إذا كنا نحن ال ننهض وال نعتمد
على أنفسنا وال نستع ّد إلثبات
حقنا ولتنفيذ إرادت���ن���ا ...كان
باطالً ك ّل مجهود في أن نكون أمة
يمكن أن تحصل على الخير الذي
تستحقه.
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أميركي
وقانوني ُيظهر الخيارات الفعليّة للو�سيط ال
تقني
جولة تفاو�ض �أولى وفق الخط  ...29واليوم نقا�ش
ّ
ّ
ّ

اعتذار الحريري على الطاولة في �ضوء زيارة لودريان ...واالعتبارات فرن�س ّية و�سعود ّية ...وقلق الف�شل!
تر�شيد الدعم :لماذا ال ُيمنح المودعون ن�سبة من �إحتياط ودائعهم مقابل ا�ستثنائهم من البطاقة التمويل ّية؟
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
واإلعالمي حول كالم رئيس حكومة تصريف
السياسي
انقسم الوسط
ّ
ّ
األعمال حسان دي��اب ،في إمكانية تمويل خطة ترشيد الدعم القائمة على
اإللزامي لدى نصرف لبنان الذي يمثل الجزء
البطاقة التمويلية من االحتياط
ّ
المتبقي من ودائع اللبنانيين ،فكانت ردود أفعال رافضة عالية السقوف من
جهة ،وبالمقابل تفهم عائد لكون المصرف المركزي أنفق األم��وال سابقا ً
لتغطية حاجات الدولة وخططها من هذه الودائع ،وفي سوابق متكررة تسامح
المصرف المركزي مع انخفاض االحتياط اإللزامي على أمل تعويضه الحقاً،
لكن خبراء ماليين تساءلوا عن سبب تجاهل فرضيّة ثالثة تقوم على اإلفراج
عن نسب من الودائع العائدة ألغلبية المصنفين ضمن المستهدفين بالبطاقة
التمويليّة ،تعادل حصتهم من الدعم ،وتحتسب ضمن حقوقهم باسترداد جزء
من ودائعهم ،بدالً من التصرف بها ،ويبقى الذين ال ودائع لديهم نسبة ضئيلة
من المستهدفين بالبطاقة يمكن أن تغطي حاجاتهم المساهمات والقروض
المخصصة لدعم األسر األكثر فقراً ،بينما دعا خبراء آخرون الى رفع نسبة
تحرير السحب من الودائع العائدة لصغار المودعين الى ما ال يزيد عن 1000
دوالر شهرياً ،وال يق ّل عن  200دوالر ،بما يعادل  5%من الوديعة شهرياً،
ويقدّر هؤالء الخبراء الرقم الذي سيت ّم ضخه في األسواق المالية من ودائع
صغار المودعين ،بثالثة مليارات دوالر سنويا ً ما ينعش سوق الصرف،
توجه
ويع ّوض االنسحاب من الدعم من قبل مصرف لبنان الذي سيفرض ّ

المستوردين نحو السوق لشراء ال��دوالرات ،ودعا الخبراء الى أولوية رفع
الدعم عن البنزين ،مقابل تخصيص السيارات العموميّة بمئة ليتر مجانا ً لكل
سيارة أو فان شهرياً ،أي ما يضمن النقل العام للموظفين ومحدودي الدخل،
بكلفة منخفضة ،مشيرين الى ان عدد السيارات والفانات هو خمسون ألفاً ،اي
ما يعني تحمل الدولة كلفة مليونين ونصف مليون دوالر شهرياً ،وما يغطي
أكثر من نصف حاجات هذه اآلليات للبنزين شهرياً.
على المسار التفاوضي الخاص بالترسيم البحري ،كانت جولة األمس
مزدوجة اإلشارات ،فمن جهة كانت العودة للتفاوض وفقا ً للتمسك اللبناني
بالخط  ،29تراجعا ً لوفد كيان االحتالل ،بينما كان الكالم األميركي عن حصر
التفاوض بالخطوط الموثقة قبل التفاوض تعويضا ً لوفد الكيان عن حصول
تفاوضي ،ويعود الوفدان اليوم
لبنان على ميزة تثبيت الخط  29كأساس
ّ
لنقاش تقني وقانوني لمرجعيّات الخطوط المعتمدة ،ليتبين للجانب اللبناني
حقيقة الموقف األميركي ،خصوصا ً أن النقاش التقني والقانوني للخط
اللبناني سيتر ّكز على توصيف صخرة تخليت ،وسيظهر ما إذا كان الوفد
األميركي يحمل في جعبته عرض تقديم معونة تقنيّة للمتفاوضين لحسم
ّ
بعض النقاط الخالفيّة.
السياسي يستقبل لبنان وزي��ر خارجية فرنسا ج��ان إيف
على المسار
ّ
لودريان ،على إيقاع كالم مرتفع الصوت من أوساط الرئيس المكلف بتشكيل
الحكومة سعد الحريري ،عن ارتفاع أسهم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
(التتمة ص)6

وحدات من اليونيفيل والجيش اللبناني في محيط خيمة المفاوضات في الناقورة أمس

قتلى وجرحى جراء انفجار م�ستودع ذخيرة للإرهابيين قرب مخيم للنازحين في �إدلب« ..ق�سد» تجرف منازل �سكن ّية في ريفي الرقة ودير الزور

الأ�سد في زيارة لمدينة ح�سياء ال�صناع ّية :البلد الذي ال ينتج لي�س بلد ًا م�ستق ًال

زار الرئيس السوري بشار األسد عددا ً من المنشآت والمعامل في مدينة
حسياء الصناعية في حمص.
وخالل الزيارة ،التقى األسد بالعمال والفنيين ،وأصحاب المعامل وتحاور
معهم حول عملية اإلنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية ،مؤكدا ً أن
«زي��ادة اإلنتاج هو الهدف األه��م للنهوض باالقتصاد واستثمار الطاقات
البشرية والتقنية المتوفرة».
واعتبر األسد أن «البلد الذي ال ينتج ليس بلدا ً مستقالً» ،مشيرا ً إلى أن
«العمل في ظروف الحرب إضافة إلى كونه شرفا ً وأخالقا ً فإنه يصبح أيضا ً
دفاعا ً عن الوطن».
ومنطقة حسياء الصناع ّية تأسس بعضها في ظروف صعبة خالل فترة
الحرب على سورية ،وكان لها دور في دعم االقتصاد الوطني وتأمين جزء مهم
من حاجة السوق السورية في مختلف المجاالت.
وفي نهاية آذار/مارس الماضي ،أ ّكد األسد وجود معركة ُتقاد من الخارج
ضد الليرة السورية ،داعيا ً إلى معاقبة التجار المتربّحين من انهيار العملة
المحلّية.
وأشار األسد إلى أن «مجموعة اإلج��راءات والتشريعات والقوانين التي
صدرت في اآلونة األخيرة للتخفيف عن المواطن تؤكد فكرة أنه ال يوجد شيء
مستحيل».
أمنياً ،أعلن ما يُس ّمى بـ «المرصد السوري لحقوق اإلنسان» عن مصرع 3
أشخاص ،بينهم امرأة ،في انفجار مستودع ذخيرة للنصرة اإلرهابية قرب
مخيم للنازحين في محافظة إدلب ،شمال غرب سورية.
وقالت وكالة «فرانس برس» نقالً عن مراسلها ،إن كامل المبنى الذي وقع
فيه االنفجار انهار ،بحيث لم يبق منه شيء ،كما عملت فرق الدفاع المدني
على إخماد الحريق الذي اندلع في المخيم القريب في منطقة الفوعة في ريف
إدلب الشمالي الشرقي.
ولفتت «فرانس ب��رس» ،إلى أن «االنفجار وقع في مستودع تابع ألحد
الفصائل اإلرهابية ،ويجري فيه تصنيع قذائف وعبوات ّ
مفخخة» ،موضحة
أنه «أسفر عن مقتل «مقاتلين إرهابيين إثنين وام��رأة تسكن بالقرب منه،

االنتخابات الرئا�س ّية ال�سور ّية!

وإصابة  6أشخاص من سكان المخيم بجروح».
رجح أن يكون االنفجار نجم عن ضربة جوية ،إال أنه لم يتمكن من
كما ّ
تحديد الجهة التي شنتها ،إذ تشهد محافظة إدلب بين الحين واآلخر انفجارات
مماثلة ،تكون أحيانا ناجمة عن حوادث ،وأحيانا ً أخرى عن ضربات جوية.
وفي سياق متصل ،جدّدت قوات االحتالل التركي ومرتزقته من التنظيمات
اإلرهابية اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من القرى في
ريف حلب الشمالي ما أدى إلى أضرار بممتلكات األهالي.
وذكرت مصادر أهلية لسانا أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها
قوات االحتالل التركي ومرتزقته سقطت داخل قرى مرعناز وحربل وشيخ
عيسى وشيخ هالل شمال مدينة حلب ما تس ّبب بأضرار مادية بممتلكات
األهالي والممتلكات العامة.
واعتدت قوات االحتالل التركي ومرتزقته بالقذائف الصاروخية والمدفعية
السبت الماضي على قرى الدغلباش غرب مدينة الباب وعين دقنة ومحيط
مطار منغ العسكري ومرعناز وعقيبة شمال مدينة حلب.
إل��ى ذل��ك ،واصلت ق��وات «قسد» اعتداءها على ممتلكات المواطنين
السوريين ضمن مناطق انتشارها في منطقة الجزيرة ،حيث أقدمت على
جرف عدد من منازل المواطنين بريف الرقة وأحرقت دراجات نارية لألهالي
بريف دير الزور.
وذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية« :ميليشيا قسد قامت بتجريف
عدد من المنازل في قرية العوض في ريف مدينة عين عيسى وذلك في سياق
جرائمها المتواصلة ضد األهالي للسطو على أراضيهم الزراعية ومنازلهم من
خالل الضغط عليهم».
كما ذكرت الوكالة أن «ميليشيا قسد أقدمت على مصادرة دراجات نارية
من األهالي وقامت بحرقها وذلك في مدينة الشحيل شرق دير الزور».
وأكدت الوكالة أن« :ميليشيا قسد تعمد ضمن المناطق التي تحتلها إلى
اختطاف المدنيين واالستيالء على أراضيهم ومنازلهم تنفيذا ً لتعليمات
مشغلهم األميركي وإلجبار األهالي على االنخراط بالعمل معهم في إطار
المخططات التي أعدها المحتل األميركي للمنطقة».

على صعيد أمني آخر ،أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم
«داعش» إلى استشهاد مواطن ونفوق أكثر من  20رأسا ً من األغنام في منطقة
وادي العذيب بريف حماة الشرقي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن «لغما ً أرضيا ً من
مخلفات إرهابيي تنظيم «داعش» انفجر بينما كان أحد المواطنين يقوم برعي
أغنامه في منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي ما أدى إلى استشهاده
على الفور ونفوق أكثر من  20رأسا ً من األغنام».
وعمد إرهابيو تنظيم «داعش» إلى زرع األلغام والعبوات الناسفة خالل
فترة انتشارهم في مناطق البادية ضمن األراضي الزراعية في محاولة إليقاف
عجلة تقدّم الجيش العربي السوري خالل المعارك التي خاضها لتحرير هذه
المناطق وغالبا ً ما تنفجر هذه األلغام والعبوات بالمواطنين خالل ذهابهم
إلى أراضيهم الزراعية وأثناء قيامهم برعي األغنام.

دالالت خطاب بايدن في الكونغر�س :قراءة � ّأول ّية
زياد حافظ*

د .محمد سيد أحمد
تع ّد االنتخابات الرئاسية السورية التي ستعقد خالل
ه��ذا ال�ش�ه��ر ف��ي ي��وم��ي  20أي ��ار (م��اي��و) ب��ال �خ��ارج و26
أي ��ار (م��اي��و) ب��ال��داخ��ل أح��د أب ��رز األح� ��داث ال �ت��ي تفرض
نفسها على الساحتين اإلقليميّة والدوليّة ،فأنظار العالم
أجمع تتجه صوب سورية لمتابعة الحدث الهام ،وقلوب
المتابعين تنقسم إل��ى قسمين :األول ه��م أع��داء سورية
ال��ذي��ن ش�ن��وا حربهم الكونية عليها ل�م��دة عشر سنوات
كاملة وأكثر ،وكانوا يأملون تقسيمها وتدميرها واإلطاحة
بقائدها البطل من س��دة الحكم ،لكن خابت ظنونهم على
ِ
يخف هذا الفريق عداءه الصريح
مدار سنوات الحرب ،ولم
للرئيس بشار األسد ،حيث جاهر وأعلن قادة هذا الفريق
وعلى م��رأى ومسمع م��ن العالم أجمع أن��ه على الرئيس
األسد أن يرحل ،لكن تشاء األق��دار أن يرحل كل من رفع
صوته بهذا النداء ويبقى الرئيس األسد في عرينه يدافع
عن استقالل اإلرادة الوطنية السورية.
والفريق الثاني هم ك ّل األحرار في سورية ووطننا العربي
وال�ع��ال��م ال��ذي��ن ينتظرون لحظة إع ��ادة انتخاب وتنصيب
السيد الرئيس بشار األسد لفترة رئاسيّة جديدة ،ليواصل
معركة تحرير التراب الوطني السوري من بقايا الجماعات
التكفيرية اإلره��اب�ي��ة التي عملت بالوكالة ل��دى األميركي
والصهيوني ،ومن القوات األميركية والتركية التي تدنس
األرض السورية الطاهرة؛ هذا إلى جانب البدء في مرحلة
إع ��ادة ال�ب�ن��اء واإلع �م��ار ال�ت��ي ينتظرها ج�م��وع السوريين
(التتمة ص)6

في أول خطاب ألقاه جو بايدن أمام الكونغرس كرئيس
ل�ل��والي��ات المتحدة ف��ي  28نيسان /اب��ري��ل  2021عرض
�وج�ه��ات الرئيسية ل��والي�ت��ه على الصعيد الداخلي
فيه ال�ت� ّ
رح��ب بالخطاب
المهيمن
الشركاتي
�لام
ع
اإل
�ي.
وال�خ��ارج�
ّ
ومن المبالغات التي ُر ّوجت أنّ بايدن ُيقا َرن بروزفلت الذي
أوجد نظام الضمان االجتماعي ،وليندون جونسون الذي
الصحي واالستشفاء (Medicare
أوج��د نظام الضمان
ّ
ً
 )and Medicaidللطبقات الفقيرة .لكن بعيدا عن كل
التقديرات الحزبية الم ّؤ ّيدة أو المعارضة لخطاب الرئيس
فهناك مالحظات ع�دّة يمكن استخالصها في ق��راءة أ ّولية
بعيدة ع��ن التقييمات الحزبية ال�م��ؤ ّي��دة أو المعارضة لها

داخليا ً ودولياً.
ً
�وج�ه�ا للداخل
المالحظة األول ��ى ه��ي أنّ ال�خ�ط��اب ك��ان م� ّ
األميركي حيث عرض سلسلة مشاريع إلع��ادة تأهيل البنى
التحتية المترهّلة واالستثمار في التكنولوجيّات الحديثة
يرحب بكل
والنظيفة .في هذا السياق هناك رأيان :الرأي األول ّ
هذه المشاريع ،وال��رأي الثاني يش ّكك في إمكانية تحقيقها.
ولع ّل العقبة األساسيّة أم��ام تنفيذ تلك المشاريع هي عقبة
التمويل وكلفته.
المالحظة الثانية هي عرضه لتمويل تلك المشاريع عبر
ف��رض ض��رائ��ب مرتفعة على ك � ّل دخ��ل للفرد يتجاوز 400
أل��ف دوالر سنوياً ،وخ��اص��ة للشركات .ذك��ر م � ّرات عديدة
(التتمة ص)5

الم�شترك الكريم
ن�أمل من م�شتركينا الأوفياء الأعزاء الذين ت�صلهم �أعداد «البناء» يومي ًا ،والذين
ا�ستحق موعد تجديد ا�شتراكاتهم ،المبادرة الى االت�صال بالإدارة لت�سديد
اال�شتراك ،وذلك على الرقم  03/793741وات�س �أب ،والرقم 01/748920
مع فائق التقدير
�إدارة البناء

(عباس سلمان)

نقاط على الحروف
العالم يعود �إلى بحار الأ�سد الخم�سة
ناصر قنديل
 مع نهاية والي��ة الرئيس األميركي األسبق ج��ورج بوش،وظهور االعتراف األميركي العلني بفشل الحروب التي أطلقها
عبر التقرير الشهير الذي حظي بإجماع الحزبين الجمهوري
والدميقراطي وع��رف بتقرير بايكر هاملتون ،أطلق الرئيس
ال��س��وري بشار األس��د دعوته إلقامة منظومة إقليمية تضم
الدول الفاعلة المطلّة على خمسة بحار هي المتوسط واألحمر
واألسود وقزوين والخليج ،بهدف ملء الفراغ الذي سينجم عن
األميركي ،وبدأ تحركا ً شمل روسيا وإيران وتركيا ومصر
الفشل
ّ
والسعودية ،للدعوة لهذه المنظومة ،محفزا ً حليفيه الروسي
واإليراني من جهة لتلقف الدعوة ،ساعيا ً إلقناع تركيا والسعودية
ومصر بحجم المخاطر الناجمة عن الفراغ االستراتيجي المقبل،
الذي سيُمأل بالفوضى واإلره��اب ما لم يتم بلورة بديل يحفظ
االستقرار.
 تراجع الحزب الديمقراطي عن خيار االنفتاح على سوريةالتي تمثل قلب هذه المنظومة ،لعدم شمولها كيان االحتالل،
بعدما كان يعترف لصمود سورية بوجه حروب المحافظين
الجدد ،بدور حاسم في تمهيد الطريق أمام الديمقراطيين في
كسب األغلبيّة في الكونغرس تمهيدا ً لدخول البيت األبيض
مع الرئيس باراك أوباما ،وفقا ً لما حملته زيارة رئيسة مجلس
النواب األميركي نانسي بيلوسي لدمشق ولقائها بالرئيس
األس��د عام  ،2007وب��دا مع تولي الرئيس أوباما للحكم ومع
طالئع الربيع العربي أن خيار الفوضى واإلره��اب صار خيارا ً
رسميا ً لواشنطن ،في إثبات لصحة توقعات األسد ،وفيما بدت
مصر أولى الضحايا المستهدفة بالفوضى واإلرهاب من بوابة
استغالل غضب الشعب المصريّ وتطلعه للتغيير ،ووقعت مصر
في قبضة األخوان المسلمين قبل أن يستردّها الجيش بعد عامين،
فيما انخرطت تركيا والسعودية بفاعليّة في الخطة األميركيّة
الجديدة التي كانت سورية هدفها المحوريّ  ،فكانت تركيا قاعدة
االرتكاز وحاضنة الحرب على سورية ،بأطماع عثمانيّة معلنة،
ّ
ونظمت جماعات إرهابية
فيما م ّولت السعودية وح� ّرض��ت
متطرفة شكلوا الجيش الرديف لهذه الحرب ،كتعويض عن عجز
الجيوش الغربية وجيش كيان االحتالل عن خوضها.
 خ�لال عشر س��ن��وات كانت ال��ح��رب على س��وري��ة نسخةمصغرة جغرافيا ً عن حرب عالميّة ثالثة ،سواء بحجم الموارد
ّ
المسخرة للفوز بها ،أو بحجم ال��دول المنخرطة فيها ،وكان
الصمود األسطوري لسورية السبب الحاسم لفشل هذه الحرب
في تحقيق أهدافها ،بينما كان حلفاء سورية األوفياء الى جانبها
من موقع إدراك أن الحرب ال تدور حول سورية وحدها ،بمقدار
ما هي حرب تغيير العالم ،من البوابة السورية ،وحرب تعميم
الفوضى واإلره��اب ،ومع رحيل إدارة الرئيس السابق دونالد
ت��رام��ب وس��ق��وط خططها بإنعاش م��ش��روع تعميم الفوضى
واإلره���اب ،بسبب انتصارات سورية على تشكيالت داعش
والنصرة واألخوان ،فتح الباب مجددا ً لعودة الديمقراطيين الى
البيت األبيض ،وأعادت اإلدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن
اإلق��رار بالفشل واإلع��راب عن نيات الخوض في التسويات من
بوابة العودة إلى االتفاق النووي مع إيران ،وهي تدرك مع قرار
االنسحاب من أفغانستان أن حفظ االستقرار ال يتناسب مع
الفراغ االستراتيجي ،وأن ال مكان لكيان االحتالل مجددا ً في اي
منظومة لحفظ االستقرار ،وأن سياسات التطبيع التي ت ّمت في
إقليمي يُعتمد
عهد الرئيس ترامب غير قادرة على تشكيل سياق
ّ
عليه.
 مصر والسعودية وتركيا كشركاء مفترضين في منظومةاالستقرار التي قدّمها الرئيس األسد باإلضافة لروسيا وإيران
وسورية ،أمام استحقاقات مصيرية ،فمصر مهدّدة وجوديا ً بسد
النهضة ،وتركيا والسعودية تحصدان نتائج فشل الحروب التي
تورط كل منهما بخوضها ،سواء في سورية او اليمن بالنسبة
للسعودية ،أو في سورية بالنسبة لتركيا ،التي يواجه وجودها
في ليبيا إشكاليات كبرى دوليّة وإقليميّة ،ومرة أخرى تبدو
تتوجه تركيا
سورية نقطة النهاية كما كانت نقطة البداية ،وفيما
ّ
لتطبيع عالقتها بمصر وتتوجه السعودية لتطبيع عالقتها بإيران
وسورية ،يعود السؤال عن ماهية المنظومة اإلقليمية القادرة
على حفظ االستقرار ،وال يبدو أن هناك بدائل قابلة للبحث بين
خيار األسد والبحار الخمسة من جهة ،وخيار الفوضى واإلرهاب
من جهة موازية.
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الوطن � /سيا�سة

ريا�ض �سالمة يرحل
وطبقته ال�سيا�س ّية تقاتل؟
} د .وفيق إبراهيم
ب��ات حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة على شفير
الهاوية ،ولم ت ُعد مسألة رحيله مستعصية كما كانت من
قبل .ألن الطبقة السياسية الموالية له تعتقد أن استهدافه
قاس يؤدي تلقائيا ً إلى نجاتها.
بشكل ٍ
الرجل اليوم متهم بتبييض أم��وال وسرقة مدخرات
ال�ش�ع��ب وال��خ��داع وخ ��رق ال �ق��واع��د ال�ت�ج��اري��ة وتكوين
جمعيّات إجراميّة .لكن كل هذه االتهامات لم تؤد لرحيله
حتى اآلن ،ألن��ه مسنود داخليا ً وخ��ارج�ي�اً ،ما يعني أن
ترحيله يحتاج ال��ى تأمين رح�ي��ل «ح �ب��ي» ي��واف��ق عليه
األوروبيون واألميركيون والطبقة الداخلية ،لذلك فاألمر
بحاجة لتركيبات داخلية وخارجية في آن معا ً ترتدي
تخريجة ال يرفضها أحد من المندمجين في بازار رياض
سالمة المالي.
ماذا يجري إذاً؟
ال�ح�ق�ي�ق��ة أن س�لام��ة ب ��ات م�لاح �ق �ا ً ف��ي ف��رن �س��ا بعد
سويسرا من ضحايا الممارسات االحتيالية واإلجرامية
وجمعية  Sherpaالفرنسية المتخصصة بالجرائم
المالية وتبييض األموال وسرقة مدخرات الشعوب.
هنا يقول أح��د المدعين كريم ضاهر إن ك��ل شخص
س��واء أك��ان سياسيا ً أم مصرفيا ً ام مواطنا ً عاما ً تطاله
الشكوى وتتع ّرض ودائعه وأصول ممتلكاته للحجر.
وتبين أن هناك اسماء سياسيين بالجملة إنما من دون
أي ات�ه��ام مباشر .وه��ذا م��دع��اة للعجب الشديد .فكيف
يقبل بلد كلبنان فيه حاكمية هامة وتمسك باألوضاع
االق�ت�ص��ادي��ة كاملة ان يتلقى ال�ح��اك��م س�لام��ة اتهامات
بالجملة وي�ص�م��ت .ف �ه��ذا ات �ه��ام ي��رش��ق ك��ام��ل السلطة
السياسية ،ويكفي أن السفيرة األميركية في اجتماع مع
الكاردينال الراعي وبمباركة من كامل القوى السياسية
رفضوا إقالة سالمة كما كان يطالب الرئيس عون وفريقه
السياسي.
ّ
البحث عن األسباب غير ك� ٍ
�اف ،الن سالمة هو رأس
الغطاء االقتصادي لكامل الطبقة السياسية التاريخية.
وهو هنا في فرنسا وسويسرا مستهدف بشكل مباشر
بتجاوزات تطال شقيقه ومحاميه وأخته وبعض أفراد
العائلة .وه��ذا يجعل القضاء السويسري والفرنسي
بقبول الشكوى ضد سالمة بالشكل وتمت ّد إلى اشخاص
آخرين.
م��ا ه��و متميّز ح��ال�ي�ا ً أن س�لام��ة متهم ب��اإلث��راء غير
المشروع استنادا ً الى واحدة من مساعداته ابتاعت شقة
بـ  1.8مليون دوالر ودفعت ثمنها نقداً ،فمن أين أتت بهذا
المال وهي المحدودة الدخل؟
إن نهاية سالمة السياسية الكاملة لم تحن بعد ألن
الرجل مرتبط بشبكة من السياسيين اللبنانيين تكاد
تمسك بلبنان ول��دي��ه ف�ئ��ة م��ن االق�ت�ص��ادي�ي��ن م��ن ذوي
األمالك الكبيرة جداً.
بما يعني أن الصراع على رياض سالمة ليس مسألة
صراعات طبقيّة بقدر ما هي اقتصادية اجتماعية سياسية،
ألن الرجل جزء من نظام سياسي لبناني تاريخي ،يمسك
به كالعصا يالعبها ويداعبها كما تريد اتجاهاته الكبرى،
وي�ع��رف أن طبقة كبيرة م��ن السياسيين لعل معظمهم
يشكلون جزءا ً من الحمايات التي يبحث عنها.
فكيف تضربه طبقة سياسية كاملة وتش ّل يمينه او
تتسبّب له وتقضي عليه .وهذا ال يعني إال قضاء مبرما ً
عليها مع أدوارها وانتفاعاتها وأموالها المكدّسة.
لقد انكشف أن الذي يدير شركات رياض سالمة هو
نفسه َمن يدير شركات شقيقه.
ه�ن��ا ي�ق��ول ب�ع��ض اللبنانيين إن��ه ي�ج��ب ع�ل��ى الرئيس
ع��ون البحث عن أي قانون مرمي في األدراج يستطيع
بواسطته اعتقال ري��اض سالمة وأشقائه والبحث عن
األم� ��وال ال�م��وق��وف��ة ف��ي ف��رن�س��ا وس��وي �س��را والنمسا.
فوحدها األموال الموجودة في سويسرا تزيد عن 363
مليون دوالر ولبنان أح��وج إليها من أهالي سويسرا،
وبذلك يستطيع عون كشف أكبر عملية فساد وارتبطت
بالتاريخ االقتصادي اللبناني ومعه التاريخ السياسي،
بما يعني أن هذا التاريخ مشجع لوالدة عشرات رياض
سالمة والمطلوب عملية أساسية ال يعود فيها رياض
س�لام��ة ن�م��وذج�ا ً إن�م��ا رج��ل أص��اب�ت��ه الطبقة السياسية
اللبنانية بعاهات كبيرة ول��م يعد بوسعه أداء أي أدوار
اقتصادية وسياسية.

خفايا
غربي في بيروت إن السياسيين
قال دبلوماسي
ّ
اللبنانيين هم الذين عاقبوا الرئيس الفرنسي امانويل
ماكرون ووزير خارجيّته على محاضرات العفة
والتعالي باعتقاد أن المعني طبقة سياسيّة معزولة
لبناني يساند فرنسا وأنهم فاسدون
مقابل شارع
ّ
وفرنسا بال مصالح والحصيلة تعادل بالضعف
والمصلحة.

