ليس مجرد ناحية جغرافية تتمتع بمميزات بشرية ونفطية وموقع
جغرافي هام وكتلة بشر ّية ال بأس بها ودور أساسي في الحرب على
اليمن من جهات أخرى.
لذلك من الواجب التنويه أن مأرب تجمع بين أهميات استراتيجية
واقتصادية وتاريخية وزراعية ونفطية وقوة بشرية معتدلة 700
ألف نسمة وهي البوابة الى الشمال ومخازن النفط والغاز.
والمعروف عن أهلها ش�دّة بأسهم كما كانت تصفهم ملكة سبأ
فعلي مشكلين تلك الهراوة
وحافظوا على ه��ذا ال��وص��ف بتطبيق
ّ
اليمنيّة التي ال تكل وال تمل في دفاعها عن منطقتها مع كامل يمنها
السعيد.
ه��ذا ج��زء من تلك المعارك التي ت��دور رحاها على أرض مأرب
وتثبت أن المعركة أميركية صرفة ،والدليل أن خط الدفاع عن مأرب
هو أميركي سعودي الى ان يتبين ان المنطقة مألى بالنفط والغاز ما
يؤكد االهتمام األميركي بها والتالعب السعودي بها أسبابه نفطية
استراتيجي على عالقة بضرورات استمرار الحرب
وغازية وموقع
ّ
يمني يصل بقبائلها إلى خط الحدود مع
على اليمن ومنع أي انتصار ّ
السعودية .وهذا يعني سقوط السعودية نفسها وتضعضع جزيرة
العرب.
يتضح االستنتاج أن الشماليين من أنصار الله نجحوا في السيطرة
السعودي
على القسم األك�ب��ر م��ن م��أرب ول��وال التدخل األم�ي��رك� ّ�ي
ّ
للسيطرة عليها بكاملها وربطها بخط تعز .ما يعني سيطرة انصار
الله على منطقة القاعدة المنتشرة في مأرب وتعز .والمعروف أن
المنظمات اإلرهابية مدعومة عسكريا ً وماديا ً من الفريق األميركي
السعودي ول��وال وج��ود القاعدة في م��أرب لكانت هذه المنطقة مع
ّ
أنصار الله منذ مدة طويلة من الزمن.
يجب االنتباه أي�ض�ا ً إل��ى أن م��أرب ه��ي آخ��ر المعاقل األميركية
الخارجي
السعودية في حرب اليمن األمر الذي يكشف مدى االهتمام
ّ
بها وحرصهم على منع أنصار الله من اإلمساك بها نهائياً ،فمعركتها
هي معركة الحرب األكثر أهمية في اليمن وربما في جزيرة العرب.
الشمالي في مأرب ال ب ّد من تأكيد أن المعارك في اليمن
بعد التقدّم
ّ
لن تقف عند خطوط حمر.
لكنها أصبحت معروفة ومكشوفة أنها ح��رب األميركيين على
اليمن والحرب التي تشنها السعودية لمنع اليمن من تحقيق استقالله
وعنفوانه.
هناك جوانب أخرى لحرب مأرب فاالنتصار فيها معنوي قتالي
نفطي ،ويشكل م��ادة أساسية لجعل ح��رب اليمن تتر ّنح من جهة
وتصبح غير قادرة من جهة أخرى على االستمرار بقوة خصوصا ً
أن مأرب هي بوابة الشمال.
ام��ا النقاط اإلضافية فحرب م��أرب هي أم المعارك التي تسمح
بتقدّم اليمانية نحو ال�ح��دود السعود ّية .وه��ذا يعني تلقائيا ً تقدّم
القوات اإلصالح نحو جزيرة العرب .ما يطرح السؤال التالي :لماذا
يدافع األميركيون عن الهجمات اليمنية على السعودية ويحمون آبار
النفط وقصور الملك خالد ومحطات البترول التي يقصفها.
هذه أسئلة كبيرة وتحتاج الى أجوبة غير موجودة حتى اآلن ،فها
هي مواقع السعوديين تتع ّرض لقصف يمني صائب يضع كامل
إمكانات النفط والقصور السعود ّية تحت مرمى صواريخ عاد ّية
يمنيّة تنطلق وتخترق الحمايات األميركيّة والسعود ّية وتسجل
إصابات دقيقة في مرمى آل سعود وممتلكاتهم.
ف �ل �م��اذا ي�ص�م��ت األم �ي��رك �ي��ون واألوروب� � �ي � ��ون وال �س �ع��ودي��ون
واإلماراتيون واألردنيون؟
إ ّنها الحبكة في اإلجابة عن ه��ذه األسئلة التي تؤكد أن كل هذه
ال�ق��وى الغربية تف ّر وت�ه��رب ألس�ب��اب تقنيّة أم��ا ال�ق��وات السعودية
فضعيفة وال ق��درة لديها على مجابهة أدوات الحرب اليمنية التي
تسجل تطورا ً من صواريخ بسيطة وقاذفات الى طائرات مسيّرة
وصواريخ بالغة التعقيد.
أم��ا التفسير الوحيد للقرار الغربي من ح��روب السعودية فهي
رفض االنخراط في حروب إيرانية سورية ويمنية .وهذا يعني أنها
حروب قاسية قابلة لالتساع من جزيرة العرب الى إيران وسورية
ولبنان وربما الى أمكنة أكثر اتساعاً.
حرب اليمن إلى أين؟ إنها نموذج لحروب إدلب واليمن المنتصر
هو القابل إللحاق هزيمة بالكتلة الغربية السعودية ومعها أحزاب
ال �ج �ن��وب ال �ت��ي أص�ب�ح��ت ت��رف��ض ال �م �ع��ارك عليها م��ن السعودية
وحلفائها.

خفايا
قال مصدر حقوقي إن مجلس القضاء األعلى
كسب وحدته ،لكنه لم يكسب ثقة الناس بقدرته
على فتح ملفات الفساد ومتابعتها والقاضية
غادة عون كسبت ثقة الغاضبين ،لكنها أفقدت
قضيّة مكافحة الفساد الشرعيّة التي تبعدها عن
السياسي؛ وفي الحالتين خسر لبنان
التجاذب
ّ
مرتين.
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الرو�سي في لبنان  -م�ؤ�شرات �إقليم ّية
الدور
ّ
} روزانا ر ّمال
ليس الحضور الروسي في التفاصيل السياسية اللبنانية سوى
إطار مستحدث لشكل المرحلة المقبلة على المنطقة وشكل الحسابات
الجديدة فيها إذ ال توجد أي إمكانية لدراسة هذا الملف سوى من
منظار البحث باألزمة السورية وقرار روسيا القدوم إلى هذا الجزء
من المنطقة بعسكرة حضورها عام  2015ودخولها معتركا ً كان بحد
ذاته إعالنا ً واضحا ً عن رغبة لتحديد نفوذ لها فيها وعن رغبة لحماية
ما يعتبر واقعا ً ضمن أمنها القومي وتحديدا ً أمن دمشق .واألمر هنا
ال يتعلق بشكل النظام بل بما يشكله األمن السوري من نقطة ارتكاز
لألمن الروسي تاريخياً ،ولهذا شابت العالقات الروسية السورية
تقديرات عدة منذ بداية األزمة ،منها مَن حاول التشكيك برغبة روسيا
حماية الرئيس األسد ومنها من حاول التأكيد أن روسيا تجهز بديالً
عنه ،وبالحد األدنى فتحت بابا ً واسعا ً من التواصل مع المعارضة
السورية عمالً باعتبار هذا أحد أهم االحتماالت التي قد تؤخذ إليه في
سياق حرب كبرى لم تشهدها المنطقة وقعت على األرض السورية
حتى حسمت روسيا خيارها وفقا ً لمعطى أساسي وهام وهو القتال
العسكري واألرض التي كشفت وح��دة النسبة األكبر من الجيش
السوري حول قيادته ورئيسه ،وهو مؤشر أساسي سقط عند أول
ش��رارات ما عُ رف بالربيع العربي في مصر وتونس وباقي الدول،
سمح بدراسة تموضع روسيا إلى جانب رئيس لديه مَن يقاتل معه
وما يعني ذلك من إمكانية النظر لمستقبل هذه العالقة من منظار
أمني بحت يسمح بالحفاظ على مقدرات الدولة السورية،
عسكريّ
ّ
والقتال من أجل عدم وقوعها بيد خصوم روسيا على البحر المتوسط،
ما يسهل الوصول إليها في لحظات مصيرية .وقد حاول األميركيون
السياسي عبر دعم معارضين لها وتزخيم حضورهم
العبث بنظامها
ّ
منذ انتخابات عام  2012الرئاسية الروسيّة األمر الذي وتر العالقات
الثنائية بشكل كبير بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس
األميركي حينها باراك أوباما.
روسيا في المنطقة اليوم وبحضور وازن في سورية وعلى عالقة
ممتازة بأركان الدولة السورية العسكرية والسياسية مع تمركز
لقطاعات روسيّة على البحر المتوسط وأفضلية للتنقيب على النفط
الذي استقطب أكبر الدول المهت ّمة إلى المنطقة تماما ً كما جرت األمور
في ليبيا بعد أن ت ّم طرد الروس منها مع شركاتهم لصالح الفرنسيين؛
األمر الذي أخذ روسيا نحو يقظة غير مسبوقة من مغبة تقزيم دورها
في المنطقة ونيات غربية بإعادة تموضع مقلقة أخذت موسكو نحو
تعزيز حضورها في سورية وبناء تحالف استراتيجي مع الرئيس
السوري.
لبنان الواقع اليوم جغرافيا ً ضمن هذا القطاع في المنطقة التي
يعاد تشكيلها سيكون أمام صعوبة تشبه االستحالة للبقاء على
ما كانت عليه دولها سياسيا ً وثقافيا ً منذ ما بعد االنتداب الفرنسي
حتى اللحظة اي ان الحديث عن بقاء لبنان ضمن الدائرة الفرنسية
اليوم صار خارج التاريخ والحدث السياسيين بعد أن نجحت روسيا

في لبنان وسورية أمنياً.
منطق القوة هذا والسياق التاريخي لتطور األح��داث يحتم على
اللبنانيين انتظار دور بارز لروسيا في لبنان سيكون وليد تتويج
نهاية النزاع في سورية بحل سياسي واضح ،ومن اآلن حتى ذلك
الحين ستكون الساحة اللبنانية على موعد مع تمهيد لهذا الدور في
كل مناسبة تجد فيها موسكو إمكانية لترجمة ذلك ،ولو مألت المشهد
أدوار مؤقتة ومستقطعة لبعض الجهات..
اإلدراك الروسي لكون مَن يتطلع للعب دور مرجعي في هذا الساحل
المتوسطي معني ب��إدارة الوقائع الثابتة واحتواء ديناميكيتها
وترسيم نفوذه على هذا األس��اس والوقائع تقول بأن لبنان دولة
يفسر الحرص
أمراء الطوائف وتجب إدارة توازناته بعناية .وهذا ما ّ
الروسي على تمييز التعامل مع الرئيس سعد الحريري الذي يمثل
في المعادلة الطائفية اللبنانية االمتداد الطبيعي للغالبية العربية
السنية وسط األقليات الشيعية والمسيحية والدرزية التي تربط
كالً منها بموسكو خيوط وخطوط تاريخية أو مصلحية أو سياسية
أو عسكرية أو استراتيجية واكتمال دور المرجعية وشرعنته يحتاج
اعتراف المكون العربي السني األغلبي بالحاجة للدور الروسي .وفي
الوقائع اإلقليمية تدرك موسكو حليفة إيران وحزب الله وسورية
أن شرعية الدور المرجعي االقليمي كهدف متوسط المدى تتوقف
المرجعي لروسيا التي
على التسليم اإلسرائيلي بالحاجة للدور
ّ
أظهرت حسن دراية في توظيف القلق االسرائيلي من إيران وحزب
الله لجذب االنتباه الى موسكو كما أتقنت رسم الهوامش المرضية
لألمن االسرائيلي ولو على حساب حلفائها فصارت شريكا ً في أمن
«إسرائيل» وكلما جرى البحث عن كيفية تركيب لبنان من جديد
ستكون روسيا حاضرة ومقبولة من الجميع ،وكلما صار البحث عن
تركيب استقرار اإلقليم من جديد ستكون روسيا حاضرة ومقبولة من
الجميع.
وبين هذا وذاك يتمتع الرئيس المكلف اليوم سعد الحريري بما
يحسب نقطة لحسابه قادرة على إبرام صفقات اقتصادية مع موسكو
تسمح لألخيرة بدعمه وهي أدوار أكدت أوساط مطلعة لـ»البناء» على
انها تتضمن دورا ً روسيا ً في المرفأ وفي التنقيب عن النفط وغيرها من
االتفاقات األمنية المشتركة األمر الذي يتطلب تسهيل الحريري لهذا
الدور الواقع ضمن المتغيرات المستقبلية الكبيرة في المنطقة..
السؤال عن الواليات المتحدة ودورها هنا ليس ضربا ً من الخيال
الروسي في سورية وما يعنيه ذلك من ضرورة
ألن التسليم بالحضور
ّ
تعزيز حضورها في المنطقة مساهمة لحماية «إسرائيل» يعطي
لروسيا مشروعيّة أميركيا ً للقبول بدور نافذ لها في لبنان واقع ضمن
اإلطار نفسه ،وهو التنسيق الذي يصب في مصلحة أمن «إسرائيل»
أوال ً على اعتبار أنها وسيط مقبول من كل األطراف راهنا ً ُتضاف إلى
هذا النيات األميركية باالنكفاء في هذه المنطقة وبدء إيجاد حلول
واضحة لملفات كاالنسحاب من افغانستان والملف النووي اإليراني
واألزمة السورية بالتنسيق مع كل الالعبين المباشرين أهمهم وأولهم
روسيا..

بفرض حضورها فيها ،وبالتالي فإن أي محاولة فرنسية للدخول من
البوابة اللبنانية والتعاطي معه كمنطقة نفوذ فرنسية خالصة انتهى
من دون أن يعني غياب فرنسا عن لعب أدوار اقتصادية أو بما يتعلق
بالتنقيب عن النفط ،لكن من دون أن يقع لبنان ضمن حصتها من
الكعكة التي ستقسم في المنطقة وتو ّزع على الدول المنتصرة فيها
وروسيا أول الالعبين.
المحاولة الفرنسية األولى للدخول إلى لبنان كانت عبر الدخول
إليه بعد انفجار مرفأ بيروت الذي سمح بدخول العديد من المخططات
االقتصادية وغير االقتصادية عبر بوابته ،وعلى الرغم من أن الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون زار لبنان مرتين ،بقيت المبادرة التي
اقترحها ّ
هشة بشكل الفت رسم أسئلة حول قدرة فرنسا على لعب
دور جدي في المنطقة وتحديدا ً لبنان ،األمر الذي أكد بفشلها حتى
الساعة استحالة أح��داث أي خ��رق يفصل المسارين اللبناني -
السوري عن المشهد األكبر في المنطقة ،وعن مصير يرفض البعض
االعتراف بتماهيه حتى النهاية يربط مصير البلدين بشكل كبير بفعل
عامل الجغرافيا.
تتش ّكل المنطقة اليوم ويُعاد تموضع وتقسيم النفوذ الذي انتظرته
دولها منذ العام  2011وتتشكل معها سلسلة توازنات جديدة وما
الزيارات اللبنانية الى موسكو بدءا ً بوفد حزب الله والرئيس المكلف
سعد الحريري والنائب جبران باسيل اال تأكيد على هذه الوجهة
وما عرقلة اللقاءات الفرنسية مع بعض الجهات اللبنانية وارتباك
اإلليزيه الواضح اال دليل على عدم توفر الزخم الدولي واإلقليمي
لدعم مبادرة فرنسا في لبنان وتحميلها الحقا ً وأهمها فقدان الدعم
السعودي للمبادرة الفرنسية مقابل العالقة الممتازة بين روسيا
والسعودية واإلمارات في هذه المرحلة والتماهي األساسي والمشترك
التوجه نحوها بعودة العالقات
بينها حيال سورية عبر بدء إشارة
ّ
السورية اإلماراتية الرسميّة ونهاية الحديث السعودي حول إسقاط
االسد والسعي باتجاه تعزيز فرص الحل السياسي.
تؤكد األحداث التاريخية في المنطقة تف ّوق الحضور السياسي وفقا ً
للتفوق العسكري على ما سواه بعد نهاية األزمات والحروب وتؤكد
ينسه اللبنانيون حتى
األحداث بما يتعلّق بلبنان ،هذا األمر بشكل لم َ
وبعده
ففرنسي
هذه اللحظة .فالوقائع قالت بحضور عثماني
سوريّ
بغض النظر ع ّما يس ّمى احتالال ً وبين ما يس ّمى نفوذا ً أو حضورا ً أو
دعماً ،فإن الكلمة األخيرة لطالما كانت للنفوذ األمني والتسويات
السياسية الدولية وفق منظار القوة أيا ً كانت أو كيفما أتت ظروفها.
األحداث تؤكد تفوق روسيا في سورية وتؤكد على تالزم الدولتين
بالنسبة للروس كقطاع أمني واحد سترفض روسيا أي دخول آخر
فيه ،األمر الذي يعني ضرورة أن تكون قد نسجت موسكو طيلة هذه
السنوات عالقات ممتازة مع الجوار جعلت منها وسيطا ً مقبوال ً بل
ومطلوبا ً خصوصا ً مع «إسرائيل» عززت فيه حضورها بين عناصرها
لسنوات وما اهتمام روسيا بحزب الله ووفده سوى تأكيد على منطق
الحضور من باب القوة األمنية والعسكرية لدى الدول الكبرى ،األمر
الذي جعلها تخصص حزب الله بزيارة كفريق يتطلّب التنسيق معه

دياب اختتم زيارته �إلى قطر :وجدنا في الدوحة ما نبحث عنه
لبنان في خطر �شديد ويتوقع من العرب م�ساعدته

عون :التظاهر ال�سلمي ّ
حق
بعيد ًا عن المنطق الطائفي

أكد رئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب «أن الدوحة تفتح قلبها
دائما للبنانيين ،ولم تتخل يوما ً عن
محبتها للبنان» ،معلنا ً أنه «وجد
ف��ي ال��دوح��ة م��ا نبحث عنه وأنها
أكدت موقفها الثابت من دعم لبنان
وشعبه وأمنه واستقراره» .وأشار
إل��ى أن لبنان يم ّر بمرحلة صعبة
ويفتقد إلى جهد عربي موحد.
وأوض�����ح ف���ي ب��ي��ان ف���ي خ��ت��ام
زيارته الرسمية إلى دولة قطر ،أنه
تباحثنا م��ع أمير ال��دول��ة ورئيس
ال����وزراء والمسؤولين القطريين
«في الشؤون العربية ،وانعكاسات
غياب التضامن العربي على األزمة
اللبنانية ،وك��ان هناك تأكيد على
ض���رورة ع���ودة ال��ع��رب إل��ى كنف
ّ
األخ��وة ،ألن المخاض الذي تعيشه
المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات
التنسيق بين األشقاء ،وألن تداعيات
ه���ذا ال��م��خ��اض س��ت��ك��ون خطيرة
على الدول العربية تحديدا ً وتهدّد
حاضرنا ومستقبلنا».
وت��اب��ع «ل�لأس��ف ال��ش��دي��د ،فإن
لبنان يم ّر بمرحلة صعبة ،ويفتقد
��وح��د وإل��ى دور
إل��ى جهد عربي م ّ
ّ
ويحضهم على
يجمع اللبنانيين
التالقي والتفاهم ويقطع الطريق
على االستثمار في خالفاتهم».
وخ��ت��م «وب��ال��ف��ع��ل ،وج��دن��ا في
الشقيقة قطر ما نبحث عنه ،حيث
تمت لقاءاتنا في إط��ار من األخ�� ّوة
غير المستغربة ،وأك��دت لنا دولة
قطر موقفها الثابت من دعم لبنان
وشعبه وأمنه وإستقراره».
ووج��ه دي��اب ،خ�لال دردش��ة مع
«وكالة األنباء القطرية» في السفارة
اللبنانية في قطر ،ندا ًء إلى «جميع
اإلخوة العرب» ،قائالً «إن لبنان في
خطر شديد ولم يعد يمكنه االنتظار،
استنفدنا م��ا لدينا م��ن إمكانات،
وأصبح لبنان من دون حبل أمان.
نتوقع منكم أن تكونوا إلى جانب
هذا البلد الذي لم يبخل يوما ً بتقديم

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،أنّ «ما يمنع اللبنانيين من التعايش
موحد لألحوال الشخصية ،ألنه من دون تغيير الواقع
الحقيقي هو عدم وجود قانون ّ
الحالي سيبقى اللبنانيون مجموعات ولن يحصل االختالط المطلوب».
وقال خالل استقباله رئيس اللجنة األسقفية للحوار المسيحي  -اإلسالمي في
لبنان ،النائب البطريركي العام للسريان الكاثوليك في بيروت المطران متياس شارل
مراد على رأس وفد «إن التغيير األساسي يجب أن يحصل في هذا المضمار بالتحديد»،
الفتا ً إلى «استمرار التباين في وجهات النظر في تطبيق عدد من القضايا وال سيما
المتعلقة منها على سبيل المثال ال الحصر بالمرأة».
وتناول الرئيس عون التطورات القضائية األخيرة ومشهد التظاهرات أول من أمس،
فشدد على «حق التظاهر السلمي كتعبير ح ّر وبعيدا ً عن المنطق الطائفي والمذهبي».
وتوجه إلى الوفد قائالً «على الدولة ان تحفظ العدالة للجميع أ ّما انتم فعليكم تقريب
الجميع لبعضهم».
واستقبل عون رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وعرض
معه األوضاع االجتماعية والحياتية الراهنة وال سيما في رعايا األبرشية والحاجات
المتزايدة للمواطنين ،خصوصا ً بعد االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في  4آب
الماضي.
التضحيات الجسام من أجل القضايا
العربية ،وأن تكونوا شبكة األمان
لحماية أشقائكم اللبنانيين» .وشكر
لدولة قطر «دعمها المستمر للبنان
من دون ضجيج».
وقال «إن لبنان يتوق الستعادة
التضامن العربي ال ال��وق��وف على
خطوط تماس الخصومة والفراق
ب��ي��ن ال��ع��رب ودف����ع ف��وات��ي��ره��م��ا.
ف�لا اس��ت��ق��رار وال استقالل للعرب
مجتمعين ومنفردين إال ّ ب��إع��ادة
االعتبار للتضامن العربي ونحن
ف��ي لبنان ،ال مكان لنا إال ّ كجسر
للتواصل بين العرب ،فالتضامن
العربي يحمي وحدتنا».
وأك��د «ال��دور المهم ال��ذي يلعبه
اللبنانيون المقيمون في الخارج
والذين ينتشرون في مختلف دول
العالم» ،الفتا ً إلى أنهم «أداة ها ّمة
في مساعدة لبنان ،خصوصا ً أن
تحويالتهم وصلت في أعوام سابقة
إل��ى  7م��ل��ي��ارات دوالر ف��ي ال��ع��ام،
فهم يلعبون دورا ً رئيسيا ً في دعم
االقتصاد وإدخ��ال العملة األجنبية
إلى الدولة والسوق اللبنانية».
وعن قوله إنّ «لبنان دخل النفق
ال��م��ظ��ل��م» ،أوض���ح أنّ «ال��دس��ت��ور

اللبناني في المادة  ،64وضع إطارا ً
لحكومة تصريف األعمال بأن تقوم
بأعمالها «بالخطوط الضيقة» وأن
حكومته تقوم بذلك ،ولهذا السبب
لم تعقد الحكومة الحالية أي جلسة
لمجلس الوزراء على الرغم من وجود
أكثر من  220موافقة استثنائية تمت
خالل  8أشهر (فترة تصريف األعمال)
بدال ً من اجتماعات مجلس الوزراء».
وش���دّد على «الحاجة الوطنية
ل�ل�إس���راع ف���ي ت��أل��ي��ف ال��ح��ك��وم��ة
لكي تستكمل العمل ال���ذي تقوم
به الحكومة الحالية على صعيد
ال��م��ب��اح��ث��ات وال��م��ف��اوض��ات مع
صندوق النقد الدولي واإلصالحات
الموجودة على خريطة الطريق التي
ُوض��ع��ت ،وال��ت��ي يقال عنها اليوم
الخطة الفرنسية وال��ت��ي تتطابق
م��ع خ��ط��ة ال��ح��ك��وم��ة ف��ي مواجهة
التحديات».
وذ ّكر بأنّ حكومته «كانت مدّتها 6
أشهر فقط ،واآلن مر  9أشهر ،وال تزال
تقوم بتصريف األعمال ،وخالل هذه
األشهر واجه لبنان أزمات ونكبات
أكثر من  6حكومات ،منها جائحة
كورونا وانفجار مرفأ بيروت والتع ّثر
الذي حدث في آذار .»2020

الع�سومي :لتكاتف اللبنانيين
و�إعالء الم�صلحة الوطنية العليا
دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ،اللبنانيين «إلى
االصطفاف الوطني والتكاتف وإعالء المصلحة الوطنية العليا ،إلنقاذ لبنان من
الوضع المتأ ّزم الحالي» ،مؤكدا ً أنّ «ذلك بات يمثل أولوية ملحة ،للتخفيف من
معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة ،في الوقت ذاته الذي
يكافح فيه التداعيات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا».
وشدّد في كلمة خالل افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور االنعقاد األول
للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي في الجامعة العربية ،على «أهمية
انخراط جميع األطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة
كفاءات واختصاصات وطنية ،تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات
االقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ اإلصالحات الالزمة
وإنقاذ البالد من األزمة الراهنة ،التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى
ح ّل شامل ونهائي لها».
ودعا العسومي «الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة
إلى الوقوف والتضامن القوي مع الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت الحرج
الذي تم ّر به ،ومساعدتها في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والخروج من
أزمتها االقتصادية الراهنة» ،مجددا ً تأكيد «الموقف الثابت للبرلمان العربي
بشأن الدعم الكامل لكل ما يع ّزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق
المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني ويلبّي تطلعاته في األمن والتنمية
واالستقرار».

ن�شاطات

قائد الجيش مجتمعا ً إلى قائد اليونيفيل في اليرزة أمس
{ عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال
العميد محمد فهمي في مكتبه مع سفير النروج في لبنان مارتن
أرفيك ،لألوضاع في لبنان والمنطقة ،وكانت مناسبة تم فيها
عرض العالقات بين لبنان والنروج على المستويات كافة.
{ وصلت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف األعمال
فارتينيه أوهانيان إلى العاصمة األرمينية يريفان ،لتمثيل رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون في االحتفالية التي ستقام بذكرى
اإلبادة األرمنية ،ويرافقها سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابيكيان.
وتعقد أوهانيان على مدى اسبوع ،سلسلة لقاءات في العاصمة

(مديرية التوجيه)

ابراهيم مستقبالً سفيرة الدنمارك أمس

األرمينية ،منها لقاء مع كاثوليكوس عموم األرمن كاريكين الثاني.
ـ بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة مع
قائد قوات األمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل
كول ،في عالقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات «يونيفل».
{ عرض المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في
مكتبه مع سفيرة الدانمارك في لبنان ميريتي جول ،لألوضاع
العامة وسبل زيادة أواصر التعاون بين األمن العام والسفارة
الدانمركية ،على ضوء الهبة التي سبق أن قدمتها الدانمارك إلنشاء
غرفة العمليات اآلمنة في المديرية العامة لألمن العام .وأكدت

جول «التزام بالدها بهذا التعاون واستعدادها لتقديم المساعدة
في مجاالت أخرى».
{ زار السفير التركي في لبنان علي بارش أولوسوي ،الرئيس
المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط وعرض
معه آخر التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
كما زار السفير التركي ،المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
عماد عثمان على رأس وفد من السفارة ،في زيارة بروتوكولية
تهدف إل��ى التعارف وج��رى في خاللها ع��رض لسبل التعاون
وتعزيز العالقات.
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�صفوان �سلمان :الرئي�س الدكتور ّ
والمج�سد لتط ّلعات ال�شعب
ب�شار الأ�سد هو الخيار المح ّقق
ّ
وقاد بثبات و�إ�صرار المعركة الوطن ّية الكبرى في مواجهة الإرهاب
أصدر رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري
القومي االجتماعي عضو القيادة المركزية للجبهة
وجهه
الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان بيانا ً ّ
الى القوميين والمواطنين جاء فيه:
تدخل سورية رسميا ً مرحلة االستحقاق الدستوري
ال��رئ��اس��ي بعد أن أعلنت رئ��اس��ة مجلس الشعب
ّ
الترشح ،وتحديد موعد إج��راء
ب��دء قبول طلبات
االنتخابات الرئاسية استنادا ً إلى الدستور السوري.
إنّ االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دس��ت��وري��ة وف��ي مقدّمتها
االستحقاق االنتخابي الرئاسي ه��و ش��أن وطني
بامتياز ،وأنّ القوميين االجتماعيين ينظرون إليه
قومي تجاه المصلحة السورية العليا ،التي
كواجب
ّ
ال تعلوها مصلحة.
إنّ إجراء هذا االستحقاق وفق الموجبات الدستورية
المحدّدة له توقيتا ً وترشيحا ً وانتخابا ً يأتي تتويجا ً
إلص���رار السوريين وص��م��وده��م وتضحياتهم في
مواجهة حرب شاملة إرهابية متعددة األنماط تشنّ
على دولتهم ومجتمعهم منذ بداية العقد الفائت ،وهم
يواجهون اليوم مفاعيل وآث��ار اإلره��اب االقتصاديّ
الذي تباشره على حياتهم ومواردهم القوى الدوليّة
ّ
المشغل والرافد والمسعّ ر
عينها التي شكلت المصدر

للحرب على سورية.
وأض��اف البيان :الدولة في مفهومها وجوهرها
الحقيقي كهيئة كبرى لشعبها تعبّر في استحقاقاتها
ّ
الوطنيّة عن المصلحة الكليّة للشعب وإرادته الفاعلة
وأم���ام ه��ذه المصلحة تنتفي اإلرادات الخارجية
التي تريد لشعبنا أن يتبع أوهاما ً مشتتة ومطاوعة
لمصالح المشاريع المعادية له والنقيضة لمصالحه
العليا.
ومن هنا ينظر الحزب بأهميّة بالغة إلى تنزيه
السوريين الستحقاقاتهم الوطنية عن الضغوط
األجنبية المعادية التي تحاول على الدوام أن تثنيهم
عن أداء حقوقهم وواجباتهم الوطنية والدستورية
تحت مبررات وعناوين زائفة .فالدولة الحيّة تم ّثل
مصلحة الشعب ذي الحياة ال��واح��دة المم ّثلة في
اإلرادة الفاعلة ،في اإلجماع الفاعل على مصلحة
األمة ال في اإلجماع المطاوع على المصالح الوهميّة
والخارجيّة.
وتابع البيان :إنّ السوريين القوميين االجتماعيين
هم اليوم في جاهزيّة وتأهّ ب تامين للمشاركة الفاعلة
ف��ي تجسيد وتحقيق إن��ج��از س��وري ص��رف يعبّر
عن اإلرادة الحقيقية النابعة من وجدانهم القومي،

«الق�ضاء الأعلى» ا�ستمع �إلى عون
وطلب منها االلتزام بقرار عويدات

من االعتصام أمام قصر العدل أمس

وجدانهم العميق المدرك للخير العام لمجتمعهم
وإلنسان هذا المجتمع الذي سجل ثباتا ً الفتا ً في تن ّكبه
للتحديّات الجسام التي واجهت وطنه ووجوده على
امتداد السنوات السابقة.
كما أنّ القوميين االجتماعيين ينظرون إلى هذا
االستحقاق كعنوان رئ��ي��س لمرحلة ه��ام��ة تكمل
انتصار سورية الدولة والمجتمع على مفاعيل الحرب
ّ
وتشرع للسوريين دروب البناء والنهوض وتزيل
ّ
المعطالت أم��ام الحياة السورية االجتماعية
كل
واالقتصادية الناهضة والم ّوحدة.
وإنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يرى في
السيّد الرئيس الدكتور ّ
بشار األسد الخيار المح ّقق
والمجسد لهذه التطلّعات ،وه��و ال��ذي ق��اد بثبات
ّ
وإصرار المعركة الوطنيّة الكبرى في مواجهة اإلرهاب
وق��اد صمود ووح���دة المجتمع ال��س��وريّ ف��ي هذه
المواجهة بحكمة القرار وجالء الرؤية وق ّوة اإلرادة.
وختم البيان :انطالقا ً من ثقتنا بحقيقة مجتمعنا
ال��س��وري وال��وج��دان القومي النابض ف��ي حياته،
فإ ّننا ندعو جميع المواطنين الى أداء ح ّقهم الوطني
وواجبهم الدستوري من خالل االستحقاق االنتخابي
الرئاسي انتصارا ً لسورية ،لحياتها وع ّزتها ومجدها.

الرئيس الدكتور بشار األسد

اال�ستحقاق االنتخابي الرئا�سي هو �ش�أن وطني بامتياز...
قومي تجاه
والقوميون االجتماعيون ينظرون اليه كواجب
ّ
الم�صلحة ال�سورية العليا التي ال تعلوها م�صلحة

المكاتب التربوية للأحزاب :لإقامة امتحانات جد ّية عادلة
وعدم الترفيع الآلي وتقديم باقة �إنترنت مجانية للمعلمين والطالب

(عباس سلمان)

طلب مجلس القضاء األعلى من القاضية غادة عون االلتزام بقرار النائب العام لدى
محكمة التمييز غسان عويدات المعمول به حتى تاريخه ،مؤكدا ً أنّ مسار أيّ تحقيق
في أيّ ملف قضائي ،سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص ،أيا ً يكن
القاضي الذي يتابعه ،بصرف النظر عن أيّ اعتبارات خارجة عن اإلطار القضائي.
وفي إطار اجتماعاته المفتوحة ،أصدر المجلس بيانا ً أمس ،قال فيه «انطالقا ً من
قاض ،وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها
أنّ السلطة القضائية يمارسها ك ّل ٍ
بقسمه وعدم الزجّ بموجباته في ما ال يأتلف مع طبيعة العمل القضائي
وااللتزام َ
السليم ،وانطالقا ً من أنّ ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة
الفاسدين ،وبين من ال يريد أو من يمنع ذلك،
وانطالقا ً من أن ما يحصل ليس صراعا ً بين النائب العام التمييزي والنائب العام
االستئنافي ،وهو بالتأكيد ليس صراعا ً سياسيا ً بين تيارين كما يص ّوره البعض،
وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ّ
ملف ،بل إنّ ما حصل فعليا ً أنّ مجلس القضاء
األعلى ،اتخذ قرارا ً انطالقا ً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن
سير القضاء وعلى كرامته واستقالله ،وقد توزع على مسارات ثالثة هي :الطلب
من النائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ
اإلج��راءات المناسبة ٌّ
كل ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة
غادة عون ،واالستماع إليها من قبل المجلس ،بسبب خرقها موجب التحفظ ،وعدم
التزامها بتنفيذ تعهّداتها المتك ّررة أمام المجلس ،وتم ّنعها عن الحضور إلى النيابة
العامة التمييزية».
أضاف «وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة
التمييز تاريخ  2021/4/15المتض ّمن تعديل توزيع األعمال لدى النيابة العامة
االستئنافية في جبل لبنان .وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في
جلسة استماعها أمام مجلس القضاء األعلى ،وبمعزل ع ّما أثير حول مضمون قرار
النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعاله ،ق ّرر مجلس القضاء األعلى اآلتي :
الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
الطلب من القاضي السيّدة غادة عون االلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة
التمييز المعمول به حتى تاريخه».
وأكد المجلس «أن مسار أيّ تحقيق في أيّ ملف قضائي ،سيُتابَع حتى خواتيمه
من قبل القضاء المختص ،أيا ً يكن القاضي الذي يتابعه ،بصرف النظر عن أيّ
بقسمهم،
اعتبارات خارجة عن اإلطار القضائي» .ودعا القضاة إلى االلتزام الدائم َ
مهيبا ً بالجميع «االحتكام دوما ً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن ،وعلى أن يكون
لرئيس مجلس القضاء األعلى كلمة عبر اإلع�لام يتناول فيها األوض��اع القضائية
عموماً ،في موعد يحدّد الحقاً».
وقبيل الجلسة ،تج ّمع عدد من مناصري التيار الوطني الح ّر أمام قصر العدل،
رافعين شعارات مؤيدة ،دعما ً للقاضية عون.

با�سيل بحث وروداكوف �سبل التعاون اللبناني الرو�سي
«لبنان القوي» :ال قرار بت�شكيل حكومة
توقف تكتل «لبنان القوي» بـ»اهتمام عند الملف المفتوح قضائيا ً لمعرفة ما تم
تحويله من أموال بالعمالت األجنبية قبل  17تشرين األول  2019وبعده» ،معتبرا ً أن
«خطورة الملف تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية ،بما تسبب
بانهيارها وإنهيار الوضع المالي» .وأكد أن «الموضوع ليس أقل من صراع بين من
يريد مكافحة الفساد واسترداد أموال اللبنانيين وبين الذين يبذلون كل الجهود لمنع
اإلصالح ومنع كشف الحقائق وأي إمكانية السترداد األموال المح ّولة إلى الخارج».
ودعا التكتل في بيان ،إثر إجتماعه ال��دوري إلكترونيا ً برئاسة النائب جبران
باسيل «جميع اللبنانيين للدفاع عن حقوقهم وذلك بدعمهم لمن يعمل على كشف
المسؤولين عن التسبّب باالنهيار المالي ومالحقتهم قانونيا ً وإسترداد حقوق الناس
من الذين ح ّولوا األموال استنسابيا ً للخارج خالفا ً لألخالق ولالنتظام العام».
ورأى أن «منع القاضي الذي يالحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات
المفتوحة ،يالمس ح ّد الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن
وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية واإلعالمية والمالية واألمنية ضد قاض يقوم
بواجباته ،وعدم إقرار قانون ضبط التحويالت المالية الكابيتال كونترول وحول
قانون استعادة األموال المح ّولة إلى الخارج ،المقدّم من التكتل وحول رفض تطبيق
التدقيق الجنائي وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام
االستئنافي في جبل لبنان».
وأشار التكتل إلى أن «اللبنانيين ال يزالون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة
المكلّف بصيغة حكومية منهجية ُتظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف
وعلى مرجعيات التسمية ،على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة واالختصاص
وعدم االنتماء الحزبي ،وكل ما هو دون ذلك ّ
يدل على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة
في لبنان ،إذ كيف يمكن أن تتشكل حكومة في لبنان من دون احترام المنهجية
المذكورة؟ أما االستمرار بتوزيع الحجج حول الثلث الضامن وحول االختصاصيين
فهي أمور ال خالف عليها ،و ُتستعمل فقط للتعمية وللقول أن هناك خالفا ً على أمر ليس
هناك من خالف حوله ،وهذا أيضا ً يؤكد على عدم وجود النية بتأليف الحكومة».
وختم «الناس تنتظر عمالً جديا ً ومحاوالت فعلية ومنهجية معروفة ال يمكن
تفاديها لتأليف الحكومة ،فإلى متى االنتظار؟».
على صعيد آخر ،استقبل باسيل السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف
يرافقه وفد اقتصادي ،وجرى في االجتماع مناقشة التعاون بين روسيا ولبنان وما
يُمكن أن تقدمه من مساعدات كي يتجاوز المرحلة الصعبة التي يم ّر بها .كما التقى
باسيل سفراء رومانيا رادو كاتاالن مارداري ،الدنمارك ميريتي جول وهنغاريا جيزا
ميهاليي ،وبحث معهم في العالقات الثنائية.

خالل االجتماع االلكتروني للمكاتب التربوية
مواكبة لما يجري على الساحة التربويّة من استحقاقات
تربويّة داهمة؛ ومنها قضية استكمال العام الدراسي ،عُ قد
لقاء تربويّ لمسؤولي المكاتب التربويّة في أحزاب :التيار
الوطني الحر ،حزب الله ،حركة أمل ،تيار المستقبل ،الحزب
التقدمي االشتراكي ،تيار المردة ،الحزب السوري القومي
االجتماعي ،والحزب الديمقراطي اللبناني.
وصدر عن المجتمعين البيان اآلتي:
تبارك المكاتب التربوية للبنانيين عا ّمة وللمسلمين
خاصة حلول شهر رمضان المبارك ،راجية من الله ع ّز وج ّل
ّ
أن يحمل معه الخير واألمن والخروج من األزمات االقتصاديّة
والصحيّة واالجتماعيّة التي تم ّر فيها البالد ،ويه ّمها أن تعلن
المواقف اآلتية:
 1ـ يؤ ّكد ممثلو المكاتب التربويّة على ضرورة استكمال
دورة العودة اآلمنة صحيا ً واجتماعيا ً الى المدارس والمعاهد
والخاصة ،ويطالبون باإلسراع في إتمام
والمهنيات الرسميّة
ّ
عملية التلقيح اآلمن للمعلّمين والطالب على ح ّد سواء ،وإلى
حين تح ّقق ذلك ،يت ّم استكمال عملية «التعليم من بُعد» مع
ضرورة تأمين متطلّبات صمود هذه العملية واستمراريّتها،
خاصة
وف��ي مقدّمتها تقديم باقة من اإلنترنت المجاني
ّ
بالمعلمين والتالمذة من قبل وزارة اال ّتصاالت.
 2ـ تؤ ّكد المكاتب التربوية على ضرورة إجراء «امتحانات
رسمية عادلة وواقعية» ،تنسجم مع األوضاع المستجدة،
وتح ّقق الح ّد األدن��ى من نجاح العام ال��دراس��ي ،وضمان
مستقبل المتخرجين الجدد ،وحول إجراء امتحانات الشهادة
المتوسطة في المدارس استثنائيا ً لهذه السنة الدراسية،

يرى المجتمعون أ ّنه ال ضير من إجراء ذلك.
 3ـ يرفض المجتمعون أيّ ترفيع آلي لطالب الصفوف
االنتقالية (غير الشهادات الرسمية) ،احتراما ً لجهود األساتذة
وال��م��دارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية
والخاصة ،التي التزمت بالقرارات الرسمية ،وانتظمت
بالتعليم المدمج ومن بُعد ،وأج��رت امتحانات وأص��درت
نتائجها ،مع ضرورة التعويض على قسم من التالميذ م ّمن
لم يستطيعوا متابعة عملية «التعليم من بُعد».
 4ـ تعلن تضامنها الكامل ودعمها الثابت للمطالب
المشروعة لألساتذة والمعلمين بكافة مسميّاتهم  -قبل
وبخاصة في
الظهر وبعده وقطاعاتهم الرسمية والخاصة،
ّ
ظ ّل األزمات االقتصاديّة والصحيّة واالجتماعيّة التي طالت
بسهامها الغالبية الساحقة لشرائح المجتمع اللبناني،
ما يستدعي دعم األساتذة والمعلّمين ومعالجة قضاياهم
العالقة بشتى الوسائل لضمان استمرارية قيامهم بواجبهم
وإنجاحا ً للعملية التربوية.
 5ـ يؤكد المجتمعون على ض��رورة إقامة ورش��ة عمل
تربويّة وطنية يشارك فيها الجميع؛ لتدارس اآلث��ار التي
خلفتها جائحة كورونا ولتقويم تجربة التعليم من بعد ،تمهيدا ً
لالستفادة منها في التحضير إلطالق مرحلة جديدة تص ّوب
العملية التربوية في لبنان ،وتحدّث من مناهجها التعليمية،
ما يسهم في انطالقة سليمة للعام الدراسي المقبل.
وف��ي الختام ،اتفق المجتمعون على إبقاء جلساتهم
مفتوحة لتشاور مع كافة الجهات المعنية بالعملية التربوية
والتعليمية.