كيان العدو َق ِل ٌق و ُم ٌ
رتبك ...ويواجه وحده
} السيد سامي خضرا
لن يكون سهالً تص ّور أن تقوم دولة العدو «اإلسرائيلي» بخطواتٍ
عسكرية كبيرة من دون تأييد ومساندة من قِبل الغرب عموما ً ويشهد
ٌ
تاريخ منذ بدايات القرن الماضي وحتى تأسيس دولتهم
على ذلك
مرورا ً بالعدوان الثالثي وحرب  1967وما تالها من إعتداءات مختلفة
واإلعتداءات المستمرة واإلجتياحات على لبنان.
ففي ك ّل هذا كان الغرب ُمشا ِركا ً و ُمستفيدا ً وراعيا ً لك ّل مراحل
العدوان.
ونرى بوضوح اليوم أنّ الكيان ُم ٌ
رتبك جدا ً بسبب ُمباحثات فيينا
حول العودة إلى االتفاق النووي.
من هنا نرى المسؤولين اإلسرائيليين يُسارعون إلى واشنطن في
عملية يائسة للتعبير عن قلقهم من العودة إلى اإلتفاق:
فنرى رئيس «الموساد» يوسي كوهين ورئيس األرك��ان أفيف
كوخافي ورئيس «أم��ان» تماير هايمن وغيرهم من المسؤولين
يسارعون إلج��راء محادثات مع األميركيين بشأن الملف النووي
اإليراني لدرجة أنّ معلّق الشؤون األمنية في صحيفة «هآرتس»
يوسي ميلمان وصف هذه الزيارات بـ»الغزوة» إلى واشنطن!
وهذا يُشير إلى قناعتهم التامة بأنّ المفاوضات الجارية سوف
تؤدي حتما ً للعودة إلى اإلتفاق وطبعا ً ال يكون ذلك إال برفع العقوبات
األميركية مقابل تطبيق إلتزامات طهران لبنود اإلتفاقية عام .2015
وهناك شعو ٌر عام عند «اإلسرائيليين» أنهم لوحدهم في ساحة
المواجهة فال يمكن اإلعتماد على األميركيين واألوروبيين بأكثر من
مناورات أو محاوالت اإلستفادة واإلبتزاز.
قلق يكبر في الساحة «اإلسرائيلية» والساحة
فنحن اليوم أمام ٍ

الخليجية وكِالهما ال يستطيعان القيام بر ّد فع ٍل أو بفع ٍل يستطيعون
من خالله تعطيل ما يجري.
وال شك أنّ العودة إلى إطار اإلتفاق حاصلة وأنّ إزالة العقوبات
ص ّب في النهاية في
دون تغيير جوهري عليها هي مسألة وقت ل َت ُ
المصب.
نفس
ّ
و»اإلسرائيليون» يفهمون أنّ الغرب عموما ً ال يُغيّر سياساته
االستراتيجية طبقا ً لرغبات الحكومة «اإلسرائيلية» خاصة بعد أنْ
َتلَ َّمسوا أنّ ما جرى في مفاعل «نطنز» لم تكن نتائجه لصالحهم بل
كانت عكسية من خالل ر ّد فعل اإليرانيين برفع التخصيب بنسبة
كبيرة ورأى العالم جدية إي��ران وردّه��ا عندما أعلنت زي��ادة نسبة
التخصيب وهذا ما أكدته الحقا ً الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
خاص ًة أنّ رئيس حكومة العدو الحالي ليس لديه إلتفاف كبير في
الداخل وهذا ليس سرا ً وكثيرا ً ما يتحرك من خالل اإلستفزاز والتهديد
ال��ذي إنْ أَدَّى ل��ر ّد إيراني فسوف يكون ورط��ة كبيرة على الداخل
«اإلسرائيلي».
ومسار التفاوض للعودة لإللتزام باإلتفاق النووي اإليراني قد
بدأ من فيينا والعودة لإللتزام به آتي ٌة عاجالً أو آجالً وحينها سوف
تكون تداعيات على منطقتنا في بالد الشام وك ّل غرب آسيا وهذه
التداعيات لها أثرها على ك ّل ساحات المواجهة ويظهر ذلك جليا ً في
كيان العدو «اإلسرائيلي» الممتلئ بالتنافس واإلحباط وكذلك في
النظام السعودي الذي بدأ يفتح قنوات تفاوضية مع إيران على أكثر
من ساحة.
ونحن اليوم أمام جملة أمور:
 1ـ ال شك أنّ محادثات فيينا تلقى تقدّما ً ولو بطيئا ً ولكن مسارها
طبيعي جدا ً وال يُتوقع منها غير ذلك.
ٌ

 2ـ هناك إطمئنان أو على األق ّل هو رأيٌ راجح أنّ األميركيين سوف
يُسارعون إلى إزالة العقوبات بطريق ٍة ُترضي طهران وذلك لمآرب
يعتقدونها ولن يأتي الحديث إطالقا ً عن دور إيران اإلقليمي أو القدرات
الصاروخية اإليرانية أو تعديل اإلتفاق النووي بل اقتصرت محادثات
فيينا على العودة إلى اإلتفاق فقط وفقط.
 3ـ دول الخليج وخاص ًة السعودية واإلمارات باتوا يُفتشون عن
مخرج أو تواص ٍل أو تعايُش الستيعاب المستجدات الجديدة التي ال
ٍ
مف ّر منها.
وأثناء كتابة هذه الكلمات ذكر ولي العهد السعودي في مقابل ٍة
له مواقف جديدة حِ يال الجمهورية اإلسالمية فيها الكثير من الهدوء
والواقعية غير المألوفة منه من قبل.
وهناك تطورات شتى على صعيد حَ بك العالقات في محو ٍر يُقابل
الغرب نواته روسيا والصين والجمهورية اإلسالمية.
وليس عبثا ً وال يمكن غض النظر عن السفن الروسية التي بدأت
منذ أسابيع بمرافقة حامالت النفط من إيران إلى روسيا ولذلك أكثر
من داللة.
ورأى العالم موقف إيران القوي الذي تميّز بالثبات والصبر وكان
له عنوان وحيد هو:
على الواليات المتحدة التي انقلبت ونكثت بعهودها أن تعود.
وك ّل اإلشارات ّ
تدل اليوم على عودة الواليات المتحدة إلى اإلتفاق.
وأمامنا على األق � ّل شهران لتحقيق خطواتٍ ملموسة وهي في
الحقيقة مه ّمة للجنتين فرعيتين أفرزتهما الجولة األول��ى من
محادثات فيينا في مجموع ٍة مهمتها متابعة إجراءات عودة إيران إلى
اإللتزام باإلتفاق ومجموعة أخرى مهمتها اإلهتمام برفع العقوبات
األميركية.

انعقاد الجولة الخام�سة لمفاو�ضات تر�سيم الحدود
ولبنان �أ�ص ّر على حقه في حدوده البحريّة
عُ ��ق��دت أم��س الجولة الخامسة م��ن مفاوضات
ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان
والعدو «اإلسرائيلي» في الناقورة استمرت خمس
ساعات ،برعاية األمم المتحدة وبوساطة أميركية،
وسط سريّة تا ّمة بعيدة من اإلعالم .وأص ّر الجانب
اللبناني على حقه في حدوده البحريّة وفي كل نقطة
مياه ،وفقا ً لقانون البحار المتعارف عليه دولياً.
وكان الوفدان اللبناني واألميركي وصال من مطار
بيروت ال��دول��ي إل��ى الناقورة على متن طوافتين
عسكريتين .وشهدت الناقورة والساحل الجنوبي
دوري��ات كثيفة للجيش و»يونيفيل» ،إضافة إلى
دوري���ات بحرية وجوية لمروحيات «يونيفيل».
وتزامن تحليق لطيران العدو فوق الناقورة والبحر،
مع انعقاد جلسة التفاوض التي انتهت قرابة الثالثة
والنصف من بعد الظهر.
وعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في
قصر بعبدا ،مع نائبة رئيس مجلس ال��وزراء وزيرة
الدفاع الوطني في حكومة تصريف األعمال زينة عكر،
مسألة استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم
الحدود الجنوبية البحرية في ضوء التوجيهات التي

أعطاها الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض خالل
االجتماع الذي عُ قد في قصر بعبدا أول من أمس ،في
حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون.
واستقبل عون مساء أم��س ،الوفد اللبناني إلى
المفاوضات .وبحسب بيان لمكتب اإلعالم في رئاسة
الجمهورية «أطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على
المداوالت التي ت ّمت خالل االجتماع بمشاركة الوفد
األميركي ال��ذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض
محصورا ً فقط بين الخط اإلسرائيلي والخط اللبناني
المودعَ ين لدى األمم المتحدة ،أي ضمن المساحة
البالغة  860كيلومترا ً مربعاً ،وذلك خالفا ً للطرح
اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط
مسبقة من جهة ثانية.
وعليه ،أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الوفد
بأالّ تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة،
ب��ل اعتماد ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ال��ذي يبقى األس��اس
لضمان استمرار المفاوضات ،للوصول إلى ح ّل عادل
ومنصف يريده لبنان حفاظا ً على المصلحة الوطنية
العليا واالستقرار وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار
ثرواتهم».

عناصر من الجيش اللبناني واليونيفيل في محيط خيمة المفاوضات في الناقورة أمس

(عباس سلمان)

اجتماع في ال�سرايا ال�ستكمال در�س البطاقة التمويلية
وت�شكيل خلية �أزمة لمتابعة �أموال المودعين
ت��رأس رئيس حكومة تصريف األع��م��ال الدكتور
حسان دياب في السرايا الحكومية ،اجتماعا ً للجنة
الوزارية االقتصادية ،حضره الوزراء :زينة عكر ،غازي
وزني ،راوول نعمة ،محمد فهمي ،ميشال نجار ،رمزي
المشرفية ،ريمون غجر ،لميا يمين ،عباس مرتضى
وشربل وهبي ،المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
أنطوان شقير ،األمين العام لمجلس الوزراء القاضي
محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وواصلت اللجنة درس البطاقة التمويلية والفئات
التي ستشملها والرابط بينها وبين برامج مساعدات
قرض البنك الدولي واالتحاد األوروبي.
واستقبل دياب لجنة جوائز الق ّمة العالمية لمجتمع
المعلومات لعام  ،2021وض ّمت األمينة التنفيذية
لـ»أسكوا» الدكتورة روال دشتي ،نائب األمينة التنفيذية
الدكتور منير تابت ،المديرة العامة إلدارة اإلحصاء
المركزي الدكتورة مرال توتليان ،المدير العام لوزارة
االتصاالت باسل أيوبي ،مدير شعبة اإلحصاء في
«أسكوا» الدكتور يوراي ريكان ،رئيس مصلحة المركز
اآللي في إدارة اإلحصاء المركزي الدكتور زياد عبدالله،
في حضور مكية وطالب.
وبعد االجتماع ،باركت دتشي للبنانيين حصولهم
على جائزة الق ّمة المعلوماتية لعام  2021للمشروع
ال��ذي ق��ام ب��ه جهاز اإلح��ص��اء بالتعاون م��ع وزارة

االتصاالت و»أسكوا» والمنظمات الدولية باستخدام
البيانات الضخمة في العملية اإلحصائية للحصول
على معلومات اجتماعية وديموغرافية واقتصادية.
وقالت «هذا المشروع وضع لبنان وجهاز اإلحصاء
ضمن األجهزة اإلحصائية الرائدة ليس فقط في العالم
العربي بل في العالم ككل ،باستخدامهم البيانات
الضخمة بالعمل اإلحصائي الرسمي .ه��ذه خطوة
إيجابية تحسب لجهاز اإلحصاء ولألجهزة في وزارة
االتصاالت التي تعاونت مع جهاز اإلحصاء والمنظمات
الدولية إلعطاء نموذج لكيفية استخدام هذه البيانات
الضخمة في العملية اإلحصائية».
ب��دوره��ا ،أوضحت توتاليان أن «ه��ذا المشروع
تجريبي طرحناه من خالل اللجنة التنفيذية لدول
«أسكوا» منذ عامين لكن تطبيقه واستخراج النتائج
حصل في أواخر العام  2020وبداية العام  ،2021أي
في ذروة األزمة االقتصادية والجائحة الصحية ،وهذا
أكبر إنجاز يسجل ليس فقط بفوزنا بالنتائج من بين
 126دولة لكن لبنان برهن م ّرة أخرى أنه قادر على
اإلنتاج والتحليل رغم األزمات وبقدرات بسيطة وكوادر
قليلة ومن دون أي تكلفة مادية ،واألهم هو التعاون بين
القطاعين العام والخاص وهذه تجربة رائدة ،وهناك
دول عربية عدّة ستواكبنا في المرحلة الثانية».
م��ن جهته ،ق��ال أي��وب��ي «ب��ره��ن ج��ه��از اإلح��ص��اء

�أن�شطة
ـ استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
وزي��رة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان بعد
عودتها من يريفان ،حيث م ّثلت رئيس الجمهورية في
االحتفال الذي أقيم لمناسبة ذكرى اإلبادة األرمنية،
وألقت كلمة عون في المناسبة .وأوضحت أوهانيان
أنها نقلت إلى رئيس الجمهورية شكر الدولة األرمنية
على المشاركة في المناسبة والمواقف التي يتخذها
لبنان حيال أرمينيا في مختلف المناسبات .ونقلت
تأكيد المسؤولين في الحكومة األرمنية الذين التقتهم
خالل وجودها في يريفان ،وقوف أرمينيا إلى جانب
لبنان ودع��م شعبه ال سيما في الظروف الصعبة
التي يم ّر بها .وتم التوافق على تفعيل التعاون بين
البلدين في المجاالت كافة لما فيه مصلحة الشعبين
الصديقين.
ـ عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة
تصريف األعمال شربل وهبة مع سفيرة كندا شانتال
شاستناي للعالقات الثنائية بين البلدين .كما جرى
البحث في إمكان قيام وهبة بزيارة لنظيره الكندي
بعد رفع السلطات الكندية حظر الدخول إلى أراضيها
بسبب جائحة ك��ورون��ا .وأع��رب��ت شاستناي عن
«شكرها ل��وزارة الصحة لتسهيلها دخول كمية من
اللقاحات إلعطائها لجميع موظفي السفارة الكندية».
ـ غ ّرد النائب السابق إميل رحمة عبر «تويتر ،كاتبا ً
«لقد أينع لبنان وحان القطاف فيه .فمن هو الذي
سيقطف؟ انظروا ما الذي يجري من حولكم ،وافتحوا
أعينكم بدال ً من شحن األجواء .تلهّوا ما شئتم .لبنان
أينع ،وستتف ّرجون على موسم القطاف ال أكثر وال
أقل».

عون مستقبالً أوهانيان في بعبدا أمس داالتي ونهرا)
ـ رأى رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل تقي
الدين في بيان ،أنّ «هناك قرارا ً واضحا ً بعدم إنجاح
عهد الرئيس ميشال عون ،وإطالة األزمة حتى نهاية
عهد ع��ون إذا بقي كل ط��رف على مواقفه» .ولفت
إلى أن «التقارب الذي يحصل بين المملكة العربية
السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية إيجابي
ج��داً ،وق��د ينعكس على الساحة اللبنانية وعلى
مجرياتها السياسية» .ودع��ا تقي ال��دي��ن رئيس
«التيار الوطني الح ّر» النائب جبران باسيل ،إلى
«أالّ يعطي األولوية لمعركة الرئاسة وعقد صفقات،
ونحن في أزمة مالية واقتصادية كبيرة جدا ً وغير
مسبوقة» .وختم «بالنسبة لإلصالحات القضائية
نحن نع ّول على دور القضاء وجميع القضاة أن
ينزعوا عاطفتهم تجاه طوائفهم ومرجعياتهم
السياسية ،لتتم محاسبة كل الفاسدين وإدخالهم
السجون».

دياب مترئسا ً اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية في السراي أمس
وبالتعاون مع أسكوا واألمم المتحدة وبين الوزارات
ومن خالل المحافظة على خصوصية داتا المعلومات،
أنه يمكننا الوصول إلى العالمية .وهذا إنجاز كبير يمكن
البناء عليه في المستقبل .وأصبحت هذه اإلحصاءات
والمعلومات مصدرا ً ألي مؤسسة تستعين بها التخاذ

(داالتي ونهرا)

القرارات».
كما التقى دياب وفدا ًمن جمعية «صرخة المودعين»
ض��م :الدكتور فضل ضاهر ،عصام خ��وري وف��راس
ط ّنوس ،وا ُتفق على تشكيل خلية أزمة تضم األطراف
المعنية لمتابعة ملف أموال المودعين.

ف�ضل اهلل :كيف لمرجعيات �سيا�سية ودينية �أن تترك الفقراء
لتدعم غيالن الم�صرف المركزي والم�صارف ومهرّبي الأموال؟
اعتبر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي
عبد اللطيف فضل الله أننا «وصلنا إلى القعر في
مستوى الواقع السياسي المخادع الذي نعيشه»،
سائالً الطبقة السياسية« :لمن تركتم الفقراء
والمحتاجين من الناس وهؤالء المعذبين الذين ال
حول لهم وال طول؟»
وتابع سائالً« :على مَن تنافقون ومَن تخدعون؟
أنتم لم تحملوا هموم الناس ،بل حملتم هموم
أنفسكم .أليست هذه السياسات الفاسدة التي
سك ّتم عنها هي التي أوصلتنا إلى هذا المستوى،
وإل��ى أن نتح ّول إل��ى دول��ة متس ّولة تبحث عن
ّ
وتدق أبواب المجتمع الدولي من أجل
األعطيات
ّ
المساعدات ،وتبذل م��اء وجهها أم��ام ك�ل مراكز
النفوذ الدولي والمؤسسات المالية الدولية!
أضاف السيد فضل الله« :انّ بلدنا ليس مفلسا ً
بل لديه الكثير من اإلمكانيات وال��م��وارد ،لكننا
بلد منهوب ،نهبتموه وسك ّتم على نهبه من خالل
هذه السياسات المستمرة ،سك ّتم على سياسات
المصرف ال��م��رك��زي ألن��ه ك��ان يحسب حسابكم
ويخصكم ويم ّول مشاريع الدولة التي كان يت ّم
ّ
تقاسمها عبر شركات هنا وشركات هناك!
ولفت السيد فضل الله إلى أنّ صندوق النقد
الدولي والمؤسسات المالية الدولية لديها أجندات
سياسية تطرحها على ال��ط��اول��ة قبل أن تقدّم
المساعدات الموعودة ،هؤالء لديهم ملفات كثيرة...
التطبيع ،ترسيم الحدود ،الغاز والنفط والثروات،

التوطين« ،الشرق األوس��ط الجديد» ال��ذي يُراد
للبنان أن يكون جزءا ً منه .مضيفا ً «انّ المجتمع
الدولي تحكمه المصالح ال األخالق ،أال نرى كيف
يت ّم دعم التكفيريين من قبل هذا المجتمع الدولي؟
متعصبي السنة
يدعمون غالة الشيعة ويدعمون
ّ
يؤججون الصراع في ما بينهم ،لكي يم ّرروا
ثم
ّ
مصالحهم في منطقتنا».
وح ّذر فضل الله من «أنّ ك ّل ما يجري من حرب
التجويع واإلفقار ،الهدف منه إسقاط معادلة القوة
مقابل القوة ،يريدون العودة إلى مقولة «لبنان
قوي في ضعفه» ،حتى يستبيحوا لبنان من دون
رادع ،بينما السياسيون ال يبالون إال بالسلطة
والمال!
وأس���ف ف��ض��ل ال��ل��ه ألنّ ب��ع��ض المرجعيات
السياسية والدينية تشارك في حماية غيالن
المصرف المركزي والمصارف ومه ّربي األم��وال!
في حين أنّ دوره��ا هو أن تكون صوتا ً للناس
وأن تقف إلى جانب الفقراء والضعفاء المعذبين
من ك ّل الطوائف والمذاهب ،ألنّ الفساد ال طائفة
يوحد الجميع.
له وال مذهب وال دين ،وألنّ الجوع
ّ
أي��ن أصواتكم ف��ي ه��ذه المعمعة؟ أم أنكم فقط
تتشاطرون في التصويب على س�لاح المقاومة
الذي يحول دون استباحة لبنان؟ انكم تتحدثون
بما ال يتناسب مع مصلحة الشعب اللبناني ،لكنكم
تتحدثون بما يتناسب مع مصالح المعادالت
الدولية ومراكز النفوذ.
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عميد الإعالم في «القومي» معن حمية :الت�صعيد الأميركي تجاه رو�سيا
محاولة للهروب من واقع التح ّوالت والتغ ّيرات التي طر�أت على الم�شهد الدولي
تحدّث عميد اإلعالم في الحزب السوري القومي االجتماعي
معن حمية إل��ى قناة «اإلخ��ب��اري��ة» ال��س��وري��ة ،ف��ي برنامج
«استديو العاشرة» الذي يقدّمه اإلعالمي اياد خلف ،عن التوتر
في العالقات األميركية ـ الروسية ومآالت التصعيد المتبادل
بينهما ،فأكد أنّ مؤشرات التصعيد والتوتر في السياسة
واالستراتيجية األميركية تجاه روسيا واضحة منذ كلمة
الرئيس األميركي جو بايدن في مؤتمر األمن في ميونيخ ،إلى
مسلسل طرد الدبلوماسيين الروس والذي لقي ردا ً مباشرا ً من
روسيا ،إلى تصريحات وزير الخارجية األميركي وغيرها من
المواقف التي أظهرت تصعيدا ً غير مسبوق وانتهك األعراف
والقيم الدبلوماسية في العالقات بين الدول .وهذه مؤشرات
ّ
تدل على ضعف اساسي في البنية والهيكلية األميركية التي
لم تعد تستطيع استيعاب التحوالت والتغيرات الجديدة التي
طرأت على المشهد الدولي.
وتابع حمية «نحن نعلم أنّ الواليات المتحدة األميركية،
ومنذ تفكك االتحاد السوفياتي ،لم تخفف من وط��أة الضغط
على روسيا االتحادية ،فهي و ّرطت ودعمت ك ّل جمهوريات آسيا
الوسطى المنسلخة عن االتحاد السوفياتي السابق في تجارة
المخدرات ودعم المجموعات االنفصالية واالرهابية لتطويق
موسكو وتهديم المجتمع الروسي بك ّل هذه الموبقات .غير أنّ
روسيا االتحادية بإدارة الرئيس فالديمير بوتين عادت وأمسكت
بزمام المبادرة ما شكل تحدّيا ً رئيسيا ً للسياسة األحادية القطبية
األميركية التي اعترت إدارتها أعراض الجنون األميركي».
وردا ً على سؤال ،قال «ظنّ المحافظون الجدد الذين انتعشوا
مع غزو العراق وقبله مع تفكك االتحاد السوفياتي أنّ واقع
التف ّرد األميركي ثابت ودائم ولن يتع ّرض لتغيير في أي مرحلة
الحقة».
واستطرد :نعتقد أنّ التصعيد األميركي للمواقف ضد روسيا
هو ر ّد فعل ومكابرة سببهما عدم تصديق ما أنتجته األحداث
األخيرة ال سيما صمود سورية في مواجهة الحرب االرهابية
الكونية .هذا الصمود الذي ساهم في رسم مشهد جديد للتوازنات
ال��دول��ي��ة .وه��ذا م��ا ل��م تستوعبه االدارة األميركية محاول ًة
بالتصعيد أن تثبت للعالم وللمجتمع الدولي بأنها ما زالت
تمثل القوة األحادية القطبية في العالم .وهذا مخالف للواقع وال
يمكن االستمرار فيه .والمشهد السياسي المقبل سيكون حافالً
بإخفاقات أميركية عدة .وهذا يولد قلقا ً أميركيا ً يجعل المشهد
العام «مهرجان جنون أميركي».
وإذ لفت عميد اإلع�لام إلى أن روسيا تستطيع أن تؤثر في
مناطق ودول عدة وأن تحافظ على نسق عالقات متبادلة مع
مختلف الدول األوروبية ،وبينها ألمانيا ،تحاول الواليات المتحدة
األميركية كسر الجرة بين دول االتحاد األوروبي وروسيا ،غير أن
روسيا تمسك ب��أوراق كثيرة ومنها بناء العالقات على قواعد
اح��ت��رام سيادة ال��دول وحقها في تقرير مصيرها والصداقة
واالحترام المتبادلين.
وح��ول إمكانية ت��ط� ّور المواجهة الدبلوماسيّة لتصبح
عسكرية؟ أجاب العميد حمية أن المواجهة المباشرة مستبعَدة
فهناك إدارة روسية حكيمة في إدارة العالقات السياسيّة واألداء
السياسي على كل المستويات.
وإذ اعتبر أن «من الممكن أن يتطور التصعيد الى أكثر من هذه
التصريحات لكن الواليات المتحدة األميركية ُتعيد حساباتها
باستمرار» ،استنتج أن «التصريح األميركي األخير شدّد على
ض��رورة فتح خطوط التحاور مع روسيا االت��ح��ادي��ة ،لذلك
فإن األمور رهن بالمعادالت التي سترتسم ،والمعادالت التي
أصبحت في متناول الرأي العام ،خصوصا ً أن العالم على يقين
بأن الواليات المتحدة إذا صعّ دت في هذا االتجاه إنما هي تهدد

العميد معن حمية

رو�سيا االتحادية ب�إدارة الرئي�س فالديمير بوتين �أم�سكت بزمام
المبادرة ما �شكل تحدّ ي ًا رئي�سي ًا لل�سيا�سة الأحادية القطبية الأميركية
األمن والسلم الدوليين .فمن يتح ّمل التبعات؟»
واستكمل جوابه بقوله :في حال سلّمنا ان الواليات المتحدة
األميركية ق��ادرة على السير في ه��ذا االت��ج��اه ،فنحن نخطئ
القراءة ألن ما تشكل حاليا ً على المستوى الدولي مختلف عما
سبقه ،فالصين تمثل قوة اقتصادية ـ عسكرية صاعدة وقادرة
على منافسة الواليات المتحدة األميركية عدا عن مكامن القوة
التي تتمتع بها روسيا االتحادية.
وجوابا ً على سؤال ،توقع حمية أن تركز الواليات المتحدة
األميركية على اتجاه تحريك بعض المناطق المحاذية لروسيا
ولمجالها االستراتيجي ،كما فعلت في السابق إب��ان تفكك
االتحاد السوفياتي ،من أوكرانيا الى القرم الى ناغورني كراباخ
الى غيرها للضغط على روسيا ،لكن كي ال ننسى فإنّ روسيا

الم�شهد ّية الأميرك ّية في العالم
مزعزعة كم�شهد االنتخابات
الأميركية الأخيرة واتهام
رو�سيا بالتدخل �أظهر ه�شا�شة
�أميركية فا�ضحة ...كذلك حالة
تمرد رئي�س �سابق على نتائج
ّ
االنتخابات ومحاولة احتالل مبنى
الكابيتول

حاالت وفاة.1 :
وأش���ارت المديرية العامة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة ،في بالغ
إلى أنه «في إطار متابعة الحاالت المصابة
بفيروس كورونا في السجون ،لغاية تاريخه:
وصلت حاالت الشفاء المخبري والسريري
والزمني م��ن ف��ي��روس «ك��ورون��ا» ف��ي سجن
رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت،
وف��ي سجني ال��ق��اص��رات ون��س��اء بعبدا إلى
 /1059/حالة م��ن أص��ل ال��عَ �دَد اإلجمالي
 /1080/حالة إيجابية ،وذل��ك بعد إ ِج��راء
 /4179/فحصا ً مخبريا ً ( )PCRللنزالء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات ( )PCRتم
تشخيص:
 /3/حاالت إيجابية في سجن صور.
 /32/ح��ال��ة إيجابية ف��ي سجن جب
جنين.
/18/حالة إيجابية في سجن تبنين.
 /10/حاالت إيجابية في سجن بعلبك.
 /3/حاالت إيجابية في فصيلة سجون
طرابلس.
 في نظارات وحدة الشرطة القضائية ،تمتشخيص  /4/حاالت إيجابية.
 أم��ا بالنسبة ل��ن��ظ��ارات وح���دة شرطةبيروت ،فال يوجد أي حالة إيجابية».
الصحة العا ّمة في حكومة
وت��رأس وزي��ر
ّ
تصريف األعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا ً
في ال��وزارة للجنة اليقظة الدوائية المكلّفة
بتتبّع كل اآلثار الجانبية المحتملة للقاحات،

تمتلك أوراقا ً راهنة مختلفة تماما ً عن السابق ،قد ال تكون كوبا
هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تضغط بها روسيا على
الواليات المتحدة األميركية.
وتابع عميد اإلع�لام حديثه أن في سياق الصراع الدولي
نالحظ أن الواليات المتحدة األميركية حركت مؤخرا ً مسألة
القاعدة الروسية في السودان ،وستحرك مناطق غيرها ومنطقتنا
أساسيّة ،لكن روسيا تعرف جيدا ً كيف تر ّد بالمثل كحالة تبادل
طرد الدبلوماسيين.
وخلص إلى أن «التنافس ك ّر وف � ّر ،لكن في النتيجة هناك
سياسات ثابتة وراسخة ،وروسيا تستطيع أن تؤذي مصالح
الواليات المتحدة األميركية في أكثر من منطقة وإقليم ،أذى
يصعب تح ّمله ،ألنها غير قادرة على تح ّمل المزيد من الخسائر،
خصوصا ً أنّ المشهديّة األميركيّة في العالم مزعزعة ،كمشهد
االنتخابات األميركية األخيرة واتهام روسيا بالتدخل أظهر
هشاشة أميركية فاضحة ،كذلك حالة تم ّرد رئيس سابق على
نتائج االنتخابات ومحاولة احتالل مبنى الكابيتول .هذا التفكك
ال يمكن إخفاؤه».
وختم عميد اإلع�لام مؤكدا ً ب��أن لروسيا أوراق��ه��ا وه��ي قوة
عالمية عظيمة موازية للواليات المتحدة األميركية وتعاظم
تأثيرها بالتنسيق االستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية
والجمهورية االسالمية االيرانية .وفي الساحة السورية أثبتت
ال��دول��ة السورية بدعم حلفائها ص��م��ودا ً ج��ب��ارا ً في وج��ه كل
المحاوالت األميركية إلخضاعها ،التي فشلت رغم أدوار الوكالء
واألصالء .وسورية إذ تواجه اليوم حصاراً ،لكنها تتغلّب على
هذا الحصار ،ألنه سياسة سقط دورها بصمود الشعب السوري
والجيش وتماسكهما والتفافهما حول قيادة الرئيس بشار األسد
التاريخيّة.