عداد كورونا يوا�صل االنخفا�ض
وال م�ضاعفات لمن تل ّقوا «�أ�سترازينيكا» في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العا ّمة تسجيل  1608إصابة جديدة
بوباء كورونا رفعت العدد التراكمي للحاالت المثبتة إلى
 ،513006كما تم تسجيل  36حالة وفاة ،ما رفع العدد التراكمي
للوفيات إلى  ،6995إالّ أن عدّاد الوباء يواصل انخفاضه إجماالً.
وتزامناً ،صدر التقرير اليومي لـ»مستشفى رفيق الحريري
الجامعي» عن آخر المستجدات حول الفيروس وجاء فيه:
« -ع��دد اللقاحات ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي م��رك��ز ل��ق��اح كوفيد
Pfizer: 282.AstraZeneca: 292:-19
 عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفىخالل الـ 24ساعة المنصرمة 532 :فحصاً.
 عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخلالمستشفى للمتابعة.106 :
 عدد الحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خاللالـ 24ساعة المنصرمة.22 :
 عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفىخالل الـ 24ساعة المنصرمة.1 :
 مجموع ح��االت شفاء مرضى من داخ��ل المستشفى منذالبداية حتى تاريخه 1108 :حالة شفاء.
 عدد الحاالت التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدةالعزل بعد تحسن حالتها.4 :
 عدد الحاالت الحرجة داخل المستشفى.51 : حاالت وفاة.2 :إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم
نسجل أي مشكلة لدى أي من الذين تلقوا لقاح
عراجي أنه «لم
ّ
أسترازينيكا في لبنان ،ونعتمد على توصيات منظمة الصحة
العالمية ُقبيل اعتماده» ،الفتا ً إلى أن «مضاعفات هذا اللقاح
نادرة جدا ً بنسبة واحد بالمليون» .وتابع «سيُصار إلى تسريع
وتيرة التلقيح بين أيار وحزيران حيث سيصل حوالى  900ألف
لقاح ،والمبادرات الفردية تساعد أيضا ً بتلقيح العدد األكبر من
األشخاص».
من جهة أخرى ،أطلق وزيرا الصحة العامة والتربية والتعليم
العالي في حكومة تصريف األعمال حمد حسن وطارق المجذوب،
حملة تلقيح األساتذة والموظفين والطالب في الجامعة اللبنانية،
في الفنار ،في حضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب.
وبعد جولة في مراكز التلقيح ،اعتبر أيوب أن» توفير اللقاح
ألهل الجامعة اللبنانية يم ّثل خطوة مهمة في مسار مواجهة
جائحة كورونا وسيساعد حتما ً في العودة اآلمنة إلى الحياة

حسن والمجذوب وأيوب يتوسطون المشاركين في عملية اللقيح
في الجامعة اللبنانية ـ الحدت أمس
الجامعية بشكل طبيعي».
ولفت المجذوب إلى «أننا نتبع إرشادات وزارة الصحة وندعو
من يرغب من أف��راد الهيئات التعليمية واألكاديمية واإلداري��ة
لتلقي اللقاح لتعود حركة الحياة إلى سابق عهدها كما نأمل.
مباركة هذه الحملة ،واألمل كبير بأن يع ّمم هذا التحصين على
المؤسسات كافة».
وقال حسن «المحطات تتك ّرر والتحديات تزداد ولكن بهذا
التعاون النموذجي وهذا اإلصرار والخلفية الوطنية وبهذا الفكر
المستشرق الذي نأمل أن يكون فيه الفرج للبنان وبتعاوننا
جميعا ً نواجه هذه التحديات والصعاب لنصل حتما ً إلى ب ّر
األمان».
وأشار حسن إلى أنه «في حزيران المقبل ومع وصول أكثر
من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا وأكثر من مليون جرعة
بأمس الحاجة إلى مراكز الجامعة
من لقاح فايزر ،سنكون
ّ
اللبنانية في األقضية والمحافظات كافة ،ألننا سنذهب إلى
المنصة ،ألن هناك من يواجه
التمنيع المجتمعي حتى من خارج
ّ
صعوبة في التسجيل وتحديد التوقيت ،خصوصا ً في األرياف،
لذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود سنذهب في حزيران مع
وصول هذه الكميات اإلضافية من اللقاحات إلى تحقيق الهدف
الذي ك ّنا قد أعلنا عنه سابقاً ،وهو الوصول إلى  60أو  70بالمئة
من المناعة المجتمعية المنشودة .وبذلك نكون قد بنينا مجتمعا ً
صحيا ً سليماً ،ونأمل أن تساعدنا الظروف في هذا البلد كي نبني
لبنان الوطن المعافى من كل اآلفات التي نعاني منها جميعا ً منذ
عشرات السنوات».

الأ�سعد ّ
توقع طاقات فرج
أكد األمين العام لـ»التيار األسعدي» المحامي معن األسعد «أن قرار تأليف
الحكومة لم يكن يوما ً محلياً ،بل يأتي دائما ً نتيجة تقاطع مصالح إقليمية
دولية ،والطبقة السياسية ليست أكثر من وكيل فاشل للخارج» ،متوقعا ً
«وجود طاقات فرج من الحراك الروسي والزيارات الحزبية إلى موسكو ،كما
الحديث عن الحوار السعودي اإليراني في بعض الملفات اإلقليمية ،وكذلك
ما يُحكى عن حلحلة في الملف النووي اإليراني ولقاءات مؤتمر فيينا» .وأمل
أن يكون للبنان حصة في اتفاق أو تفاهم علّها ُتنتج حلوال ً أو تقدم جرعات
أوكسجين ،تبدأ بإسقاط الطبقة السياسية ومحاسبتها واسترجاع ما نهبته
من أموال عا ّمة وخاصة».
واعتبر في تصريح «أن ما قامت به القاضية غادة عون ،محاولة منها
لفتح ملفات تتعلق بالفساد وتهريب األم��وال ،وهذا مطلب كل اللبنانيين»
ورأى أن «تحركها هو وطني بامتياز ،على الرغم من أن تصرفها بالشكل غير
القانوني».
وقال «إن ردة الفعل الجنونية من الطبقة السياسية الحاكمة ومن يدور في
فلكها من حيتان المال ومتورطين ،أكدت هشاشة هؤالء وعدم قدرتهم على
الصمود والمواجهة إذا ما سقطت أقنعتهم وانكشف مستورهم الفضائحي،
وهم يحاولون طمس فسادهم من خالل نقل خالف قضائي بين قاضيين أو
أكثر ،إلى الشارع ،ووضع حزبين وتيارين وطائفتين في مواجهة بعضهما
ّ
ويؤشر إلى أن القضاء سقط بالكامل ولم يبق
البعض وهذا سلوك خطير جداً،
سوى القدر».

«تج ّمع العلماء» :الحريري ال يعنيه
�إخراج البلد من م�أزقه
رأى «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان ،أن الفساد وصل إلى الجسم
القضائي ،مشيرا ً إلى أن «قاضية تجرأت على فتح ملف نقل األموال عبر
شركة تحوم حولها شبهات فاستنفر الجسم القضائي لمحاسبتها وكأنها
هي المجرمة ،أال يعني ذلك أنها قد تخطت خطوطا ً حمرا ً لكارتيل السرقات
والنهب العام وكادت تصل إلى دليل على األموال التي هربوها عبر هذه
الشركة إلى الخارج؟».
وطالب وزيرة العدل ماري كلود نجم بـ»وضع يدها على الملف ومراقبة
القرارات الصادرة عن مدعي عام التمييز ومتابعة التحقيق بملف شركة
تحويل األموال إلى الخارج حتى الوصول إلى الداتا الكاملة لكل من أخرج
أمواال ً خارج البلد».
وحيّا التجمع رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب على
خطوته بزيارة قطر ،آمالً أن تكون «نتيجتها إيجابية لمصلحة تحسين
األوضاع االقتصادية في لبنان ،خصوصا ً في ملف النفط والفيول» .كما
أمل من «الدول العربية أن تحذو حذو قطر في فتح أبوابها أمام الرئيس
ّ
دياب كي تعينه على
تخطي المرحلة الصعبة التي يم ّر بها لبنان».
وإذ أسف أنه «إلى اآلن لم يتغير شيء في المسار الحكومي وما زال
رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يقوم بزيارات خاصة إلى الخارج
وكأنه ال يهتم سوى لمشاريعه الخاصة ونجاحها ،أ ّما النجاح في إخراج
البلد من مأزقه فهذا يبدو وكأنه أمر ال يعنيه» ،دعا إلى «االستعجال في
تأليف حكومة إنقاذ وطنية تعتمد معايير محدّدة وتضم القوى المؤثرة
وذات التأثير في البرلمان لضمان نجاحها».
واستنكر التج ّمع خرق طيران العدو الصهيوني األج��واء اللبنانية
وتنفيذ طيران فوق العاصمة بيروت وضواحيها ،في انتهاك صارخ
للسيادة اللبنانية ،داعيا ً الدولة إلى رفع األمر إلى مجلس األمن الستصدار
قرار إضافي إلدانة الكيان الصهيوني ،متسائالً «أين هي القوى التي تدّعي
السيادة واالستقالل من استنكار هذه االنتهاكات ،في حين أنها تستنكر
وبشدّة م ّد يد العون من دولة صديقة كالجمهورية اإلسالمية اإليرانية
مسا ً بالسيادة والكرامة
إذا ما قدمت لنا أدوية أو مواد غذائية وتعتبرها ّ
الوطنية ،وهذا إن ّ
دل على شيء فإنه يدل على أنهم ال يريدون ال سيادة وال
استقالل ،بل يريدون فتح البلد للواليات المتحدة األميركية والتطبيع مع
الكيان الصهيوني وتمرير مؤامرة التوطين وعدم السماح بعودة النازحين
السوريين إلى ديارهم».
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اقت�صاد

حب اهلل في لقاء بين العمالي العام وجمعية ال�صناعيين:
لزيادة فر�ص العمل والأجور لنحمي الكفاءات

النقل البري يجتمع اليوم لتحديد الإقفال
ووزير المال يت�س ّلم م�شروع دعم القطاع

وزني مجتمعا ً إلى وفد اتحادات نقابات قطاع النقل البري

اللقاء الصناعي العمالي برعاية وحضور حب الله
أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف األعمال
عماد حب الله أننا نريد اليوم فرص عمل جديدة
وتغيير الثقافة من ثقافة ريع إلى ثقافة انتاج
بعيدة عن الفساد ،ألن المصانع تفيد جميع
اللبنانيين وتؤمن السلع لهم ،خصوصا ً أنّ
الصناعة اللبنانية ذات جودة وكفاءة عالية مثلها
مثل أيّ سلعة في العالم».
وأعلن حب ال��ل��ه «ص��دور تراخيص جديدة
لمصانع جديدة في ظل الظروف االقتصادية
الراهنة ،علما ً أنّ االستهالك والتصدير يزدادان
تتحسن وتزداد.
وفرص العمل
ّ
وشجع الصناعيين على تعزيز فرص العمل
لديهم ،وغير صحيح أنّ الوضع تعبان ،بل العكس
هناك زيادة في الطلب على المواد الغذائية وغيرها
مما يحتاجه المواطنون في هذه المرحلة».
ودعا إلى «زيادة فرص العمل وزيادة األجور
لنحمي الكفاءات التي لدينا ،وطالب اللبنانيين
بتشجيع الصناعة الوطنية ألن القطاع اإلنتاجي
هو األساس في توفير العمل لليد العاملة الخبيرة

والفنية والتقنية وتعزيز االستثمار في هذا القطاع،
علما ً أنّ ك ّل ما من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة
يسهم في تنشيط الدورة االقتصادية».
وك��ان عقد لقاء برعاية حب الله وحضوره،
بين االتحاد العمالي العام برئاسة بشارة األسمر
وح��ض��ور أع��ض��اء م��ن هيئة المكتب وجمعية
الصناعيين برئاسة النائب األول لرئيس جمعية
الصناعيين زياد بكداش وأعضاء مجلس إدارة
الجمعية ،وفي حضور رؤساء اتحادات ونقابات
صناعيين وعمال.
وأشار األسمر إلى أنّ «عالقة االتحاد العمالي
العام مع الصناعيين اللبنانيين هي عالقات
مميّزة ،من دون أيّ انتقاص لباقي شركائنا في
الهيئات االقتصادية ،مضيفا ً لقد أطلق االتحاد
العمالي العام دراس��ة أعدّها لتطوير الصناعة
وحماية العمال ،حدد فيها مختلف المعوقات التي
تتع ّرض لها الصناعة الوطنية ،بدءا ً من الكهرباء
وكلفتها والمحروقات والبنى التحتية والضرائب
وال��رس��وم الجمركية واإلق��ف��ال بسبب جائحة

االقت�صاد الرو�سي مرن
في مواجهة ال�صدمات الأميركية
في األسبوع الماضي ،أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ض ّد  32كيانا ًوشخصية
روسية ،وض ّد السندات الروسية السيادية ،وذلك على خلفية المزاعم حول التدخل
الروسي في االنتخابات الرئاسية األميركية الماضية .وحظرت الواليات المتحدة
على شركاتها ،في إطار العقوبات ،الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة
عن البنك المركزي الروسي ،أو صندوق الثروة الوطنية ،أو وزارة المالية الروسية.
وعليه ،تحدثت وكالة عالمية عن تأثير العقوبات األميركية األخيرة على روسيا،
وخاصة أنّ اإلجراءات األميركية الجديدة استهدفت السندات الروسية السيادية.
واستبعدت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد أند ب��ورز» أن يكون تأثير
العقوبات األميركية على السندات السيادية الروسية كبيرا ،وقالت إنّ العقوبات
التي أعلنتها الواليات المتحدة سيكون لها تأثير محدود على تمويل الميزانية
واألسواق المالية في البالد ،بسبب مرونة روسيا في مواجهة الصدمات الخارجية.
في الوقت نفسه ،أشارت الوكالة إلى مخاطر تشديد العقوبات األميركية على
مؤسسات روسية ،بما في ذلك
روسيا وف��رض واشنطن عقوبات جديدة على
ّ
البنوك ،في السنوات القليلة المقبلة.
وأكدت وكالة «فيتش» العالمية مرونة االقتصاد الروسي ،وقالت إنّ «التصنيف
السيادي لروسيا مرن في وجه العقوبات الجديدة ،ولن تكون اإلجراءات األميركية
ق��ادرة على تقويض االقتصاد الكلي واالستقرار المالي في روسيا ومنع خدمة
الديون».
ولفتت «فيتش» إلى انخفاض عجز الموازنة واستقرار القطاع المالي في روسيا،
إلى جانب وجود احتياطيات دولية كبيرة .وأشار المحللون إلى أنّ العقوبات قد
تؤثر سلبا ً على معنويات المستثمرين ،وستستمر في اختبار قوة السياسة المالية
واالقتصادية لروسيا.

دعوة مساهمي شركة سيدروس إنفست بنك ش.م.ل(.مصرف متخصص)
لممارسة حقهم باألفضلية بتملك أسهم متفرغ عنها
عمالً بأحكام المادة  10من النظام األساسي لشركة سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
(مصرف متخصص) (فيما بعد «المصرف») ،يتشرف رئيس مجلس إدارة المصرف
أن يحيط السادة مساهمي المصرف علما ً بأنه تبلغ عقدي تفرغ عن /900/سهم من
األسهم المك ّونة لرأسمال المصرف.
على المساهمين الراغبين بممارسة حقهم باألفضلية بتملك األسهم المتفرغ
عنها ،التفضل بمراجعة إدارة المصرف في مق ّر المصرف الرئيسي في مبنى سيدروس
بنك برج حمود خالل مهلة خمسة عشر يوما ً من تاريخ نشر اإلعالن الحاضر.
وتفضلوا بقبول اإلحترام
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
رائد خوري

كورونا وضآلة حجم التمويل وصوال ً إلى غياب
خطة واضحة لدى الدولة تجاه القطاع الصناعي
وإزالة العوائق التشريعية والتعامل بالمثل بما
يتعلق باالتفاقيات التجارية ،فضالً عن التهريب
عبر الحدود وفشل ضبطه بالشكل المطلوب».
واعتبر أنّ خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى
الحفاظ على أماكن العمل القائمة ،هي مسؤولية
مشتركة بيننا وأنّ ح ّل المشكالت التي أوردتها
دراسة االتحاد ،تحتاج إلى مثل هذا اللقاء للحوار
وليس من أجل الصناعة والعمال فقط ،بل من
أجل البدء الجدي في وضع أسس سليمة لبناء
وطن جديد وواعد واستقرار اقتصادي واجتماعي،
وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إليجاد
مقاربة مشتركة حول واقع وحماية العمال ضمن
مبدأ العمل الالئق والحوار الثنائي البناء».
وق��ال« :ال ب ّد لنا من خالل هذا اللقاء الوطني
الذي يجمع بين فريقي اإلنتاج ،أن نؤكد ضرورة
تفعيل أداء الدولة عبر تشكيل حكومة وطنية
قادرة على معالجة ك ّل األزمات المتراكمة والتي

وحده الشعب اللبناني تح ّمل أعباءها ،وبخاصة
عملية االستمرار بالدعم حتى إيجاد الخطة
البديلة (بطاقة تمويلية)».
أما بكداش فقال :لقد نجحوا بضرب القطاع
السياحي ونجحوا بضرب القطاع المصرفي الذي
لدينا مآخذ عليه وضربوا القطاع االستشفائي
والقطاع التربوي ،وبعضهم يخطط اليوم لضرب
القطاع الصناعي ،لكن فليعلموا أننا وعمالنا
ووزارة الصناعة ل��ن نسمح لهم ب��ذل��ك .نعم،
الصناعة توظف  195000عامل لبناني ولديها
ثوابت راسخة ال تحيد عنها ،وه��ي :ال للعمالة
األجنبية إال بالوظائف التي ال يعمل بها اللبناني
وفي بعض المناطق التي فيها نقص بالعمال،
ال للته ّرب والتهريب البالغ  70%من االقتصاد،
ال لتصدير شبابنا بل لتصدير منتجاتنا ،نعم
لمحاربة الفساد والفاسدين وما أكثرهم ،نعم
لبدء اإلصالحات في القضاء وفي ك ّل المؤسسات
الحكومية ونعم للتدقيق الجنائي في ك ّل مرافق
الدولة.

م�ستقبل الدعم والحلول البديلة
بين �سالمة وم�ستوردي المواد الغذائية

تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في
لبنان اجتماعا ً ومؤتمرا ً صحافيا ً اليوم في مق ّر
االتحاد العمالي العام لتحديد وإعالن موعد
تنفيذ قرار إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية
عمالً بأحكام القانون واألنظمة المرعية اإلجراء،
ويأتي ذلك ،بحسب رئيس اتحادات ونقابات
قطاع النقل الب ّري بسام طليس ،نظرا ً إلى عدم
تنفيذ ما ت ّم االتفاق عليه بين وزير الداخلية
والبلديات مع رئيس االتحاد العمالي العام في
ما يتعلق بملف المعاينة الميكانيكية.
وربطا ً بقرار قطاع النقل البري ،التقى وزير
المال في حكومة تصريف األعمال غازي وزني
وف��دا ً من اتحادات نقابات قطاع النقل البري

برئاسة طليس الذي سلّمه المشروع الذي تقدّم
به إلى الحكومة حول دعم قطاع النقل البري
بمادتي البنزين وال��م��ازوت بأسعار محدّدة
وبمساهمة مالية شهرية مقطوعة لتعويض
خسائر القطاع نتيجة ارتفاع األسعار وبدل
صيانة للسيارات وقطع الغيار .كما تم البحث
ف��ي م��وض��وع وض��ع المعاينة الميكانيكية
وضرورة تطبيق القانون.
وأ ّكد وزني أنّ «قطاع النقل حيوي ومهم»،
مشدّدا ً أن «قرار ترشيد الدعم يعود للحكومة
مجتمعة» ،واعتبر أن المشروع الذي تقدّم به
طليس «يجب أن يكون نقطة انطالقة لموضوع
ترشيد الدعم لمادة المحروقات».

حجر الأ�سا�س لمراكز الحجر ال�صحي الزراعي
في مرف�أ بيروت بتمويل ياباني
ُوض��ع حجر األس��اس لبناء مراكز جديدة
للحجر الصحي الزراعي النباتي والحيواني
في مرفأ بيروت ،بالتعاون بين وزارة الزراعة
وبرنامج الغذاء العالمي ،وبتمويل من الحكومة
اليابانية ،في حضور وزير الزراعة في حكومة
تصريف األعمال عباس مرتضى ،سفير اليابان
في لبنان تاكيشي اكوبو ،وممثل برنامج األغذية
العالمي عبد الله الوردات.
وقال مرتضى :المشروع الذي نطلقه اليوم،
يشكل دعما ًكبيرا ًلعمل الوزارة في متابعة قضايا
األمن الغذائي وسالمة الغذاء عبر بناء مراكز
الحجر الصحي وتجهيزها بالمعدات الحديثة
والمختبر التحضيري .وتأتي ه��ذه الخطوة
مكملة لمختبر كفرشيما ،وهو المختبر الرسمي
المواكب لعمليات الرقابة ،وفي إطار الحرص
على استمرارية وصول ال��واردات الغذائية الى
األسواق اللبنانية والحفاظ على انسيابية حركة
مرور هذه المواد عبر المعابر الحدودية والكشف

عليها لضمان سالمتها .يدخل عبر مرفأ بيروت
ما بين  85الى  90بالمئة من مجمل ال��واردات
الزراعية والحيوانية والمدخالت الزراعية ،من
أجل ذلك ورغم الضرر الكبير الذي أصاب مراكز
الحجر الزراعي والصحي جراء انفجار  4آب ،إال
أنها استمرت في تأمين دورها الحيوي والعمل
عبر مراكز موقتة لضمان السالمة الغذائية.
وختم :نجدد الشكر ال��ى السفير الياباني
وممثل برنامج األغذية العالمي ،ونتطلع الى
انجاز سريع للبناء والتجهيزات المتوقع أن
ينتهي قبل نهاية هذا العام.
أما السفير الياباني فأكد بدوره وقوف بالده
«الدائم مع لبنان في أيّ مشروع يساعد على
تطوير البلد وضمان سالمة المواطنين» ،مشدّدا ً
على أنّ «تمويل الحكومة اليابانية لمثل هذه
المشاريع مستمر ولن يتوقف» ،آمالً أن «يعاود
المرفأ عمله كما كان ،ويعاد بناؤه ليكون أجمل
مما كان».

ّ
مدخرات الأفراد  5.4تريليون دوالر...
ودرا�سات تتوقع انتعا�ش ًا اقت�صادي ًا عالمي ًا

سالمة متوسطا ً وفد نقابة المستوردين
زار وفد من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة
رئيسها هاني بحصلي ،حاكم مصرف لبنان رياض
سالمه بحضور مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة
محمد أب��و حيدر ،وت��ر ّك��ز البحث على ثالثة محاور
أساسية:
واقع دعم السلع الغذائية وتسريع فتح االعتمادات
للبضائع المدعومة األك��ث��ر استهالكا ً خ�لال شهر
رمضان.

مستقبل الدعم والحلول البديلة.
المنصة اإللكترونية الجديدة المتعلقة
آلية تطبيق
ّ
بتحديد سعر ص��رف ال��دوالر وأثرها اإليجابي على
استقرار سعر صرف الدوالر.
وأشار بيان صادر عن النقابة ،إلى «أن االجتماع كان
في غاية اإليجابية حيث قدّم سالمة شرحا ً مفصالً عن
كل المحاور المطروحة ،كما أعطى إجابات واضحة عن
مختلف التساؤالت التي ُطرحت خالل اللقاء».

توقعت دراس���ات اقتصادية ح��دوث انتعاش
اقتصادي عالمي عقب جائحة كورونا ،وم��ر ّد ذلك
ارتفاع مدّخرات األفراد حول العالم.
فعلى الرغم من أنّ االقتصاد العالمي عانى العام
الماضي من أكبر انخفاض له في اإلن��ت��اج ،إال أنّ
دخ��ول األس��ر كانت محمية إلى ح ّد كبير من خالل
خطط التحفيز الحكومية غير المسبوقة في معظم
االق��ت��ص��ادات المتقدمة .كما خفض المستهلكون
اإلنفاق في مواجهة حالة عدم اليقين العالية بشأن
الوظائف والدخول ،وألنّ العديد من شركات الخدمات
ت ّم إغالقها أو تقييدها .ولذلك ،وصلت معدالت ادّخار
األس��ر ف��ي العديد م��ن االق��ت��ص��ادات المتقدمة في
عام  2020إلى أعلى مستوياتها هذا القرن ،وفقا ً

لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وزادت
الودائع المصرفية بسرعة في العديد من البلدان.
ووفقا ًلتقديرات التصنيف االئتماني لوكالة موديز،
فقد تراكم الفائض االدّخاري في جميع أنحاء العالم
مقارنة بنمط اإلنفاق لعام  ،2019والذي يعادل أكثر
من  6%من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول
نهاية الربع األول من هذا العام.
وبحسب «موديز» فإنّ ثقة المستهلك العالمية
المزدهرة تشير إلى أنّ المتس ّوقين سيكونون على
استعداد لإلنفاق م��رة أخ��رى بمجرد إع���ادة فتح
المتاجر والحانات والمطاعم عند تخفيف القيود
للسيطرة على انتشار الفيروس.
وق��د سجل مؤشر ثقة المستهلك العالمي

«كونفرنس ب��ورد» في الربع األول من هذا
العام ،أعلى مستوى له منذ أن بدأت األرقام
القياسية في عام  ،2005مع ارتفاعات كبيرة
في جميع مناطق العالم.

منذ ب��دء جائحة ك��ورون��ا ق��ام المستهلكون،
بحسب «فايننشال تايمز» في جميع أنحاء العالم
بتخزين  5.4تريليون دوالر إضافية من المدّخرات،
وأصبحوا واثقين بشكل متزايد بشأن التوقعات
االقتصادية ،مما يمهّد الطريق النتعاش قوي في
اإلنفاق مع إعادة فتح الشركات.
وقد أكدت «موديز» أنه إذا أنفق المستهلكون
حوالي ثلث مدخراتهم الزائدة ،فإنهم سيعززون
اإلنتاج العالمي بما يزيد قليالً عن نقطتين مئويتين
هذا العام والعام المقبل.
وق���درت وك��ال��ة «م��ودي��ز» أن��ه ف��ي ال��والي��ات
المتحدة وحدها ،قامت األسر بتكديس أكثر من 2
تريليون دوالر من المدّخرات اإلضافية ،وذلك قبل
ب��دء التحويالت العمالقة م��ن برنامج تحفيز
الرئيس جو بايدن البالغة قيمته  1.9تريليون
دوالر.
كما أنّ عددا ً من دول الشرق األوسط حيث كان
الدعم الحكومي سخيا ً لديها م�دّخ��رات فائضة
كبيرة  ،بينما في آسيا ،كانت المدخرات الفائضة
المتراكمة أق�� ّل م��ن المناطق األخ���رى حيث ت ّم
احتواء الوباء وكان التأثير على سلوك األسرة أق ّل
وضوحاً .وفي أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية،
كانت المدّخرات أق ّل نتيجة للضربة الشديدة من
الوباء وانخفاض الدعم الحكومي
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ّ
المركزي في مفاعل نطنز النووي
تن�شيط �أجهزة الطرد
و�إيران �ست�ستثمر �أي فر�صة لرفع العقوبات
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أمس ،إن بالده ليست في عجلة من أمرها بشأن مفاوضات
فيينا ،مؤكدا ً «تمسك طهران بموقفها واستثمارها أي فرصة لرفع العقوبات».
وأضاف أن «فشل سياسات الضغوط القصوى األميركيّة ضدنا جعل موقفنا قويا ً في مفاوضات
فيينا».
وأشار الرئيس اإليراني إلى أن «مفاوضات فيينا حققت تقدّما ً بنسبة  60الى  70بالمئة» ،مضيفا ً
أنه «في حال كان األميركيون صادقين ،يمكن التوصل إلى نتيجة في فترة زمنية وجيزة».
وأكد روحاني أن «طهران التزمت بشكل كامل باإلطار الذي وضعه المرشد األعلى للمفاوضات
ونحن نتحرك في نفس هذا اإلطار» ،الفتا ً إلى أن «بالده تسعى إلى التوصل إلى نتيجة في مفاوضات
فيينا خالل الفترة المتبقية من عمر الحكومة».
وكان االتحاد األوروبي ،الذي يرأس المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا ،قال في
بيان أمس ،إن «المحادثات بين الجانبين ،وكذلك مع الواليات المتحدة ،على نحو غير مباشر،
ستتواصل في األسبوع المقبل».
بدوره ،أعلن مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي ،أمس ،أن «محادثات فيينا تتقدّم
رغم الصعاب والتحديات».
ول ّوح عراقجي أمس ،بـ»إيقاف المحادثات في فيينا» إذا وجدت طهران أنها «إهدار للوقت».
كذلك أعلن مندوب روسيا في مفاوضات فيينا أن «اللجنة المشتركة بشأن االتفاق النووي تجتمع
مرة أخرى مطلع األسبوع المقبل» ،معتبرا ً أن «هذه االجتماعات تشير إلى تقدّم في المفاوضات».
واستؤنفت أمس ،في فيينا اجتماعات اللجنة المشتركة لالتفاق النووي بين إيران ومجموعة
 ،1+4بحسب ما أعلن االتحاد األوروبي.
وأوضحت «خدمة العالقات الخارجية» لالتحاد األوروب��ي أن «االجتماع سيبحث في آخر
المستجدات بشأن المفاوضات والمشاورات التي جرت خالل األيام الماضية ،مع التركيز على
عودة أميركا المحتملة إلى االتفاق النووي ،والتأكد من تنفيذ شامل ومؤثر لبنود هذا االتفاق من
قبل األطراف كافة».
وكان عراقجي أ ّكد أول أمس االثنين أنه ال يوجد أيّ نقاش تحت عنوان «اتفاق مؤقت» مع
مجموعة الـ.1 + 4
وش��دّد على أن «إي��ران تناقش فقط الخطوة األخيرة في رفع العقوبات الظالمة عن الشعب
اإليراني» ،موضحا ً أن «الشائعات مثل اتفاق مبني على خطوة مقابل خطوة أو اتفاق مؤقت ال
أساس لها من الصحة».
وشهد الخميس الماضي جولة جديدة من المحادثات النووية في فيينا ،بين وف��ود إيران
ومجموعة  1+4وممثل االتحاد األوروبي ،وكانت هي المحادثات هي األولى بعد الهجوم على محطة
نطنز لتخصيب اليورانيوم ،وقرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى .60%
من جهة أخرى ،أعلنت السلطات اإليرانية ،أمس« ،تنشيط العديد من سالسل أجهزة الطرد
المركزي في مفاعل نطنز النووي اإليراني».
وأكد المتحدث باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني ،أبو الفضل
عموئي ،نقالً عن رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليراني ،علي صالحي ،أنه «تم استبدال الكابالت التي
تض ّررت في حادث نطنز وأعيد تنشيط العديد من سالسل أجهزة الطرد المركزي في المفاعل» ،الفتا ً

القوة الجويّة اليمن ّية تق�صف
موقع ًا ع�سكري ًا مهم ًا في مطار �أبها

إلى أن «عمليات تخصيب اليورانيوم لم تتوقف يوما ً حتى بعد الحادث األخير الذي تع ّرض له
المفاعل».
وقال عموئي حسبما نقلت عنه وكالة «خانة ملت» ،أمس ،إنه «تم استبدال الكابالت التي تضررت
في حادث نطنز وتم توصيل الكهرباء الرئيسية لمركز التخصيب في نطنز وإعادة تنشيط العديد
من سالسل أجهزة الطرد المركزي في المفاعل».
وأض��اف عموئي أنه «لم يتوقف التخصيب في نطنز أب��داً ،حتى عندما تم قطع كابل الطاقة
الرئيسي ،وتم اآلن إعادة تنشيط العديد من سالسل أجهزة الطرد المركزي في القسم الذي تضررت
فيه الكهرباء».
وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي ،في وقت سابق من األسبوع
الماضي ،العثور على أدلة تخريبية في موقع «نطنز» ،مؤكدا ً أن «الحادث لم يسفر عن أي خلل في
تخصيب اليورانيوم ،وأن عمليات التخصيب مستمرة».
واتهم وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،كيان العدو بالوقوف وراء عملية استهداف
نظام الطاقة الداخلي ،الذي يز ّود أجهزة الطرد المركزي في منشأة «نطنز» النووية؛ متوعدا ً بالرد
على الهجوم.
وجاء الحادث بعد ساعات من إعالن إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في
«نطنز» ،تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

أميركي في مو�سكو يغادر البالد للت�شاور مع زمالئه الجدد
ال�سفير ال
ّ
ق��ال ج��ون سوليفان سفير ال��والي��ات
المتحدة لدى موسكو إنه سيغادر البالد
هذا األسبوع للتشاور مع «زمالئه الجدد»
في إدارة الرئيس بايدن ،لكنه أك��د على
عودته إلى موسكو في األسابيع المقبلة
«قبل أي اجتماع بين الرئيسين بايدن
وبوتين».
حيث أعلن سفير الواليات المتحدة لدى
موسكو جون سوليفان ،أمس ،إنه «سيعود
إل��ى واشنطن ه��ذا األسبوع للتشاور بعد
أرب��ع��ة أي��ام م��ن تلميح الكرملين إل��ى أن
الواليات المتحدة ستستدعيه وسط أزمة
دبلوماسية متفاقمة بين البلدين».
واستدعت روسيا سفيرها لدى واشنطن
ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ،ب��ع��دم��ا ق���ال الرئيس
األميركي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره
الروسي فالديمير بوتين «قاتل» ،وتبادل
ال��ب��ل��دان ف��رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى بعضهما
البعض األسبوع الماضي.
وذك��ر سوليفان في بيان على الموقع
اإللكتروني للسفارة األميركية «أعتقد أن

من المهم لي أن أتحدث مباشرة مع زمالئي
الجدد في إدارة بايدن بشأن الوضع الراهن
للعالقات الثنائية بين الواليات المتحدة
وروسيا» ،لكنه قال إنه سيعود إلى موسكو
في األسابيع المقبلة «قبل أي اجتماع بين
الرئيسين بايدن وبوتين».
وعلى الرغم من الوضع المتدهور في
العالقات ،فإن الكرملين لم يرفض اقتراح
بايدن عقد قمة للرئيسين في أوروب��ا .كما
سيلقي بوتين كلمة يوم الخميس في قمة
للمناخ يستضيفها بايدن عبر اإلنترنت.
كما يرغب الرئيس األميركي في لقاء
بوتين بأوروبا هذا الصيف لعقد اجتماع
وج��ه��ا ً لوجه لبحث العالقات األميركية
الروسية .ولم يوضح بوتين بعد ما إذا كان
سيقبل تلك الدعوة.
وكانت واشنطن فرضت يوم الخميس
الماضي عقوبات اقتصادية جديدة على
روسيا ،كما طردت  10دبلوماسيين روس
بسبب «ن��ش��اط خ��ب��ي��ث» م��زع��وم يشمل
التدخل في االنتخابات األميركية لعام
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أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية يحيى سريع أنه «تم قصف موقع
عسكريّ مهم في مطار أبها».
وأضاف العميد سريع أن «القصف تم بطائرة مسيرة من نوع قاصف  K2واإلصابة كانت
دقيقة».
وكان سريع أعلن أن «القوات المسلحة تعد العدّة لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية باسم الرئيس
الشهيد صالح الصماد».
ولفت في تصريح له في الذكرى الثالثة الستشهاد رئيس المجلس السياسي األعلى في اليمن
الصماد إلى أن «هناك عمليات عسكرية مقبلة باسم الرئيس الشهيد صالح الصماد بانتظار
صالح َّ
إشارة القيادة لتحديد الزمان والمكان المناسبين».
سبق ذلك شنّ القوات المسلحة اليمنية ،السبت الماضي ،هجوم بواسطة طائرة مسيرة على
قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية ،قصفت «هدفا ً عسكريا ً حساساً» وفق سريع.
فيما نفذت القوة الصاروخية وسالح الجو المسيّر اليمني عملية هجومية مشتركة بـ11
صاروخا ً وطائرة مسيرة منتصف الشهر الحالي ،استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت
وأهدافا ً حساسة في جيزان.

ّ
الم�صري
الدبيبة يث ّمن الدور
الليبي
ال�سيا�سي
في دعم الحوار
ّ
ّ
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،عبد الحميد الدبيبة أن «ليبيا تثمن الدور المصري
في دعم الحوار السياسي الليبي وتأمل أن تستم ّر مصر في المساعدة على استقرار ليبيا وأمنها».
وخالل مؤتمر صحافي مشترك ،قال رئيس الوزراء الليبي« :نثمن الدور المصري في دعم الحوار
السياسي وإيجاد حل ،ونأمل أن تستمر مصر في المساعدة على استقرار ليبيا وأمنها».
من جانبه ،قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن «مصر حريصة على دعم وتسوية
األزمة الليبية ،وقمنا بجهود كبرى لتحقيق المصالحة في ليبيا ،واستضافة اجتماع اللجنة
العسكريّة المشتركة  5+5في الغردقة ،وت ّم تتويج األمر بتوقيع على وقف إطالق النار».
وأضاف مدبولي «حريصون على دعم كل المشروعات التنموية وتنفيذها في كل بقاع ليبيا،
وسيكون لدينا فرصة اليوم لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم».
ودع��ا مدبولي نظيره الليبي لزيارة القاهرة «لوضع خطة تنفيذيّة لك مذكرات التفاهم
والمشروعات» التي سيتم توقيعها بين البلدين.

ال�سي�سي يو�ضح لرئي�س جنوب �أفريقيا
موقف م�صر �إزاء ق�ض ّية ّ
�سد النه�ضة
 2020والتسلل اإلل��ك��ت��رون��ي وترهيب
أوكرانيا المجاورة .كما ح��ذرت الواليات
المتحدة روسيا من «التداعيات» إذا توفي
المعارض أليكسي نافالني الذي بدأ إضرابا ً
عن الطعام في السجن.
وردت موسكو ب��ف��رض ع��ق��وب��ات على

ال��والي��ات المتحدة ،وأم���رت ب��خ��روج 10
دبلوماسيين أميركيين من البالد ،وفرضت
ح��ظ��را ً ع��ل��ى دخ���ول ث��م��ان��ي��ة مسؤولين
أميركيين حاليين وسابقين ،كما اقترحت
عودة سوليفان إلى واشنطن .ورفضت ما
تقول إنه تدخل أجنبي في قضية نافالني.

الجزائر تتهم �سفارة دولة �أجنب ّية كبرى
بالتو ّرط بتمويل جماعة تحري�ض ّية
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر العاصمة من توقيف «جماعة
إجرامية» تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم ،تتراوح
أعمارهم بين  26و 60سنة ،ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافيّة
غير معتمدة على مستوى باب الوادي في العاصمة.
وأوض���ح بيان لمديرية أم��ن الجزائر العاصمة ،أم��س ،أن
«الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إح��دى الممثليات
الدبلوماسية التابعة لدولة أجنبية كبرى في الجزائر ،من اقتناء
معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة ،استعملتها في إنتاج أفالم
ووثائق استفزازيّة ،وكذا في إنجاز منشورات والفتات تدعو إلى
التحريض خالل مسيرات الحراك».
كما م ّكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات الماليّة ،من الوصول
الخارجي لهذه الجمعية ،حيث اعترف
إل��ى مصدر التمويل
ّ
الخارجي تحت غطاء نشاط ثقافي
القائمون عليها بتلقي الدعم
ّ
مزعوم ،باإلضافة إلى حجز  677الفتة منسوخة و 7وحدات
مركزية ألجهزة اإلعالم اآللي وكاميرا رقمية متطورة و 3أجهزة
سكانير و 12طابعة.
وذكر المصدر ذاته أنه «بعد استكمال اإلجراءات القانونية ،تم
تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة».