وأعلنت في ختامه رئيسة اللجنة ريتا كرم
عن نتائج تتبع الشهرين الماضيين للحاالت
التي سجلت عوارض جانبية قد تكون مرتبطة
بتلقي اللقاح.
وأوض��ح حسن أن «ه��ذه اللجنة ستهتم
بتوثيق المعلومات وتلقي االت��ص��االت من
المواطنين ح��ول أي آث��ار جانبية محتملة
للقاحات وذلك من خالل التسجيل التلقائي
على المنصة أو م��ن خ�لال ال��خ��ط الساخن
 1214أو من خالل تواصل مباشر من اللجنة
مع المواطنين».
الصحة النيابية جلسة
وعقدت لجنة
ّ
برئاسة النائب عاصم عراجي الذي أوضح
ب��ع��ده��ا ،أن���ه «ك���ان ال��ن��ق��اش ح���ول لقاح
«استرازينكا» وص��درت آراء ع �دّة مختلفة
حيال من يجب أن يتلقاه .هناك توصيات
عالمية تقول من الممكن أن يُعطى لمن هم بين
الـ 55و الـ 64عاماً .وهناك توصيات تقول
من الممكن أن يُعطى لمن هم فوق الثالثين
عاماً ،وباألمس أخبرني بعض الصحافيين
والصحافيات أن أسماءهم أُدرج��ت لتلقي
لقاح «استرازينبكا» ،وصار نقاش في هذه
النقطة .وقلنا ال مشكلة إذا أُعطي بحسب
رأي الدكتورة بترا خ��وري والدكتور عيد
عازار لمن هم تحت الـ 30عاماً ،وفي المرحلة
المقبلة سيبدأون بالتلقيح من  30عاما ً وما
فوق بعد أن ينتهوا ممن هم بين الـ 55و 64
عاماً».
وأش��ار إلى أن «لقاح «استرازينكا» أدى

جل�سة ثانية لـ«ندوة العمل»
عن ر�ؤية الح�ص التحليلية للبنان
عقدت «ندوة العمل الوطني» ،جلستها الثانية،
عبر تقنية «زوم» ،ف��ي إط��ار برنامج الحلقة
الدراسية البحثية التي تنظمها شهرياً ،بعنوان
«مقاربات تحليلية في رؤية دولة الرئيس الدكتور
سليم الحص إلى لبنان».
شارك في الجلسة ،اختصاصيون ومهتمون،
وأدارها مستشار اللجنة التنفيذية للندوة عصام
بكداش الذي أشار إلى أن «الغاية من برامج هذه
الحلقة الدراسية من المقاربات التحليلية في
رؤية الرئيس الحص ،ليست لمجرد تقديم تحية
إجالل وتكريم إلى دولته ،وحسب ،بل تهدف ،إلى
رؤية واقعنا المحلي واإلقليمي في هذه المرحلة
عبر ما يقدمه منهج الرئيس الحص».
وتحدث مستشار اللجنة التنفيذية علي دندش
عن البعد الوطني لتجربة الرئيس الحص في
السياسة اللبنانية ،وأشار إلى ما «بذله الحص
في سبيل ندوة العمل الوطني وكيف أن الندوة
تعمل ال��ي��وم على متابعة العمل بهدي منهج
عمله الوطني الشريف ،ال��ذي ق��ام تحت ل��واء

النخالة التقى قادة ف�صائل فل�سطينية� :شعبنا ثابت
ونهج المقاومة قادر على �إف�شال مخططات العدو

النخالة متوسطا ً قادة فصائل فلسطينية

 23وفاة و� 748إ�صابة جديدة بكورونا
عراجي :يجب تلقيح  4.5مليون �شخ�ص لتكوين مناعة مجتمعية
الصحة العا ّمة تسجيل 748
أعلنت وزارة
ّ
إصابة جديدة بفيروس كورونا ،رفعت العدد
التراكمي للحاالت المثبتة إلى  ،529205كما
تم تسجيل  23حالة وفاة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ع���رض ال��ت��ق��ري��ر اليومي
لـ»مستشفى رفيق الحريري الجامعي» آخر
المستجدات حول الفيروس وجاء فيه:
« -ع��دد اللقاحات التي أجريت في مركز
لقاح كوفيد:19 -
Pfizer: 300
AstraZeneca: 444
 ع��دد الفحوصات التي أج��ري��ت داخ��لمختبرات المستشفى خ�لال الـ 24ساعة
المنصرمة 675 :فحصاً.
 عدد المرضى المصابين بفيروس كوروناالموجودين داخل المستشفى للمتابعة.84 :
 عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروسكورونا خالل الـ 24ساعة المنصرمة.14 :
 عدد حاالت شفاء المرضى المتواجدينداخ����ل المستشــفى خ�ل�ال الـ 24ساعة
المنصرمة.1 :
 مجموع ح��االت شفاء مرضى من داخلالمستشفى منذ البداية حتى تاريخه1131 :
حالة شفاء.
 عدد الحاالت التي تم نقلها من العنايةتحسن
ال��م��رك��زة إل��ى وح��ـ��ـ��دة ال��ع��زل بعد
ّ
حالتها.1 :
ع��ـ��ـ��دد ال��ح��ـ��ـ��االت ال��ـ��ـ��ح��رج��ة داخ��ـ��ـ��ل
المســتشفى.41 :
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شعاره يبقى المسؤول قويا ً إلى حين يطلب شيئا ً
لنفسه».
ث��م قدمت  3أوراق بحثية لكل م��ن :النائب
أسامة سعد ،عن «رؤية سليم الحص إلى مقاومة
الغصب الصهيوني» ،الدكتور ساسين عساف،
عن «رؤية سليم الحص إلى الوحدة الوطنية في
لبنان» ومعن ّ
بشور عن «العالقات العربية في
رؤية سليم الحص».
واختتمت الجلسة بكلمة لرئيس الندوة وجيه
فانوس ،ال��ذي بين «أساسية البحث في رؤية
الرئيس الحص في هذه المرحلة الخطيرة محليا
وإقليميا» ،واك��د «فداحة ما يجري حاليا على
الساحتين الداخلية واإلقليمية ،وأهمية العودة
إلى استكشاف إمكانيات المنهج الوطني للرئيس
الحص في العمل ضمن هذه األحوال».
وختم معلنا أن «وقائع هذه الجلسة ستصدر
في كتاب ،كما صدر في األسبوع الماضي ،الكتاب
الذي ضم وقائع الجلسة السابقة في شهر نيسان
الماضي».

إلى جلطات لكن نسبتها العالمية  1لكل 600
أل��ف ،جلطة ن��ادرة لكن نسبتها قليلة جداً،
ونحن حجزنا من «استرازينيكا» و»فايزر»
ومنصة «كوفاكس» ،التي تأخرت وأرسلت
إلينا  55ألف جرعة استخدمنا  33ألفا ً منها
للتلقيح ،وهي موضوعة في «مستشفى رفيق
الحريري» .شركة «استرازينيكا» تقول إنها
سترسل  130ال��ف لقاح .وشركة «فايزر»
سترسل  900الف لقاح في أيار وحزيران،
وفي حزيران وتموز تقريبا ً  750ألف لقاح،
أي  410آالف لقاح زيادة عن حاجة الوزارة
و 340ألف لقاح سيذهب إلى قطاعات موكلة
بها إحدى الشركات واألسترازنيكا ،والفايزر
عالقتهمما مع الدولة».
وق��ال «ف��ي شهر نيسان ،ك��ان يجب أن
نتسلم  400ألف من «أسترازينيكا» .ابتداء
من ايار وحزيران سيصبح لدينا  900ألف
لقاح من «ف��اي��زر» إذا التزمت «كوفاكس»
ألن مصنعها األساسي في الهند ،وتعرفون
ال��وض��ع ال��ص��ع��ب ال����ذي تعيشه ال��ه��ن��د،
يعني يكون وصلنا نحو مليون ونصف
مليون لقاح ،يعني تكون انفرجت والحمد
لله ،وآخ��ر إحصاء كشفه رئيس التفتيش
المركزي الدكتور عطية يقول إن مليونا ً
و 250ألف شخص سجلوا عبر المنصة إلى
اآلن ،يعني  20في المئة من عدد المقيمين
في لبنان ،وهذا رقم منخفض ،وإذا لم يسجل
عبر المنصة زهاء  4ماليين ونصف مليون ال
تصبح لدينا مناعة مجتمعية».

أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين ،زياد النخالة أنّ الشعب الفلسطيني
أثبت على الدوام تمسكه بالثوابت الوطنية،
غير القابلة للمساومة والتجزئة والتفريط،
في رسالة واضحة للمهرولين من ملوك وأمراء
التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وأوض��ح النخالة خالل لقاء جمعه بقادة
الفصائل الفلسطينية ،أنّ نهج المقاومة
وخيار المواجهة لالحتالل ،قادر على إفشال
المخططات التآمرية ،من خالل إدامة االشتباك
مع العدو في معركة الحقوق.
وض ّم اللقاء كالً من أمين سر اللجنة المركزية
لحركة فتح االنتفاضة أبو حازم زياد الصغير،
وعضوي اللجنة المركزية ياسر المصري
ورفيق رميض ،وأمين ع��ام جبهة النضال
الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد وعضو
المكتب السياسي شهدي عطية ،واألمين العام
المساعد للجبهة الشعبية  -القيادة العامة
طالل ناجي وعضوي المكتب السياسي أبو
عماد رام��ز وأب��و كفاح غ��ازي ،ونائب األمين

العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو
أحمد ف��ؤاد وعضو المكتب السياسي ماهر
الطاهر ،وذلك بحضور عضو المكتب السياسي
لحركة الجهاد اإلس�لام��ي في فلسطين عبد
العزيز الميناوي ،وممثل الحركة في لبنان
إحسان عطايا.
وأش���ار النخالة إل��ى أنّ ه��ذه المرحلة
من النضال الفلسطيني ،هي مرحلة تحرر
وطني ،تتطلب تحديد األول��وي��ات الوطنية،
لدعم انتفاضة شعبنا المتجددة ،واستمرار
المقاومة والمواجهة حتى إنجاز هدف التحرير
والعودة.
ودعا النخالة لوحدة الموقف الفلسطيني
وت��ع��زي��زه ل��م��واج��ه��ة األخ���ط���ار المحدقة
بالقضية الفلسطينية ،من خالل استعادة
المشروع الوطني الفلسطيني ،وإعادة بناء
منظمة التحرير على أساس برنامج سياسي
مقاوم.
كما دعا القوى الحيّة في العالم وشعوب
أمتنا إلى النهوض للقدس وفلسطين.

ا�ستنابات دولية لتزويد لبنان ب�صور للمرف أ�
�أهالي �شهداء االنفجار :زمن التحركات ال�سلمية انتهى

أهالي شهداء انفجار المرفأ خالل وقفتهم أمام اإلهراءات أمس
سطر أم��س ،المحقق العدلي في جريمة
انفجار مرفأ بيروت القاضي ط��ارق البيطار
 13إستنابة قضائية إلى دول تملك أقمارا ً
إصطناعية ف��وق لبنان طالبا ً ت��زوي��ده بما
تملك من صور لموقع المرفأ ،وذلك في إطار
استكمال التحقيقات التي يقوم بها ،بالتوازي
مع التوجه لالستماع إلى شهود جدد لم يسبق
أن مثلوا من قبل لإلدالء بإفاداتهم.
وفي موزاة ذلك ،ن ّفذ أهالي شهداء انفجار
المرفأ وقفتهم الشهرية مقابل اإلهراءات  -قرب
تمثال المغترب وأض��اؤوا الشموع عن راحة
أنفس الضحايا .وتوجه المتحدث باسم أهالي
الشهداء إبراهيم حطيط إل��ى السياسيين
بالقول «كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير
مرفأ بيروت من دون أي استثناء حتى يثبت
العكس» .وأضاف « ُك ّفوا أيديكم عن القضاء

(عباس سلمان)

خصوصا ً في قضيتنا ألنها لن تكون خاضعة
للتسييس والتمييع».
وه��دّد األه��ال��ي بالقول «زم��ن التحركات
السلمية انتهى وتوقعوا م ّنا أي ش��يء في
أي وقت» .واستهجنوا غياب النيابة العامة
التمييزية التي تلعب دور الدفاع ب��دال ً من
االدع���اء ،متوجهين إل��ى القاضي البيطار
بالقول «لقد سبق وقلناها لك بالفم المآلن:
اضرب بيد من حديد لترضي ضميرك وتدخل
التاريخ وسنكون جندك على األرض ،نعلم
أنك قادر فال تتردد فكل الوطن ينتظر ضميرا ً
ح ّياً».
كما وج��ه األه��ال��ي رس��ال��ة إل��ى القاضي
غسان عويدات طالبوه فيها بأن يلزم حدوده
ويتنحى عن قضية تفجير مرفأ بيروت قبل أن
َّ
يصبّوا عليه جام غضبهم.

قبالن :المطلوب تجويع
الطبقة ال�سيا�سية لي�شبع النا�س
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن ،أن «المطلوب في هذا البلد قيادات شعب
وإص�لاح ال ب��دل ضائع عن فاسد ،المطلوب
حاكم يسكن بأحزمة البؤس ويجوع بجوع
ناسه وشعبه ،المطلوب «حكومة ثأر وطني»
م��ن طبقات سياسية نهبت البلد وج ّوعت
الناس ،المطلوب حاكم يضمن شعبه ال ينهب
دولته ويختلس موارد شعبه وناسه ،واليوم
البلد منهوب والسلطة التاريخية فاسدة
والحكومات المتعاقبة غارقة بجريمة اإلتجار
بالسلطة وده��ال��ي��ز الصفقات والسمسرة
والتفليسة العلنية».
وأض��اف في تصريح «المطلوب تجويع

الطبقة السياسية ليشبع الناس ،المطلوب
نقل سكن الطبقة السياسية إل��ى األحياء
الفقيرة وف��ت��ح ملفات أوالده����ا وأنسابها
وأزالمها إب��را ًء لذمة البلد وتحقيقا ً لعدالة
ال��ت��اري��خ بطبقات وزع��ام��ات نهبت البلد
وال��ن��اس ،المطلوب حكومة ط��وارئ بمقدار
جوع الناس وحاجاتها وانهيار بلدها ونهب
ودائعها واحتكار أسواقها وأرزاقها ،المطلوب
«حكومة بديل وطني» ألن تجربة الطبقات
الفاسدة كشفت البلد عن دولة مفلّسة وبلد
منهوب ومشروع دولة يحتضر وشعب جائع
وأج��ي��ال ضائعة وسلطة تعيش على وثن
المكابرة والسمسرة والفساد».

«تج ّمع العلماء» :م�ؤامرات التطبيع
لن ُتجه�ض الق�ضية الفل�سطينية

الأ�سعد :المنطقة �إلى انفراج
ينعك�س �إيجاب ًا على لبنان

أك��دت الهيئة اإلداري���ة في «تج ّمع العلماء المسلمين» ،أن «انتفاضة الشعب
الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني خصوصا ً في المسجد األقصى ،أثبتت أن
القضية الفلسطينية ستبقى حيّة في األ ّمة ولن تستطيع مؤامرات التطبيع وصفقات
القرن الخيانية أن تجهضها».
وأشارت في بيان إثر اجتماعها األسبوعي ،إلى أن «مهزلة تشكيل الحكومة في لبنان
تراوح مكانها» ،معتبر ًة أن «الرئيس المكلّف سعد الحريري يجول في البلدان سائحا ً
ومقيما ً لعالقات تجارية وعاقدا ً لصفقات خاصة ،أ ّما الوطن ومعاناة المواطن فهي آخر
ه ّمه» .ولفتت إلى أن «المشكلة أن الدستور اللبناني لم يحدّد له وقتا ً للتأليف أو إنهاء
التكليف فيستطيع إبقاء الوضع على حاله إلى نهاية العهد».
واعتبرت أن «بقاء الوضع على حاله بالنسبة لتشكيل الحكومة بات يشكل جريمة
في حق الوطن» ،داعي ًة إلى «التجاوب مع أية مبادرة تلوح في األفق لح ّل هذا اإلشكال
إ ّما بالتأليف أو باالعتذار» .وأملت بأن يكون وزير الخارجية الفرنسي جان إيف
لودريان يحمل معه اليوم مقترحات إيجابية وصوال ً إلى ح ّل يُخرج البلد من مأزقه.
كما أملت «مع انطالق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان
والكيان الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية أن تصل هذه المفاوضات إلى خواتيم
سعيدة» ،داعي ًة المفاوض اللبناني إلى «التمسك بحقوقنا كاملة وعدم التنازل عن شبر
واحد من األرض ونقطة مياه واحدة».
وأك��دت «ض��رورة قيام حكومة تصريف األعمال بإنجاز البطاقتين التموينية
والتمويلية للخروج من احتكارات التجار وجشعهم وسرقتهم للمواد المدعومة».
ودعت إلى «ترشيد الدعم» رافض ًة «رفضا ً مطلقا ً إلغائه تحت أي ظرف من الظروف».

تو ّقع االمين العام لـ»التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد في تصريح «أن تشهد
المنطقة نوعا ً من االنفراج في ظ ّل هبّة الحوارات
والتفاهمات واالتفاقات الدولية واإلقليمية،
والتي ستكون لها بطبيعة الحال انعكاسات
إيجابية على لبنان ف��ي مختلف المجاالت
والملفات السياسية واالقتصادية والمالية».
ورأى أن «التفاهم األميركي اإليراني األ ّولي،
ك��ان أث��ره سريعا ً وصاعقا ً على السعودية،
التي سارعت إلى فتح ونسج حوار مع إيران
وس��وري��ة ،واالس��ت��دارة السعودية تؤكد أن
السياسة االميركية تضحي بحلفائها ووكالئها
عند حدود مصالحها».
وقال «رغم أن هذه التفاهمات واالتفاقات
ستكون على القطعة ،غير أن ملف لبنان المزمن
المتراكم بكل سلبياته ،سيكون حاضرا ً في
أي مفاوضات لرسم خطوط اشتباك إقليمية
دولية جديدة لتحديد مواقع النفوذ السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة للمحاورالمتصارعة ،وه��ذا
قد يعني إلغاء الشرط األميركي السعودي

باستبعاد حزب الله عن أي تركيبة حكومية
مقبلة ،وبالتالي رف��ع الحصار االقتصادي
والمالي األميركي وحلفائها عن لبنان بعد
تأليف الحكومة».
وأك��د أن «القيمة وال فعّ الية لزيارة وزير
الخارجية الفرنسية ،إالّ إذا كان مكلفا ً من قبل
األميركي» ،معتبرا ً أن «الطبقة السياسية في
لبنان ،ما زالت تراهن على السياسة األميركية
وتغييراتها في المنطقة إلع��ادة إنتاج نفسها
وبزخم أكبر».
ورأى «أن إع��ادة ترسيم الحدود البحرية،
إلى المربع األول ،يأتي في سياق تنفيذ الطبقة
السياسية لألجندة األميركية» وأن «إع��ادة
تعويم الحديث عن «الكابيتال كونترول»
والبطاقة التمويلية ،ليس أكثر من محاوالت
تجميلية للتوصيف الحقيقي لرفع الدعم».
وأكد أن رفع الدعم «تحت أي عنوان أو بديل
من دون تخطيط وإدارة وتوفير التغطية المالية
المطلوبة ،سيؤدي إلى ما ال يُحمد عقباه ،وإلى
فلتان األسعار وارتفاعها بشكل جنوني».
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حين ي ّ
ُ�سخر ريا�ض �سالمة
الح�سا�س للعمل ال�سيا�سي!؟
من�صبه
ّ

} أحمد بهجة*

ال يختلف اث��ن��ان على أنّ حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ُي ّ
الحساس لخدمة الفريق
سخر موقعه ومنصبه
ّ
السياسي الذي ينتمي إليه .هو إذن يعمل في السياسة أكثر
مؤسسة هامة يطال تأثيرها عموم
مما يعمل كمسؤول عن ّ
اللبنانيين وليس فقط فريقا ً منهم.
هذا بالضبط ما يمكن استنتاجه اليوم من خالل الموقف
ال����ذي ي����ر ّوج ل��ه س�لام��ة بالنسبة ل��ب��رن��ام��ج دع���م السلع
األساسية ،الذي يتحدث عن وقفه نهاية هذا الشهر.
كان سالمة قد بدأ بهذا الترويج قبل أشهر بحجة أ ّنه لم
يبقَ لديه من العمالت األجنبية إال نحو  17مليار دوالر
هي حجم االحتياطي اإللزامي (!) وبالتالي سوف يضطر
ل��وق��ف ب��رن��ام��ج ال��دع��م .وإذ ف��ج��أة ...م��ع تكليف الرئيس
سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة أصبح بإمكان
سالمة التصرف بملياري دوالر إضافيين ،وخرج بحجة
أنّ االحتياطي هبط إلى  15مليار دوالر ألنّ حجم الودائع
في المصارف انخفض إلى نحو  100مليار دوالر بفعل
السحوبات النقدية التي يقوم بها أصحاب ال��ودائ��ع .هذا
فضالً عن انخفاض سعر صرف ال��دوالر في تلك الفترة
من حوالى عشرة آالف ليرة إلى أكثر قليالً من ستة آالف
ليرة!
وبالعودة إل��ى سنوات سابقة يمكن اإلت��ي��ان بأكثر من
واقعة تؤكد أنّ سالمة هو رجل سياسي ت ّم تعيينه حاكما ً
لمصرف لبنان في سياق مشروع سياسي أكبر ،وكان
ينفذ بدقة تعليمات الجهة التي تقود ذلك المشروعّ ...
بغض
يتحجج به
النظر عن موجبات قانون النقد والتسليف الذي
ّ
حين ال يكون رئيس فريقه السياسي هو رئيس الحكومة!
وأبرز األمثلة على ذلك اثنان متعلّقان تحديدا ً بموضوع
االحتياطي بالعمالت األجنبية ،وهذا االحتياطي على فكرة
ليس إل��زام��ي��ا ً ف��ي القانون إنما ج��رى التعارف عليه بأنه
احتياطي إلزامي على الودائع بالعمالت األجنبية وينظمه
قرار صادر عن مجلس حاكمية المصرف المركزي.
أما المثالن ال ُمشار إليهما آنفا ً فقد حصل األول بعد العام
 1996حيث انخفض االحتياطي لدى مصرف لبنان إلى
أق ّل من  800مليون دوالر ،فكان أن تفتقت عبقرية الفريق
المالي المحيط بالرئيس ال��راح��ل رفيق الحريري وعلى
رأس��ه ف��ؤاد السنيورة وري��اض سالمة عن فكرة جهنمية
مفادها إصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية وبشكل
خ��اص ب��ال��دوالر األم��ي��رك��ي ،وح��ي��ن وص��ل��ت ه��ذه الفكرة
الجهنمية إلى مجلس النواب كبند ضمن مشروع الموازنة
العامة الستدانة ملياري دوالر بالعمالت األجنبية ،تصدّت
لها مجموعة من المعارضين أب��رزه��م الرئيسان حسين
الحسيني وسليم الحص والنواب محمد رعد ونجاح واكيم
وزاهر الخطيب ونسيب لحود وغيرهم ،لكن هؤالء كانوا
أقلية آنذاك فت ّم إقرار المشروع الذي شكل الخطوة األولى
في مسار االن��ح��دار ال��ذي أوصلنا اليوم إل��ى ه��ذه الهاوية
التي نحن فيها.
أم��ا المثل الثاني فحدث ف��ي أواخ���ر ال��ع��ام  2002حين
انخفض االحتياطي بالعمالت األجنبية إلى أق ّل من مليار
دوالر ،فلجأ الرئيس رفيق الحريري إلى صديقه الحميم
ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ج���اك ش��ي��راك وج���رى تنظيم مؤتمر
«باريس  »2الذي جلب للبنان قروضا ً بنحو  4.5مليارات
دوالر إض��اف��ة إل��ى ال��ت��زام ال��م��ص��ارف اللبنانية ب��إي��داع 4
م��ل��ي��ارات دوالر ع��ل��ى سنتين متتاليتين ف��ي المصرف
المركزي بفائدة صفر.
ه��ك��ذا ك��ان��ت ت��ج��ري األم����ور ،وك���ان ري���اض س�لام��ة (ما
غيره) أحد أبرز العاملين على إنجاز تلك الهندسات التي
كانت تعيد تكوين جزء أساسي من االحتياطي بالعمالت
األجنبية ،ولكن عن طريق المزيد من االقتراض وليس عن
طريق اقتصاد اإلنتاج الذي كان ُيفترض إطالقه وتعزيزه
ب��دالً من االستمرار في السياسات الريعية الخاطئة التي
أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم!
ك ّل ذلك كان يحصل في زمن يقولون هم عنه إنه كان
الشح والفقر الذي
زمن البحبوحة ،فكيف اليوم في زمن
ّ
الم��س ح�� ّد الجوع ،كيف يتمنّع سالمة ويحاول التملص
من الدعم؟ خاصة أنّ ما يطرحه رئيس الحكومة الدكتور
يمس باالحتياطي وال يجعله ينخفض إلى
حسان دياب ال ّ
ما دون المليار دوالر كما حصل في السابق ،ألنّ إصدار
البطاقة التمويلية ال يكلف الخزينة أكثر من  150إلى 200
ملون دوالر شهرياً ،ويت ّم تمويلها بموجب قروض تسدّدها
الخزينة العامة ،بينما برنامج الدعم الساري المفعول اليوم
يكلف أكثر من  500مليون دوالر شهريا ً يذهب قسم منها
هدرا ً وال يصل إلى من يحتاجون الدعم فعالً.
يصب في خانة الحفاظ على
إذن ما يطرحه الرئيس دياب
ّ
االحتياطي وليس استنزافه كما يجري إظهار األمر من قبل
الماكينة اإلع�لام��ي��ة الضخمة المحيطة ب��ري��اض سالمة.
وهي الماكينة نفسها التي سوف تتجنّد بالتأكيد إلى جانب
الرئيس سعد الحريري إذا نجح في تشكيل الحكومة ،وذلك
لكي ت��ر ّوج «الخبر السعيد» ب��أنّ ري��اض سالمة وج��د في
الزوايا والخبايا أنّ باستطاعته التصرف ببضعة مليارات
إضافية من الدوالرات ريثما تقلع حكومة الحريري وتجد
الحلول المناسبة لموضوع الدعم!
ل��ك��ن ال��م��رج��ح وف����ق م���س���ارات األم�����ور ف���ي اليومين
األخيرين ،داخليا ً وإقليميا ً ودولياً ،أن ال يستطيع الحريري
تشكيل الحكومة وأن ي��ق��دّم اع��ت��ذاره ع��ن ع��دم التشكيل،
تمهيدا ً لتكليف شخصية أخرى تتولى هذه المهمة بالتفاهم
واالتفاق مع رئيس الجمهورية.
*خبير مالي واقتصادي

عكرت عر�ضت مع جمعية ال�صناعيين
م�شاكل القطاع والحلول الممكنة

القا�ضية �أماني �سالمة نقطة �ضوء

} عمر عبد القادر غندور*

عكر مجتمعة إلى وفد جمعية الصناعيين أمس
أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف األعمال زينة عكر أنها ستتواصل مع المعنيين من أجل
إيجاد حلول ممكنة لمشكالت القطاع الصناعي.
جاء ذلك خالل استقبال عكر أمس ،وفدا ً من جمعية الصناعيين برئاسة نائب الرئيس جورج نصراوي ،وعضوية :زياد
بكداش ،وليد عساف ،إبراهيم مالح ،نزارات صابونجيان ،عدنان عطايا ،حسن ياسين وزياد شماس.
وعرض الوفد لواقع الصناعة في لبنان والمشكالت التي تعترض الصناعيين في ظل األوضاع اإلقتصادية الراهنة ،إضاف ًة
إلى قرار مجلس الوزراء ومصرف لبنان المتعلق باسترجاع كامل أموال الصادرات بالعمالت األجنبية الى لبنان.
وتطرق اللقاء إلى موضوع رفع الدعم وتداعياته على الصناعيين .وشدّد الوفد على «ضرورة طمأنتهم من أجل استعادة
الثقة بالقطاع الصناعي واستمرارية ديمومة العمل».
من جهتها أكدت عكر «أهمية القطاع الصناعي إلى جانب القطاعين السياحي والزراعي ،في دعم االقتصاد اللبناني» ،مشير ًة
إلى أنها ستتواصل مع المعنيين من أجل «إيجاد حلول ممكنة للمشكالت المطروحة».

منذ أكثر من سنة وأصحاب الودائع في مصارف لبنان يبكون على أطالل ودائعهم
وليس على أطالل المصارف ،بحكم انّ محاسبة الفاسدين في وطننا العزيز خط
أحمر!
أي بلد في العالم ،ال تتحرك مروءته وضميره وغيرته على خلق الله
وليس في ّ
نتيجة عربدة مصارفه وارتكاب الجرائم المالية كما يحدث في لبنان ولكن ،على من
تقرأ مزاميرك يا داود؟
وحدها القاضية أماني سالمة رئيسة قضاة لبنان والمداومة في مق ّر عملها في
البقاع ،اتخذت قرارا ً بوضع إشارة منع تص ّرف على عقارات المصارف ورؤساء
مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات ألكثر من سبب وداع
ٍ ،بدعوى «الشعب يريد إصالح النظام» خالفا ً لما تع ّودناه في بلدنا العزيز أن تنام
فيه ملفات الفساد وتضيع في دهاليز المحفوظات ،وال يجرؤ أحد على وضعها فوق
الطاولة وليس تحت األرض!
وفيها تتوزّع تهم :
إس��اءة أمانة ،إف�لاس احتيالي ،تهريب أم��وال ،تبييض أم��وال ،مصادرة أموال
المودعين ،إضرار بمكانة الدولة وسمعتها ،إثراء غير مشروع ،استخفاف بالقضاء،
إساءة لمكانة الدولة المالية...
تتوسع التحقيقات لتطال أشخاصا ً من أصحاب النفوذ يشتبه في تو ّرطهم
وقد
ّ
في الجرائم المدّعى بها.
وال ب�� ّد ل��ق��رار القاضية أم��ان��ي س�لام��ة أن ي��ش��قّ طريقه إل��ى مالحقة أصحاب
المصارف وأن يأخذ مساره القانوني بحيث يتح ّول من قرار احترازي الى قرار
تنفيذي بعد المرور بالقنوات القضائية المناسبة حتى يعطي المودعين بعضا ً من
ثقة السترداد حقوقهم.
ونأمل ان ال يبقى قرار القاضية سالمة مجرد قرار احترازي ،حتى ُيصار الى
فتح باب التحقيق على مصراعيه وصوالً الى قرار ظني وإحالة الملف الى المحكمة
المختصة لبدء المحاكمة.
مثل هذه اإلجراءات تحتاج الى نفس طويل ،وال شك ان الخطوة األولى هي البداية
واألساس والتحية للقاضية أماني سالمة.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

ا�شتباكات متقطعة بين الجي�ش التركي والـ � Bkkشمال العراق ..والعثور على ّ
طن من المواد �شديدة االنفجار في �أطراف العا�صمة

بغداد :تواجد القوات الترك ّية داخل العراق «غير م�شروع»
أعلنت وزارة الخارجية العراقيّة ،استدعاء القائم
بأعمال السفارة التركية احتجاجا ً على زي��ارة وزير
الدفاع التركي إلى األراضي العراقية «دون تنسيق»،
فيما وصفت التمركز التركي بـ»غير المشروع».
وذكر بيان للوزارة ،أن «وكيلها األقدم نزار الخيرالله،
استدعى القائم بأعمال السفارة التركية ل��دى بغداد
وسلّمه مذكرة احتجاج عبّرت فيها الحكومة العراقية عن
استيائها الشديد وإدانتها من قيام وزير الدفاع التركي
خلوصي أكار بالتواجد داخل أراضيها بدون تنسيق أو
موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة ،ولقائه قوات
تركية تتواجد داخل األراضي بصورة غير مشروعة».
ودانت ال��وزارة ،تصريحات وزير الداخلية التركي
بشأن نية بالده إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال
العراق.
ونقل البيان عن خير الله قوله ،إن «حكومة بالده
ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة
ال��ع��راق وح��رم��ة أراض��ي��ه وأج��وائ��ه م��ن قبل القوات
العسكرية التركية ،وأن االستمرار بمثل هذا النهج ال
ينسجم مع عالقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين
واألعراف الدولية ذات الصلة».
وشدّد وكيل وزارة الخارجية العراقية ،على ضرورة
«تذكير الجارة تركيا بأن الركون إلى الحلول العسكرية
أحادية الجانب ال يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية
التحديات األمنية المشتركة».
وفي سياق متصل ،أفادت مصادر ،أمس ،بحصول
اشتباكات متقطعة بين الجيش التركي وعناصر حزب
العمال الكردستاني في محيط منطقة جيستا في دهوك
أقصى شمال العراق.

فتح ترد على بن جا�سم:
ن�صائحك «ملغومة ومد�سو�سة»
انتقدت حركة فتح ،ال��دع��وة التي أطلقها رئيس
الوزراء القطري األسبق حمد بن جاسم ،لرئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس ،بشأن التخلّي عن السلطة،
والتي أثارت جدال ً واسعا ً بين الفلسطينيين.
وق��ال منير الجاغوب رئيس المكتب اإلعالمي في
مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ،إن »محمود
عباس رئيس منتخب من الشعب الفلسطيني ،وجاء
إل��ى منصبه بانتخابات فلسطينية ح��رة ونزيهة«،
بحسب تأكيده.
وأضاف الجاغوب ،في تصريح لـ«إرم نيوز«» :نحن
كفلسطينيين ال نتدخل بالدول العربية وما يحدث
بداخلها ،وال يحق ألحد إبداء رأيه في قضايا تخص
الشعب الفلسطيني وقيادته ،ونحن نحترم كل وجهات
النظر والنصائح التي تأتي مباشرة إلينا وليس عبر
وسائل اإلعالم«.
وتابع الجاغوب» :أي نصيحة تكون عبر وسائل
اإلعالم فهي ملغومة ومدسوسة ومن خلفها أهداف،
وهي مغرضة«.
م��ن ج��ان��ب��ه ،اعتبر ال��ق��ي��ادي ف��ي ح��زب الشعب
الفلسطيني وليد العوض ،أن دع��وة رئيس ال��وزراء
القطري األسبق حمد بن جاسم إلى الرئيس محمود
عباس لتقديم استقالته» ،ت� ّ
�دخ��ل ف��ظ« في الشأن
الداخلي الفلسطيني.
وك��ان رئيس ال���وزراء القطري األس��ب��ق ،حمد بن
جاسم ،دعا عباس إلى االستقالة ،ونقل السلطة بشكل
سلمي وديمقراطي.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش التركي نفذ انتشارا ً
عسكريا ً في جبال جيستا ،ليتمكن من السيطرة على
المنطقة العراقية الحدودية مع تركيا ،قائل ًة إن بعض
القرى غادرها أهلها بفعل القصف التركي واغلبها في
محيط كاني ماسي في محافظة دهوك.
من جهتها ،نشرت وزارة الدفاع التركية فيديو يظهر
تدمير مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
في إطار عمليتي مخلب البرق والصاعقة.
وأكدت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل
االجتماعي أن سالح الجو التركي مستم ّر في تدمير
مواقع المسلحين عبر استهدافها بشكل دقيق خالل
العمليتين المذكورتين.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،خالل زيارته
إلى القاعدة العسكرية التركية شمالي العراق ،برفقة
رئيس هيئة األرك��ان ،وقائد القوات البرية« ،تتواصل
عمليتي مخلب البرق ،والصاعقة بنجاح؛ وتم ّكنا من
تحييد  44إرهابيا ً حتى اآلن».
وأشار أكار إلى أن عمليات الجيش التركي ستستمر
في المنطقة ،حتى القضاء على آخر «إرهابي»؛ مؤكدا ً
تصميم أنقرة على إن��ه��اء ،ما وصفه ب��ـ»اإلره��اب في
المنطقة».
وأض��اف في هذا الصدد« ،ليست لدينا مشكلة مع
أشقائنا الكرد ،وهدفنا إنهاء اإلرهاب والقضاء على آخر
إرهابي» ،بحسب تعبيره.
كذلك ،شدّد أكار على أن القوات المسلحة التركية،
«ستواصل كفاحها» داخل وخارج البالد ،ال سيما في
أذربيجان وليبيا وأفغانستان وكوسوفو والسودان.
وأوض���ح «سنقوم بحماية حقوقنا ومصالحنا،

من جهة ،وسنقف إلى جانب أصدقائنا وأشقائنا في
قضاياهم العادلة ،من جهة أخرى».
وبلغ عدد القتلى من الجنود األت��راك ،في العملية
المتواصلة شمالي العراق 7 ،أفراد؛ بحسب ما أعلنته
وزارة الدفاع التركية.
على الصعيد األمني ،أعلنت خلية اإلع�لام األمني
الحكومية في العراق ،أمس ،العثور على طن من المواد
شديدة االنفجار في أطراف العاصمة بغداد.
وذكرت الخليّة في بيان صحافي« :وفقا ً لمعلومات
استخبارية وتكثيفا ً للجهد الميداني ،تمكنت إحدى مفارز
جهاز األمن الوطني في بغداد من ضبط كدس عتاد في

األطراف الغربية للمحافظة ،يعود إلى ما يس ّمى قاطع
الجنوب ضمن عصابات داعش اإلرهابية».
وأض��اف��ت ،أن «ال��ك��دس يحوي ( 1000كغم) من
ال��م��واد ش��دي��دة االن��ف��ج��ار وال��ت��ي ت��دخ��ل ف��ي صناعة
ال��ع��ج�لات وال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة ،ك��ان��ت تسعى تلك
العصابات الستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل
العاصمة».
يذكر أن العاصمة ب��غ��داد شهدت خ�لال العامين
األخيرين انفجارات عديدة لمخازن أسلحة وعتاد غير
معلومة كانت موضوعة داخ��ل أحياء سكنية أودت
بحياة عدد من المدنيين.

مخططات �صهيونيّة لإقامة  392وحدة ا�ستيطانيّة بال�ضفة
ّ
مخططات
الصهيوني ثالثة
أودعت سلطات االحتالل
ّ
لبناء  392وح��دة استيطانيّة على مساحة 432,1
دونمًا في الضفة الغربيّة المحتلة.
وذكرت دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية
أن ما تسمى «اللجنة الفرعية لالستيطان» أعلنت عن
إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 410/5/66
لمستوطنة «إفرات» المقامة على أراضي قرية الخضر
في محافظة بيت لحم على مساحة  128,5دونمات
إلقامة  193وحدة استيطانية ،ومبانٍ عامة.
وأوضحت أن اللجنة أعلنت ً
أيضا عن إيداع المخطط
الهيكلي التفصيلي رق��م  110/2/1لمستوطنة

«عيناف» المقامة على أراضي قرية رامين في محافظة
طولكرم على مساحة  290دونمًا إلقامة  179وحدة
استيطانية ،ومبانٍ ومؤسسات عامة.
ولفتت إلى أنها أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي
التفصيلي رقم  514/5لمستوطنة «شميعة» المقامة
على أراضي قرية الظاهرية قضاء الخليل على مساحة
 13,6دونم إلقامة  20وحدة.
وقالت إن ما تس ّمى «اللجنة الفرعية للطرق» أعلنت
التفصيلي
التنظيمي
عن بدء سريان مفعول المخطط
ّ
ّ
رقم يش 841/إلقامة طريق يصل مستوطنة «رحليم»
المقامة على أراضي قرية الساوية جنوب نابلس على
مساحة  5دونمات.
وك��ان تقرير سابق للمكتب الوطني للدفاع عن
األرض ومقاومة االستيطان أكد استمرار زحف مشاريع
االستيطان والض ّم في األراضي الفلسطينية المحتلة،
وسط انشغال العالم بملفات دولية ساخنة.
وأوض���ح أن ش� ّ
�ق ال��ط��رق االستيطانية الجديدة
يسير بوتيرة أعلى م��ن البناء ف��ي المستوطنات،
خاصة أن هذه الطرق تستولي على مزيد من األراضي
الفلسطينية ،في سياق مخطط الضم ،بهدف ربط
التجمعات االستيطانية ،بالتزامن مع التصعيد في
البناء االستيطاني.
وأكد التقرير أن حكومة االحتالل تستغل الموقف
الضبابي لإلدارة األميركية الجديدة ،الذي يصل أحيا ًنا
إلى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية
ساخنة ،وتواصل بثبات مخططاتها االستيطانية من
خالل السطو على األرض الفلسطينية.

كوالي�س
قال مسؤول خليجي
إن لبنان يمثل ميزان
األحجام واألدوار في
المنطقة فينقسم في
مراحل المواجهات
اإلقليمية والدولية
وعندما تبدأ التسويات
عليه أن ينتظر ألن
فيه جوائز الترضية
وترسيم األحجام بعد
تثبيت التوازنات في
الساحات الرئيسية.
وهذا سيستغرق
شهوراً.
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w� ‰u�b�« Ê«d�≈Ë W�œuF�K� sJL�ò t�√ …b�R� ¨åWO�«d�ù«
—«dI��ô«Ë Âö��« oOI��� —«u��«Ë ÊËUF��« s� b�b� qB�
Æå U�ö��« vK� VKG��« ‰ö� s�
VOD� bOF� WO�«d�ù« WO�—U��« r�U� Àb��L�« ‰U�Ë
bNF�« w�Ë U��dB� vK� Ê«dND� oOKF� ‰Ë√ w� Áœ«“
UN�Ë ‰ö� s�ò ∫…dO�_« ÊULK� s� bL�� ÍœuF��«
sO�UN� sJL� ¨—«u��« vK� rzUI�« ZNM�«Ë …¡UM��« dEM�«
w� ‰u�b�« w�ö�ù« r�UF�«Ë WIDML�« w� sO�LNL�« sO��Ëb�«
—«dI��ô«Ë Âö��« oOI��� —«u��«Ë ÊËUF��« s� b�b� qB�
Æå U�ö��« vK� VKG��« ‰ö� s� WOÒ LOK�ù« WOLM��«Ë

“«d�≈ s� U��dB��« »—UC� j�Ë ¨Ê«d??�≈ s� UNF�—
…b��L�« U�ôu�« …œu� ’d� ‰u� U�œU�L�« w� ÂbI�
Æå‚UH�ö�
V�� w��« U�uIF�« WLzU� ÊQA� ·ö� p�UM�ò t�√ b�√Ë
«—ËUAL�«Ë U�ö��« hOKI� w� UM��� UMMJ� ¨UNF�—
Îö�U� ÊuJ� Ê√ V�� U�uIF�« l�—ò Ê√ Î «b�R� ¨å…dL���
bIF� ·u�ò t�√ v�≈ —U�√Ë Æål�«u�« ÷—√ vK� Î U�uLK�Ë
Ê√ Î «—dÒ I� ÊU� Ê√ bF� WFL��« UMOO� ŸUL��ô WK�IL�« W�K��«
Æå¡UF�—_« bIF�
‚UH�ö� W�d�AL�« WM�K�« ¨w{UL�« X���« ¨XH�Q��«Ë
b�u�« W�—UAL� b�b� s� UN�UL��« ¨w??�«d??�ù« ÍËu??M??�«
‚bM� w� ¨WO�Ëb�« 1´4 W�uL�� s� sOK�L�Ë w�«d�ù«
ÆUMOO� w� åqO�Ë√ b�«d�ò
sO{ËUHL�« dO��Ë ¨w�«d�ù« WO�—U��« d�“Ë b�U�� b�√Ë
WI�«uL�« XLÒ �ò t�√ ¨w��«d� ”U�� ¨UMOO� U�œU�� w�
l�— vK� ÒÍËuM�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ ÊQA� U�b�L�« ‰ö�
ŸUDI�« UN�√— vK� Ê«d�≈ w� U�UD� …b� s� U�uIF�«
ÆåwDHM�«
Ò
ÒÍœuF��« bNF�« w�u� …dO�_« U��dB��« bOF vK�Ë
«d�u��« nOH��� t�O�d�Ë ÊULK� s??� bL�� d??O??�_«
«—uÒ D��«ò Ê≈ ¨w�«d�≈ ‰U� ÆÊ«d�≈ l� U�öF�« sO���Ë
WzbN� vK� WO�U��≈ qzôœ v�≈ dOA� WIDML�« U�bNA� w��«
d��F� U��dB��« Ác�ò Ê√ Î UMO�� ¨åWOLOK�ù« «d�u��«
«—uD��U� …d�Q�� X�U� ¡«u??� ‰U??� Í√ vK� WO�U��≈
U�œU�L�« ÂbI�� Ë√ ¨UNO� WDK��« dOG�Ë U�dO�√ w� WOK�«b�«
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—«u��« vI�K� oH�«
Ò
ÆWO�OK�« W�“_« q�� …b��L�« r�_« U�U�d� w��« WD��« o�Ë w�U��« ÂUF�« W�UN� W�I�dL�«
WO�u�UI�« WM�K�« XN�√ò ¨„u��O� vK� UN��H d�� ¨hOFOF�u� ‰U�¬ ¨—«u��« Èb�M� uCF� —uAM� V���Ë
sO�_« g�O�u� ›ÊU�€ bO��« ‰U�√ ÂuO�«Ë ¨W�—u��b�« …b�UI�« ÊQA� UN�UL�√ w�OK�« w�UO��« —«u��« vI�KL�
ÆåÂUF�« vI�KL�« v�≈ qLF�« «c� …b��L�« r�_« W�F�� ÂUF�«
¨WO�Uzd�«Ë WO�UL�d��« U�U���ô« ÂuI�� t�U�√ vK� Í—u��b�« Êö�û� q�bF� w� …b�UI�«ò ∫Ê√ X�{Ë√Ë
Æås�«d�« X�u�« w� —u��b�« …œu�� vK� ¡U�H��ô« q�R�Ë
WO�ö��« œ«uL�« vK� qLF� W�—u��b�« ö�bF�K� WM�� qOJA�� W���ML�« …b�b��« WDK��« qHÒ J��ò ∫XF�U�Ë
…b� ÊuJ�Ë ¨¡U�H��ö� b�b��« »«uM�« fK�� t�dD� ¨q�bF��« ÂUL� bF�Ë ¨—u��b�« W�UO W�O� l� ÊËUF��U�
Æå¡U�H��ô« “U��≈ UNO� V�� «uM� l�—√ »«uM�« fK��

ô««¨àH É«Hƒ«KEG ÅLÉØj ¿GOƒ°ùdG
á°†¡ædG ó°S øe ¬Øbƒe

sLO�« v�≈ w�dO�_« ÀuF�L�« Âö� Ê√ ÂU�√ q�� d���« UL�
q�� s� W�ÒO�� UO� „UM� Ê√ vK� qO�œ mMO�—bMO� rO�
ÆÂö��« ÊËb�d� ô rN�√Ë sOO�dO�_«

ô sJ� UM�UL��« q�� U��dB��«ò Ê≈ ¨ÊULK� s� bL��
w�dO�_« Ê«ËbF�« ‰Ëœ l� UL�≈Ë ¨sOOMLO�« l� ·ö�� œu�Ë
ÆåtzUHK�Ë w�«—U�ù« ÍœuF��« w�UD�d��«

Âö��« b�� bL�� ÷ËUHL�« ¡UFM b�Ë fOz— d���«
bÒ FÔ� dU�L�« sLO�« „d�Ë WÒOze� W�dF� s� Y�b��«ò Ê√
ÆåUNL�UH� q� WKJA� Z�UF� ô Ÿ«dBK� Î ô«e��«
fK�L� bÒ ���� ◊UA� Í√ò Ê√ vK� Âö��« b�� œb�Ë
sLO�« W�KB� WO�K� ‰U� w� ô≈ oI��K� Îö�U� ÊuJ� s� s�_«
ô s� …U�«dL� Î UOMF� fO� wMLO�«
VFA�«ò Ê√ Î «b�R� ¨åÎôË√
Ò
Æå…œUO��«Ë rK��«Ë s�_« w� tI� w�«d�
ÁU�� w�U��≈ »UD� ÒÍ√å Ê√ w{UL�« fOL��« b�√ ÊU�Ë
V�«u��« ¡ö�≈Ë ¨—UB��« l�d� Î UOKL� tIO�D�� Êu�d� sLO�«
lOL� U�U� f�ö� W�K�
Ò U�UC� UN�uJ� W�u�Ë√ WO�U��ù«
ÆåwMLO�« VFA�« ¡UM�√
wK� tK�« —UB�_ w�UO��« V�JL�« uC� d���« ¨Á—Ëb�
p�Ë rN�«Ëb� ·UI�≈ w� sOO�dO�ú� W�Òb� ôò Ê√ Âu�I�«
ÆåsLO�« vK� r�—UB�
ô≈ wCH� ô sOO�dO�_« U�d�� q�ò Ê√ Âu�I�« È√—Ë
W�—«dL��«Ë W�dO�b��«Ë W�—ULF��ô« rNF�—UA� kH� w�
ÆåsLO�« q� vK� W�O���« rN�«d�«R�
ULN�ò ∫ÎözU� åd��u�ò vK� t�U�� vK� sOO�dO�ú� t�u�Ë
Ò
wF� wMLO�« VFA�« ÊS� rJ�«Ëb� w� r��dL��«Ë r�d�P�
¨åWO�UDOA�« rJF�—UAL� Î «b�√ q�I� s�Ë ¨W�dFL�« …—uD�
ÆÂu�I�« o�Ë
s� nAJ�« bF� w??�Q??� Âu??�??I??�«Ë Âö??�??�« b�� n??�u??�
s�Ë ¨WOMLO�« W�“_« ¡UN�ù WOLOK�≈Ë WO�ËœË WOL�√ U�d��
¨sLO�« ÊQA� 2216 —«d� ◊UI�≈ vK� wLOK�≈Ë w�Ëœ ŸUL�«
WO�UO��« ·«d�_« lOL� u�bO� w�Ëb�« wL�_« —«dI�« Ê√Ë
Æ U{ËUHL�« w� ◊«d��ö� WOMLO�« W�dJ�F�«Ë
¨sLO�« w� vK�_« w�UO��« fK�L�« uC� ‰U� ¨ÂU�√ q��Ë
ÍœuF��« bNF�« w�Ë
Ò n�«u� vK� Î UIOKF� w�u��« wK� bL��
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…d�UI�« WLN�� ¨å…Q�� dÒOG�ò WCNM�« b� s� Ê«œu��« n�u� Ê≈ ¨f�√ ¨ÊUO� w� WO�uO�ù« WO�—U��« X�U�
Æb��« ÊQA� åWOMH�« U�UCI�« fOO��å?� Âu�d��«Ë
WÒO�ö� WL� ‰ö� Âd�√ Íc�« ¨2015 ÂUF� ∆œU�L�« Êö�≈ U{ËUH� ¡UN�≈ b�d� UN�√ ÊUO��« w� …—«“u�« d�–Ë
ÂU� w� åWCNM�« b� ∆œU�� Êö�≈ò UN�ö� «ËdÒ �√ ©UO�uO�≈ ¨Ê«œu��« ¨dB�® ¨Àö��« ‰Ëb�« …œU� sO� Âu�d��« w�
Æw�uO�ù« WCNM�« bÒ �Ë qOM�« dN� ÁUO� ÂU���« WKJA� qÒ �� ¨2015
Î «—«d� —U�√ UN�√ r�— ¨…Q�� UNH�u� dÒO� ¨Ê«œu��« w� WÒO�U��« UDK��«ò Ê√ v�≈ ¨UN�UO� w� …—«“u�« —U�√Ë
ÆÊUO��« w� œ—Ë UL��� ¨åÊ«œu�K� WL� bz«u� t� WCNM�« b� Ê√ v�≈
UL� ¨WOMH�« U�UCI�« fOO��Ë ¨qOM�« ÁUO� —UJ��« vK� VBL�« ‰Ëœ —«d≈ò Ê√ WO�uO�ù« WO�—U��« X�U{√Ë
U�UCI�« lOL� W��UFL�ò U�U�√ f�œ√ Â«e��« …b�R� ¨åWO�ö��« U{ËUHL�« UN�N�«Ë Ê«cK�« ÊUO�Ozd�« ÊU�b���«
Æå U{ËUHL�«Ë —«u��« ‰ö� s� WKB�« «–
¨Ê«œu��« l� œËb��« U�UCI� wLK� q� v�≈ u�b�ò ∫ÊUO��« ‰U� ¨Ê«œu��« l� W�œËb��« W�“_« h��
ULO�Ë
Ò
ÆåWLzUI�« W�d�AL�« œËb��« UO�¬ ”U�√ vK�
Ò
s� nJ�«
v�≈ Ê«œu��« W�uJ� Èd�√ …d� u�b�ò UN�≈ WKzU� ¨åoOHK��«å?� Ê«œu��« WO�uO�ù« WO�—U��« XLN�«Ë
ÆåwLK��« q��«Ë —«u��U� Â«e��ô«Ë …bOH� dO� WKL�
wLK� q� œU��≈ vK� Ê«œu��« lO�A� w� w�Ëb�« lL��L�« W�—UA� v�≈ lKD�� UO�uO�≈ò Ê√ ÊUO��« d�–Ë
ÆåŸ«eMK�
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W�“«eH��ô« …uD��« vK� Î «œ— wMOD�KH�«Ë w�dGL�« sOLKF�« ¨»dGL�« w� WOLM��«Ë W�«bF�« »e� «œUO� XF�—
ÆWO�dGL�« W�bOF��« q�b� bM� WM�UN Êu�zU� UN� ÂU� w��«
l�—ò Ê√ ÁbO�Q� ¨WOLM��«Ë W�«bF�« »e�� ÍuN��« V�UJ�« ¨—U�Ë“ qO�UL�« s� w�ö�ù« »e��« l�u� qI�Ë
W�bOF��« q�b� w� å·«d�� sO�ò WIDM� w� ¨WOLM��«Ë W�«bF�« «œUO� ·d� s� wMOD�KH�«Ë w�dGL�« sOLKF�«
Èb� WU� W�e�d� vE�� Íc�« l�uL�« «c� w� W�uN�� WN� ·d� s� w�uONB�« rKF�« l�— vK� Î «œ— w�Q�
ÆåW�—UGL�«
rN�«u�≈ ÊUO�_« iF� w� ÊuO��Ë ¨—uB�« c�_ l�uL�« «c� w� ÊuHI� W�—UGL�«ò Ê√ ÀÒb��L�« ·U{√Ë
qzU�— Êu�œU���Ë iF��« rNCF� ÊuO��Ë Èd�_« WN��« w� Êu�dz«e��«Ë „UM� …œU� ÊuHI� YO� ¨sO�dz«e��«
sO� œËb��« oK� Ê_ ¨dz«e��U� rN�özU� l� l�uL�« «c� s� ÊuK«u�� W�—UGL�« s� Î «œb�ò Ê√ Î U�œd� ¨åW��L�«
ÆåiF��« rNCF� …—U�“ s� rNFM� s�bK��«
¨WÒ�dz«e��« WÒO�dGL�« qz«uF�« sO� WU� W�e�— qL�� Íc�« l�uL�« w� ¨åwKOz«d�ù«ò rKF�« l�— —U�Ë“ bI��«Ë
U�«bD«Ë „—UF� WK��L�« ”bI�« tO� bNA�Ë ¨dO�N��«Ë Ÿu��«Ë —UB��« ÊuOMOD�KH�« tO� w�UF� X�Ë w�
ÆsOOMOD�KH�« sOM�«uL�«Ë wKOz«d�ù« ‰ö��ô« sO�
u�bO� l�UI� sO�u� cM� »dGL�«Ë dz«e��« w� w�UL��ô« q«u��« l�«u� d�� ÊuD�U� ‰Ë«b� Ê√ o��Ë
»dGL�« sO� W�œËb� WIDM� w� åwKOz«d�ù«ò rKF�« l�d� «u�U� ¨W�—UG� WOFL� åÎUOKOz«d�≈ò Î UO�UO� Î «b�Ë dNE�
Æq��L�« ÊUOJ�U� WO�UO� W�d� p�U� …œUOI� p�–Ë ¨dz«e��«Ë