سلّم وزير الخارجية المصري ،سامح شكري ،أمس ،رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ،سيريل رامافوزا،
رسالة من الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي بخصوص تط ّورات سد النهضة في إثيوبيا.
وجاء ذلك في إطار الجولة التي يقوم بها سامح شكري لعدد من الدول األفريقية.
من جانبه ،قال المتحدث باسم الخارجية المصرية ،السفير أحمد حافظ ،إن «الرسالة التي سلمها
الوزير شكري تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة وموقف مصر إزاء هذه القضية» ،الفتا ً
إلى أن ذلك يأتي «في إطار حرص مصر على التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا في ضوء مكانتها
على الساحة القارية وعضويتها الحالية في هيئة مكتب االتحاد اإلفريقي».
وأشار أحمد حافظ إلى أن «وزير الخارجية أعرب عن تقدير مصر للجهود التي بذلتها جنوب
إفريقيا في ملف سد النهضة طوال رئاستها السابقة لالتحاد األفريقي».
وفي إطار الحديث عن موضوعات هذه الزيارة ،أوضح المتحدث باسم الخارجية أن «سامح
شكري استعرض أيضا ً خالل اللقاء ،ما خلصت إليه اجتماعات كينشاسا األخيرة» ،مشددا ً على أن
«مصر برهنت خالل هذه االجتماعات على ما تتحلّى به من إرادة سياسية صادقة تهدف إلى تدشين
تفاوضي جاد يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة،
مسار
ّ
يحقق مصالح الدول الثالث ويحفظ حقوقها ،حيث أنه من شأن التوصل لهذا االتفاق المنشود تعزيز
األمن واالستقرار اإلقليمي».
وفي اختتام تصريحاته ،لفت أحمد حافظ إلى أن «اللقاء تناول كذلك العالقات الثنائية بين
البلدين ،وأن وزير الخارجية أكد أن اإلرادة المصرية هادفة لمواصلة تعزيز العالقات بين مصر
وجنوب افريقيا في شتى مجاالت التعاون الثنائي ،وذلك في ظل ما تشهده العالقات من تنسيق
وثيق بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس رامافوزا ،سواء على الصعيد الثنائي
لحة المطروحة».
أو القاري في مختلف القضايا ال ُم ّ

اليونان تعير ال�سعوديّة منظومات «باتريوت»
ّ
ال�صاروخي
الجوي
للدفاع
ّ
قال دبلوماسي يوناني أمس ،إن «اليونان والسعودية وقعتا اتفاقا ً إلعارة منظومة باتريوت
للدفاع الجوي الصاروخي إلى المملكة».
وقال المسؤول «وقع الطرفان االتفاق اليوم في الرياض».
والتقى وزيرا الخارجية والدفاع اليونانيان نيكوس ديندياس ونيكوس باناجيوتوبولوس
أمس ،مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض.
وقال المسؤول إن «منظومة باتريوت األميركية الصنع ستستخدم لحماية منشآت الطاقة
الحيوية في السعودية».

الديمقراطي»
«الم�سيحي
رئي�س الحزب
ّ
ّ
يقبل بتر�شح ال�شيت لخالفة ميركل

غياب ديبي ّ
يهدد و�ضع فرن�سا
وي�شكل م�صدر قلق على �أمن ليبيا

أع��ل��ن رئ��ي��س ال��ح��زب المسيحي
االجتماعي البافاري ،ماركوس زودر،
قبوله لتصويت هيئة رئاسة الحزب
المسيحي الديمقراطي ،المنتمية إليه
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل،
لصالح ترشيح أرم��ي��ن الش��ي��ت عن
ال��ت��ح��ال��ف ل��ي��ت��ن��اف��س ع��ل��ى منصب
المستشار في االنتخابات المقبلة.
وق��ال زودر ،ال��ذي يشغل منصب
رئ��ي��س ح��ك��وم��ة والي���ة ب��اف��اري��ا ،في
ميونيخ أمس« :أفي بذلك بالكلمة التي
أعطيتها».
وقبل التصويت قال زودر إنه وحزبه
المسيحي االجتماعي البافاري سيحترمون قرار الشقيق األكبر ،الحزب المسيحي الديمقراطي.
وينهي زودر بذلك المنافسة داخل التحالف المسيحي على الخليفة المحتمل للمستشارة ميركل.
وقال زودر« :لقد ت ّم إلقاء النرد ،أرمين الشيت هو مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار»،
معلنا ً دعمه لالشيت دون استياء وبقوة كاملة ،مضيفا ً أن «المهم اآلن هو التآزر».
وبمجرد تأكيد القرار رسمياً ،سيخوض الشيت االنتخابات كمرشح مشترك لمنصب المستشار
عن الكتلة المحافظة ،التي تضم حزب الشيت المسيحي الديمقراطي وحزب زودر المسيحي
االجتماعي البافاري.
تجدر اإلشارة إلى أن التحالف المسيحي هو أكبر كتلة في البرلمان ومتصدّر في استطالعات
ستتنحى بعد أكثر من 15
الرأي ،ما يضع الشيت في موقع رئيسي لخالفة أنغيال ميركل ،التي
ّ
عاما ً في السلطة.

��ي ال��ج��زائ��ريّ أك��رم خريّف أن
ي��رى الخبير األم��ن ّ
«ظروف وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا ً
بإصابته خ�لال م��واج��ه��ات مسلحة على الحدود
الشمالية ،بعد يوم من إعادة انتخابه ،مريبة ،وجاءت
في ظل دعاية مكثفة تقلل من تقدم قوات جبهة الوفاق
والتغيير التشادية ،لتنهي حكم رجل استولى على
السلطة بالسالح ولم يتركها إال بالعنف».
وحول تبعات مقتل ديبي على تشاد والمنطقة ككل،
اعتبر خريّف« ،إنها كارثة حقيقيّة على تشاد ،وقد
تجسد انهيار هذه الدولة التي لم تصمد إال بفضل دعم
ّ
دول مثل فرنسا والجزائر في الماضي ،وتولي ابنه
الحكم لن يحقق اإلجماع ،حتى في صفوف النظام
الحالي» ،منبّها ً إل��ى أن «غياب ديبي يهدد وضع
فرنسا في أفريقيا كما يشكل مصدر قلق على أمن ليبيا
المجاورة».
وقال «التأثير على المنطقة سيكون رهيباً ،ألن تشاد
هي المورد الوحيد للمقاتلين لمجموعة دول الساحل
الخمس ،والوحيدة التي تمتلك جيشا ً فعاالً ،وقد رأينا
هذا قبل أيام خالل الهجوم على أكويلهوك في مالي».
وتابع خريّف «االض��ط��راب��ات التي ستأتي بعد
سيصب
مقتل ديبي ستعجل باالنسحاب ،وهو ما
ّ
في مصلحة تنظيم جبهة النصرة ،وتنظيم داعش
[اإلرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من

الدول] ،في الصحراء الكبرى».
وع��ن تح ّول م��وازي��ن القوى بعد غياب الرئيس
ديبي عن المشهد ،قال خريّف «في حال نجحت جبهة
التغيير والوفاق في تشاد في االستيالء على السلطة،
فسنرى االنقسام بين الشمال والجنوب مرة أخرى،
مع سيطرة التبو وامتداد االضطرابات من ليبيا عن
طريقهم».
وأردف «من الممكن أن نرى تحالفات مع أطراف
ليبية ،ال سيما الجيش ال��وط��ن��ي الليبي وربما
الميليشيات أو الحكومة المركزية في الخرطوم».
وعن وضع القوى الكبرى مستقبليا ً في تشاد ،قال
خريّف إن «موقف فرنسا بات مهدداً ،فخالل تسريبات
سرية عام  ،2016رأينا أن فرنسا ليس لديها فكرة
عن إدارة حقبة ما بعد ديبي ،وأنها تفتقر إلى الدعم
م��ن ط��رف المعارضة التشادية .ديبي ك��ان رجل
فرنسا ،كما تعاون بشكل مكثف مع الواليات المتحدة
األميركية ،لكنه كان عنصرا ً مهما ً في استراتيجية
باريس األفريقية».
كانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت ،أمس،
وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا ً بجراح أصيب بها
على الجبهة خالل مواجهات بين الجيش ومسلحين
شمالي البالد ،بعد ساعات من اإلعالن عن فوزه بوالية
سادسة وفق نتائج أولية.
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تتمات � /إعالنات
فيينا تنهي ( ...تتمة �ص)1

قومي تجاه المصلحة السورية العليا ،التي ال تعلوها
اليه كواجب
ّ
مصلحة.
وش �دّد صفوان في بيان على أنّ إج��راء هذا االستحقاق وفق
الموجبات الدستورية المحدّدة له توقيتا ً وترشيحا ً وانتخابا ً
يأتي تتويجا ً إلص��رار السوريين وصمودهم وتضحياتهم في
مواجهة حرب شاملة إرهابية متعددة األنماط تشنّ على دولتهم
ومجتمعهم منذ بداية العقد الفائت ،وهم يواجهون اليوم مفاعيل
وآثار اإلرهاب االقتصاديّ الذي تباشره على حياتهم ومواردهم
ّ
المشغل والرافد والمسعّ ر
القوى الدوليّة عينها التي شكلت المصدر
للحرب على سورية.
وأض��اف أنّ السوريين القوميين االجتماعيين هم اليوم في
جاهزيّة وتأهّ ب تامين للمشاركة الفاعلة في تجسيد وتحقيق
إنجاز سوري صرف يعبّر عن اإلرادة الحقيقية النابعة من وجدانهم
القومي ،وجدانهم العميق المدرك للخير العام لمجتمعهم وإلنسان
هذا المجتمع الذي سجل ثباتا ً الفتا ً في تن ّكبه للتحديّات الجسام
التي واجهت وطنه ووجوده على امتداد السنوات السابقة.
وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يرى في السيّد
الرئيس ّ
والمجسد لهذه التطلّعات،
بشار األسد الخيار المح ّقق
ّ
وهو الذي قاد بثبات وإصرار المعركة الوطنيّة الكبرى في مواجهة
اإلرهاب وقاد صمود ووحدة المجتمع السوريّ في هذه المواجهة
بحكمة القرار وجالء الرؤية وق ّوة اإلرادة.
في الشأن الداخلي بقي ملف الخالف بين النائب العام التمييزي
القاضي غسان عويدات والنائب العام االستئنافي في جبل لبنان
القاضية غادة عون في واجهة المشهد الداخلي.
وعلى مدى ساعة ونصف استمع مجلس القضاء األعلى الى
القاضية عون خالل جلسة مط ّولة عقدها أمس استمرت حوالي
خمس س��اع��ات ،خ��رج بعدها بقرار يقضي بإحالتها ع��ون الى
التفتيش القضائي وإلزامها االمتثال الى قرار مدّعي عام التمييز.
وق�� ّرر المجلس «الطلب من هيئة التفتيش القضائي إج��راء
المقتضى والطلب من القاضي السيّدة غادة عون االلتزام بقرار
النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه».
وأكد المجلس على «أن مسار أيّ تحقيق في أي ملف قضائي،
سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص ،أيا ً يكن القاضي
الذي يتابعه ،بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن اإلطار
القضائي».
وش�دّد المجلس على «أن ما يحصل ليس صراعا ً بين النائب
العام التمييزي والنائب العام االستئنافي ،وهو بالتأكيد ليس
صراعا ً سياسيا ً بين تيارين كما يص ّوره البعض ،وهو ليس وليد
ّ
ملف».
اللحظة أو نتيجة
وبالتزامن مع الجلسة ،تج ّمع عدد من مناصري التيار الوطني
الحر أمام قصر العدل ،رافعين شعارات مؤيدة دعما ً للقاضية.
إال أن الالفت في بيان وق��رارات مجلس القضاء األعلى بحسب
مراقبين هو تركيزه على المشكلة التي نتجت عن أداء القاضية عون
إزاء ملف تهريب األموال إلى الخارج وتجاهل القضية األساسية
المتمثلة بفضيحة تحويل وتهريب األموال إلى الخارج عبر شركة
ميشال مكتف وغيرها ،حيث أظهرت الملفات التي صادرتها
عون خالل مداهمتها لمبنى الشركة بحسب المعلومات الكثير

من المعطيات والمعلومات والوثائق واألدلة وباألسماء عن قيام
سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين وأصحاب مصارف ونافذين
في السلطة بتهريب مليارات ال��دوالرات إلى الخارج قبل أحداث
 17تشرين  2019وبعدها ما أدّى إلى تهديد االستقرار النقدي في
لبنان .فالقضية هنا ليست أداء القاضية عون تجاه قضية وطنية
محقة بل القضية هي تهريب األموال والتآمر االقتصادي والنقدي
على الوطن وضرب سمعته وعملته الوطنية وثقة الخارج به ما أدى
الى الكثير من األزمات االقتصادية والمالية والنقدية ال سيما أزمة
الودائع المصرفية وأزمة الدوالر .وتوقف المراقبون عند اإلرباك
القضائي ال سيما القاضي عويدات بالتعامل مع هذا الملف المالي
ّ
قاض متابعة الملف بعد كف يد عون ثم
الحساس فتارة يطلب من
ٍ
يكلف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم التحقق مما اذا
كان هناك تهريب لألموال من قبل شركة مكتف ،علما ً أن القاضية
عون أنجزت الكثير في هذا الملف وحصلت على الملفات التي
تحتوي على معلومات كافية للتحقيقات واإلدانة! فلماذا تجاهل
عويدات كل هذه العناصر في الملف؟ ولماذا لم يطلب من القاضي
إبراهيم التعاون معها واالستفادة مما أنجزته لكشف الحقائق
والحقيقة للناس أو الطلب منها تسليم ما بحوزته للقضاء على
األقل؟ فهل يستغ ّل مجلس القضاء االعلى هذه «الخضة القضائيّة»
للدفع باتجاه فتح ملفات الفساد بدءا ً بتهريب األموال الى الخارج
أم الهدف هو عرقلة كشف الحقيقة وتمييع هذه القضية األساسيّة
من خالل تشابك الملفات واالشتباك عليها وإدخال كل قضية فساد
في الخالفات السياسية والطائفية الضيقة إلنهائها؟
ويوضح الخبير الدستوري واألستاذ الجامعي الدكتور عادل
يمين تعليقا ً على قرار مجلس القضاء األعلى بالقول «ال ّ
شك في
أن المجلس أحسن تماما ً في قراره األخير في تجنب اللجوء الى
المادة  95من القانون المذكور والمتعلقة بعزل القضاة لعدم
توافر مس ّوغها ،علما ً بأ ّنه سبق وق��ررت معالي وزي��رة العدل
ماري كلود نجم إحالة كامل الملف على التفتيش القضائي ،أي
بمختلف جوانبه ،ومن الضروري أن تحصل معالجة األمر لدى هذا
الجهاز القضائي وضمن البيت القضائي ،ألنّ أيّ مشهد انقسامي
على مستوى السلطة القضائية غير مقبول .ولع ّل التطورات
التي شهدتها األيام القليلة الماضية بما احتوته من إيجابيات
وسلبيات ومن حسنات وإخفاقات تشكل دافعا ً وحافزا ً لتحريك
أوسع وأشمل للملفات المتصلة بالفساد أو المشتبه بها ،وال سيما
أنّ اللبنانيين يهمهم فتح هذه الملفات ومتابعتها حتى خواتيمها.
أما بموضوع توزيع األعمال بين المحامين العامين المعاونين
للنائب العام االستئنافي فيلفت الدكتور عادل يمين إلى أن مجلس
القضاء األعلى تبنى تفسير المدعي العام التمييزي للمادة  12من
قانون أصول المحاكمات الجزائيّة من خالل طلبه من القاضية
غادة عون االلتزام بقرار الرئيس غسان عويدات المتضمن توزيع
األعمال بين المحامين العامين المعاونين لها في دائرتها ،علما ً
بأنّ المادّة المذكورة تنص على أن «يرأس كل نائب عام دائرته
ويوزع األعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين
الذين يعاونونه» ،بما يعني أنّ اختصاص توزيع األعمال الداخلة
ضمن اختصاص النائب العام االستئنافي بين المحامين العامين
المعاونين له يعود للنائب العام االستئنافي نفسه وليس إلى أيّ

مرجع آخر ،بحسب رأي يمين .ويشير يمين إلى أنّ المادة  45من
القانون عينه ،تنص على أن «يخضع قضاة النيابات العامة
إلدارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى
لهم في جلسات المحاكمة حرية الكالم» .وفي أيّ حال ،ال بأس،
المهم معالجة المشكلة ضمن المؤسسات وتفعيل اإلج��راءات
والمالحقات والدعاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجميع
ملفات الفساد وصرف النفوذ في تحويل العمالت الصعبة خارج
البالد وضرب االستقرار النقديّ  ،ألنّ من حق اللبنانيين أن يعرفوا
أي��ن ذهبت عشرات مليارات ال���دوالرات األميركية من الخزينة
العامة على مدى ثالثة عقود وما هو مصير ودائعهم في المصارف،
وهناك سبيل دستوري وحيد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة
واسترداد الدولة لألموال المتأتية عن أعمال فساد ،وهو مسلك
القضاء ،مع سبيل مساعد وموا ٍز وضروري وهو التدقيق الجنائي
في الحسابات العامة ،وخصوصا ً حسابات مصرف لبنان».
وأكد تكتل لبنان القوي اجتماعه ال��دوري إلكترونيا ً برئاسة
النائب جبران باسيل أن «منع القاضي الذي يالحق قضايا الناس
من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يالمس ح ّد الجرم
بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه
الهجمة السياسية والقضائية واإلعالمية والمالية واألمنية ضد
قاض يقوم بواجباته ،وعدم إقرار قانون ضبط التحويالت المالية
ٍ
الكابيتال كونترول وحول قانون استعادة األموال المح ّولة الى
الخارج المقدم من التكتل وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي؛
وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام
االستئنافي في جبل لبنان» .واعتبر أن خطورة الملف تكمن
بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب
بانهيارها وانهيار الوضع المالي.
ولفت التكتل الى انه «ال يزال اللبنانيون ينتظرون أن يتقدم
رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل
واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية
على أن يكون ذل��ك ضمن معايير الكفاءة واالختصاص وعدم
ّ
يدل على عدم وجود قرار
االنتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك
بتشكيل حكومة في لبنان إذ كيف يمكن أن تتشكل حكومة في
لبنان من دون احترام المنهجية المذكورة؟».
ولفتت مصادر «البناء» إلى أن العقد الحكومية ال زالت على
حالها ،وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس
الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين
على التسمية في ظل االشتباك السياسي على الملفات القضائية
كالتدقيق الجنائي وملف تهريب األم��وال وإحالة القاضية عون
المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي .أما
العقدة الثانية واألهم فتكمن بمن يس ّمي الوزيرين المسيحيين
الحادي عشر والثاني عشر ،فحصة رئيس الجمهورية حسمت
بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة األرمنيّة ووزي��ري��ن لتيار
المردة ووزير للحزب السوري القومي االجتماعي ،ويبقى وزيران
لم ُتحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما .ولفتت المصادر الى أن
«العقد الداخلية ليس الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة ،بل
العوامل اإلقليمية والدولية ،فلبنان لطالما كان مرتبطا ً بالواقع
اإلقليمي ال��دول��ي ،وأي ت��ط��ور إيجابي على خ��ط المفاوضات

�إعالنات

لأجلكم ال لأجلها ( ...تتمة �ص)1
ما يبشر به من كارثة بالنسبة لمصر والسودان .ويكفي أن
تحييد الصين كممول ومساند ألثيوبيا وكسب روسيا وإيران
تحتاج االنفتاح على سورية ،لتنظر القيادتان المصرية
والسودانية بعيون مختلفة للعالقة مع سورية.
 في لبنان شيء مشابه ،فمنذ سنوات وقبل زمن االنهيارالمالي ،ولبنان ينوء تحت ع��بء النازحين ،ويُعيقه عن
التحرك وهم وانتظار ،وبعد االنهيار بات التبادل اللبناني
السوري بالعمالت الوطنية طريقا ً لتخفيف األعباء والمخاطر
ومواجهة التحديات ،ولبنان يحجم خشية إغضاب بعض
العرب وك��ل ال��غ��رب ،وتطفو على سطح السياسة أوه��ام
ومراهنات .واليوم تنفتح قضايا بحجم ترسيم الحدود
البحريّة الشماليّة ،وتبقى قضية النازحين والتبادل التجاري
على الطاولة ،ومعها قضية تجارة الترانزيت الى العراق
واألردن عبر سورية ،وكلها تستدعي توجها ً لبنانيا ً نحو
سورية ،وبعض اللبنانيين مصاب بداء الوهم أن االنفتاح

جائزة يمنحها لسورية ،أو أن االنفتاح عقاب للبنان يعطل
عليه جوائز أخرى موعودة ولم يصل منها شيء وال يبدو أنه
في طريق الوصول.
التوجه
 الذي لم ينتبه له هؤالء العرب واللبنانيون هو أنّ
األميركي نحو العودة الى اإلتفاق النووي مع إي��ران يُنهي
مرحلة مواجهة ويفتتح مرحلة تسويات ،وأن ما بعد العودة
غير ما قبلها ،وأن ما بدأ مع إي��ران سيستكمل في العراق
وسورية واليمن ،وأن األميركي لن يقيم حسابا ً لمن يعتقدون
أنهم حلفاؤه ،ويفترض أن يكونوا قد تلقوا الرسالة مع ادارة
الظهر األميركي لطلبات من ظنوا انهم حلفاء خالل التفاوض
مع إيران قبل العودة لالتفاق ،وعندما ينطلق قطار التسويات
سيجد الكثير من العرب أنفسهم يلتحقون بمسار العودة الى
سورية في ذيل القافلة ،ومثلهم بعض اللبنانيين ،وقد آن
األوان ليفهم المعنيون ان العودة إلى سورية هي ألجلهم ال
ألجلها.