Ê≈ ¨w�«d�≈ bL�� ¨X�uJ�« Èb� w�«d�ù« dOH��« ‰U�
UN�Ë »—UI�� V�d�
Ò w�dF�« ZOK��« vK� WKDL�« ‰Ëb�«ò
UNM�√ Ê_ 1´5 W�UNM�« w�Ë 1´4 ‰ËœË Ê«d�≈ sO� dEM�«
Æå…b��L�« U�ôu�«Ë Ê«d�≈ sO� «d�u��U� d�Q��
bL�� w�«d�ù« WO�—U��« d�“Ë …—U�“ò v�≈ ¨w�«d�≈ —U�√Ë
X�uJ�«Ë ÊUL Ô�Ë ‚«dF�«Ë dD� s� q� v�≈ n�d� œ«u??�
UN�√ Î «b�R� ¨åUMOO� w� W�ËuM�« U{ËUHL�« l� s�«e��U�
W�Uzd� UMOO� w� W�ËuM�« U{ËUHL�« l� s�«e��U� w�Q�ò
w��«d� ”U�� ¨WO�UO��« ÊËRAK� WO�—U��« d�“Ë b�U��
W�UO�K� W��M�U� WOLOK�ù« U�UCI�« WOL�√ Èb� sO��Ë
ÆåWO�«d�ù« WO�—U��«
…—U�e�« «e�M� s� dEM�« iG�ò ∫w�«d�ù« dOH��« ‰U�Ë
…—U??�“ ÊS??� ‰Ëb??�« Ác??� l� WOzUM��« U�öF�« ‰U�� w�
…bO� ZzU�� XII�Ë V�UML�« X�u�« w� ¡U??� n�d�
ÆåWO�«d�ù« WO�U�uK�bK�
W��M�U� Î «b� WLN�ò UN�Q� ¨w�«d�ù« dOH��« UNHËË
WKDL�« ‰Ëb�«ò Ê√ Î UHOC� ¨åWO�«d�ù« WO�—U��« W�UO�K�
U�ôu�« l� …bO� U�öF� j��d� w�dF�« ZOK��« vK�
Ê«d??�≈ sO� «d??�u??�??�« ‰UO� WIK� wN� p??�c??�Ë …b��L�«
sO� dEM�« UN�Ë »—UI�å?� V�d� UN�√ Î UMO�� ¨åU�dO�√Ë
pK�� d�Q�� UNM�√ Ê_ 1´5 W�UNM�« w�Ë 1´4 ‰Ëœ Ë Ê«d�≈
Æå «d�u��«
Ê≈ ‰U� ¨wFO�— wK� ¨WO�«d�ù« W�uJ��« Àb��� ÊU�Ë
ÍËuM�« ‚UH�ô« ‰u� UMOO� w� U��U�L�« ‰ö� U�ö��«ò
V�� w��« U�uIF�« WO�UL� oKF�� ULO� UNBOKI� Èd� b�

rN�U��d� v??K? � r??N?�u??B?� q??�U??I? � ¨l?? �«u?? �«Ë
Æå2016 ÂUF�« cM� WH�u�L�«
U�œ ¨W�U�B�« W�d�� wL�UF�« ÂuO�« W��UML�Ë
WO�U�B�«Ë WO�uI��« U�ON�«Ë ULEML�« W�U�
v�≈ r�UF�« Ê«bK� nK��� w� …d��«
Ô WO�ö�ù«Ë
w� —U??� W??L?Ëò Á—U??�?�?�«Ë XLB�« «c??� W??�«œ≈
ÆådO�F��«Ë Í√d�« W�d� sO��
ÊUO��« w??� U??�œ sOOMLO�« sOO�ö�ù« œU??�?�«
s�e���L�«Ë Èd??�_« ‚ö??�≈ vK� qLF�«ò v�≈
sO� WK�U� ‰œU??�? � WIH b??I?�Ë ¨sOOH�L�«Ë
WO�U��ù« «u�b�«å?� œU�√Ë ¨å·«d�_« nK���
Èd�_« ÊËRA� WOM�u�« WM�K�« UN�IK�√ w��«
VO���� Ê√ …—Ëd{ò Î «b�R� ¨å’uB��« «cN�
‰œU�� “U??�? �≈Ë «u??�b??�« Ác??N?� ·«d???�_« WOI�
ÆåsOKI�FL�«Ë Èd�ú�
…—œU��å?� ÊU??O? �? �« œU?? �√ ¨—U?? ?�ù« «c?? � w?? �Ë
s� Ã«d?? ?�ù« w??� ¡U??F?M? w??� –U??I??�ù« W??�u??J?�
Ã«d??�ù«Ë ¨s??O?O?�ö??�ù«Ë sOO�U�B�« s??� œb??�
UOHK� vK� «u��� s??�Ë Í√d??�« wKI�F� s??�
…—œU�� U�d���«Ë ¨åWO�ö�≈Ë WO�U� U�UA�
Èd?? �_« ·«d?? ?�_« V??�U??�Ë ¨W??L? N? �Ë W??O?�U??�?�≈
sOOH�L�«Ë sO�uD�L�« sOO�U�B�« ‚ö�≈å?�
Æår�d�√ v�≈ rN�œU�≈Ë

Íc�« ¨ÊUO��« o�Ë Î «d�U�� Î U�«bN��« UN�«bN��«
¨WO�ö�≈ …QAM� 23 dO�b� v�≈ Èœ√ò t�√ v�≈ —U�√
¨w�«–ù« ‰U�—ù«Ë Y�K� Î U�d� 30 ·«bN��«Ë
¨WO�Ëd�J�≈ l?? �«u?? �Ë «u??M??� 6 ŒU??�? M? �? �«Ë
7 g�uA�Ë V??�?�Ë ¨ «u??M? � 8 Y??� ·U??I? �≈Ë
ÆåW�—U��≈ l�«u� 3 ‚«d��«Ë ¨ «uM�
s� ÊU??�? O? L? �— ÊU??�? H? O? �?  X??H? �u??� U??L? O? �
»dF�« sOO�U�B�« s� 143 lM�Ë ¨—Ëb??B?�«
…—«“Ë s� …—œU U�uKF� V��� ≠ V�U�_«Ë
U��R� VN� v�≈ t�U��√ bL� UL� ¨≠ Âö�ù«
w��« eF� w� W�—uNL��« WHO� q�� WO�U�
p�c�Ë ¨¡«œu??� ‚u??� w� UN�«ÒbF� lO�� «u�U�
v�≈ W??�U??{≈ ¨Êb?? � w??� Âu??O? �« —U??�? �√ WHO�
å„u��O�ò vK� U�U���« s� U�L�« ·UI�≈
WO�ö�≈ U��RL� WF�U� å»uO�u�åË åd��u�åË
ÆsOO�uI�Ë sOD�U� Ë√ sOO�ö�≈ Ë√
tIK� s� sOOMLO�« sOO�ö�ù« œU��« »d??�√Ë
vK� W??�œu??F? �? �« U??L? �? N? �« —«d??L? �? �« ÊQ??A? �
w� ÂU??� qJA� Âö??�ù« q??zU??�ËË sOO�U�B�«
wL�_« X??L?B?�«ò t??�? �«œ≈ s??� s??K?�√ UL� ¨s??L?O?�«
w�dO�_« ÍœuF��« n�U���« —«dL��« ÁU��
sOK�UF�« sOO�U�B�« U��d� lD� w� t�U��√Ë
W�ËU��Ë ¨W�U�B�«Ë Âö??�ù« U��R� w�
sOO�ö�ù«Ë sOO�U�B�« vK� «¡ö??�≈ ÷d�
WIOI��« w�UM� n�«u� –U��ô rNOK� jGC�«Ë

ÊUO� w??� s??O?O?M?L?O?�« s??O? O? �ö??�ù« œU??�??�« U??�
v�≈ W�U�B�« W�d�� wL�UF�«
ÂuO�« W��UML�
Ò
dEMK� WKI��� W??O? �Ëœ oOI�� WM�� qOJA�ò
Ê«Ëb??F? �« n??�U??�?� UN�J�d� w??�? �« r??z«d??�? �« w??�
W�U�B�« o??�?� U??N?�—U??L?� w??�?�« U??�U??N? �? �ô«Ë
v�≈ sO�—u�L�« W??�U??�≈Ë ¨s??L?O?�« w??� Âö?? �ù«Ë
r�_« W??�?�U??D?�Ë ÆWB��L�« W??O? �Ëb??�« r??�U??�?L?�«
n�«u� –U��« vK� qLF�U� uJ��uO�«Ë …b��L�«
w��« r??z«d??�? �« Ác??� ÁU??�? � W??�? {«ËË W??�?�d??
n�U���« vK� jGC�«Ë ÆWO�Ëb�« sO�«uI�« pN�M�
`��Ë ¨Ê«d??O?D?�« vK� ÷Ëd??H?L?�« dE��« l�d�
¨s�d�U�L�«Ë v??{d??L? �« ÂU?? �√ ¡U??F?M? —U??D? �
sOO�Ëb�«Ë sOOMLO�« sOO�U�BK� ÕU??L? �? �«Ë
sO�Q�Ë ¨sLO�« v�≈Ë s� qIM��« W�d�Ë dH��U�
ÆårN� W�“ö�« W�UL��«
337 œU??N?A?�?�«ò s??� t??�U??O?� w??� s??K?�√ Y??O?�
n�U���« »d� ¡«d� s� Î UOML� Î UO�U�Ë Î UO�ö�≈
œUNA��«ò v�≈ Î «dOA� ¨åœö��« vK� ÍœuF��«
ÆåÎUO�d� Î UO�ö�≈ 290Ë Î UO�b� Î UO�ö�≈ 47
Î UO�U� 47 s� d��√ò Ê√ v�≈ ÊUO��« —U??�√Ë
W�u��« «—UG�« V��� rN�UO� «ËbI� Î UO�ö�≈Ë
¨rN�“UM� vK� w�dO�_« ÍœuF��« n�U��K�
ÆåÂ«u�√ 6 ‰ö� rNKL� —UI�Ë
VJ�—« Íœu?
Ò ?F? �? �« n??�U??�?�?�«ò Ê√ v??�≈ X??H?�Ë
w� sOO�U�B�«Ë Âö??�ù« o�� Î U�UN��« 584
bLÒ F�ò t?? �√ Î U?H?O?C?� ¨åÊ«Ëb?? ?F? ? �« ‰ö?? � s??L? O? �«
WOHK� vK� sOO�ö�ù«Ë sOO�U�B�« WOHB�
W�ËÒ dL�« rz«d��«Ë U�UN��ô«Ë lzUEH�« rNHA�
ÆåÊ«ËbFK�
w�ò t�√ v�≈ —U�√ sOOMLO�« sOO�ö�ù« œU��«
W�œuF��« »d�� W�U�B�« W�d�� wL�UF�« ÂuO�«
»d��« ‰«e??� ô sOO�ö�ù«Ë sOO�U�B�« vK�
ÆåsLO�« w� …dF���
sÒ A� w��« W�œuF��«ò Ê√ v??�≈ —U??�√ ÊUO��«
q��� ¨s??L? O? �« v??K?� W??O? �«Ëb??� W??�d??J?�?� Î U? �d??�
ÂUEM�« bF� –≈ ¨W�U�B�« W�d� w� 170 e�dL�«
w��« r�UF�« w??� WLE�_« dD�√ s??� Íœu??F?�?�«
¨Âö�ù«Ë W�U�B�« W�d� vK� …—uD� q�L�
bI�M� s� q� ‰UI��« r�� ÍœuF��« q�«b�« wH�
ÆåtM��Ë WL�U��« WKzUF�« U�dB�
¨UN�UI�K�Ë WO�ö�ù« PAML�« h�� U� w�Ë
rÒ � w??�? �« W??O? �ö??�ù« P??A? M? L? �« œb?? � m??K? � b??I? �
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تتمات � /إعالنات
جولة تفاو�ض ( ...تتمة �ص)1

وتعيد المصادر المتابعة لموقف الحريري ه��ذا التط ّور الى
أسباب عدة ،لم تستبعد أن يكون بينها مناورة حريرية لتعزيز
التفاوضي ،خصوصا ً أن األسباب المس ّربة تتحدّث عن
وضعه
ّ
عتب حريري على فرنسا والسعودية ،فالفرنسيون يواصلون
الضغط لفرض لقاء الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل قبل تشكيل الحكومة ،والسعوديون عاقبوا الحريري
وال زالوا ،بسبب قبوله بالتسوية الرئاسية وبالعودة الى رئاسة
الحكومة ،بينما هم يذهبون للمصالحة مع إيران وسورية ،بينما
قالت مصادر معارضة للحريري إن��ه ب��دأ يستشعر ب��أن بعض
ارت��دادات الحركة السعودية اإلقليمية الجديدة سواء نحو إيران
او س��وري��ة ،وم��ا سبقها تجاه فرنسا ،تقوم على استبعاده من
رئاسة الحكومة ،وبالتالي األفضل له أن ينسحب اآلن بدالً من أن
إقليمي فيخرج مرغما ً من
يجد نفسه عاريا ً من أي سند دولي أو
ّ
الخيارات الحكومية ،خصوصا ً أن التمويل المرتقب الذي يعول
عليه الحريري للنجاح يرتكز الى ما تمثله السعودية كركيزة مالية
يربط اآلخرون مساهمتهم بمساهمتها.

ّ
تحط نتائج الحوارات والمفاوضات الدوليّة  -اإلقليميّة
وبانتظار أن
رحالها في بيروت ال سيما على المستوى األميركي – اإليراني واإليراني –
السعودي والمستج ّد على خط الرياض – دمشق ،توزع المشهد الداخلي
أمس ،بين ترقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى
لبنان يوم غ ٍد وم��دى انعكاسها على الملف الحكومي ومصير تكليف
توجه
الرئيس سعد الحريري تحديدا ً في ضوء المعلومات المتداولة حول ّ
الحريري إلى االعتذار كخيار على الطاولة في حال فشل لودريان في
إحداث خرق نوعي في جدار التأليف .أما الجانب الثاني من المشهد فهو
استئناف جوالت التفاوض بين الوفدين العسكريين اللبناني واإلسرائيلي
لترسيم الحدود البحرية بعد انقطاع ألشهر عدة.
وما بين هذا وذاك انشغلت األوساط الحكومية واالقتصادية والشعبية
بملف رفع الدعم المتوقع نهاية الشهر الجاري والبطاقة التمويلية ،في
ظل وقوع الحكومة بمأزق اتخاذ قرار بهذا الشأن قبيل إعالن مصرف
لبنان التو ّقف عن سياسة الدعم المعتمدة منذ عقود وسط مخاوف أمنية
عبّر عنها أحد المراجع الوزارية واألمنية لـ«البناء» لجهة التداعيات
االجتماعية واألمنية في الشارع بعد رفع الدعم.
بالعودة إلى زيارة لودريان أفادت مصادر «البناء» أن «الوزير الفرنسي
سيبلغ المسؤولين اللبنانيين رسالة حازمة وحاسمة بضرورة تأليف
حكومة في وقت قريب وإال ستلجأ فرنسا إلى تجميد مبادرتها واللجوء إلى
خيار العقوبات».
وأوضحت معلومات قناة «أو تي في» أن «وزير الخارجية الفرنسي
سيذ ّكر بالموقف الفرنسي من العقوبات التي يكتنفها الغموض حتى اآلن
من دون معايير تحدّدها أو جداول بأسماء الشخصيّات المستهدفة».
على صعيد آخر ،لفتت المعلومات إلى أن «الوفد السعوديّ الذي زار
تشجع ترؤس سعد
دمشق أبلغ رسالة إلى القوى اللبنانية بأن الرياض ال
ّ
الحريري أو أي شخصية من آل الحريري للحكومة ،وأنها ال تشترط نواف
سالم».
وبحسب معلومات «البناء» فإن اعتذار الحريري وارد في حال ظهر أن
متمسكة بخيار الحريري وال بخيار حكومة االختصاصيين
فرنسا لم تعُ د
ّ

وفق المبادرة الفرنسية» ،ولفتت المعلومات إلى أن «الملفات اإلقليميّة
ِ
وضعت على سكة الح ّل من اليمن إلى سورية والعراق فلبنان وإيران
وقد تبدأ ثمارها بالظهور على لبنان خالل األشهر الثالثة المقبلة من خالل
تأليف حكومة توافقيّة بمظلة إقليميّة – دوليّة».
وبحسب المعلومات أيضا ً فإن دوائر وزارة الخارجية الفرنسية لم
تحدد حتى الساعة موعدا ً للقاء الحريري على ج��دول اللقاءات الذي
سيعقدها لودريان في بيروت ما يُع ّد رسالة سلبية للحريري.
وأشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش الى أن «الرئيس
التوجه إلى قصر بعبدا ،لكنه حتما ً لن
الحريري ليس راهنا ً في وارد
ّ
ينتظر إلى ما ال نهاية .تفسير ذلك إما االعتذار أو االستمرار في مساعيه
لتشكيل حكومة .لكنّ االستمرار كرئيس مكلف رهن بمعطيات جديدة ،أي
حكومة من دون ثلث معطل وعدم الجلوس مع النائب جبران باسيل إال
بعد التشكيل .عندها يلتقي به كرئيس حكومة مع رئيس تكتل ،أما في حال
اتخذ قراره باالعتذار يذهب رئيس الجمهورية إلى االستشارات بحسب
الدستور».
من جهته ،لفت تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه ال��دوري إلكترونيا ً
برئاسة باسيل الى أنه «ال يزال ينتظر أن يسمح الوقت لدولة رئيس
الحكومة المكلّف بتقديم صيغة حكوميّة متكاملة وفقا ً لألصول الدستورية
والميثاقيّة وللمنهجيّة المعروفة» ،ويؤ ّكد التكتل استعداده الدائم لتقديم
أية معونة الزمة لإلسراع بتأليف الحكومة».
على صعيد آخر ،استؤنفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير
المباشرة في جولتها الخامسة بين لبنان والعدو اإلسرائيلي برعاية
األمم المتحدة ،وبوساطة أميركيّة .حيث أكد لبنان حقه في كامل ثروته
البحرية .ووصل الوفد األميركي برئاسة المبعوث جون دوروشيه بموكب
سيارات برا ً من بيروت والوفد العسكري اللبناني برئاسة العميد بسام
ياسين بمروحيتين.
تمسك خالل
وأشارت مصادر «البناء» إلى أنّ «الوفد العسكري اللبناني ّ
الجلسة بالخط  ،29لكنه أبدى انفتاحه على النقاش في إطاره القانوني
والعلمي وليس في اإلطار السياسي» .وتضيف المصادر أن «جلسة أمس،
كانت لتنشيط الذاكرة وضبط المسارات ،لكن جلسة اليوم هي الحاسمة
على صعيد تحديد االتجاهات ونتائج المفاوضات ،كما أنها ستغوص
بالتفاصيل التقنية والقانونية والعلمية ،وبالتالي إما ستكون النتائج
إيجابية و ُتحرز تقدّما ً في المفاوضات باتجاه الحل ،وإما تكون نسخة عن
الجوالت السابقة ،وبالتالي تجميد المفاوضات مجددا ً وتشريع الباب أمام
سيناريوات أخرى ،ومنها بدء «إسرائيل» عملية التنقيب في حقل كاريش
(حقل قانا اللبناني /رقم  )9ما سيؤدي إلى توتر عسكريّ على الحدود».
ويشير مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ«البناء» الى أن «إسرائيل» كانت
تراهن خالل الشهور الماضية على أن تزيد األزمات المالية واالقتصادية
والنقدية واالجتماعية الضغط على الدولة اللبنانية ،وتحديدا ً على رئيس
الجمهورية وحزب الله ما يدفعهما إلبداء مرونة تجاه الحدود اللبنانية مع
فلسطين المحتلة» .لكن ما حصل أنّ لبنان صمد في وجه جوالت الضغط
واالبتزاز والتهديد بالعقوبات وباالنهيار الكبير ورفض التراجع عن الخط
 29رغم الخالف الداخلي حول مرسوم التعديل» .ويالحظ المصدر أنّ
«»إسرائيل» كانت ترفض في الجوالت السابقة مجرد البحث بالخط ،29
وطلبت وقف المفاوضات بعد إصرار الوفد اللبناني على هذا الخط ،لكنها
استأنفت المفاوضات أمس ،في جولتها الخامسة ولم تطلب تجميدها
يسجل تراجعا ً
رغم إصرار الوفد العسكري اللبناني على الخط  .29ما
ّ
إسرائيليا ً في هذا المضمار» .ويوضح أن «خط  29يعطي لبنان مساحة

إضافية عن الخط  1تقدّر بـ 2290كلم مربع في منطقة النزاع و 1430كلم
مربع عن الخط .»23
وي��رى خبراء عسكريون واستراتيجيون في حديث لـ«البناء» أنّ
«»إسرائيل» مجبرة على وقف التنقيب في المنطقة المتنازع عليها ،أو أن
تواجه اختبار القوة الدبلوماسيّة والميدانية اللبنانية» .ويوضحون أن
«تمسك لبنان بالخط  29مع استئناف المفاوضات يجبر «إسرائيل» على
وقف التنقيب في مساحة  2290كلم مربع بما تشمل حقل كاريش».
وف��ي مقابل ال��دع��وات التي تصدر من أط��راف ع��دة مطالبة رئيس
الجمهورية بتوقيع مرسوم تعديل الحدود ،أوضحت أوساط مطلعة
على موقف بعبدا لـ«البناء» أن «سبب إحجام رئيس الجمهورية عن
توقيع المرسوم ،رغم أنه يضعه على الطاولة كأحد الخيارات لردع
العدو اإلسرائيلي عن بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها ،فعائد إلى
أن توقيع وزيري الدفاع واألشغال العامة والنقل كان مشروطا ً بتوقيع
مجلس ال��وزراء مجتمعاً ،فيما رئيس حكومة تصريف األعمال حسان
دياب يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء العتبارها غير دستورية في
ظل حكومة تصريف األعمال .كما أن الرئيس عون اطلع على موقف
الحريري الذي قال« :لو كنت مكان دياب لما وقعت المرسوم» ،وبالتالي
لو و ّقع عون المرسوم بموافقة استثنائية على أن يتم عرضه على مجلس
الوزراء المقبل على سبيل التسوية ،فقد يع ّرض المرسوم لخطر اإلبطال
في مجلس ال��وزراء برئاسة الحريري ،ال سيّما إذا امتلك النصف زائدا ً
واحدا ً في مجلس الوزراء .وحينها يتح ّمل رئيس الجمهورية مسؤولية
دستورية ويضطر لسحبه ،وبالتالي يكون الواقع كارثيا ً على الوفد
اللبناني المفاوض .لذلك ّ
فضل عون عدم التوقيع وإبقاء المرسوم على
طاولته لتقدير القرار المناسب».
وكان عون اطلع من الوفد اللبناني المفاوض على «وقائع االجتماع
ومشاركة الوفد األميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصورا ً
فقط بين الخط اإلسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى األمم المتحدة،
وذلك خالفا ً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة».
وش��دد ع��ون على أن «أال تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط
مسبقة بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى األساس لضمان استمرار
المفاوضات للوصول الى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظا ً على
المصلحة الوطنية العليا واالستقرار ،وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار
ثرواتهم».
على صعيد آخر ،نفى سفير لبنان لدى الرياض فوزي كبارة أن يكون
هناك أي قرار سعودي بشأن حظر دخول الصناعات الغذائية اللبنانية
إلى السعودية ويشير الى وجود بعض المشاكل على الحدود.
وبعدما طاولت بعض االتهامات حزب الله بمسؤوليته عن تهريب
شحنات المخدرات الى السعودية ،أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
تلفزيوني ،أن ال عالقة لـ«حزب الله»
النائب علي فياض ،في حديث
ّ
بشحنة الكبتاغون التي تم ضبطها في السعودية ،مشيرا ً إلى أن الحزب
ليس الدولة أو األجهزة األمنيّة وغير معني برصد كل مظاهر الفساد في
الدولة ،الفتا ً إلى أنه غير متواجد في مرافق الدولة.
في غضون ذل��ك ،يطل السيد نصرالله بكلمة بمناسبة يوم القدس
العالمي الجمعة المقبل يتط ّرق خاللها الى جملة ملفات على الساحة
اإلقليميّة ال سيما التطورات األخيرة على الساحة الفلسطينيّة.
تتوصل اللجنة الوزارية االقتصادية إلى صيغة مشتركة وتوافقيّة
ولم
ّ
لرفع الدعم واعتماد البطاقة التمويلية ،في ظل تباين وجهات النظر حيال
هذا الملف بين الوزراء الذين يمثلون أغلب القوى السياسية.