التعليق ال�سيا�سي
ّ
حزورة دعم البنزين :تجارة المال وال�سيا�سة

تشكل فاتورة دعم البنزين أكثر من مليار دوالر ،من أصل ستة مليارات دوالر سنوياً ،لو و ّزعت بمعدل مئة دوالر شهريا على كل فرد
لوصل الخمسة ماليين لبناني معدل ألف ومئتي دوالر سنوياً ،وش ّكل معدل ما وصل للعائلة خمسمئة دوالر شهرياً ،وتحقق توازن
سعر الصرف وفقد سوق الصرف تأثيره على صمود اللبنانيين.
إضافة لهذه الحز ّورة التي تكشفها أرقام الدعم ،حزورة ثانية في دعم البنزين ،حيث يكفي تأمين قرابة خمسة ماليين ليتر شهريا ً
عبر محطات الجيش اللبناني لحساب خمسين ألف سيارة أجرة وفان ،بمعدل مئة ليتر شهريا ً مجاناً ،لموازنة فارق السعر في
السوق من دون دعم ،وتكون الكلفة دون المئة مليون دوالر شهرياً ،وترك الباقي للعبة السوق فينخفض االستيراد الى النصف فقط
بمقياس فارق وقف التهريب من جهة ،وتقلص حجم االستهالك من جهة أخرى.
الح ّزورة هي سبب الدعم الفالت من جهة واإلساءات المستمرة لسورية وحزب الله بتهمة الوقوف وراء التهريب الى سورية من
جهة أخرى ،فهل يعمل حاكم المصرف لحساب سورية ،أم وزراء النفط واالقتصاد ،أم أن المستفيد من الدعم جهات أخرى ال تريد له
أن يتوقف فتتاجر به ماليا ً وتربح وتتاجر به سياسيا ً وتربح؟
بمعادلة بسيطة نعرف أن المشتري في سورية يدفع ثمن البنزين المه َّرب بالدوالر وبسعر السوق على دوالر السوق السوداء،
فتخسر سورية من دوالراتها ،ويكون البائع قد اشترى الدوالر عمليا ً بـ  1500ليرة وباعه بسعر السوق السوداء مع أرباح إضافيّة،
وتشتم جماعته سورية وي ّتهمونها بالتخريب على لبنان.
مَن هم تجار المحروقات ومَن هم المستوردون ،ومَن هم المو ّزعون ،ومَن يفتح االعتمادات ،وهل هم أصحاب نخوة يز ّودون سورية
بالبنزين بسعر مخفض على حساب لبنان واللبنانيين؟
إن كنتم تحرصون على لبنان كما تزعمون ،فأنتم تخدمون سورية .فأوقفوا دعم البنزين اليوم قبل الغد .وكفى كذبا ً وافتراء.

�أطماع العدو ( ...تتمة �ص)1
مغادرة أوروب��ا وإقامة دول��ة لهم على أرض فلسطين «وطنهم
التاريخي» المزعوم .وعلى مدار خمس سنوات حاول هيرتزل
مقابلة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لكنه فشل عبر ك ّل
الوسطاء ،لكنه نجح في لقائه في  17مايو  1901وعرض عليه
هيرتزل إسقاط الديون العثمانية مقابل ميثاق يسمح للصهاينة
بالوصول إلى فلسطين ،لكن السلطان عبد الحميد رفض الصفقة،
ومن بين ما سعى إليه هيرتزل أثناء البحث عن وطن لليهود
الصهاينة وكان يفكر في شبه جزيرة سيناء حيث تفاوض مع
الحكومة المصرية برعاية بريطانية على تحويل جزء من مياه
النيل إلى شبه جزيرة سيناء على أن يقوم باستئجارها لمدة 99
عام قابلة للتجديد ،إال أنّ الحكومة المصرية رفضت هذا المشروع
التوسع
بعد أن رأت أنّ سحب مياه نهر النيل سوف يؤثر على
ّ
الزراعي في مصر.
وبعد ح��رب تشرين األول /أكتوبر  1973كتب المهندس
الصهيوني اليشع كالي من شركة «تاهل» المسؤولة عن تخطيط
م��وارد المياه في الكيان الصهيوني مقاال ً حول مشروع «مياه
السالم» يت ّم بموجبه نقل جزء من مياه نهر النيل إلى صحراء
النقب عبر قناة خاصة تجري تحت قناة السويس ،وحتى ال يبقى
العدو الصهيوني تحت رحمة مصر ،تقطع عنه المياه متى تشاء،
يقترح كالي تزويد قطاع غزة والضفة الفلسطينية بنصيب من هذه
المياه ،ويذكر في مقاله أنّ تزويد الكيان الصهيوني بنسبة  1%من
التصريف السنوي لحصة مصر من نهر النيل قادر على حل جميع
مشاكل الكيان المائيّة في المستقبل القريب.
وبالطبع ال يمكن إغفال وعد الرئيس أنور السادات بإيصال
مياه نهر النيل إلى القدس عبر مشروع «مياه زمزم» خالل زيارته
الشهيرة للقدس في  17كانون األ ّول /ديسمبر  ،1977وفي
 16كانون الثاني /يناير  1979نشرت مجلة «أكتوبر» نص
خطاب الرئيس السادات إلى مناحم بيغن رئيس وزراء الكيان
الصهيوني آنذاك قال فيه «حيث إننا شرعنا في ح ّل شامل للمشكلة
الفلسطينية ،فسوف نجعل من مياه النيل مساهمة من الشعب
�اق على اتفاق
المصري باسم ماليين المسلمين كرمز خالد وب� ٍ
السالم ،وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لك ّل المؤمنين
أصحاب الرساالت السماوية في القدس ودليالً على أننا رعاة سالم

ورخاء لكافة البشر» .وأكدت المجلة أنّ السادات قد أعطى بالفعل
إشارة البدء لحفر ترعة السالم.
لكن في الواقع لم تتخذ أي إجراءات عملية لتنفيذ المشروع إال
في عام  1994حين أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا ً جمهوريا ً
بتخصيص  400ألف فدان لحفر ترعة السالم بطول  155كيلومتراً،
وأعلنت الكويت عن تخصيص  17مليار دوالر لدعم المشروع،
وتح ّول الحديث ليس عن توصيل المياه للكيان الصهيوني ،بل
استزراع  670ألف فدان منها  400ألف فدان داخل شبه جزيرة
سيناء ،والباقي شرق القناة في منطقة الصحراء الشرقيّة ،كما
يستهدف توطين  3ماليين من أبناء الوادي في سيناء لتنميتها،
وإنشاء  10قرى مركزيّة ،و 45قرية فرعية ،بحسب الصفحة
الرسمية للمشروع بموقع الهيئة العامة لالستعالمات ،وتوقف
المشروع في  2010بسبب مشكالت في التمويل ،ثم استأنف العمل
بعد ذلك في المشروع باعتباره مشروعا ً تنمويا ً مصريا ً ال يستهدف
وصول المياه للكيان الصهيوني كما كان مطروحا ً في البداية.
وعندما كان الرئيس السادات يقدّم الوعود للكيان الصهيوني
بم ّد مياه النيل إليهم كانت إثيوبيا رافضة لذلك ،حيث قال الرئيس
اإلثيوبي منجستو هايلى مريم ردا ً على تصريحات السادات «إن
هناك مناطق فقيرة في حوض النيل األزرق هي أكثر حاجة من
إسرائيل لمياه النيل ،ولها أولوية على إسرائيل في مد مياه النيل
إليها» ،وبالطبع بعد توقف مشروع ترعة السالم وتح ّوله لمشروع
تنموي مصريّ فكر العدو الصهيوني في إحياء المشاريع المجهضة
تاريخيا ً من قبل القوى اإلمبريالية العالمية بتحويل مياه النيل
األزرق للبحر األحمر ،ومشاريع إقامة السدود التي تصدّى لها ك ّل
من الرئيس جمال عبد الناصر ،وأنور السادات ،وحسني مبارك،
حيث جاءت اللحظة الحاسمة مع انتفاضة  25كانون الثاني/
يناير  2011لتطرح فكرة بناء سد النهضة المزعوم باتفاق مع
إثيوبيا بعد أن تم ّكن العدو الصهيوني من توطيد عالقته معها وبناء
نفوذ له في أفريقيا في الفترة التي غابت فيها مصر ،وتقوقعت حول
نفسها بعد تع ّرض الرئيس مبارك لمحاولة االغتيال في أديس
أبابا  ،1995لذلك ال يمكن تفسير التع ّنت اإلثيوبي بعيدا ً عن الدعم
الصهيوني لها وأطماع الصهاينة التاريخية في مياه نهر النيل،
اللهم بلغت اللهم فاشهد.

االميركية – االيرانية حول النووي وتخفيف االحتقان والتوتر
على الخط االيراني – السعودي سينعكس حكما ً على ساحات
االشتباك في المنطقة ومنها سورية ولبنان واليمن» ،لذلك تراهن
المصادر على «تطور هذه المسارات لنشهد انفراجا ً في لبنان
قد يكون بعد االستحقاقات المتوقعة في أكثر من ساحة ال سيما
االنتخابات الرئاسية في سورية واالنتخابات الرئاسية في إيران
اضافة الى إمكانية ظهور نتائج المفاوضات األميركية اإليرانية
وحينها قد نرى حكومة في لبنان بتوافق دولي – إقليمي على غرار
ما حصل في تسويات سابقة».
وفي ختام زيارته الى قطر ،أكد رئيس حكومة تصريف األعمال
حسان دياب في بيان على «أننا تباحثنا مع سمو األمير ومع معالي
رئيس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية ،وانعكاسات
غياب التضامن العربي على األزمة اللبنانية ،وكان هناك تأكيد
على ضرورة عودة العرب إلى كنف األخ��وة ،ألن المخاض الذي
تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين األشقاء،
وألن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية
تحديداً ،وتهدّد حاضرنا ومستقبلنا» .وتابع «لألسف الشديد ،فإن
موحد ،وإلى دور
لبنان يمر بمرحلة صعبة ،ويفتقد إلى جهد عربي
ّ
يجمع اللبنانيين ويحضهم على التالقي والتفاهم ،ويقطع الطريق
على االستثمار في خالفاتهم» .وختم دياب بيانه ،قائالً «بالفعل،
وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه ،حيث ت ّمت لقاءاتنا في إطار
من األخوة غير المستغربة ،وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من
دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره».
وفي سياق ذلك دعا رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن
عبد الرحمن العسومي« ،األشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى
االصطفاف الوطني والتكاتف وإعالء المصلحة الوطنية العليا،
إلنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي» ،وأكد «أهمية انخراط
جميع األطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل
حكومة كفاءات واختصاصات وطنية ،تكون لديها القدرة على
مواجهة التحديات االقتصادية القائمة ووض��ع خريطة طريق
واض��ح��ة لتنفيذ اإلص�لاح��ات ال�لازم��ة وإن��ق��اذ ال��ب�لاد م��ن األزم��ة
الراهنة ،التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل
ونهائي لها».
الى ذل��ك ،عقدت لجنة االدارة والعدل جلسة برئاسة النائب
جورج عدوان وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف االعمال
ماري كلود نجم .وحملت اللجنة «الحكومة المستقيلة المسؤولية
الكاملة لكي تجتمع فورا ً وتتخذ قرارا ً بتعديل المرسوم  6433تحت
طائلة المساءلة الدستورية باإلخالل بالواجب الوطني» .وطالبت
اللجنة الحكومة تعديل المرسوم «قبل فوات األوان وضمن المهل
المطلوبة ،وان تتخذ كل التدابير إلبالغ األمم المتحدة بموقف لبنان
والتعديالت عليه ،وهي موثقة ومثبتة وفقا ً للعلم وللقانون».
في المقابل أفادت المعلومات أن «وزير الحرب اإلسرائيلي بني
غانتس متواجد على الحدود اللبنانية وقال لجنوده إن حزب الله
يتحدّانا بطرق جديدة» .وتابع غانتس قائالً« :حزب الله سيواجه
عواقب وخيمة إذا أقدم على تحدّي «إسرائيل» مجددا ً ونحن على
دراية بمحاوالته لتحدي إسرائيل بطرق جديدة».

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم ال��ع��روض ل��ش��راء مضخات
تعمل ع��ل��ى ال��ه��واء وم��ض��خ��ات غاطسة
للمياه والفيول لزوم معمل الزوق الحراري
،م��وض��وع اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4
د 7170/تاريخ  ،2020/11/24لتصبح
ي��وم الجمعة  2021/5/21عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11,00قبل الظهر.
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -في الغرفة المسبقة
الصنع رق��م  38المستحدثة ف��ي الجهة
الغربية م��ن المبنى المركزي لمؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهراباء
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره
 /50,000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -في الغرفة المسبقة الصنع
رقم  38المستحدثة في الجهة الغربية من
المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان
ضمن حرمه .
بيروت في 2021/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف224 :
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض لتنظيف ج��ور غسيل المراجل
ف��ي معمل ال����زوق ال���ح���راري ،م��وض��وع
اس���ت���دراج ال��ع��روض رق���م ث 4د547/
تاريخ  ،2021/2/25قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2021/5/21عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11,00قبل الظهر.
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -في الغرفة المسبقة
الصنع رق��م  38المستحدثة ف��ي الجهة
الغربية م��ن المبنى المركزي لمؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20,000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -في الغرفة المسبقة الصنع
رقم  38المستحدثة في الجهة الغربية من
المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان
ضمن حرمه طريق النهر.
بيروت في 2021/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف224 :
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ل��ش��راء م��رح�لات حماية ل��زوم
صيانة خاليا التوتر المتوسط في محطات
التحويل الرئيسية ،وذلك لتبديل المرحالت
القديمة ن��وع  ، Sepam 2000موضوع
اس���ت���دراج ال��ع��روض رق���م ث 4د172/
تاريخ  ،2021/1/13قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2021/5/21عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11,00قبل الظهر.
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -في الغرفة المسبقة
الصنع رق��م  38المستحدثة ف��ي الجهة
الغربية م��ن المبنى المركزي لمؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100,000/ل.ل.

علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -في الغرفة المسبقة الصنع
رقم  38المستحدثة في الجهة الغربية من
المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان
ضمن حرمه طريق النهر.
بيروت في 2021/4/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف236 :
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة ت��ق��دي��م ال��ع��روض لتأهيل أنظمة
الحماية والتحكم والقراءة العائدة لخاليا
التوتر العالي  66ك.ف في محطة المريسة
الرئيسية مع شراء قطع الغيار الضرورية
لها ،م��وض��وع اس��ت��دراج ال��ع��روض رقم
ث 4د 12411/تاريخ ،2019/11/29
لتصبح يوم الجمعة  2021/5/21عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11,00قبل
الظهر.
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -في الغرفة المسبقة
الصنع رق��م  38المستحدثة ف��ي الجهة
الغربية م��ن المبنى المركزي لمؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهراباء
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره
/150,000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -في الغرفة المسبقة الصنع
رقم  38المستحدثة في الجهة الغربية من
المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان
ضمن حرمه .
بيروت في 2021/4/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف239 :
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم العروض لشراء محوالت شدة
لزوم مجموعات ال  BBCفي معمل الجية
ال��ح��راري .م��وض��وع اس��ت��دراج العروض
رقم ث 4د 3965/تاريخ 2020/6/16
 ،لتصبح يوم الجمعة  2021/5/21عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11,00قبل
الظهر.
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -في الغرفة المسبقة
الصنع رق��م  38المستحدثة ف��ي الجهة
الغربية م��ن المبنى المركزي لمؤسسة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره
 /100,000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -في الغرفة المسبقة الصنع
رقم  38المستحدثة في الجهة الغربية من
المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان
ضمن حرمه .
بيروت في 2021/4/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف240 :

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت هند مسعد شاهين بالوكاله عن
حصة غانم ف��ارس حنا سند ب��دل ضائع
للعقار  1159كفرعقا.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب ربيع جرجس جرجس معوض
بالوكاله عن عبدالله رفيق ضوميط سند
بدل ضائع للعقار  607حامات.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت دالل الخوري انطونيوس الحكيم
بالوكاله عن احد ورثة كلير عتيق وسامي
ت��وم��ا س��ن��د ب���دل ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار 1280
البترون.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي ب��ام��ي��ن ك��ري��م فيليب
بالوكاله عن احد ورثة سمير كركر سند بدل
ضائع للعقار  4/215الجديده.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب انطون رزق داود بوكالته عن رزق
جرجس داود سند بدل ضائع بالعقار 190
حقل العزيمة

للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلبت سميحة علي اليخني بوكالتها
عن احمد علي محمد يخني سند بدل ضائع
بالعقار  880السفيرة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب خالد محمود غنوم بصفته احد
ورثة محمود ابراهيم غنوم سند بدل ضائع
بالعقار  1653السفيرة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب محمد أحمد حسون بالوكالة سند
بدل ضائع عن ملكية أحمد مصطفى حسون
بالعقار  961السفيرة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب معين ف��وزه جنبالط وكيل سناء
حسن عبد الصمد أحد ورثة حسن يوسف
عبد الصمد أحد ورثة محمد آغا ابو شديد
عبد الصمد سند ملكية بدل ضائع للمورث
في العقار  844عين قني
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه

دعوة
مساهمي شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل (ليسيكو)

لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل
(ليسيكو) بدعوة حضرات المساهمين لعقد الجمعية العمومية العادية
السنوية في مركز الشركة في كفرشيما في تمام الساعة الحادية عشرة
من قبل ظهر يوم اإلثنين في  2021/5/17لبحث واق��رار المواضيع
التالية :
 - 1االستماع إلى تقرير مجلس االدارة حول أعمال وحسابات سنة
. 2019
 - 2االستماع إلى تقرير مفوضي المراقبة حول أعمال وحسابات سنة
. 2019
 - 3االستماع إلى تقرير مجلس االدارة المنظم وفقا ً ألحكام المادة 158
من قانون التجارة.
 - 4االستماع إلى تقرير مفوضي المراقبة المعد وفقا ً ألحكام المادة
 158من قانون التجارة.
 – 5ال��م��ص��ادق��ة على الميزانية العمومية ال��م��وق��وف��ة بتاريخ
 2019/12/31وعلى حساب النتيجة وعلى البيانات والجداول
واإليضاحات المرفقة بها والبت بمصير النتائج المحققة فيها
 - 6إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام.
 - 7تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والترخيص
بدفع المستحق منها.
 - 8منح التراخيص المنصوص عليها في المادة  158من قانون
التجارة.
 - 9تعيين مفوض المراقبة األساسي ألعمال سنة  2020وتحديد
مخصصاته .
 - 10أمور طارئة.
يمكن لحضرات المساهمين ممارسة الحق المنصوص عليه في المادة
 197من قانون التجارة في مركز الشركة في كفرشيما أثناء دوام العمل
خالل األيام العشرة التي تسبق موعد الجمعية.
يقفل سجل المساهمين في نهاية دوام اليوم الخامس الذي يسبق موعد
انعقاد الجمعية.
لكل من المساهمين ال��واردة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ
إقفاله حق حضور الجمعية والمشاركة بأعمالها مهما بلغ عدد أسهمه.
مجلس اإلدارة
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مرويات قومية

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص «البناء» هذه الصفحة صبيحة كل يوم أربعاء ،لتحتضنَ محطات مشرقة من تاريخ الحزب السوري القومي
ت ّ
ُخص ُ
االجتماعي ،صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة ،وقد سجلت في رصيد حزبهم وتاريخه ،وقفات عز راسخات
على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا أي تفصيل ،ذلك أننا كأ ّمة ،استمرار مادي روحي
راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود
القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
أمتنا.
أنّ نكتب تاريخنا..،فإننا نرسم مستقبل
إعداد :لبيب ناصيف

الرفيق جوزف بطر�س الخوري نكد
النا�شط والم�س�ؤول الحزبي في طرابل�س والباني عائلة قوم ّية اجتماع ّية
ليس ألنّ المن ّفذ العام السابق في سدني األمين أحمد
األيوبي اقترن من ابنته الرفيقة كريمة ،وال ألنّ الرفيق جوزف
فرنسيس ،المن ّفذ في وقت سابق لمنفذية طرابلس ،اقترن من
ابنته الرفيقة ليوني ،والرفيق د .روبير حبيب من ابنته الرفيقة
مارلين ،حقق جوزف نكد حضوره الحزبي الالفت ،إ ّنما أل ّنه
كان قوميا ً اجتماعيا ً نشيطاً ،تو ّلى مسؤوليات حزبية عديدة
في منفذية طرابلس ومنطقة زغرتا ،وكان ناظرا ً لإلذاعة ،له
حضوره اإلذاعي المتح ّرك وكلماته في المناسبات الحزبيّة،
وإليها كلّها بنى عائلة قوميّة اجتماعيّة امتدّت إلى االحفاد.
ُولد الرفيق جوزف نكد في كفردالقوس ،وقد تشبّع بتعاليم
النهضة القومية االجتماعية ،انطلق إلى رحاب الوطن ،وبقي
إل��ى آخ��ر زف��رة من حياته .ل��ذا ك��ان مأتمه في كفردالقوس
مظاهرة وفاء من أبنائها ،ومن أهالي المنطقة الذين انض ّموا
إل��ى القوميين االجتماعيين الوافدين من زغ��رت��ا ،الكورة،
طرابلس ومناطق أخرى للسير في المأتم المهيب الذي ق ّل أن
شهدت البلدة والجوار مأتما ً شبيهاً.

**
ُ
والحزبي ال��ذي أقيم له في
الشعبي
عن رحيله والمأتم
ّ
ّ
ك��ف��ردالق��وس ،كتبت «ص��وت النهضة» في عددها السابع
بتاريخ  ،2000/02/01ما يلي:
غيّب الموت الرفيق المناضل جوزف نكد ،الذي أمضى مدّة
طويلة من سنوات عمره في النضال القومي مؤمنا ً بمبادئ
النهضة السوريّة القوميّة االجتماعيّة ،عامالً في سبيل
انتصارها.
هذا وقد أُقيم للراحل مأتم شعبي وحزبي ،في مسقط رأسه
كفردالقوس – زغرتا ،حيث ُ
شيّع جثمانه بمشاركة حشد كبير
من السوريّين القوميين االجتماعيين واألهالي وفاعليات
سياسيّة ووجوه المنطقة وأهالي البلدة ،وتقدّم المشيّعين
عميد القضاء الرفيق رياض نسيم الذي م ّثل رئيس الحزب،
وعدد من المسؤولين واألمناء.
ووسط حشود كبيرة ُنقل جثمان الفقيد في موكب مهيب
من منزله إلى الكنيسة ،حيث أدّى له السوريّون القوميّون
االجتماعيّون التحية.
وفي الكنيسة ألقى المطران يوحنا الحاج عِ ظة تأبينيّة ن ّوه
فيها بخلقية الفقيد وعلمه وعالقاته الجيّدة مع الناس.
**

كلمة مركز الحزب
وألقى كلمة مركز الحزب ،عميد القضاء الرفيق المحامي
رياض نسيم (األمين الحقاً) ،الذي ن ّوه بمزايا الرفيق جوزف،
مستعرضا ً مسيرته النضاليّة والفكريّة وإيمانه بشعبه
وأرضه وبمواقفه القوميّة الراسخة ،وجاء في كلمة العميد:
«جئنا من ك ّل مكان ،نحن رفقاؤك ،كي نعاهدك على تحقيق
ما آمنت به وما عملت له بإرادة صلبة وتصميم على االنتصار
وقدرة على العطاء ع ّز نظيرها».
وق��ال العميد الرفيق ري��اض نسيم ف��ي كلمته« :ج��ريء
مبشرا ً مناديا ً
ّ
كالمغامر ،شجاع كالمقاتل ،يحمل دمه على ك ّفه
تترسخ في ذاته كلّما تقدّم في العمر والنضال.
بعقيدة عظيمة
ّ
منذ أكثر من خمسة واربعين سنة ،انتمى إلى الحزب يوم كان
االنتماء جريمة يعاقب عليها القانون ،وكان االنتماء يقود إلى
السجن وأقبية التعذيب ،أو يقوده إلى المقصلة ،انتمى يوم ع ّز
االنتماء ،وأقدم كالرجال يحمل ه ّم األ ّمة ليُشارك في االنتصار.
كان الرفيق جوزف نكد يُدرك أنّ األفكار الكبيرة ال تتح ّقق إال
بمزيد من التضحية وقهر الذات ،ونكرانها .هو واحد من الذين
نسوا جراحهم النازفة ليض ّمدوا جراح أ ّمتهم البالغة .وهو في
ك ّل ذلك ،ال يهادن وال يسالم وال يركع ،بل يمارس إيمانه بجديّة
مطلقة ،ويح ّول النظريات إلى وقائع ،فهو المناضل الذي جعل
من بيته نموذجا ً لحزب ألغى الحواجز بين طائفة وأخرى
وبين ملّة وملّة.
لم يسعَ في حياته الحزبيّة الطويلة إلى منصب أو مركز أو
وسام ،آمن أنّ المجتمع هو األساس ،وأنّ الفرد في تخلّيه عن
يؤسس لمجتمع جديد».
خصوصيّته إنما
ّ
وتابع العميد نسيم« :الرفيق ج��وزف نكد ...ستبقى في
ذاكرتنا الرجل المؤمن واإلنسان الح ّر الشريف والمناضل
الذي ال يتزعزع إيمانه».
وختــم مقــدّما ً ال��ت��ع��ازي ِب��اس��م رئ��ي��س ال��ح��زب األمين
علي قانصو ،و ِباســم قيــادة ال��ح��زب ،إل��ى عائلة الراحل
وأقربائه وأهالــي بلدتــه ،وإلى جميع السوريّين القوميّين
االجتماعيّين.

قامو�س �سعاده للدكتور خليل �سعاده

انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي عام .1955
وانتظم في مديرية زغرتا ،قبل أن ينتقل إلى طرابلس وينتظم في
في مديرية الزاهرية التابعة لمنفذية طرابلس التي تسلّم فيها
مسؤوليات ناظر إذاعة وماليّة مراراً.
كان خطيبا ً مف ّوها ً ومناضالً مقداماً.
تز ّوج العام  1960من ماريت سعيد اللبيان ،ولهما ثالثة بنات
رفيقات هنّ  :ليوني متز ّوجة من الرفيق جوزف فرنسيس ،وكريمة
متز ّوجة من الرفيق أحمد األيوبي ،ومارلين متز ّوجة من الدكتور
روبير حبيب.
**

**

كلمة السور ّيين القوم ّيين االجتماع ّيين
وأل��ق��ى األم��ي��ن نجيب إسكندر( )1كلمة ِب��اس��م القوميين
االجتماعيين في زغرتا – الزاوية ،جاء فيها« :أنت يا رفيقي ،رفيق
الدرب واإليمان والعطاء والعمل ،آمنت بأنّ الحياة كلّها وقفة ع ّز
فقط ،ونحن نعرف ونشهد أنك وقفت...
لقد قفزت يا رفيقي إلى المقلب اآلخر ،فارساً ،على صهوة إيمانه،
ّ
متخطيا ً حواجز األلم التي أعدّها لك الداء اللعين .فربحت رهانك،
وانتصر صبرك ،فكان لك فيه راحة ،ولنا فيه عزاء ،وهكذا صدق
فيك قول شاعرنا:
نمضي إلى الموت ال نخشى ألما ً
الحلم
ونزحم الخطب وفي أجفاننا ُ
نفتح دروب الشمس في كـــ ّل غ ٍد
وتستفيق على صيحاتنـــــا األمــــــم
أض��اف« :إ ّن��ك من أولئك الذين ال تنتهي حياتهم في مأتم وال
يغيب حضورك في رحيل .ومع هذا ،نحن نحزن ،فالحزن يشحذ
الذكريات ...في هذه البساتين والطرقات التي تخترق بلدتك
وتحوطها ..كانت لنا مجالس أدب وفكر وعقيدة وح��وار ،حتى
في أحلك السنوات سواداً ،ومع ذلك ثابرت وأقدمت ،ولم تهدأ ولم
تك ّل».
وتابع متحدثا ً عن المسيرة النضاليّة الطويلة للرفيق نكد ،وأنه
«كان فارسا ً وسيد كلمة وأميرا ً من أمراء البيان».
وختم األمين اسكندر« :بموتك تدحرجت صخرة من جبالنا،
واج ُت ّثت أ َكمة من آكامنا ،غير أنّ إيمانك لم يمت ،بل هو عناد الموت
الذي يموت فينا من ملل.»...
**

كلمة كفردالقوس
وألقى كلمة «كفردالقوس» وآل نكد األستاذ أنطوان نكد ،عبّر فيها
عن مدى الحزن واألسى اللَّ َذين خلفهما رحيله عند أهله وأهل بلدته
وجميع محبيه.
**

كلمة عائلة الرفيق الراحل
وفي الختام ،ألقت ابنة الرفيق الراحل ،ليوني نكد كلمة وجدانيّة
أتوجه يا أبي ،وبك وحدك
عاطفيّة ،وم ّما جاء فيها« :إليك وحدك
ّ
أقتدي ،فيك المناقب الحزبيّة والقوميّة التي ربيتنا عليها ،إلى
جانب الحنان األبويّ والروح العائلية.
ستبقى معنا نحن بناتك ،ونحن رفقائك ،وتأ ّكد أنّ ك ّل ما علّمتنا
إياه سنعلّمه ألوالدنا ألنّ فيه ك ّل الحق وك ّل الجمال وك ّل الخير».
وختمت« :كنتَ خطيبا ً بارعاً ،تحمل أفكار حزبنا العظيم ،أحببت
السير على ُخطاك مؤمنين بالمبادئ
رفقاءك وأحبّوك ،نعاهدك على ّ
التي آمنت بها».
**

ملخص عن حياته الحزبية كما ورد في تقرير للرفيق الراحل
موجه الى عمدة الداخلية بتاريخ :1994/02/19

لقد انتميت إلى الحزب في  1954/04/24على يد الرفيق
طنوس داود القبوط في زغرتا ،وك��ان الشهود الرفقاء يعقوب
شدراوي( )2ونجيب اسكندر والرفيق المهندس ألبير يزبك
كرم( ،)3وأ ّول مسؤوليّة تسلّمتها مف ّوض مف ّوضية كفردالقوس،
زغرتا ،ث ّم مذيعا ً لمديرية زغرتا المستقلة ،ث ّم ناظرا ً لإلذاعة في
منفذية زغرتا ،وعند انتقالي إلى طرابلس تسلّمت مسؤولية مذيع
مديرية الزاهريّة خالل العام  57و  ،58ث ّم مديرا ً «لمديرية الكات»
في الكويت خالل األعوام  ،61 ،60 ،59وعدت إلى طرابلس ودخلت
السجن عدّة مرات خالل الفترات التي تلت االنقالب ،وعام 1968
تسلّمت مسؤولية ناظر اإلذاعة في منفذية طرابلس خالل العمل
السري ،ثم ناظرا ً لإلذاعة حتى العام  1973وعام  1975تسلّمت
مسؤولية ناموس الشعب الصحافية المركزية التي كان رئيسها
آن��ذاك العميد السابق الرفيق نجيب إسكندر ،وبعدها انتقلت
إلى قبرص مع الرفقاء جهاد ساروفيم وأنطون سعاده ،وتسلّمت
مسؤولية مف ّوض مفوضية قبرص المركزيّة ،واستدعاني المركز
إلى بيروت وتكلّفت بمسؤولية مندوب مركزي مكلّف من قِبل عمدة
الداخلية في قبرص ،ث ّم وكيالً لعميد العمل ،وعام  1978سافرت
إلى أكرا في غانا ومنذ وصولي تسلّمت مسؤولية مذيع في مديرية
غانا التي كان مديرها آنذاك األمين سبع منصور( ،)4وعام 1980
عدت إلى طرابلس ومنذ ذلك الحين وأن��ا إ ّم��ا ناظرا ً لإلذاعة في
منفذية طرابلس وإما ناظرا ً لإلذاعة في منفذية الكورة ،واآلن أشغل
مسؤوليّتي نظارة اإلذاعة والمالية في منفذية طرابلس.
إني خريج معهد عينطورة فلسفة قسم ثاني ،استلمت عدة
وظائف مصرفية وأن��ا أحمل شهادة اختصاصي بالمحاسبة
والمراقبة والتدقيق ،وعضو في المجلس التنفيذي لنقابة موظفي
المصارف في الشمال ،واآلن أعمل مديرا ً لقسم المحاسبة والشؤون
اإلداري��ة في معهد «ن��ورث ليبانون كولدج» ،وط��وال فترة عملي
إلي أية تنبيهات أو مالمة أو
الحزبي الذي لم ينقطع يوما ً لم ّ
توجه ّ
تأنيب.
معروف في صفوف القوميين االجتماعيين جميعاً ،ومتم ّرس
بالمسؤوليات الحزبية ،كما أنني أجريت بأمر من قيادة الحزب
عدة لقاءات صحافيّة مع مراجع ها ّمة .وقد درست فنّ الخطابة
في العام  1956علّمني األمين «عباس»( ،)5قدّمت عدة برامج في
تلفزيون لبنان من الشمال خالل األعوام .90 ،89 ،88 ،87 ،86
قمت بعدّة مهمات مركزية (ال مجال لذكرها) إنها معروفة من
المسؤولين.

هوامش
نجيب إسكندر :م��ن أق��دم رفقائنا ف��ي زغ��رت��ا .ش��ارك في
وح �ك��م عليهُ .م�ن��ح رت�ب��ة األم��ان��ة .كان
ال �ث��ورة االن�ق�لاب�ي��ة ُ
مراسالً لجريدة النهار في الشمال اللبناني .لإلطالع على
ما نشرت عنه الدخول إلى موقع شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية .www.ssnp.info
يعقوب الشدراوي :الممثل المسرحي المعروف.
ألبير كرم :ما أعرفه عنه انه غادر الى فنزويال فإلى الواليات
المتحدة .ك��ان رفيقا ً م�م�يّ��زاً .م��ن انسباء الرفيق اوغست
حاماتي .لمن عرفه أو يعرف عنه ،تزويدنا بالمعلومات
المفيدة عنه.
األم�ي��ن سبع منصور :م��ن بلدة «راش�ي��ا ال�ف�خ��ار» .ك��ان له
ح�ض��وره الحزبي واإلع�لام��ي ف��ي أك ��را ،حيث ك��ان ينشر
المقاالت االفتتاحية باللغة اإلنكليزية ،عاد الى الوطن متوليا ً
مسؤولية عميد ،وناشطا ً في المجال الثقافي .مراجعة ما
ُنشر عنه على الموقع المذكور آنفاً.
ارج ��ح ان��ه االس��م المستعار لألمين د.
األم�ي��ن «ع �ب��اس»ّ :
سامي خ��وري ال��ذي كان تولى مسؤولية عميد اإلذاع��ة له
كتاب م��ذك��رات بعنوان «شمس ال تغيب» .ندعو من يملك
المعلومات المفيدة ان يكتب لنا او يتصل.

الرفيق المنا�ضل را�ضي الخطيب
الصمود ،الذي وقف وقفة ع ّز في وجه السلطة وقال للقاضي (وهو
موجهاً« :باستطاعتك
عقيد سابق في الجيش من منطقة الجنوب) ّ
أن تنزع م ّنا أرواحنا ،ولك ّنك لن تستطيع أن تصل إلى قدمي هذه».
وكان جميع المعتقلين على نمط واحد في المواجهة.
وخرجنا من السجن عام  ،1969و ُمنعنا من البقاء في لبنان
كوننا من الكيان اللبناني؛ وقد أ ّمن الحزب سفرنا إلى األردن ث ّم إلى
أفريقيا ،وبقيت هناك عشر سنوات وعدت بعدها وسكنت في ساقية
الجنزير ثم انتقلت إلى جديتا – شتورا ،ث ّم إلى السويداء عام
 .1993وما زلت أعمل حزبيا ً في نطاق منفذية السويداء ،واليوم
تقدّمت في السن فأصبحت عاجزاً ،خاصة بعد إجراء عمليات عدّة
في المعدة والشرايين ووضعي مز ٍر.

} األمين جورج مينا
سمعت بمواقفه الصلبة عندما أُس��ر إثر اشتراكه في الثورة
االنقالبية ،ثم عرفته بعد خروجه ،وأكثر عندما كان من مسؤولي
حراسة مركز الحزب في فردان ،ثم أكثر بعد أن عرفت ابنته الرفيقة
ابتسام الخطيب( )1فسجلت لها الكثير من فضائل االلتزام.
عندما غ��ادر إلى الكيان الشامي بقيت أطمئن عنه عبر ابنته
الرفيقة ابتسام.
إذ أنشر عنه ه��ذه النبذة التي أع�دّه��ا حضرة األمين جورج
مينا( ،)2أدعو الرفيقة ابتسام ،ومن عرف الرفيق راضي ،ومنهم
الرفيق المناضل غسان الشومري( )3إلى أن يغنوا هذه الكلمة
بمزيد من المعلومات عنه.

هوامش

ل .ن.

*
بعد أن التقينا بالرفيق راضي الخطيب في منزل الرفيق سمير
كدع وزوجته الرفيقة ابتسام الخطيب في جديتا ،سألناه عن
الثورة االنقالبية ليل  62-61وعن سنوات أسره ،فأجاب:
كنت أسكن في ساقية الجنزير ،وكان األمين جبران جريج منفذا ً
عا ّماً .وقد كلّفني كمد ّرب لمديرية ساقية الجنزير ،آمرا ً باحتالل
مبنى البرق والبريد مع مجموعة من الرفقاء الساعة الحادية
عشرة ليالً .التقينا (أنا وحسن أبو شهدا ورفيقان من برج ح ّمود،
حسون الذي استشهد مع الرفقاء من الجنوب
والشهيد ح ّمود أبو ّ
السوري في مخيم برج البراجنة) .وكنت على رأس المجموعة
التي رابطت على باب المبنى المذكور سابقا ً ودخلناه .وبعد ذلك
بدأ الجيش ينادينا لالستسالم أو إخالء المبنى ،ولكننا رفضنا ترك
المبنى ورفضنا االستسالم .هرب الرفيقان حسن أبو شهدا وأنطون
أكزم من الباب الخلفي ،وأنا رفضت االنسحاب رغم تهديد الطيران
بالقصف .بقينا لفترة ساعة أو ساعتين صامدين ،وبعد أن ط ّوق
الجيش ذلك المكان استسلمت مع الرفقاء الباقين.
دخل الجيش اللبناني وعلى رأسه مقدّم مسؤول عن ك ّل ما يدور
في المنطقة ،وكلّف العناصر المط ّوقين اإلتيان بالمسؤول واعتقاله،
وهو أنا.
وعندما اعتقلت مع بعض الرفقاءُ ،نقلنا جميعا ً إلى المحكمة
العسكرية وبدأت التحقيقات ،وأثناءها كشفنا عن أمور ال قيمة لها
وكتمنا أمورا ً كثيرة مه ّمة ،وبعدها نقلنا الى ثكنة فخر الدين ،ف ُو ّزعنا
على ثالث طبقات ،حيث كانت التحقيقات مستديمة وتصفية بعض
الرفقاء جائزة ،وك ّنا أربعة رفقاء من آل أبو فخر ،أذكر منهم ثالثة
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أخوة وهم :مسلط وسنيّان وأديب والرابع وهو من أقربائهم ال أذكر
اسمه ،وقد ُسحبوا ليالً وت ّمت تصفيتهم ليالً.
أنا اسمي راضي الخطيب والمسؤول عن التعذيب هو سامي
الخطيب .والحمد لله أنّ العائلة «الخطيب» قد تكون ترأّفت بي فقد
طلب من عناصره أن يرموني أو أن يقتلوني أو أن يرجعوني إلى
السجن ،فخرجت وتابعت طريقي إلى الغرفة في المبنى الثاني،
واعتبرت أنني قد نجوت منهم ،وقد استغربت ذلك وتساءل رفقائي
عن هذا األمر.
كان معي في الغرفة التي ُنقلت إليها الشاعر موسى مطلق
إبراهيم( ،)4وقد علّمني أمورا ً كثيرة (القراءة والكتابة واإلدارة
وشؤونا ً حزبية ،إذ كنت أمياً) وكنا كثيرا ً ما ُنضرب جميعا ً عن
الطعام.
وبعدها ُنقلنا إلى طرابلس ،وق ّررنا اإلض��راب المفتوح حتى
خروجنا من االعتقال ،وقد بقينا في اإلضراب واحدا ً وعشرين يوماً.
وكان بعض األمناء والرفقاء أمثال خليل دياب( ،)5ومصطفى
عز الدين( )6معتقلين معنا في طرابلس.
وك ّنا نترقب مدى قدرة رئيس الحزب األمين عبدالله سعادة على

ابتسام الخطيب :عرفتها ف��ي م��رك��ز ال�ح��زب ف��ي ف��ردان،
ناموسا ً مساعدا ً في عمدة شؤون عبر الحدود ،ث ّم تابعتها
وقد انتقلت إلى مركز الحزب في شتورة فإلى مكتب منفذية
زحلة ،وبقيت أطمئن عنها .اقترنت من الرفيق سمير كدع.
األمين جورج مينا :عرفته ناظرا ً لإلذاعة في منفذية زحلة،
ورئيسا ً للجنة تاريخ الحزب فيها ،مسجالً له كفاءته اإلذاعية
والثقافية ،التزامه الواعي بالحزب ،ومثابرته على النشاط
الحزبي في ك ّل الظروف.
غسان الشومري :أتيت على ذك��ره في أكثر من مناسبة،
وفي حلقات «سيرتي ومسيرتي» .رفيق مناضل ،يتمتّع
بمزايا المناقب والجرأة والتفاني ،يقيم في بلدة العزونية.
موسى مطلق إبراهيم :منح رتبة األمانة وانتخب لعضوية
المجلس األعلى .شاعر وباحث له دواوي��ن وكتب عديدة.
مراجعة النبذة عنه على موقع شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية www.ssnp.info
من «عدبل» .تولى في الحزب مسؤوليات شتى ،منها عميد
الدفاع ،انتخب لعضوية المجلس األعلى .كان وجها ً حزبيا ً
وشعبيا ً في منطقة عكار.
مصطفى عز الدين :من مدينة صور .له ماض حزبي عريق.
انتخب لعضوية المجلس األعلى ،وبقي رئيسا ً له لسنوات
عديدة .مراجعة الموقع آنفاً.