االنتخابات الرئا�س ّية ( ...تتمة �ص)1
في الداخل والخارج ،لتعود سورية كما كانت قبل العام 2011
نموذجا ً للمجتمع المكتفي ذاتياً ،صاحبة المشروع النهضويّ
المستق ّل الذي ال يخضع ألية إمالءات خارجية.
ففي يوم األحد  18نيسان (أبريل) الماضي أعلن رئيس مجلس
الترشح لالنتخابات الرئاسية اعتبارا ً
ّ
الشعب السوري فتح باب
من يوم االثنين  19نيسان (أبريل) ولمدة  10أيام تنتهي يوم
األربعاء  28نيسان (أبريل) ،وعلى الراغبين في الترشح تقديم
طلباتهم إل��ى المحكمة الدستورية العليا ،وك��ان ه��ذا اإلع�لان
صادما ً لك ّل أعداء سورية الذين كانوا يراهنون على العقوبات
والحصار االقتصادي لمنع إجراء هذا االستحقاق الدستوري في
موعده ،وقوبل اإلعالن بهجوم ضا ٍر من قبل أعداء سورية الذين
قاموا بالتشكيك في شرعية االنتخابات قبل أن ُتعقد.
وهو السيناريو نفسه ال��ذي ت ّم في االنتخابات الرئاسية
الماضية في عام  ،2014وكانت سورية في وضعية صعبة
للغاية ،حيث كانت الجماعات التكفيريّة اإلرهابيّة تسيطر على
مساحات واسعة من الجغرافيا العربيّة السوريّة ،ورغم ذلك
ت ّمت االنتخابات بمنتهى النزاهة والشفافيّة على مرأى ومسمع
من العالم أجمع ،في ظ ّل موجة من التشكيك أجهضت عبر توافد
أبناء الشعب العربي السوري في الخارج على سفارات بالدهم
بالطوابير حاملين األعالم السوريّة وصور الرئيس بشار األسد
وت ّمت إعادة انتخابه في الخارج والداخل أمام كاميرات وسائل
اإلعالم ،وكانت الضربة الحاسمة لكل أعداء سورية المشككين في
نزاهة االنتخابات قبل أن تعقد أنه إذا كانت هناك إمكانية للتالعب
بالصورة الداخلية فكيف يت ّم التالعب بالصورة في الخارج.
لقد ق �دّم أبناء سورية نموذجا ً للوفاء والوعي ،فالغالبية
العظمى من السوريين في ال��خ��ارج وال��داخ��ل ي��درك��ون حجم
المؤامرة على بالدهم ،كما يدركون أن��ه ل��وال بسالة جيشهم
موحدة
وحكمة وبطولة قائدهم ما كانت سورية اآلن دول��ة
ّ
بل كانت ستقسم لدويالت عدة كما كان مرسوما ً لها بواسطة
المشروع األميركي – الصهيوني الذي يُعرف بمشروع الشرق
األوسط الكبير أو الجديد ،لذلك عندما جاء االستحقاق الدستوري

الرئاسي في عام  2014خرج السوريون في الخارج ليقولوا نعم
للقائد البطل ،وهكذا فعل السوريون في الداخل ،وفي أعقاب إعادة
االنتخاب قام الرئيس بشار األسد بعقد تحالفه االستراتيجي
مع روسيا وبدأت حرب التحرير الحقيقية ،حيث خاض الجيش
العربي السوري والحلفاء معارك كبرى على كامل الجغرافيا
السورية ،حيث ت ّم تجفيف منابع اإلرهاب وهزيمة الوكالء في
هذه الحرب الكونيّة.
وعندما شعر األعداء األصليّون بهزيمة الوكالء اإلرهابيّين على
التقسيمي والتفتيتي أدركوا أن وجود
األرض وفشل مشروعهم
ّ
الرئيس بشار األسد هو العقبة في سبيل تحقيق أحالمهم ،قاموا
بتغيير خططهم التي كانت تعتمد بشكل مباشر على إسقاطه
عبر المواجهات العسكرية المباشرة ،فقاموا بفرض العقوبات
االقتصاديّة عبر «قانون قيصر» ،وخ�لال العامين الماضيين
وكلما اقترب موعد االستحقاق االنتخابي الرئاسي كان الحصار
االقتصاديّ يشتدّ ،أمالً في أن يحققوا عبر هذا الحصار ما فشلوا
في تحقيقه عبر المواجهات العسكرية ،ظنا ً منهم أنّ الشعب
سوف يكفر بقائده ،لكن هيهات أن يفلحوا في تآمرهم .فالشعب
الذي قدّم فلذات أكباده من خيرة أبنائه في المعارك والمواجهات
المباشرة مع التكفيريين ،وال��ذي خرج بصدور عارية مترقبا ً
العدوان الغربي المنتظر على بالدهم كي يتصدى له ،ال يمكن
أن تفلح مخططات الحصار والتجويع في كسر إرادته أو تغيير
عقيدته ،وإيمانه بقائده.
لذلك ينتظر ك ّل الشرفاء حول العالم يومي  20و  26أيار
(مايو) الحالي كلمة الشعب السوري في الخارج والداخل
إلعادة انتخاب الرئيس األسد لفترة رئاسية جديدة ليستكمل
االنتصارات ويقوم بتحرير كامل التراب السوري المحت ّل ،ويعيد
بناء وإعمار سورية .وكما شهد العالم أجمع توافد السوريين
في الخارج والداخل على صناديق االقتراع في انتخابات 2014
سوف يشاهدون توافدهم على صناديق االقتراع في انتخابات
 2021ووسائل اإلعالم جاهزة لنقل الحدث األبرز على الساحتين
اإلقليمية والدولية ،اللهم بلغت اللهم فاشهد.

التعليق ال�سيا�سي

مَن يعاقب فرن�سا في لبنان؟
بخالف السؤال الرائج اليوم عن الذين تنوي فرنسا معاقبتهم وفقا ً لتصريح وزير خارجيتها جان إيف لودريان
الذي يح ّل اليوم زائرا ً على بيروت ،يطرح في فرنسا وأوروبا سؤال معاكس ،هو َمن الذي يعاقب فرنسا في لبنان؟
فالرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الذي بدا في زيارته األولى الى لبنان أستاذا ً يعاقب تالمذة في صف روضة
خالل اجتماع قصر الصنوبر الشهير يبدو اليوم عاقا ً في منتصف الطريق عاجزا ً عن التقدّم وعاجزا ً عن التراجع،
ووزير خارجيته لودريان الذي طالما تحدث بلهجة التعالي والعفة مل ّوحا ً بمعاقبة المعرقلين والفاسدين يبدو
حائرا ً بوصفة العقوبات ،وقد رفض االتحاد األوروبي السير بها وصارت وصفة باهتة ال ينتج عن السير بها اال
عزل فرنسا عن التأثير في المسار السياسي اللبناني ،وإعالن ضمني بفشل المبادرة الفرنسية.
عاقبت فرنسا نفسها عدّة مرات ،ففرنسا التي لبست ثوب اإلصالح ومكافحة الفساد هي فرنسا التي بقيت
تقود حمالت تمويل الديون اللبنانيّة ،لمرات متكررة ،وهي تعلم عجز لبنان عن السداد كما تعلم أن هذه األموال
ستصرف وفق منظومة المحاصصة والفساد ،ولذلك ال تستطيع فرنسا التبرؤ من مسؤوليّتها في صناعة
االنهيار الذي تريد إظهاره اليوم صناعة لبنانية خالصة .فلوال هذا الدور الفرنسي لواجه لبنان الخطر وديونه ال
تتعدى ربع أرقامها الحالية عام  ،2002وكانت المخاطرة بربع الودائع فقط.
ال تستطيع فرنسا التحدث عن نيات إصالحيّة وهي تعرف أن اللبنانيين يعرفون أن لها مصالح في قطاعات
حيوية كالكهرباء والمرفأ ،تسعى لتوكيل رعايتها ضمن منظومة فاسدة من العالقات المصلحية تحت مظلة
النهوض بلبنان ،كما ال تستطيع فرنسا ادعاء العفة وهي سعت لتوظيف ما اعتقدته دورا ً محسوما في لبنان
اإليراني ،أو
النووي
في تعظيم مكانتها اإلقليميّة والدوليّة ،سواء بالسعي لدور الوسيط في مفاوضات الملف
ّ
ّ
في سعيها للحصول على مكاسب في العالقة بالسعود ّية من بوابة السعي لتلبية طلبها بالشراكة في مفاوضات
اإليراني.
النووي
ّ
ّ
توهّمت فرنسا أن هناك فرصة لخطف لبنان من قلب المشهد المعقد في المنطقة ،فتجاوزت الحقائق التي بدأت
تتجاوزها ،وها هي التفاهمات على الملف النووي تقترب من النهاية من دون فرنسا ،والعالقة اإليرانية السعودية
تدخل مرحلة جديدة من دون فرنسا ،والعالقة السورية السعودية تفتح صفحة جديدة من دون فرنسا ،وفرنسا
متج ّمدة عند لغة خشبية تو ّرط بها ماكرون ولودريان تنتمي لعهد الجنرال غورو الذي ولّى وانتهى.
ً
دخلت فرنسا في اللعبة الطائفية اللبنانية وتوازناتها فأرادت التص ّرف كمرجع لهذه الطوائف جميعا لتجد أن
مرجعيات الطوائف اإلقليميّة ال تزال ممسكة بزمام طوائفها ،وأن روسيا تدخل على خط وراثة رعايتها التقليد ّية
للطائفة التي كانت تمثل فرنسا مرجعيتها ،بعدما استثنت العلمانيّين وهي الدولة العلمانيّة ،كما يفترض.
قامر الرئيس ماكرون ووزي��ر خارجيته لودريان بالمبادرة تجاه لبنان م��راراً ،خصوصا ً باستعادة لهجة
الجنرال غورو في ذكرى مئو ّية لبنان الكبير ،ومن دون اعتراف فرنسا بأنها دولة تسعى لمصالحها ،وتواضعها
في ادعاء العفة ،ومن دون خروجها من لغة التعالي ستعاقب مرارا ً ومراراً.

فاالجتماع الذي عُ قد أمس ،برئاسة الرئيس دياب في السراي الحكومي،
استم ّر حوالي الساعتين ،واصلت اللجنة الوزارية درس البطاقة التمويلية
والفئات التي ستشملها ،والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك
الدولي واالتحاد األوروبي.
وعلمت «البناء» أنّ وزراء المال واالقتصاد والشؤون االجتماعية
والطاقة قدموا عرضا ً مفصالً آلليات رفع الدعم ونظام البطاقة التمويلية،
لكن لم يتم االتفاق على رؤية أو خطة موحدة في ظل تن ّوع وتباين اآلراء
بين الوزراء.
كما علمت أنّ الخالف بين الوزراء تمحور حول نقاط عدة ،أبرزها عدد
العائالت المشمولة بنظام البطاقة التمويلية .فمنهم من اقترح أن تنحصر
بـ  750ألف عائلة بحسب الالئحة المعتمدة في وزارة الشؤون االجتماعية
للعائالت األكثر فقراً ،ومنهم من اقتراح توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من
العائالت .والنقطة الخالفية الثانية كانت حول المعايير المعتمدة لتحديد
العائالت األكثر حاجة والمبلغ الذي ستناله .والنقطة الثالثة مصدر
التمويل ،هل سيكون مصرف لبنان أم مصدرا ً خارجيا ً كالبنك الدولي أو
قطر؟ وهل يكفي مصدر واحد لتغطية كلفة البطاقة التمويليّة؟
وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أنّ نظام البطاقة التمويلية
كما أعدّه فريق عمل رئيس الحكومة سيشمل معظم العائالت اللبنانية ،من
خالل مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد أفراد العائلة ،وتبلغ كلفته ما يعادل
مليار دوالر يتم تأمينه من جهات خارجية ومصرف لبنان الذي يو ّفر
أكثر من ملياري دوالر ،بعد رفع الدعم الذي سيح ّد من تموين وتخزين
المحروقات والمواد الغذائية في المنازل والمتاجر والمصانع ومن تهريبها
إلى الخارج .لكن المشكلة بحسب المصادر هي بتوافق األطراف السياسية
على حل شامل في ظل الحسابات السياسية والشعبية لألحزاب التي قد
ترى أن رفع الدعم سيؤثر على شعبيتها في االنتخابات النيابية».
وتخ ّوف مرجع وزاري من التداعيات االجتماعية واألمنية أليّ قرار
تتخذه الحكومة بشأن رفع الدعم ال سيّما في حال توقف مصرف لبنان عن
مالي لسد
الدعم تلقائيا ً قبل التوصل إلى حل بديل لدعم المواطنين بمبلغ
ّ
الفجوة الحاصلة بعد توقف الدعم» .وشدّد لـ«البناء» على أن األجهزة
األمنية ستكون على أهبة االستعداد بعد عيد الفطر لمواجهة أي تطورات
أمنيّة في الشارع» .وتوقع المرجع اشتعال احتجاجات شعبية واسعة
في الشوارع وفي مختلف المناطق في حال تم رفع الدعم من دون التوصل
إلى ح ّل لتأمين البديل في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين إلى
حد كبير.
وعلى خط م��وا ٍز ق ّرر المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم
( 2021/215قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور
في الجريدة الرسمية في العدد رق��م تاريخ  2021/4/15موضوع
المراجعة الواردة في  .»2021/4/26قرار رأت فيه مصادر التيار الوطني
الحر دفع البلد الى العتمة الشاملة.
قضائياً ،سطر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق
البيطار  13استنابة قضائية الى دول تملك أقمارا ً اصطناعية فوق لبنان،
طالبا ً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ ،وذلك في إطار استكمال
التحقيقات التي يقوم بها ،بالتوازي مع التوجه لالستماع الى شهود جدد
لم يسبق أن مثلوا من قبل لإلدالء بإفاداتهم.
وفي موازاة ذلك ،دعا أهالي ضحايا التفجير خالل وقفة احتجاجية
لهم أمام المرفأ الى «كف يد الجميع عن القضاء وخاصة في قضية المرفأ،
ألن األهالي لن يسمحوا بالتسيّس» .وهدّد األهالي بأن «زمن التحركات
السلمية الراقية انتهى ويجب على الجميع ان يتوقعوا م ّنا كل شيء».

�إعالنات
إعالن تبليغ أوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية في
البقاع  /زحلة برئاسة القاضية نوال صليبا
المستدعى ضدّهم ميراي ون��دى وج��ورج
وسليمان وميرنا فوزي كفوري المجهولي
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو
بواسطة من ينوب عنهم قانونا ً إل��ى قلم
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق اإلستدعاء
المقدم من المستدعيين جون فهد فضلو توما
ودانيال ايميه فضلو توما بوكالة المحامي
أسعد حداد ،المسجل برقم أساس 2019/2
ورود  2019/1/14والذي يطلبان بموجبه
إبالغ أمانة السجل العقاري في زحلة لوضع
إشارة إستدعاء إزالة الشيوع على صحيفة
العقار رقم  856من منطقة مريجات العقارية،
وتعيينخبيرللكشفعلىهذاالعقاروتحديد
ما إذا كان قابالً للقسمة عينا ً بين المالكين
وتخمين قيمته ،ومن ثم إعطاء الحكم بإزالة
الشيوع فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني
بين العموم  ،وتضمين المستدعى ضدهم
الرسوم والمصاريف واألتعاب .يتم التبليغ
بإنقضاء مهلة عشرين ي��وم�ا ً م��ن تاريخ
النشر والتعليق ويتوجب على المستدعى
ضدهم المذكورين أعاله إتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق المحكمة وإبداء مالحظاته على
االستدعاء ضمن المهلة القانونية وإال يصار
إلى إبالغهم جميع األوراق والقرارات لصقا ً
على باب ردهة المحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إنتخابات نقابة أدالء السياحة لبنان
دع��ا المجلس التنفيذي لنقابة ادالء
ال��س��ي��اح��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ج��م��ي��ع األع��ض��اء
المسددين اشتراكاتهم عن سنة  2020الى
حضور الجمعية العمومية التي ستجرى
في مقر النقابة ي��وم األرب��ع��اء الواقع فيه
 26ايار  2021ابتداء من الساعة الخامسة
لغاية السادسة مساء إلجراء اإلنتخابات
التكميلية لستة أعضاء جدد .واذا لم يكتمل
النصاب يؤجل االجتماع الى يوم األربعاء
الواقع فيه  2حزيران  2021في المكان
والزمان ذاته ،وتعتبر الجلسة قانونية بمن
حضر ،على أن تقدم طلبات الترشيح الى
المجلس في مهلة أقصاها يوم الخميس في
 20أيار . 2021
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عامر بنجك بوكالته عن راجح
نعمه مسلماني باألصالة ولموكليه داهش
وعزات وخليل نعمه مسلماني سندات بدل
ضائع للعقارين  643و 645الشعيتية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب أحمد ابراهيم سليمان سند بدل
ضائع للعقار  455قانا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسين دخلله لموكلته خديجه
سامي عطيه باألصالة ولموكلها محمد
سامي عطيه سندات ب��دل ضائع للعقار
 647قانا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحمد حسن شعبي وكيل حسن
قاسم لموكله احمد محي الدين خليل سند
بدل ضائع للعقار  123جويا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب نسيب حامد مدني وكيل موسى
علي حيدر لموكله علي سليم حيدر سند
بدل ضائع للعقار  358قانا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي محمود احمد لمورثته مريم
درويش مازح سند بدل ضائع للعقار 403
باريش
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عبدالله سعيد ف��ردون لموكلته
عطاف سعيد ف��ردون سندات بدل ضائع
للعقارين  806و  3/2371العباسية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد بزيع وكيل عبدالله صفي
الدين وكيل عائده صائغ لمورثتها زهره
خليل بعلبكي سند ب��دل ض��ائ��ع للعقار
 9/1076عين بعال
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري

حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب فرادي ادمون عيد لموكله يوسف
فريد كساب شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 34عين المير
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب شربل يوسف حرفوش شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  356بكاسين
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب مصطفى محمد اس��ط��ا لموكله
خليل محمود اسطا سند بدل ضائع للعقار
 23/1434وسطاني
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طوني يوسف حبيتر بالوكاله عن
أحد ورثة انطونيوس عيسى نصر سند بدل
ضائع للعقار  322بكفتين.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب نقوال ج��ورج اي��وب بصفته أحد
ورثة جورج ايوب سند بدل ضائع للعقار
 A 4/2344كوسبا.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب عصام عزيز يعقوب سند بدل
ضائع للعقار  1768كفرحزير.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى
في الشمال
طلبت نتالي مالك ديوب بالوكالة عن
ف���اروق محمد ال��ح��اج بصفته أح��د ورث��ة
عيوش علي ذا النون األخرس سندات بدل
عن ضائع في العقار  3المقسمين  20و 21
والعقار  902البداوي
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب علي حيدر حيدر بالوكاله عن سامر
حيدر سند بدل ضائع للعقار  292رشكيدا.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت المحامية ريمه جريج بصفتها
أحد ورثة مارا انطونيوس داغر سندي بدل
ضائع للعقارين  102و  198عشاش.
للمعترض  15عشر يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري

دعوة لعقد جمعية عمومية
(لإلنتخابات التكميلية)
تدعو نقابة المهن البصرية األعضاء المسددين إلشتراكاتهم
لحضور الجمعية العمومية للنقابة ،وذل��ك يوم األح��د في
 2021/5/23في مركزها في السوديكو سكوير بلوك ب
إلنتخاب ستة أعضاء ب��دال ً من األع��ض��اء الستة المنتهية
واليتهم.
وفي حال عدم اكتمال النصاب ترجأ الجلسة إلى يوم األحد
في  2021/6/6وتعتبر قانونية بمن حضر.
النقيب
				
أمين السر
أحمد شري
مفيد شهاب الدين			

مرويات قومية
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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

وفي الليلة الظلماء...
} األمين سمير رفعت
التقوا في السعوديّة منتصف الخمسينيات من القرن الماضي...
الصدفة جعلت األمين الدكتور عبدالله سعادة صاحب مشفى هناك،
وأختي جيهان وزوجها ضياء الدين الرفاعي الذي كان سفير األردن في
السعوديّة ..تعارفوا وتصادقوا حتى قبل أن أتع ّرف على األمين سعادة
اجتماعي ق ّل مثيله في النهضة القوميّة االجتماعيّة ،كانت
كقائد قومي
ّ
سهراتهم ومشاويرهم مشتركة كعائلة واحدة ،وأعرف أنّ صهري أبو
طالب قد تأ ّثر كثيرا ً باألفكار القوميّة االجتماعيّة من خالل صداقته
للدكتور سعادة ،الذي كان له تأثير كبير على من حوله.
وفي ليلة من ليالي السعوديّة كانت أختي وزوجها في سهرة
عائليّة عند أحد األصدقاء ،وكان ابنهما زياد في المنزل مع المربّية،
وفجأة شعر بآالم شديدة ال ُتحتمل ،وصار يصرخ ويبكي من األلم،
ويومها لم يكن هناك هواتف خليويّة لكي تتصل المربّية بأختي أو
بزوجها ،كذلك لم تكن تعرف أين يقضيان سهرتهما ،فما كان منها إلاّ
أن أخرجت هاتف الدكتور عبدالله سعادة ...اتصلت به وأبلغته أنّ
ابن ضياء الدين الرفاعي يتل ّوى من األلم وأهله في الخارج ..وما هي إال
لحظات حتى أتى الدكتور سعادة إلى منزل أختي ،وبعد فحص الطفل
عرف أنّ التهاب الزائدة الدوديّة هو سبب هذه اآلالم ...حمله بسيارته
إلى مشفاه ...خدّره وأجرى له عملية االستئصال ووضعه في سرير،
وأحضر كرس ّيا ً جلس بجانب السرير إلى أن غلبه النوم.
ج��اءت أختي وصهري إلى البيت فلم يجدا ابنهما ،وقالت لهما
فتوجها إلى مشفى الدكتور سعادة ،فوجداه نائما ً
المربّية ع ّما حدث،
ّ
قرب سرير ابنهما وقد أُجريت له العمليّة الجراحيّة دون الحاجة إلى
موافقة األهل كما هي العادة ...فالصداقة التي تربط الدكتور سعادة
بأختي وصهري تجعله يتح ّمل مسؤولية إجراء العمليّة.
استم ّرت ه��ذه الصداقة بين العائل َتين حتى بعد مغادرتهما
السعوديّة ،حتى أنّ أختي زارت لبنان م ّرة وكان في برنامجها الذهاب
إلى طرابلس ،حيث كان يُقيم الدكتور سعادة وزوجته الدكتورة
مي ..ذهبنا إلى هناك وكانت فرحتهما كبيرة باللقاء ،وكنت
الشاعرة ّ
أنا قد تع ّرفت قبل سنوات على األمين الدكتور سعادة كرئيس للحزب
وأمين ق ّل نظيره ،وأذكر أ ّنه خالل زيارتنا لطرابلس دعانا الدكتور
الشهي ،تناولنا الطعام
سعادة إلى مطعم اشتهر بتقديمه السمك
ّ
وعدنا إلى بيروت بعد أن استرجع الجميع ذكريات السعوديّة في
الطرابلسي.
الفضي
مطعم الشاطئ
ّ
ّ
وبين الذكرى والذاكرة عروة ال تنفصم ،خاصة إذا طرأ على هذه
الذاكرة ما يح ّرضها ،فتعود الذكرى ماثلة وكأنها حصلت اآلن ،ال في
زمن غابر.
فما ح ّرض ذاكرتي ألن أكتب عن األمين الراحل عبدالله سعادة ،هذا
القومي الذي ندر نظيره ،هو الخبر الذي وصلني على هاتفي من
النمر
ّ
ابنتي ليال زوجة األمين عبدالله سعادة ابن الرفيق الراحل إبراهيم
شقيق نمر النهضة القومية االجتماعيّة ،يقول الخبر إنّ جامعة
بروكسل في بلجيكا ك ّرمت الدكتورة ليلى عبدالله سعادة بتسمية
العلمي ،ونقلتُ «للبناء»
شارع من شوارعها ِباسمها تقديرا ً لعطائها
ّ
الغ ّراء الخبر فقامت بنشره بديباجة رائعة تن ّم عن أدب رفيع يليق
بصاحبة الخبر وبالحدث ذات��ه ،جامعة بروكسل رأت في عطاءات
الدكتورة ليلى عبدالله سعادة ما يؤهّ لها ألن يُطلق اسم شارع فيها
اللبناني من أسماء مستعمرين
على اسمها ،بينما تئنّ عاصمة الكيان
ّ
وغازين وقتلة ،وكنت قد كتبت سابقا ً ع ّما يوجعني كثيرا ً حين أم ّر في
شارع سبيرس أو مونو أو فوش...
أعود إلى صاحب الذكرى الذي ح ّرضت عودته الذاكرة ،فقد كنت
في العام  1978عضوا ً في المجلس األعلى ،وك��ان األمين عبدالله
سعادة رئيسا ً للحزب الذي يعاني حالة انشقاق بغيضة ،وخالل
ّ
الشق اآلخر برئاسة األمين سعادة
جلسات طويلة بيننا وبين
توصلنا
ّ
إلى اتفاق إلعادة وحدة الحزب ،ويوم إعالن الحدث طلب م ّني األمين
سعادة أن أرافقه إلى مركز الحزب إلعالن الوحدة ،وفي المصعد قلت
له :حضرة الرئيس لقد بره ّنا أننا فاشلون في االنقسام الذي ليس من
أخالقنا القومية ،وتأثرت بهذا التعبير ،وحدث إعالن الوحدة حتى
دمعت عيناي ،وحين أقام الرئيس عبدالله سعادة مؤتمره الصحافي
يعلن فيه وحدة الحزب بدأ كالمه بأن قال :لقد رأيت قبل لحظات دمعة
في عين األمين سمير رفعت ،وكانت صادقة لدرجة تجعلني أعلن
وحدة الحزب بك ّل ثقة.
وحين كان ن ّواب الكتلة القوميّة في مجلس الن ّواب اللبناني يزورون
وزي��ر المال ف��ؤاد السنيورة ،كانوا يلتقون ِبابنتي ليال في مكتب
السكرتاريا ،فقد أحضرها السنيورة معه من بنك البحر المتوسط إلى
وزارة المال ،وكان حين يه ّم باستقبال ن ّواب الحزب يجدهم متحلّقين
إلي.
حول ليال ،فيقول لهم ممازحاً :أنهوا اجتماعكم
الحزبي ث ّم ادخلوا ّ
ّ
وبهذه الزيارات ت ّم انتقاء األمين النائب سليم سعادة ،ليال ،لتكون
زوجة إلبن ع ّمه الرفيق عبدالله سعادة واألمين الحقاً...
وفي إحدى ليالي دمشق الجميلة ،ك ّنا نستضيف في منزلنا المدير
العام لهيئة اإلذاعة والتلفزيون األستاذ فؤاد بالط وزوجته السيدة
لين أتاسي ،وفي حوار حول علمانية الحزب ،أص ّرت السيدة لين
أ ّنه لو أتاني عريس
مسيحي البنتي فاألغلب أ ّني ال أز ّوج��ه إيّاها
ّ
بسبب خالف الدين ،حتى قالت أنتم تقولون بال طائفيّتكم ،ولكن
عند التجربة ال أعتقد أ ّنك ستفعل غير ما أقول ،وعبثا ً حاولت إفهامها
أ ّننا نعتبر
المسيحي مسلما ً لله باإلنجيل كالمحمديّ تماماً ،ولكن بال
ّ
جدوى.
وبعد فترة ليست طويلة ،ت ّمت زيارة الرفيق عبدالله سعادة وليال