من أه ّم إنجازات الدكتور خليل سعاده ،إصداره معجم سعاده عام ،1911
الذي صدر عن مكتبة لبنان عام  1974في جزئين.
قدمت مكتبة لبنان «قاموس سعاده» بالكلمة التالية:
طلب اللغة االنكليزية من َّ
« أمام اّ
الشرقيين ،والعربية من االنكليز ،معجم
عصري مط ّول يستغرق متن اللغة االنكليزية وجملها االصطالحية ومصطلحاتها
العلمية والفنية في جميع ضروب العلوم والفنون والمعرفة ،لم يُنسج على
مواله بعد ،وال يستغني عنه طالب علم أو كاتب أو مترجم أو أديب أو محام أو
طبيب أو غيرهم ّممن لهم صلة باالنكليزية  -عن طريق الجرائد أو المجالت أو
الكتب أو العالقات الشخصية .وإنني آلمل أن يكون هذا العمل فاتحة نهضة
صحيحة وبداية عصر جديد لح ّل العربية من عقالِها لتأخذ مكانها اّ
اللئق بين
ال ُّلغات العلمية العصرية».
هكذا قدَّم الدكتور خليل سعاده معجمه القيّم وهكذا نقدّمه نحن .لقد تميّز
هذا المعجم بمعطياته العلمية الدقيقة ومصطلحاته الجديدة المبتكرة وهو من
أوسع المعاجم وأفضلها .ومما يؤسف له أنّ هذا العمل الفريد لم تتح له مجاالت
العربي ،لذا ارتأت دائر ُة المعاجم
االنتشار والترويج التي يستح ّقها في العالم
ّ
في مكتبة لبنان إعادة نشر هذا الترات القي ّم لفائدة ّ
الطالب والمترجمين ورجال
الفكر واألدب الذين هدف الدّكتور سعاده الى خدمتهم حين أخذ على نفسه القيام
بهذا العمل الجليل.
***

الدكتور خليل سعاده في سطور ،كما أورده المعجم في الناحية الداخلية من
الغالف:
سعاده.
الدكتور خليل َ
ول��د في الشوير -لبنان ع��ام  1857وتلقى دروس��ه اإلع��دادي��ة في مدرسة
المرسلين األميركان .دخل الكلية السورية اإلنجيلية (الجامعة األميركية اليوم)
ونال شهادة الطب بتف ّوق باه ٍر عام .1880
تعاطى الدكتور سعاده الطب واألدب فكان إلى جانب شهرته الطبية يجيد
االنكليزية كأرقى أبنائها كتاب ًة وخطاب ًة وك��ان اطالع ُه على دقائق العربية
ّ
الشميّل
وآدابها موضوع إعجاب أدب��اء العصر كإبراهيم اليازجي ،وشبلي
ويوسف األسير ،وقد كان يحسن اّ
اللتينية والفرنسية ويُلم بالتركية واالسبانية
ُ
والبرتغالية.
عند اشتداد الجور التركي على األدباء والمفكرين الوطنيين في أواخر القرن
توجه الدكتور سعاده إلى القاهرة حيث بدأ مرحلة جديدة من حياته
الماضي
ّ
الصداقة بين ُه وبين غالبية أمراء
غنيّة باإلنتاج والعطاء ،وهُ ناك تم ّكنت أواصر ّ
ٍ
كحافظ ،وال��ب��ارودي ،ومحمد عبده ،ويعقوب ص ُّروف،
القلم والسياسة آنئ ٍذ
وفارس نمر ،ومصطفى كامل ،وع ّرابي باشا ،وسعد زغلول .وبال ّرغم من مشاغل
الدكتور سعاده الكثيرة لم يغفل التأليف والكتابة ،وقد ترك آثارا ً أدبية وعلمية
قيّمة ،ت ّوجها ع��ام  1911بإصدار «معجم سعاده» في ال ُّلغتين االنكليزية
والعربية.
وقدّر للدكتور سعاده قضاء سني ِه األخيرة في المهجر؛ إذ أغضبت عالقاته
السلطان الخديويّين فغادرها
القويّة بقادة الحركة الوطنية في مصر ،ذوي ّ
ٌ
نشاطات أدبي ٌة وعلم ّي ٌة راقي ٌة
إلى األرجنتين ثم إلى البرازيل وكانت له فيهما
تشه ُد بها صحيفت ُه «الجريدة» ومجلت ُه «المجلة» ال ّراقيتان .وقد وافت ُه المنية
في نيسان  1934وشيّعت ُه الجاليات العربية في األميركيتين كزعي ٍم من ُزعماء
العربي.
النهضة القومية واألدبية في العالم
ّ
***

الجهد الكبير:
يوضح الدكتور سعاده في المقدمة التي وضعها للمعجم انه اعتمد في تأليف
المعجم على أشهر المعاجم االنكليزية ،وأكثرها توسعا ً في الشرح وتدقيقا ً
في المعاني «فشرحت اللفظة محيطا ً بجميع معانيها متد ّرجا ً من الحرفية
أو الوضعية التي هي األصل في معاني األلفاظ الى المجازية أو االصطالحية
وأتيتُ على شرح المفردات االنكليزية في جميع العلوم والفنون ورتبتها على
قراء المعاجم العصرية الراقية ،فوضعتُ اسم العلم أو الفن الذي تندرج اللفظة
تحته بين هاللين ثم تليه اللفظة االصطالحية أو الفنية مع شرحها الكافي فال
يتكلف المطالع مشقة في إيجاد تلك المعاني بل يمكنه أن يم ّر عليها جميعها من
وضعية واصطالحية وفنية .في مثل غمضة الجفن».
ويضيف :لقد استغرق سبك الحروف وطبع القاموس زمنا ً ال يق ّل عن سبع
سنين وبلغت النفقة بضعة آالف جنيه.

الرفيق المنا�ضل خليل �سماحة
ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ال��ن��ب��ذات
اش��رت ال��ى االوج���اع الكثيرة
التي رافقت عمل لجنة تاريخ
الحزب ،وقلت انه ربما سأكتب
عنها او سأذكرها للتاريخ(.)1
من بينها اني حاولت كثيرا ً
ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ع��ن رف��ق��اء
ع��رف��ت��ه��م ف���ي س��ي��اق عملي
ال��ج��زب��ي ال��ط��وي��ل ف��ي مركز
الحزب ،فال اصل الى نتيجة
 ..لذلك اخترت ان انشر ما لدي
وادع��و الرفقاء الى المساهمة
في جمع المعلومات المفيدة.
م��ن بين ال��ع��دد الكبير من
الرفقاء اتحدث في هذه النبذة
عن الرفيق خليل سماحة الذي
كنت عرفته ج��ي��داً ،مسؤوال ً
نشيطا ً في منفذية زحلة ،وهو
ً
بات حاليا ً متقدما ً بالعمر ،مقيما في بلدة الفرزل.
} من المعلومات الواردة في استمارة مكتب اإلحصاء المركزي
االسم الكامل :خليل حنا سماحة
اسم االم :نجال الروش
مكان وتاريخ الوالدة :زحلة1939/01/02 ،
المهنة :صاحب مطعم ( )
تاريخ االنتماء1954/08/29 :
منح وسام الواجب بتاريخ 2005/11/25
أعرف أنّ الرفيق خليل سماحة كان غادر الى األردن في سنوات الحرب اللبنانية
مساهما ً في تأسيس مطعم مع الرفيقة أنطوانيت صليبا .إنما اعلم انه كان مد ّرساً،
وهذا ما أكدته لي إحدى طالباته .
ومن مسؤولياته :مدير ،ناظر إذاعة ومنفذ عام واذكر انه كان منفذا ً عاما ً لمنفذية
زحلة حين قام المنفذون العامون أوائل السبعينات بتحركهم الحزبي وهي مرحلة آمل
ان يكتبها ،للتاريخ ،األمين حنا الناشف و  /أو الرفيق أنطون أبو سليمان ،وكالهما
شاركا في التحرك ،األول حين كان منفذا ً عاما ً لصيدا والثاني لبيروت.
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منفذية حلب اأحيت الذكرى الـ  75للجالء باحتفال اأمام �شريح القائد ال�شهيد اإبراهيم هنانو
المنفذ العام طالل حوري 17:ني�شان وقفة عز قوميّة وتاريخ مجيد لبالدنا ُكتب باإرادة �شعبنا المقاوم

درد�صة �صباحية
جر ْب تحزنْ «
« اإقراأ
ْ
تفرح… ّ
} يكتبها الياس ّ
عشي
ما من مثل ينطبق على ملوك الطوائف في لبنان ،وعلى المش ّرعين الذين
تفرح ،ج ّر ْب تحزنْ .
يمألون الشاشات الفضائية ،أكثر من هذا القول :إقرأ
ْ
فمنذ أن استق ّل لبنان وحديث الن ّواب ال ينقطع عن استقالل القضاء ،وعن
م �ش��روع ق��ان��ون لتكريس ه��ذا االس �ت �ق��الل ال ��ذي يحمي السلطة ال�ث��ال�ث��ة من
السقوط.
إذا كان السادة النواب والوزراء جادّين في الوصول إلى هذا القانون ،فعليهم
أن يغسلوا الخطيئة المميتة التي ارتكبت بحق القضاء منذ أن منح لبنان استقالله
حتى اليوم .
وبكالم أوض��ح… على من يه ّمهم األم��ر أن يستنكروا ،ويدينوا الجريمة
التي ارتكبت بحقّ استقاللية القضاء ال��ذي سقط بالضربة القاضية ،يوم
حوكم سعاده ،وحكم عليه ،وأعدم رميا ً بالرصاص ،في أقصر محاكمة عرفها
ثماني وأربعين ساعة!
التاريخ… محاكمة صورية انتهت في
َ
دمى،
القضاة
وكان
االستقالل»،
«أبطال
العدالة
يومها كان يجلس تحت قوس
ً
وما زلنا نتسابق في ك ّل تشرين لنضع أكاليل على قبورهم!...

اآخر الكالم

أحيت منفذية حلب في الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى
الـ  75لجالء االحتالل الفرنسي عن سورية بوقفة أمام ضريح قائد
الثورة السورية الكبرى في الشمال إبراهيم هنانو ،بحضور منفذ
عام حلب طالل حوري وأعضاء هيئة المنفذية وآمر القوة المركزية
لنسور الزوبعة في حلب محمود باكير وناظري اإلذاعــة والعمل
والشؤون االجتماعية في منفذية ادلب وفصيل من نسور الزوبعة،
وت ّم وضع إكليل زهر على الضريح ،وتأدية التحية السورية القومية
االجتماعية.
بدأ االحتفال بكلمة تعريف ألقاها عبد اللطيف جلخي تحدث فيها
رسخته في وجدان الشعب السوري من
عن معاني وقيم الجالء وما ّ
مآثر الفداء والتضحية لتحقيق االستقالل على طريق استقالل األمة
استقالال ً تاماً.
ثم تال جميل عكش بيان رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي

األمين وائل الحسنية بمناسبة اليوبيل الماسي لجالء قوات االحتالل
الفرنسي عن أرض الشام .وألقى الشبل أحمد بيبرس حوري قصيدة
من وحي المناسبة.

حوري

وألقى المنفذ العام طالل حوري كلمة من وحي المناسبة ،مؤكدا ً
أن  17نيسان هو وقفة عز قوميّة وتاريخ مجيد لبالدنا ُكتب بإرادة
شعبنا المقاوم.
وقال :إن سورية تتعرض منذ عقد ونيف ألعتى حرب ارهابية
تقودها الواليات المتحدة األميركية وحلفاؤها ،لكن رغم شراسة
الحرب الكونيّة وأحجام الدول المشاركة فيها ضدنا ،فان سورية
قررت الثبات والصمود والمقاومة ،وهو القرار الذي اتخذه الرئيس
الشجاع بشار األسد ،وترجمه جيشنا الباسل في ميادين القتال،
والتف حوله الشعب الصامد.

وقال :إن إحياء ذكرى الجالء هو تأكيد على إرادة الصراع ضد الغزاة
المحتلين ،وبأننا من انتصار إلى انتصار نحقق النهوض ونحرر كل
شبر من أراضينا المحتلة ،عمالً بالقاعدة القومية الجوهرية أن كل ما
فينا هو من األمة وكل ما فينا هو لألمة حتى الدماء التي تجري في
عروقنا ليست ملكنا لنا بل وديعة االمة فينا متى طلبتها وجدتها.
وسجل محطات
وتابع :إن شعبنا قاوم االحتالل واالستعمار،
ّ
مشرقة في مسيرته المقاومة ،ومن هذه المحطات تصدّي الشهيد
البطل يوسف العظمة لجحافل الجيوش الفرنسيّة وقوله لن يمروا إال
على دمائنا ،وبطوالت ومآثر قادة الثورة السورية الحقيقية إبراهيم
هنانو وصالح العلي وسلطان األطرش.
وختم :لشهدائنا الذين هم طليعة انتصاراتنا الكبرى وقد عبدوا
طريق النصر والتحرير والنهوض ،لهؤالء الشهداء تحية العز وعهد
الوفاء ثباتا ً على نهج الصراع.

ق�صة رعاية ن�صب المقاومة الوطن ّية
} األمين سمير رفعت
تذكاري للمقاومة الوطنية وفي بلدة المقاومة
حين ق ّررت قيادة الحزب وضع نصب
ّ
والصمود الحزبي ضهور الشوير ،أمرتني القيادة بتأمين ومتابعة أفضل وأوسع
مشاركة سياسيّة شاميّة ،لكوني كنت مستشارا ً سياسيا ً وإعالميّا ً في مجلس الشعب
الشامي ومذيعا ً في تلفزيون دمشق ،وقد بدأت التفكير العميق كيف يمكن أن أصل إلى
الجمهوري في الشام
ما تريده رئاسة الحزب ،فطرقت فورا ً ومن دون تردّد باب القصر
ّ
ّ
والمتوخى...
أرفع موقع يمكن أن يأخذ القرار المناسب
اتصلت باألستاذ محمد ديب دعبول «أبو سليم» مدير المكتب الخاص في القصر،
التذكاري للمقاومة الوطنيّة في
ونقلت له رغبتي وتمنياتي بأن يكون احتفال النصب
ّ
ضهور الشوير تحت رعاية راعي المقاومة في سوريانا ،السيد الرئيس حافظ األسد...
وتمنيت على األستاذ دعبول أن يكون الر ّد سريعا ً ألننا بصدد طباعة بطاقات الدعوة
ُ
والوقت صار ضيّقاً.
في اليوم الثاني لطلبي اتصل بي األستاذ دعبول وأبلغني بالحرف أنّ الرئيس األسد
يش ّرفه أن يكون االحتفال تحت رعايته ويمكن طباعة بطاقات الدعوة بهذا الشكل ،وأنه
كلف األستاذ عبد القادر قدورة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية بتمثيله
في الرعاية واالحتفال ،وإلقاء كلمة مناسبة ،وطلب مني االتصال باألستاذ قدورة
للتنسيق معه بشأن الذهاب إلى ضهور الشوير والمشاركة في االحتفال.
علي مرافقته من دمشق
بعد دقائق اتصل بي األستاذ قدورة وهو صديق قديم وتمنّى ّ
كنت أزوره فيه للمرة األولى ،في حوالي
صباح االحتفال ،وبالفعل ذهبت إلى بيته الذي ُ
السابعة صباحاً ،وبعد ترحيبه الحار طلب من زوجته السيدة أم قيس أن تع ّد لي قهوة
الصباح شخصياّ ،قائالً لها :حتى لو ّ
تأخرت على دوامك في الوظيفة فاألستاذ سمير
أستاذي في اإلذاعة والتلفزيون العام  ،1963ويستأهل أن تقدّمي له القهوة بيدك.
ترافقنا في السيارة األستاذ قدورة وأنا والمرافقة األمنيّة حتى حدود سايكس – بيكو
بين الشام ولبنان ،وكان في انتظارنا عند نقطة الحدود المصطنعة اللواء غازي كنعان
رئيس فرع األمن واالستطالع آنذاك في لبنان ،الذي رافقنا إلى ضهور الشوير مكان
االحتفال ،كذلك قام العميد هاشم معال قائد الوحدات الخاصة في لبنان بمرافقتنا.
وبعد أن ت ّم االحتفال بنجاح وألقيت كلمات تمثل السيد الرئيس راعي االحتفال ،وكلمة
الحزب السوري القومي االجتماعي الذي افتتح عصر المقاومة الوطنية ض ّد عدو الوجود
وزبانيته ،أقامت قيادة الحزب وليمة غداء دعت اليها المشاركين في االحتفال ،ثم عدنا
األستاذ عبد القادر قدورة وأنا حيث يقيم العميد هاشم معال في ضهور الشوير ،بناء على
رغبته ،حيث وقف أمام األستاذ قدورة والحاضرين وحيّاني بالتحيّة القوميّة االجتماعيّة
قائالً بك ّل انضباط :تحيا سورية حضرة األمين سمير رفعت ،فأنا في حضرتك أردّد
دائما ً هذه التحيّة...
وتذكرت حين استردّت ق��وات الحزب العسكرية «نسور الزوبعة» ،مدينة ضهور
الشوير والبلدات المحيطة بها من أي��دي االنعزاليين الذين باعوا ضميرهم وشرفهم
للشيطان ،أصدر قائد قوات الردع العربيّة سامي الخطيب ق��رارا ً طلب فيه من «الفئات
أي ان تنسحب نسور الزوبعة من األماكن التي
المتنازعة» العودة الى مواقعها السابقةّ ،
استردّتها في المتن ،وكان العميد هاشم معال من ضمن قوات الردع العربيةُ ،وطلب إليه
الجمهوري مباشرة
تنفيذ هذا األمر الذي لم يرق له ،فتوجه ليالّ إلى دمشق وإلى القصر
ّ
ً
حيث عرض للسيد الرئيس حافظ األسد الموضوع ،الذي استهجنه كثيرا ،وكتب للعميد
معال أمرا ًجديدا ًبخط يده يقول األمر الرئاسي :يبقى القوميون االجتماعيون في مواقعهم
التي استردّوها ،ويحافظ على معنوياتهم العالية ،عندها عاد العميد هاشم المعال متسلّحا ً
بأمر جديد يلغي أمر االنسحاب المجحف ،العميد هاشم وبما يكنّه لي من محبة واحترام
متبادلين أطلعني على هذا األمر.
قفلنا راجعين إلى دمشق مساء ،األستاذ ق��دورة وأن��ا بمرافقة اللواء غ��اري كنعان
والعميد هاشم معال ،بعد أن ت ّم إنجاز ما أردن��ا على أكمل وجه بفضل تجاوب القيادة
السياسية العليا في الشام مع رغبة حزب المقاومة.
قمت باالتصال بالقصر الجمهوري بدمشق بالمكتب
في اليوم الثاني لالحتفال ُ
الخاص وسجلت شكر رئاسة الحزب وشكري العميق للسيد الرئيس حافظ األسد على
رعايته الكريمة للمقاومة والمقاومين على امتداد سورية الطبيعية ،رحمه الله رحمة
واسعة.
بعد هذا االحتفال بمدة قصيرة انتخب األستاذ عبد القادر قدورة عضوا ً في مجلس
الشعب في الشام ثم رئيسا ً للمجلس ،فالتقينا مجدّدا ً وأنا في المستشار ّية السياسيّة،
وكان في ك ّل مناسبة يقول لزائريه بوجودي :لقد ذهبت برفقة الرفيق سمير من دمشق
�دت من هناك سوريا ً قوميا ً اجتماعيا ً أردّد مع
بعثياّ ،وبعد زي��ارة ضهور الشوير ع� ُ
القوميين :تحيا سورية ،رحمه الله كان صديقا ً حميماً.
كنت في االحتفال الحزبي أم��ام نصب المقاومة الوطنية في ساحة
باألمس بينما ُ
ضهور الشوير ،تع ّفرت ب��رذاذ الصخرة التي نقرها األمين ال��راح��ل سعيد مخلوف
بإزميله ...وأحسست بدفء يديه وهو يتعامل مع منحوتاته الخالدة ...وشممت عطر
دماء وجدي ومالك وسناء وخالد علوان وهادي نصرالله وخالد األزرق ونورما أبي
حسان وعلي غازي طالب وعمار األعسر وآخرين كثرا ً آمنوا أنّ فينا قوة لو فعلت لغيّرت
وجه التاريخ ...وقد فعلت.
وسمعت بأذني نشيد المقاومة يردّده شاعرنا الكبير محمد
رأيتهم جميعا ً هناك...
ُ
يوسف حمود:
مقاومة مقاومة
بالنار ال مساومة
َمن غي ُرنا يلتاع َمن
إذا بكت عي ُن الوطن ...عين الوطن.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958
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منفذية النبطية في «القومي» ّ
نظمت فعالية توعوية قرب تمثال ح�شن كامل ال�شباح لتوزيع الكمامات والمعقمات

أقامت منفذية النبطية في الحزب الــســوري القومي
االجتماعي نقطة عند تمثال حسن كامل الصباح في
النبطية حيث قامت مجموعة من القوميين بالتعاون مع

مؤسسة نــور للرعاية الصحية واالجتماعية ،بتوزيع
الكمامات والمعقمات على المواطنين.
وتأتي هذه الفعالية في سياق عمل منفذية النبطية

اإلدارة والتحرير
بيروت � شارع الحمراء � استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني albinaa.News@gmail.com

التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

المدي�ر الفن�ي
محمد ر ّمـــال
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