لنا في دمشق ،وكانت موافقتي حاضرة على زواجهما ،وكان شرطي
الوحيد أن يبقى قوميا ً اجتماعياً ،فأبقى على اطمئناني على ابنتي،
وقد أ ّكد حينها الرفيق عبدالله سعادة ثباته على مبدئه ،وبرهن ذلك
بأن نال رتبة األمانة بعد سنوات وقد ّ
رشحته لهذه الرتبة ،وحين
ا ّتخذت هيئة منح رتبة األمانة قرارها بمنحه الرتبة ،اتصل بي األمين
الصديق صالح دبا ليبلغني قرار الهيئة باإلجماع ،وأص ّر على أن أتبلّغ
هذا القرار شخصياً.
عاد إلى ذاكرتي ح��واري مع السيدة لين أتاسي ،وتذ ّكرت كلمة
الزعيم« :س��واء أفهمونا أم أس��اؤوا فهمنا ،فإننا نعمل للحياة ولن
نتخلّى عنها» .فاإلبنة الثانية «هال» تز ّوجت أيضا ً من مارون س ّروع،
ولم يت ّم بحث موضوع الدين في هذا الزواج.
ما يمكن أن أختم به في هذا المجال أنّ األمين سليم سعادة كان
ع ّراب هذا الزواج الناجح بين عبدالله وليال ..فشكرا ً له ،وما جعل
عالقتي باألمين الدكتور عبدالله سعادة لم تنقطع من خالل األمين
سليم والرفيقة الدكتورة ليلى والرفيق عبدالله (األمين الحقاً) ،ووالده
الراحل إبراهيم ووالدته الرفيقة سالم اللذين اعتبرا «ليال» ابنة
جديدة دخلت عائلتهما ،وقد أ ّلفا عائلة رائعة كبير أشبالهم سليم ،ث ّم
التوأمان سمير وساري.
وفي زيارة روتينيّة للطبيب المشرف على الحمل أواخر شهر شباط
من العام  ،2001طمأن ليال وعبدالله أنّ الحمل قد اكتمل ،وما هي إلاّ
ايام وستت ّم ال��والدة ..وبعد عودتهما إلى البيت قالت ليال لزوجها:
لماذا يجب علينا أن ننتظر أياماً ..أريد أن أضع ابني البكر في األ ّول
من آذار يوم مولد الزعيم ..طبعا ً عبدالله أيّد رغبتها ،فقامت باالتصال
بالطبيب قائلة له :أريد أن أضع حملي في األول من آذار ..سألها لماذا
العجلة ،أمامك عدّة أيام وستكون الوالدة طبيعية وليست قيصرية..
أجابته :أري��د أن أض��ع بكري في األول من آذار ي��وم مولد الزعيم
ومؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي أنطون سعاده ...أمهلها
على الهاتف وا ّتصل بالهاتف الداخلي للمستشفى بغرفة العمليات
طالبا ً تحضيرها يوم األ ّول من آذار معلّقاً :هناك سيدة تريد البنها أن
يولد في ذلك التاريخ تحديداً ..وهكذا كان ..أما التوأم سمير وساري
فقد ولدا أيضا ً في الحادي عشر من شهر آذار من العام  ،2009شهر
والدة فتى الربيع.
وحين كنت رئيس تحرير مجلة «البناء» ،وكان رفيق آخر رئيس
تحرير مجلة «صباح الخير» ،وصدر العددان األخيران يعلنان وحدة
الحزب في احتفال في سينما ساروال .اتصل بي األمين عبدالله سعادة
رئيس الحزب أللتقيه في المركز وك��ان في ش��ارع ف���ردان ...ذهبت
إليه فوجدته يضع ع��ددَيّ «البناء» و»صباح الخير» أمامه ويتأ ّمل
َ
الغالفين .كنت قد وضعت ص��ورة في «البناء» للحشد القومي في
ً
االحتفال ،ووضعت عنوانا له :لنصرك يا سورية هذا القليل ،بينما
وضعت «صباح الخير» ص��ورة مماثلة وعنو َنت :مئة أل��ف قومي
اجتماعي يحضرون وحدة الحزب ،هنا علّق حضرة الرئيس سعادة
على العنوانين ممازحاً :لقد أحصيت الحضور ورأيت أنه تجاوز المئة
ألف ببعض اآلالف ..هل يمكن أن تقنعني أنّ عنوان «البناء» كعنوان
«صباح الخير» في التصنيف الصحافي ،وعندها ا ّتخذ ق��راره بأن
أتسلّم إدارة تحرير «صباح الخير – البناء» ،وكانت من أجمل األيام
برفقة األمين األديب والصحافي محمود غزالة ،والذي رحل وما زال
بيننا.
توجهت والرفيق جان داية لتقديم واجب العزاء إلى
وأذك��ر أني
ّ
األمين عبدالله سعادة ِبابنه الرفيق الشهيد نقوال ،وحين دخلنا منزله
حيّيته وبدأت حديثي بالتعبير القومي الرائع :البقاء لأل ّمة .قال لي:
بمن؟ قلت بالرفيق نقوال ...حينها أردف قائالً :أنت قلت الرفيق نقوال،
أيّ أ ّنه رفيقي كما هو رفيقك وعزاؤنا به واح��د ،إذ لو كنت اعتبرته
ابني وليس رفيقي لكنت أرسلته إلى بلد في أوروبا كما بقيّة رؤساء
األح��زاب ،وألنني اعتبرته رفيقا ً كباقي الرفقاء ،فقد كان مكانه في
الموقع المتقدّم لق ّوات الحزب العسكريّة ...وحين استشهد هادي ابن
السيد حسن نصر الله ،قال كلمته الشهيرة :اآلن عرفت وج ّربت معاناة
الدكتور عبدالله سعادة ،فقد سبقني ألن يكون أبا ً لشهيد.
وفي العام  ،1987بعث بي الحزب مندوبا ً إلى البرازيل ،وتم ّنيت
أن أصطحب معي زوجتي هدى على نفقتي الخاصة ،فت ّمت الموافقة،
وأمضينا أشهرا ً في القارة البرازيلية المترامية األطراف ،والتي كنت
قد زرتها قبالً ضمن وفد مجلس الشعب الشامي حين كنت مستشارا ً
سياسيا ً وإعالميا ً في المجلس.
وأُبلغت وأنا في البرازيل نبأ وفاة الرئيس األمين الدكتور عبدالله
علي دون أن
سعادة ،في بيروت ،وكان ال يمكن أن تم ّر هذه الحادثة ّ
فتوجهت
أُقيم لها ما يناسبها من احترام حتى لو كنت بعيدا ً عن الوطن،
ّ
إلى المركز الثقافي العربي في ساو باولو ،والتابع لوزارة الثقافة في
الكيان الشامي ،وطلبت ،بما لي من مَونة ،أن ُنقيم احتفاال ً في المركز
نؤبّن به ال��راح��ل الكبير ،وبالتنسيق واإلش���راف لمنفذية الحزب
والرفقاء أقمنا احتفاال ً كبيرا ً امتألت القاعة بالحضور وأُلقيت كلمات
تأبينيّة ومنها كلمة لي .وحين انتهى االحتفال جلنا مسيرة سيّارة
لعشرات السيّارات ونحن نحمل أعالم الزوبعة ،وقطعنا شوارع عدّة
في ساو باولو ،وقد لفتت تلك المسيرة نظر الجميع لنظاميّتها ،وبقينا
حتى منتصف الليل.
وأذكر أ ّنه خالل وجودي في البرازيل قمت من ضمن مه ّمتي الموكلة
إلي بجمع االشتراكات والتب ّرعات واشتراكات مجلة «صباح الخير –
ّ
البناء» ،وكان مبلغا ً ال يُستهان به في تلك األيام ،وكان األمين عبدالله
ك��وزاك ،رحمه الله ،يشرف على إقامتي وزوجتي في برازيليا ،وقد
ارتأى أن يقدّم مبلغ  1000دوالر هديّة لزوجتي تشتري به ما تريد.

من منا�ضلي الحزب ووجوهه النا�صعة في تورنتو
الرفيق يو�سف الجبري
المعلومات اأناه وردت في رسالة للرفيق يوسف الجبري ،بتاريخ1989/12/28
ننقلها كما وردت آملين من مديرية تورنتو ان تضيف ما يفيد من معلومات لجهة
سيرة الرفيق يوسف الجبري ،وصورة له ،او أكثر ،مع رفقاء له في تورنتو.

وحين ع��دت إل��ى ال��وط��ن ،وقمت بتسليم األمين عصام المحايري
المبالغ التي حصدتها خالل إقامتي في البرازيل ،وجد مبلغ 1000
دوالر وبجانبه أ ّنه ُقدّم هدية لزوجتي .سألني :لماذا هذا المبلغ مع
الجباية الحزبية ،قلت له :لو أني أزور البرازيل منفردا ً وزوجتي لكنت
قبلت هذه الهديّة ،أما وأني أُرسلت إلى هناك مندوبا ً عن الحزب ،فك ّل
ما يمكن أن أحصل عليه هو للحزب وليس لي.
وأنا أد ّون من الذاكرة ما يمكن أن تختزن عن األمين الدكتور عبدالله
سعادة ،وردن��ي على هاتف زوجتي من األمين نهاد سمعان ،جار
الشاعر ديك الجنّ الحمصي ،هذه الشهادة للصديق الصحافي طالل
سلمان ،رئيس تحرير جريدة «السفير» ،روى حكاية تؤ ّكد أنّ األصل
هو الموقف والباقي تفاصيل.
«تقول الحكاية وهي صادقة ،وقد شهدت وقائعها ومعي العديد من
األصدقاء ،وكلّهم شاهد عدل ،ذات محاولة من محاوالت العقيد الراحل
مع ّمر القذافي لتقديم نفسه كمف ّكر كبير ومؤ ّرخ ،أصدر كتابا ً بعنوان
«إسراطين» ساوى فيه بين اليهود والمسيحيين ،وتعامل فيه مع
السيد المسيح على أ ّنه واحد من اليهود ،منكرا ً رسالته السماويّة التي
شهد بها القرآن الكريم.
كانت وفود الحركة الوطنيّة ال تنقطع عن زيارة ليبيا القذافي التي
و ّفرت لها خالل الحرب األهلية مق ّومات الصمود ،السالح والذخيرة
والدعم المالي.
بعد صدور الكتاب ،دعا القذافي إلى نقاش فكريّ موضوعه كتابه
الجديد ،وحاول الحضور من أركان الحركة الوطنيّة مجاملة القذافي من
دون الدخول إلى مناقشة موضوعه ،وعندما وصل الدور إلى المرحوم
الدكتور عبدالله سعادة قال« :اسمح لي يا أخ مع ّمر ،طالما أ ّنك مص ّر
على معرفة رأيي أن أقول لك بصراحة الصديق رأيي المتواضع :نحن
نشهد يا أخ مع ّمر أنك دعمتنا دائماً ،فما ُلنا منك وسالحنا منك ونحن
نأتي ضيوفا ً مك ّرمين ونلقى منكم ك ّل ترحيب ،وهذه شهادة حق»،
ووقف الدكتور عبدالله سعادة لحظات قبل أن يضيف فيقول« :أما
في خصوص كتابك األخير هذا ،فلن أجاملك ولن أنافقك ،سأقول رأيي
صريحاً .اسحب هذا الكتاب من السوق فورا ً وأحرقه ،فعار أن يحمل
هذا الكتاب اسمك ..إنها فلسطين يا أخ مع ّمر ،فما هكذا يت ّم الحديث
عنها»...
ُذه��ل الق ّذافي وأخفى كثير من الموجودين وجوههم ،في حين
استأنف الدكتور عبدالله سعادة كالمه قائالً« :أنا أزعم يا أخ مع ّمر أ ّنك
ال تعرف ما يكفي عن اليهود وال عن المسيحيين ،وأزعم أنني أعرف
اإلسالم أفضل م ّما تعرفه ،فأنا أحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ،كما
أحفظ اإلنجيل والتوراة».
التفت الدكتور سعادة إلى الحضور قبل أن يُضيف فيقول« :لهذا
كلّه ،أك ّرر فأقول :اسحب هذا الكتاب فورا ً وأحرقه وال تتركه بين أيدي
الناس سبّة َلك وعارا ً عليك ..وعد إلى فلسطيننا التي ال ب ّد سنح ّررها
ولو بعد ألف عام».
تفصد جبين مع ّمر القذافي عرقاً ،في حين خجل العديد من الحضور
ّ
من أنفسهم ..وانتهت الجلسة التي شهدت ه��ذا ال��ح��وار الشجاع
بصراحته ،وغ��ادر الجميع مطأطئي ال��رؤوس إال الدكتور عبدالله
سعادة ،فقد تناول عصاه وغادر المقام مرفوع الرأس.
أيها األصدقاء ،رويت هذه الحادثة كشهادة في ّ
حق رجل عظيم من
االجتماعي ،الذين غيّبتهم األيام
القومي
بين الكبار في الحزب السوريّ
ّ
ّ
عن دنيانا ،ولكم نتم ّنى أن يلد مجتمعنا مثل هذا العظيم من بالدي».
طالل سلمان ..شكرا ً لك.
اآلن ،كلّما تصدر لي مقالة في صفحة مرويات قوميّة ،أنتظر تهنئة
من األمين الصديق لبيب ناصيف ،وسالمات لزوجتي وابنتي ليال
وزوجها األمين عبدالله سعادة ،كذلك أنتظر اتصال األمينة ناديا حجل
واألمين الحبيب ف��اروق أبو ج��ودة ،واألمين إلياس ّ
عشي ،واألمين
شكيب بعدراني ،وأفتقد كثيرا ً اتصال األمين مسعد حجل الذي لم
يرحل ولن ،هذه االتصاالت ُتفرحني على مبدأ أنّ الك ّتاب كالغواني
يغ ّرهن الثناء...
وإلى صاحب الذكرى والذاكرة ،األمين الراحل عبدالله سعادة أقول:
وفي الليلة الظلماء يُف َتقد البدر...

المدير الم�س�ؤول لمجلة فكر الرفيق جورج �أني�س حداد
يرد اسم الرفيق جورج أنيس حداد مسؤوال ً في مجلة فكر ،وفي عدد من
المطبوعات الحزبية ،إلى جانب كونه موظفا ً في وزارة االقتصاد ،ودائم
النشاط في الحزب ،متوليا ً المسؤوليات ومشاركا ً في عدد من المعارك.
كانت عالقتي به جيدة منذ عرفته بعد انتمائه إلى الحزب ،وقد أشرت
إليه مشاركا ً في رحلة أقامها مكتب الطلبة في ستينات القرن الماضي إلى
آذار «مجدل عنجر».
في السنوات الصعبة انتقل الرفيق جورج لإلقامة في منزل ،في منطقة
جان دارك ،فكنت أراه ِباستمرار وأرتاح إلى ما يتم ّتع به من مزايا االنتظام
القومي االجتماعي.
كان على عالقة جيدة بالرفيق عيسى أحوش وبك ّل عائلته ،لذا رغبت إلى
الرفيق الصديق والعزيز أن يكتب لنا عن الرفيق جورج ،الذي كان تميّز دائما ً
بسلوك جيّد ،بإيمان وطيد وبتجسيد الفت للكثير من فضائل الحزب.
لذا ،وبانتظار أن يردنا من رفقاء كانوا على عالقة جيدة بالرفيق جورج
أنيس حداد ،ننشر ما تو ّفر لدينا من معلومات:
عن نشرة عبر الحدود تاريخ .2012/01/24
وصلنا اآلن خبر وفاة الرفيق جورج أنيس حداد المدير المسؤول في
مجلة «فكر».
نشط الرفيق جورج منذ بدء انتمائه إلى الحزب في أواخر ستينات القرن
الماضي ،وبقي على ثبات إيمانه ،رغم كل الظروف الصعبة التي م ّر بها،
ومنها داء الـ  M.Sالذي راح ينخر في أعصابه وعافيته.
عُ رف الرفيق جورج بمزاياه اإلنسانية ،وشفافية تعاطيه في وظيفته
كمفتش في وزارة االقتصاد ،كما بحضوره الرائع بين رفقائه ،وفي السهرات
التي كان نجمها المتأ ّلق في ترداد األناشيد الحزبيّة التي كان حفظها كلّها،
ويُطرب جميع الحاضرين بصوته الجميل وأدائه الالفت.
عميد شؤون عبر الحدود وهو عرف الرفيق جورج حداد منذ انتمائه إلى
الحزب ،وعرف جيدا ً أصالة انتمائه وصدقه وتفانيه ،يقف مع الفاضلة
عقيلته ماري أديب حداد ،وأالده نيبال ودياال ،وأشقائه :الدكتور ريمون،
سليمان وأنطوان ،وكل أهله ومحبيه ورفقائه في الحزن الشديد على وفاته،
والبقاء لألمة.
*
وعن النشرة تاريخ 2012/01/25
يُشيّع اليوم في عين داره الرفيق جورج أنيس حداد ،المدير المسؤول في
مجلة «فكر» والمفتش في وزارة االقتصاد.

منفذية الغرب ،إلى فعاليات سياسية واجتماعية.
وفي اليوم التالي قدّم حضرة نائب رئيس الحزب األمين توفيق مهنا
التعازي في كنيسة مار أنطونيوس في فرن الشباك.
جدير بالذكر أنّ الرفيق حداد كان شارك في معركة طرابلس في ثمانينات
القرن الماضي وأُصيب في عينه ،وهو كان دائما ً مثال القومي االجتماعي
المؤمن ،النظامي ،األخالقي ،والمعبّر بالقدوة عن تعاليم الحزب وقيمه.

ُتقبل التعازي قبل الصالة في كنيسة القيامة ،وبعد الدفن في صالون
كنيسة مار جرجس للروم األرثوذكس.
وغدا ً الخميس في صالون كنيسة مار أنطونيوس للروم األرثوذكس،
فرن الشباك ،من الساعة الواحدة لغاية السادسة مساءً.
الناعون:
زوجة الرفيق الراحل :ماري أديب حداد.
أوالده :نيبال ودياال.
أشقاؤه :الدكتور ريمون وسليمان وأنطوان.
وعائالتهم وأوالدهم وأنسباؤهم في لبنان والمهجر وعموم عائالت عين
داره.

*
وعن النشرة تاريخ 2012/01/27
شيّع القوميون االجتماعيون وأهالي عين دارة ،الرفيق المناضل جورج
أنيس حداد في مأتم حاشد شارك فيه عميدا الثقافة وشؤون عبر الحدود
األمينان أسامة سمعان ولبيب ناصيف ،رئيس اللجنة اإلذاعية المركزية
األمين كمال نادر ،منفذ عام الغرب األمين أكرم سريّ الدين ،وأعضاء هيئة
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*
النعي المع ّمم عن رحيل الرفيق جورج أنيس حداد:
زوجة الفقيد :ماري أديب حداد.
أوالده :نيبال ودياال.
أشقاؤه :الدكتور ريمون وسليمان وأنطوان.
وعائالتهم وأوالدهم وأنسباؤهم في لبنان والمهجر وعموم عائالت عين
داره ينعون إليكم
فقيدهم الغالي
جورج أنيس حداد
يُحتفل بالصالة عن نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر يوم األربعاء 25
الجاري في كنيسة القيامة للروم األرثوذكس – عين داره.
ُتقبل التعازي قبل الصالة في صالون كنيسة القيامة من الساعة الثانية
عشرة وبعد الدفن في صالون كنيسة مار جرجس للروم األرثوذكس لغاية
الساعة الخامسة.
وي��وم الخميس  26الجاري ُتقبل التعازي في صالون كنيسة مار
أنطونيوس للروم األرثوذكس – فرن الشباك من الساعة الواحدة ولغاية
السادسة مساءً.

*
انتميت للحزب سنة  1950في مدينة إربد باألردن ،على يد ك ٍّل من الشهيد محمد
الصالحي( ،)1األمين فريد عطايا( )2والرفيق ظافر حشيشو.
أديب ّ
ومنذ انتمائي للحزب كنت ،وال أزال ،مؤمنا ً إيمانا ً قو ّيا ً بالقضية ،وعامالً باندفاع
غير محدود نحو تحقيق أهداف الحزب ،ومدافعا ً عنه وعن أفكاره ،وناشرا ً لمبادئه
والصعاب والسجون التي كانت تعترض طريقي من أجل
متخطيا ً كل العراقيل
ِّ
تحقيق تلك األهداف .مثالً ،من تلك العراقيل والصعاب ،دخولي السجن عدّة م ّرات؛
أ ّولها بسبب حادث مقتل رياض الصلح ،حيث أُلقي القبض على عدد من القوميين
االجتماعيين برهن التحقيق وكنت واحدا ً من هؤالء ،وصادف أن ُقتل الملك عبدالله
بعد ذلك بفترة ،فبقينا بالسجن ولم يُف َرج ع ّنا إلاّ بعد أن انتهى التحقيق بالحادثين.
ودخلت السجن م� ّرات أخ��رى ،بسبب معارك الحزب مع الشيوعيّين وأحزاب
أخرى ،ودخلت السجن أيضا ً بسبب معهاركنا نحن القوميّين مع بعضنا البعض،
غلى إثر االنشقاق الذي أحدثه جورج عبد المسيح عام .1957
كما دخلت السجن على إثر مداهمات كانت تجريها الشرطة األردنية على أمكنة
بحجة أ ّننا نعقد اجتماعات لحزب غير َّ
مرخص.
اجتماعاتناّ ،
الصعاب التي كانت تعترض طريقي ،من دون أن تثنيني عن عزمي في
ومِن ِّ
فترة ما بد منتصف الخمسينات ،محاربة الحركات الحزبيّة لي ،التي كانت تعمل
في المدينة آنذاك ،من بعثيّين وشيوعيّين وأخوان مسلمين وحزب تحرير إسالمي،
حيث كانوا يحاربوني في لقمة العيش ويدعون لمقاطعتي حيث كنتُ أملك متجرا ً
لبيع األقمشة ومحلّين للخياطة الرجالية والنسائية.
تحسن األوضاع السياسية لفترة قصيرة بين الشام واألردن ،أخذت
وعلى إثر
ّ
المخابرات األردنيّة والشاميّة تداهم بيوت القوميّين ليالً ،بحثا ً عن جورج عبد
المسيح على إثر إخباريّات كاذبة ،وكان بيتنا يُط َّوق و ُيداهَ م عند الصباح الباكر
باستمرار ،وعلى فترات ّ
متقطعة لمدّة شه َرين.
وجهه المركز للوحدات الحزبيّة في األردن لاللتحاق بدورة
وقد لبَّيت ندا ًء كان قد ّ
تدريبيّة عُ قدت في بيت مري في لبنان ،وتركت عملي في األردن والتحقت بتلك الدورة
وأنهيت فترة التدريب تلك.
تحسن العالقة بين معتمديّة الحزب في األردن والحكم األردني ،تق ّرر
وعلى أثر
ّ
في المعتمديّة ،بعد التشاور مع المركز ،أن تتقدّم المعتمديّة بطلب ترخيص للحزب
للعمل علني ،إذ تق ّرر أن يُقدَّم طلب الترخيص ِباسم عضوَين من ك ّل منطقة من مناطق
األردن ،وكان اسمي واحدا ًمن اسمَين ُقدِّما عن منطقة لواء عجلون .واستم ّرينا بالعمل،
إلى أن حدث االنشقاق الذي سبّبه عبد المسيح بسبب ذيول حادث عدنان المالكي؛
فقد تراجع العمل الحزبي بشكل ملحوظ في األردن بشك ٍل عام ،وفي مدينة إربد بشكل
ارتجت عند األعضاء؛ فمنهم من
ّ
خاص ،شلّه كلّيا ً أو كاد ،وذلك بسبب أزمة الثقة التي ّ
قعد ،ومنهم من ابتعد ،ومنهم من وقف بين بين ،األمر الذي أحدث ردّات فعل مؤلمة
عند الكثير منهم.
وفي سنة  ،1968وبعد مرور سنة على حرب األيام الس ّتة التي تركت في نفسي
ما تركت من مرارة وحسرة على الخسائر الكثيرة ،وفقدان جزء كبير من الوطن
واستشهاد العدد الكبير من المواطنين ،ومنهم أخي الذي كان طبيبا ًعسكريا ًبالجيش
صبي وبنت ،نزلنا مدينة تورنتو
األردني ،هاجرت إلى كندا ومعي زوجتي وولديّ
ّ
حيث حيث ا ّتصلت بالمسؤول الحزبي آنذاك الرفيق سيف حكيم ،والتحقت بالوحدة
الحزبية وبدأت أمارس نشاطي الحزبي ،وتسلّمت مختلف المسؤوليات الحزبية،
محصل ،مذيع ومد ّرب .ومنذ قدومي وحتى اآلن وأنا
مثل :مدير ،مف ّوض ،ناموس،
ّ
أحمل إحدى المسؤوليات بدون انقطاع .وقد أظهرت نشاطا ً ملحوظا ً وتقدّما ً بالعمل
القومي االجتماعي بين أفراد الجالية والجمعيّات والمؤسسات ،األمر الذي أتاح لي
أن أنال ثقتهم وأصبح من المسؤولين في جمعيّاتهم لفترة طويلة ،كما أظهرت نشاطا ً
المهني والتجاريّ  ،نلت على أثره ثقة من كنتُ أعمل
كبيرا ً ضمن نطاق عملي المهني
ّ
معهم ،وقد ح ّققت ضمن عملي المهني والتجاري نجاحا ً ماد ّيا ً ال بأس به.
*

في العمل الحزبي:
الحزبي دون انقطاع منذ قدومي إلى كندا سنة
لقد داومت على القيام بعملي
ّ
 1968وحتى اآلن ،حيث كنتُ أقوم بك ّل ما يُطلَب م ّني القيام به ،فقد كنتُ أقوم بكل
النشاطات المق ّررة ،وقد كنتُ قدوة بدفع وقيمة االشتراكات والتب ّرعات ،وكمسؤول،
سواء كنتُ مديرا ً أو عضوا ً أو في أيّ مسؤولية أخرى ،كنتُ المعبّر عن فكر الحزب
وأهدافه وأخالقه ومناقبه ،وقد أرسل لي م ّرة األمين سيف حكيم وكان مسؤوال ً تلك
الفترة رسالة تنويه وتقدير بهذا الصدد.
أو ّد هنا أن أذكر حادثة حدثت في اآلونة األخيرةّ ،
تدل على مدى ثقة ورأي الرفقاء
بي ،فبعد إعالن حالة الطوارئ وحدوث «االنشقاق» ،انقسم رفقاء تورنتو إلى عدة
فئات؛ منهم من ال يريد أن يعمل ،ومنهم من يريد أن ينتظر حتى تنجلي األمور ،ومنهم
من يعتبر أنّ الجه َتين مخطئين وال يريد أن يتعاون وعضويه عمالً مع المجلس
األعلى المنشق.
وبعد محاوالت كثيرة ،من زي��ارات ولقاءات واجتماعات ،كنتُ ورفقاء آخرين
نجريها مع الرفقاء كي نشرح الحالة ونشرح أسباب وظروف إعالن حالة الطوارئ،
من دون الوصول إلى النتيجة الحاسمة المطلوبة.
في تلك األثناء ،أعلن الرؤساء مبادرتهم ،فجمعنا الرفقاء مجددا ً لنتابع معهم
ضرورة اتخاذ موقف واالنتظام بالعمل الحزبي ،إلاّ أ ّنهم أعلنوا جميعهم أنهم يريدون
تأييد مبادرة الرؤساء ،ويريدون انتخابي ألكون مسؤوال ً عنهم لتلك الغاية المحدّدة،
سجل
واالنتظار لما سيحدث عن مبادرة الرؤساء .وفعالً ت ّم انتخابي باإلجماع ،وقد ّ
تلك الجلسة آنذاك الرفيق ريمون الجمل ،مديرنا الحاليّ ،
بخط يده .وأرسلت رسالة
بهذا الصدد للعلم لألمين لبيب ناصيف مو ّقعة من كل الرفقاء ،ك ّل بجانب اسمه.
أردت أن أورد هذه الحادثة ألُظهر مدى هذه الثقة التي أعت ّز بها أش ّد االعتزاز.
*

في النشاط مع الجالية:
لقد كنتُ  ،وال أزال ،نشيطا ً وفعّ اال ً بين أفراد الجالية وجمعيّاتهم ومؤسساتهم،
وكنتُ أقوم بهذه النشاطات بنا ًء على خطة وتعليمات من الوحدة الحزبية ،على
على أثرها ثقتهم واحترامهم ،فقد ان ُتخبت ثالث م ّرات عضوا ً إداريا ً في مركز الجالية
العربيّة في تورنتو ،وان ُتخبت م ّرة أمينا ً للصندوق ،وان ُتخبت لثالث م ّرات ممتالية
ألن أكون عضوا ً في هيئة «الكرفان» العليا ،الكرفان نشاط يقوم به المركز العربي كل
سنة باالشتراك مع الجمعيات السوريّة والعربيّة ،يحتوي على عرض ثقافي وف ّني
وتاريخي عن الوطن ،يزوره عدد كبير من أفراد الجالية والمواطنون الكنديّون.
وكنتُ أم ّثل الحزب في الحركة الوطنيّة اللبنانيّة على مدى الفترة التي كانت تعمل
فيها في تورنتو ،وأذكر مرة أنّ إنعام رعد في إحدى زياراته لمدينة تورنتو ،وكان
حاضرا ً الجتماع للحركة الوطنية اللبنانيّة ،فطلب م ّني أن أغادر االجتماع مع أني
لبناني ،وال يجوز حسب رأيه أن يكون غير لبناني
كنتُ أم ّثل الحزب ،بحجة أنني غير
ّ
مسؤوال ً فيها.
وكنتُ وال أزال أم ّثل الحزب وألقي كلمته في المناسبات التي تقيمها الجمعيات
والحركات والمؤسسات العاملة في تورنتو.
وم ّرة اختارني القضاء الكندي ألجلس كمح ّكم مع لجنة مح ّكمين للنظر والحكم
في جريمة قتل.
*
في النشاط في مجال عملي التجاري والمهني:
لم أو ّفق في عملي كخيّاط في تورنتو لكثرة معامل المالبس الجاهزة ،فاضطررت
أن أشتري تاكسي أجرة وأعمل عليها ،فو ّفقت بهذا العمل واشتريت ثالث تاكسيات
أخرى ،أعمل على تأجيرهم ،ويدخلني منهم دخالً ال بأس به ،واشتغلت أيضا ً بتجارة
العقار فو ّفقت جدا ً بهذا المجال ،حيث اشتريت عدّة شقق وبيوت وقطع أراضي
تاجرت بها ،وال زلت أملك بعضا ً منها ويدخلني منها دخالً ال بأس به.
وفي مجال عملي كصاحب لعدد من تاكسيات مطار تورنتو ،فقد ان ُتخبت لعدّة
م ّرات لمجلس إدارة جمعية أصحاب تكسيات المطار ،وان ُتخبت مرة رئيسا ً لتلك
الجمعية مف ّرغا ً براتب أسبوعي محترم.
ه��ذه الجمعية تض ّم ثالثمئة عضو ،كل واح��د منهم يعمل ب��رأس م��ال قيمته
 150000مئة وخمسون ألف دوالر «ثمن نمرة التاكسي والسيارة» ،عدا عن أهميّة
دخله اليومي الذي كان من واجبي أن أهت ّم به ،ومن المعروف أنّ أصحاب التاكسي
اليومي له أهميّة
وسائقيها ال يعطون ثقتهم بالسهولة ،حيث أنّ رأس مالهم ودخلهم
ّ
وعالقة بانتخابهم لرئيس جمعيّتهم .استلمت الجمعيّة وكانت مديونة بحوالى
 25000دوالر ،وتركتها بعد سنة وكان رصيدها  15000دوالر ،وأصبحت موضع
ثقة من إدارة المطار يأخذون رأيي بكثير من األمور التي تتعلّق بموضوع مواصالت
الر ّكاب بواسطة التاكسي ووضع تسعيرة لتلك المواصالت.
تورنتو – بتاريخ .1989/12/28

هوامش:
أديب الصالحي :لالطالع على النبذة المعممة عنه مراجعة موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info
فريد عطايا :كما آنفاً.
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منفذ عام حلب في «القومي» على راأ�س وفد هناأ رئي�س اتحاد عمال حلب بعيد العمل

�سعد زغلول وتعدّ د الأحزاب

زار منفذ عام حلب في الحزب السوري القومي االجتماعي
محمد طالل حوري ووفد من المنفذية ،مقر اتحاد عمال حلب
وهنأ رئيس االت��ح��اد مصطفى وزان إدلبي بمناسبة عيد
العمل.
وأك��د ح��وري أن المنتجين علما ً وفكرا ً وغ��الال ً وصناعة
هم أوردة الحياة وشرايين القوة الفاعلة التي تع ّزز صمود
شعبنا في مواجهة الحرب اإلرهابية والحصار االقتصادي،
فتحيّة لهؤالء المنتجين الذين قدموا مئات الشهداء في
مواجهة قوى اإلرهاب العالمي.
كما حيّا حوري عمال فلسطين وكل األمة وهبّة شعبنا في
القدس بوجه قطعان المستوطنين وجيش االحتالل اليهوديّ
والفزعة الشعبية على امتداد فلسطين المحتلة ما يؤكد
تمسك شعبنا الفلسطيني في جنوبنا السوريّ المحتل بحق
العودة ألرضه وبهويّته وانتمائه القومي.
وأشار إلى أن السيد الرئيس الدكتور بشار األسد هو مرشح
الحزب في االستحقاق الدستوري ألنه صمام األمان والمعبر
عن تطلعات الشعب في ترسيخ وحدة المجتمع السوريّ
وسيادة الدولة على كامل أراضيها وقائد االنتصار والنهوض
الوطني والداعم لقوى المقاومة في األمة حتى تحرير كل شبر
من أرضنا المحتلة ،وأن قواعد الحزب في جاهزية وتأهب في
الوطن وعبر الحدود لنجاح هذا االستحقاق الوطني.
بدوره ،أعرب رئيس اتحاد عمال حلب مصطفى وزان ادلبي
عن تقديره لمبادرة «القومي» التي تعبر عن الوعي واالحترام
والتقدير لتضحيات القوى العاملة التي ع ّززت صمود شعبنا

} يكتبها الياس ّ
عشي

ليس ث ّمة بلد ف��ي العالم يمكنه أن ينافس اللبنانيين ف��ي تع ّدد
أحزابهم الطائفية ،وبراعتهم في االنتقال من حزب إلى آخر ،والبقاء
ضمن الدائرة الواحدة ،واللون الواحد .
سمع سعد زغلول أحدهم يتناول بالسوء أشخاصا ً تنقلوا بين
األحزاب ،فقال:
� أنا أرى عكس ما ترون ،إنهم من أصحاب المب2ادئ النظيفة !
ف ُدهش الحاضرون ،وسألوه:
� وكيف ذلك؟
فأجاب :ألنهم دائما ً يغيّرونها ،حتّى ال تتسخ!

اآخر الكالم

من خالل استمرارها في اإلنتاج ،رغم كل التدمير للمنشآت
الصناعيّة وسرقتها والحصار االقتصادي وأن عمال سورية
وكل الوطنيين الشرفاء الذين ثبتوا وصمدوا يعتبرون السيد
الرئيس بشار األس��د خيارهم في االستحقاق االنتخابي
الدستوري ،ألنه يقود معركة التحرير وإع��ادة البناء ،رغم

ضغوط الحرب والحصار .
ض ّم الوفد القومي إلى منفذ عام حلب ،ناظر إذاعة منفذية
ادل��ب عاطف ح��وري ،مدير مديرية القلعة محمد أوره��ان
ك��ردي ،م��درب مديرية القلعة منتصر زيتوني والرفيقين
سعادة قشقش وعبد اللطيف جلخي.

المجل�س العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
عبور نحو الم�ستقبل...

} جهاد الهاشم*

يشكل اجتماع المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،نقلة نوعيّة نحو
مستقبل زاهر ومضيء ليس للجامعة فحسب ،بل للوطن واالغتراب ،ألنه ليس اجتماعا ً
جناحي لبنان
عاديا ً وتقليديا ً وفولكلورياً ،بل فرضته ظروف استثنائية بالغة التعقيد على
َ
المقيم والمغترب .وهنا تكمن أهميته ونقاشاته الجادة جداً ،حيث ستُطرح فيه أفكار متقدّمة
تحاكي عالمنا الجديد بك ّل متغيّراته وتحديدا ً الجامعة التي ولجت مرحلة التط ّور والتفاعل
والتماس المباشر مع المغتربين ،ومن األفكار واالقتراحات النوعيّة التي ستكون على
الطاولة ،إدراج مس ّودة تعديل النظام األساسي للجامعة الذي مضى عليه أكثر من  35سنة
الملحة لهذه الخطوة التي كان ال ب ّد
أي تعديل ،أو حتى محاولة تعديله ،رغم الحاجة
من دون ّ
ّ
منها ،ولكن من دون جدوى ،بذريعة تضارب اآلراء ،داخل الصف الواحد ،وتجنّب العواقب
التي ستنتج عن مثل هذا التعديل ،وكان البديل كالعادة الهروب إلى األمام وتراكم األخطاء.
لغاية انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر للجامعة وانتخاب األستاذ عباس فواز رئيسا ً
عالميا ً وهيئة إداري��ة جديدة ،حيث وضعوا نصب أعينهم ،وف��ي أولوياتهم ،وم��ن أولى
أهدافهم ،وحدة الجامعة ول ّم شمل االغتراب اللبناني ،بإصرار ال رجوع عنه .وبجهود
مضاعفة أثمرت الوحدة والتكامل مع السيد عاطف عيد ورفاقه ،أعقبهما تعيينه أمينا ً عاما ً
مركزيا ً للجامعة ،وت� ّم سحب ك ّل القضايا القانونية التي أثقلت كاهل الجامعة لسنوات
عديدة ،ثم الحصول على إفادة من وزارة الداخلية والبلديات ،بعدها ت ّم االعتراف رسميا ً
من معالي وزير الخارجية والمغتربين بشرعية الجامعة وحصرية تمثيلها بالهيئة اإلدارية
الجديدة ،رئيسا ً عالميا ً وأعضاء ،وجرى تعميم نص قرار االعتراف على جميع السفارات
والقنصليات اللبنانية في العالم.
ولتحقيق الوحدة الكاملة للجامعة ،جرى االتصال بالفريق الذي يمثّله ستيف ستانتن،
وكان ال ب ّد من إزالة هواجسه ،وتشجيعه للدخول في مسار الوحدة .ونظرا ً ألهمية مبادرة
الجامعة لتحقيق هدف الوحدة ق ّرر الرئيس العالمي تشكيل لجنة خاصة لتعديل النظام
الداخلي للجامعة ،كان لي شرف رئاستها ،وهي تض ّم نائب الرئيس العالمي للجامعة علي
نعمة النسر والمستشار القانوني لها المحامي فرنسوا العلم.
وضعنا خطة عمل مبتكرة ،تعالج الثغرات وتغيّر بعض البنود التي أصبحت من الماضي
وال تلبّي حاجة حاضر الجامعة ومستقبلها ،وللعبور بها من الماضي إلى المستقبل ونحو
العولمة الجديدة ،ومن أجل أن تستقطب ك ّل الزمالء القدامى والطاقات االغترابية الشابة
لالنخراط في صفوفها واالستمرار بمهامها في خدمة لبنان المقيم والمنتشر.
عملنا بك ّل جهد ممكن ،ونجحنا بتعديل بعض المواد التي تظهر عالقة الدولة بالجامعة
بشكل مباشر ،وقد تثير حساسية مفرطة عند البعض ،ووضعنا هذه الصالحيات بيد
مجلس األمناء .على سبيل المثال ،المجلس التحكيمي الذي أصبح منوطا ً بلجنة مؤلّفة من
مجلس األمناء.
أما االنتساب للجامعة الذي كان محصورا ً بإنشاء الفروع والمجالس الوطنية والقارية
وكانت تهمل انتساب األف��راد ،فجاء التعديل «الثوري» من خالل تأمين انتساب األفراد
إلى الجامعة بشكل مباشر عبر
المنصة االلكترونيّة «التي سنتناول التفصيل عنها الحقاً»
ّ
المنصة
وتتيح
الجامعة،
تجاه
واجبات
وعليه
حقوق،
منتسب
وضمن آلية معتمدة ولك ّل
ّ
االلكترونيّة المشاركة الفاعلة بيوميات الجامعة والسماح لهؤالء بالولوج إلى اجتماعات
الجامعة القارية والعالمية عبر تطبيقات سنعلن عنها الحقاً .ويشاركون بانتخابات رؤساء
االلكتروني وبالنظام
فروعهم ومجالسهم الوطنية والقارية والعالمية عبر التصويت
ّ
النسبي ،حيث يحتسب مجموع أصوات المشاركين «  »On lineبنسبة  % 20وتحتسب
ألي عملية انتخابية.
ما نسبته  80%لألعضاء الحاضرين شخصيا ً في حينه ّ
أضفنا ألهداف الجامعة هدفا ًجديدا ًوهو تنشيط وتشجيع الحركة االقتصادية بين لبنان
المقيم والمغترب تحت عنوان المجلس االقتصادي العلمي الذي يهدف إلى تنظيم اللقاءات
والمؤتمرات والمعارض االقتصادية والعلمية ،وتقديم االستشارات في النواحي التجارية
والصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجيا والخدمات...
أي رئيس عالمي أو قاري أو وطني أو فرع من سنتين إلى ثالث سنوات،
وت ّم تعديل والية ّ
ّ
الترشح لوالية ثانية لمدّة واحدة فقط ،وذلك انطالقا ً من خبرتنا الطويلة في هذا
مع إمكانية
ّ
أي رئيس من
المضمار حيث إنّ مدة سنتين لوالية كل رئيس قصيرة وغير كافية لتمكين ّ
تنفيذ برنامج عمله الذي يضعه عادة في السنة األولى من تولّيه منصبه وال يستطيع تنفيذه
لضيق الوقت ألنه بحلول السنة الثانية تبدأ معها البحث عن الرئيس المقبل مما يخ ّفف من
أي رئيس ،وتبدأ إج��راءات الدعوة إلى انعقاد المؤتمر لتصبح الجامعة في حالة
حماسة ّ
تصريف أعمال وتسري هذه الحالة على الفروع والمجالس الوطنية والقارية.
سمح تعديل النظام األساسي للجامعة في اعتماد رؤساء المجالس القارية أعضاء في
الهيئة اإلدارية وذلك للمساهمة الفاعلة في قراراتها ،ولضرورة تمثيل القارات على أفضل
وجه.
وسلطت اللجنة الضوء على دور مجلس األمناء لناحية اختيار أعضائه من الشخصيات
اللبنانية العالمية المتميّزة ،وتشدّدت بطريقة اختيار األعضاء ،بنا ًء على اقتراح مقدّم من
ثالثة أعضاء في الهيئة اإلداري��ة ،وعليه يجب على المرشح أن يحصل على ثالثة أرباع
ّ
أصوات أعضائها بعد درس السيرة الذاتية
للمرشح.
وجاء في التعديل توسيع صالحيات مجلس األمناء ليخ ّوله مراقبة عمل الجامعة وتعزيز
إمكانياتها ويش ّكل من بين أعضائه هيئة التحكيم للفصل في النزاعات ويمكنه الدعوة إلى
اجتماعات طارئة إذا دعت الحاجة.
هذا غيض من فيض ما سيشهده اجتماع المجلس العالمي (في  19و  20أيار الحالي)
للجامعة من نقاشات وحوارات مستفيضة وإيجابية جدا ًوغير مسبوقة في سجل الجامعة.
وسيكون بمثابة حبة القمح التي تنتج سنبلة الخير والعطاء الدائم.
*النائب األول للرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»  -صدرت في بيروت عام 1958

} د .رائدة علي أحمد
ع��ذرا ً أيتها اآلالت الصناعية والزراعية والحرفية ،لقد
صمتت القصيدة ،وانكسرت حروف الشعر في زمن الصمت
العميق ،وتو ّقفت الحياة عن الرقص على خشبة مسرح
العمل المقدّس.
ّ
األكف العاملة،
عذرا ً أيتها السواعد السمراء ،فالظ ّل برى
وليّن أناملها من الخباء ،هيمن زمن البسكوت ،وذاب الحديد
على نيران غاز المطابخ ،واألعمال المنزلية الرتيبة.
عذرا ً أيتها الجباه الندية ،لقد ّ
جف ماؤك في الخباء ،وتو ّقف
تنحت عقارب الساعات عن العمل ،وركنت
الزمن عن الدورانّ ،
تضج بالفراغ والخواء،
في زواي��ا البيوت الصامتة ،التي
ّ
ّ
تعطلت حركة األيام ،فافترشت سرائر المرض والعياء ،بعد
أن اجتاحها كوفيد  19و 20و 21والفساد والظلم.
عذرا ً أيتها العيون العائدة من سفرك الطويل ،فقد جمدت

طلول الندى عن براعم الوجنات ،وج� ّ
�ف ض��رع األرض،
ويبست الغمائم في السماء.
عذرا ً أيتها القامات التي أحنت البطالة ظهورها ،فتع ّرت
أغصانها في ربيع العمر ،ووقفت بوجه العاصفة العاتية
في العراء عزالء ،وقد تختخت عظامها من غياب الشمس في
وضح النهار.
عذرا ً أيتها األقدام التي أرجفها صقيع البطون الخاوية،
فاعتزلت عن حركة الذهاب واإلياب ،وخلعت نعالها ،غير أ ّنها
لم تدخل الوادي المقدّس ،بل دخلت اللعنة من بوابة خيبر،
وتج ّولت في جبال من هزيمة.
ع ًذرا ً نهر األردن ،فلم يغسل يسوع الفصح أقدام الطهر في
َب َردى ألنّ الداعشيين سبقوه ،وأفسدوا مياه الخليج العربي
ودجلة وال��ف��رات والليطاني ،وأغ��رق��وا سفينة النجاة في
المتوسط ،ورهنوا بلوكات النفط والغاز للشيطان.
ع��ذرا ً سواعد اإلب��اء الخضراء ،فقد النت أنامل مجدكم،

في مطابخ القرن الحادي والعشرين وأنتم تطهون الصبر،
وتغسلون وجوه القهر الموجع من صبركم الطويل.
عذرا أيها األول من أيار وأنت تنض ّم إلى قافلة رتابة األيام،
وتنزع عن جذعك أوراق التعب والك ّد والكدح ،وتقف بوجه
الرياح مش ّرعا ً صدرك للغدر والفساد والمؤامرة.
لن نحتفل اليوم بك ،ولن ترتدي هاماتنا أثواب العافية.
ّ
ويخط أقدارنا بأيادي
فالوباء يقف لنا على مفترق الحياة،
غدره وغطرسته ولعنته ،وينزع عنك تلك الخصوصية
التي كانت مصدر بهجة وفرحة لعرق جبين يتصبّب
عافية هنا وهناك ،ويتحدّى الموت والجمود بق ّوة الصمود
والتصدّي.
ع��ذرا ً األول من أي��ار ،لم تجد عماال ً ينتظرون والدت��ك،
فالجنين ه ِرم ،وال��والدة عسيرة ،واألعياد بعيدة ،واألفراح
معدومة ،والعافية مرهونة في ضمائر مدفونة في قصورهم
وبيوتهم الشاهقة وأرصدتهم في مصارف الغرب.

عماد الدين رائف يفوز بجائزة Drahoman Prize
لـ»االحتراف ّية العالية في الترجمة»
حاز الكاتب والمترجم عماد الدين رائف على الجائزة الخاصة بلجنة
 Drahoman Prizeل�»االحترافية العالية في الترجمة وتعميم األدب
األوكراني» .وهي الجائزة األولى للترجمة من األوكرانيّة إلى
الكالسيكي
ّ
ّ
اللغات المختلفة ،وأجريت بمشاركة مترجمين من  18دولة من حول
العالم.
وأُقيم حفل توزيع الجائزة على «مسرح بوديل» في العاصمة
األوكرانية كييف ،لمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف،
بمشاركة النائبة األولى لوزير الخارجية األوكراني أمينة جباروفا،
وعدد من السفراء األوروبيّين الذين ُرشحت أعمال مترجمين من بالدهم
إلى الجائزة .وكانت السفارة األوكرانية في لبنان قد ّ
رشحت الزميل
رائف إلى الجائزة عن ترجمته «قصص بيروتيّة» للعالم اللغوي الكبير
أغاتانغل كريمسكي.
وتحدّثت في الحفل الدكتورة فالنتينا ستوكالوفا باسم لجنة تحكيم
الجائزة ،فأشارت الى أن «العمل الثقافي للمترجم أبعد من العمل
اللغويّ  ،خاصة بين األوكرانيّة واللغات غير األوروبية» ،وقالت« :إن
المترجم رائف تم ّكن من نقل األفكار وال��روح األوكرانية عبر األعمال
المترجمة إلى العربية».
كما ق �دّم أح��د مصنفي القاموس األوك��ران��ي  -العربي العصري
بروفيسور جامعة ت��اراس شيفتشينكو الوطنيّة األوكرانيّة يوري
كوتشيرجينسكي شهادته العلمية في «جودة الترجمة األدبيّة في
الكتب التي نقلها الزميل رائف إلى العربية».
وتحدّث السفير األوكراني في لبنان إيهور أوستاش عبر الفيديو عن
الترجمات المتعددة لرائف.
الثقافي اللبناني في أوكرانيا
المركز
رئيس
عنه
وتسلم الجائزة نيابة
ّ
المخرج السينمائي غسان الغصيني.
يُذكر أن رائف عضو «اتحاد الكتاب اللبنانيين» ،وعضو «نقابة
مح ّرري الصحافة اللبنانية» وه��و خبير في الترجمة من اللغات
السالفيّة ،وتحظى إسهاماته في الترجمة بين األوكرانيّة والعربيّة

اإهداء الطبعة الثالثة من كتاب
«مفاهيم �سورية قومية اجتماعية»
ليو�سف الم�سمار

باهتمام كبير من الباحثين األوكرانيين ،فباإلضافة إلى «قصص
بيروتيّة» ألغاتانغل كريمسكي ( ،)2017ترجم رائف ديوان «سعف
النخيل» ( )2019للكاتب نفسه ،ودراما إيفان فرانكو الشعرية «األوراق
الذابلة» (« ،)2017الموجز في تاريخ أوكرانيا» ألولكسندر بالي
(« ،)2018األوكران ولبنان» إليهور أوستاش (« ،)2019أجنبيّة في
سيارة حمراء» لمارينا هريميتش ( ،)2020واألعمال النثرية للكاتبة
األوكرانية الكبيرة ليسيا أوكراينكا في مجلدين ( .)2021كما صدرت
بحوث رائف ودراساته حول التفاعل الثقافي بين لبنان وأوراسيا،
وأوكرانيا ضمناً ،في كتب خاصة منها «من بيروت وعنها» ()2018
و»أبعد من الشرق» (.)2020

ال���ى ب��ن��ات وأب��ن��اء
الحياة والنور الذين ال
يخدعهم ال��ك��الم مهما
�س��ن��ت أل��ف��اظ��ه ،وال
ُح� ّ
يكتفون باالستسالم
ل��ه مهما ك��ان مزركشا ً
ب���أل���وان ال���ب���ي���ان ،وال
يقبلون الفعل كيفما كان
الفعل ،وال تستهويهم
ال��م��ظ��اه��ر ال��م��ده��ش��ة
ويُسحَ رون ،بل يبحثون
ع��ن المعرفة الفاضلة
النافعة في الكالم ،وعن الحكمة الدافعة الى الفعل المحيي
أهدي هذه الطبعة الثالثة من كتيّب «مفاهيم سورية قومية
اجتماعية» ع ّل فيه بعض بصيص يساعد جيلنا على الخروج
من قبر التاريخ الملبّد بسحب ضباب الخرافات الى فضاء
نور الحياة وعطرها المنبّه المنعش الدافع الى تغيير وجه
تاريخنا الذي تراكمت عليه وتتراكم وستتراكم ،إذا لم نستيقظ
ونعي وننهض باعتمادنا على أنفسنا ،ك ّل طبقات وتراكمات
مدافن األمم البائدة في التاريخ...
�ي لكتاب «مفاهيم س��وري��ة قومية
ال��راب��ط اإلل��ك��ت��رون� ّ
اجتماعية»:
https://bit.ly/3n4sysm
مع محبتي وتحيتي القومية االجتماعية
الرفيق يوسف المسمار
البرازيل  -كوريتيبا

هذا ما ي�ساهده اأطفا ُلنا...القباحة!
} جهاد أيوب
أعترف ،ومن دون خجل أنني من عشاق األعمال الكرتونيّة
الخاصة باألطفال ،وعندي رغبة جامحة بمشاهدة ما كنتُ قد
رأيته وأنا في الطفولة حيث أسبح مع أحالمي المؤجلة رغم
كثافتها.
واليوم ،وبمناسبة «الكورونا» التي سجنتنا في المنازل ق ّررت
متابعة غالبية الفضائيات المعنية بأعمال األطفال الكرتونيّة،
واشتريت بعض األفالم ،وكانت النتيجة مؤلمة جداً ،ومخيفة
جداً ،ومقلقة على مستقبل أجيالنا جداً ،وبشعة جدا ً جداً!
على صعيد الفضائيّات نجد أكثر قنوات األطفال اما تدور
بواسطة رأس المال السعودي ،وإما قنوات مصرية بدائية العرض،
وهذا ليس موضوعنا بقدر خطورة ما تعرضه شاشاتها!
نحمد الله أن القنوات اللبنانية ال تعترف باألطفال ،ومن
الفجر حتى النجر بغالبيّتها ّ
تبخ سمومها العنصرية والمذهبية،

المدير اإلداري
نبيل بونكد

وتشعل نعرات طائفية ،وتثبت سياسات من يم ّولها ،والممول
من خارج لبنان ،وال يحب لبنان ،ولكنها تنسجم مع القنوات
وبعض األفالم المعنية باألطفال من حيث تعليم القباحة ،وقلة
األخالق والكلمات البذيئة!
غالبية ما يُقدّم ألطفال العرب مخيف ج��داً ،أشكال مقرفة
تشكل البطل الرمز عند أطفال اليوم ،ورسوم تقزز البدن والبصر
لبشاعتها ،وكلها إج��رام وقتل وتدمير حتى لو لم يصوروا
الدماء!
والمشكلة العميقة أن ه��ذه األشكال المقرفة الخالية من
الجمال تدوس باستمرار على الطعام ،ومفرداتها المترجمة إلى
العربية أو بلغتها اإلنكليزية تعلّم قلة األدب ،والكلمات البذيئة،
ومشاهدها تعلم الفوضى ،وتكسير المنزل ،وعدم الترتيب وعدم
الدرس ،وعدم االهتمام بالمظهر ،وعشق القباحة والوسخ الذاتي
والمنزلي ،وفي الشارع والمدرسة!
كما أن هذه الشخوص القبيحة والبشعة ال تحترم األهل ،وال
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األصدقاء ،وال المدرس ،وال الجيران ،وال الطعام ،وكل ما تدور من
حب الذات والفوضى واإلكثار من الحروب!
حوله هو ّ
هذا الذي يشاهده أطفال العرب ،ويتربى عليه مما يؤثر على
نفسيته ،وتغرقه بحب البشاعة وعدم اكتشاف الجمال ،وال
عجب إن كان سفيها ً وعصبياً ،وقليل الحيل ،ومهمالً ،وال يقدر ما
لديه ،وبالتأكيد سيصبح في شبابه قبيحا ً شكالً ومضموناً ،وال
يحترم الكبار وأهله ،وال يعرف الجمال ،وال البحث عن الجمال،
حس المبادرة ،والترتيب ومساعدة الجار
وال يمتلك الذوق ،وال ّ
والمحتاج!...
لألسف نحن محاصرون بحرب ناعمة قد تقضي على مستقبل
وجودنا كما قضت هوليود (إذا كان مَن يتابعها غير مدركاً)،
وشاركت بعض الدراما العربية على وطنية غالبية الكبار في
العرب ،ننتظر في األيام القريبة القادمة الخراب في فكر وتربية
وذوق أطفالنا ومن ثم شبابنا!
*ناقد وإعالمي.
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