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‰eFL� w�UOM�« fK�L�« W�ôË W�UN� l� s�dAF�«Ë …b�«u�« s�
ÊuGK�� s�c�« o� W�� Â«b���« lML� ¨ U�U���ô« b�u� s�
ÂU�√ Êu�UI�U� Î UI�ô sFDK� sO��—U��« sO� s�dAF�«Ë …b�«u�«
d�«u� u� `�—_« Ê≈ —œUBL�« X�U� ULMO� ¨Í—u��b�« fK�L�«
W�L� W�d��√ w??�Ë Êu??�U??I?�« XO��� …œU?? �ù W??�“ö??�« W??�d??�?�_«
ÂU�√ sFDK� Êu�UI�« ÷dF� —œUBL�« XF�u�Ë ¨ÎU�zU� sO��Ë
¨◊UI�ù« s� tMOB�� s� WI��« W�b�� ¨Í—u??�?�b??�« fK�L�«
…dz«b�« Ê_ ¨qNL�U� ’U��« ÷«d��ô« ¡«u��« r� «–≈ Î UuB�
b�√ «c�Ë W�—u��œ nF{ ◊UI� UN�uA� sO�d�GL�U� WU��«
…—ËdC� Í—u��b�« hM�« i�UM� UN�uJ� UNM� wK���« »U��√
¨w�UOM�« qO�L��« w??� n??z«u??D?�«Ë o�UML�« sO� Ê“«u??�? �« …U??�«d??�
»U���ô« w� sOLOILK� Î U�ËU�� Î UI� sOLOIL�« dO� `M� œUL��«Ë
‰uI� —œUBL�« sJ� ¨Êu��UM�« UNO�≈ wL�M� w��« dz«Ëb�« »«uM�
¨w�U��« s�dA� dN� sFD�« pKN��O� ‰«u??�_« s��√ w� t�≈
U�√ ¨Êu�UI�U� dEM�« …œU??�ù fK�L�« W�U� ÊËœ s� vN��« «–≈
s� t�√ wMF� «cN� Í—u��b�« fK�L�« s� Êu�UI�« œd� vN��« «–≈
Õd� wMFO� U� ¨ÂUF�« W�«b� q�� e�U� »U���« Êu�U� „UM� ÊuJ�
sO�Q�� q�_« vK� dNA� w�UOM�« fK�L�« W�ôË b�bL�� W�U��«
Æd��√ U�—UB��« Î U�F ÊuJO� w��« qNL�« ÊU�d�

©5’ WL���«®

©5’ WL���«®

Î «dN� w�U��« s�dA� dN� —U���« l� rK�Q�K� W�uJ��« bF���
l� ÷ËUH��« Î UuB� ¨UN�UHK� dOC�� W�—«“u�« ÊU�K�« ¡UN�ù
oI�L�« ÊuJ� UL��— ¨WOK�uL��« W�UD��« œ«b??�≈Ë ¨w�Ëb�« ‚ËbM
‰uI� Íc�« ¨w�UN�ô« Á—«d� —b√ b� —UDO� ‚—U� w{UI�« w�bF�«
vK� ‰u�bK� Î «—d�� b�� ô UN�≈ vK�_« ¡UCI�« fK�� —œUB�
t�√ UL�U� ¨—u��b�« l� UN��¡ö�Ë t�UIOI�� WN�Ë w� Y���« —U��
s�dA� dN� W�UN� q�� w�UN�ô« —«dI�« wNMO� t�√ sOOMFL�« mK�√
WLN� wN�M�Ë ¨w�bF�« fK�L�« …bNF� nKL�« `�B� U�bM�Ë ¨w�U��«
¨w�bF�« fK�L�« UN� dEMO� w��« t�U�K� jI��Ë ¨w�bF�« oI�L�«
r�ƒUL�√ œd� s�c�« sOLN�LK� WOKJA�« Ÿu�b�U� dEM�U� √b�O� Íc�«
fK�L�« WO�öB� ÊuMFD� s�c�« Î UuB� ¨w�UN�ô« —«dI�« w�
Æ¡«—“ËË ¡U�ƒ— s� rN�L�U�L� w�bF�«
dN� »«uM�« fK�L� W��M�U� ÊuJO� w�U��« s�dA� dN�
W�—uNL��« fOz— œd??� Âu??O?�« dEMO� YO� ¨»U??�?�?�ô« Êu??�U??�
b�u� vK� ÷«d??�? �ô« Îö��� ¨Êu�UIK� Êu??� ‰UAO� œULF�«
—œUB� X??�U??�Ë ¨sO�d�GLK� WBB�L�« …d??z«b??�«Ë U�U���ô«
Êu�UI�« vK� Îö�bF� w�UOM�« fK�L�« q�b� Ê√ ‰UL��« Ê≈ WO�UO�
ÊuL�� Íc�« sO��UM�« ¡UL�√ VDA�« `z«u� sOLC�� …u�b�« WN��

…hƒædG ¥ÉØJ’G ∫É«M áeRCG »a ÉHhQhCGh Écô«eCG :»°ù«FQ

q�bM� dU�
r�U� l� oO�M��U� WI�U��« W�uJ��« b�Ë ÊU� ≠
W�—uNL��« fOz— W�Uzd� ŸUL��« bF� ÊUM�� ·dB�
¨ U�Ëd�L�« s� r�b�« l�— j�d� Êu� ‰UAO� œULF�«
t�U�√ s�� U??�Ë ¨WOK�uL��« W�UD��U� qLF�U� ¡b��U�
W�UD��«Ë Î UF�«Ë Î «d�√ —U r�b�« l�— Ê√ u� Î UOKL� ÂuO�«
—U�� s� ‰u���Ë ¨ÎU{uL� U�dOB� œ«œe� WOK�uL��«
Æ‰UD� ô »«d� v�≈ r� ‰UL��« v�≈ bO�√ t��
Èb� Î «b� …dU� ÊuJ� r�b�« l�— ZzU�M� …dEM�« ≠
ÊQ� UNO� ÊuOMFL�« ÷d??�? �« «–≈ …b??�b??�?�« W�uJ��«
o�� UL� Î UI�Ë ¨r�b�« l�— ZzU�� l� rK�Q��� ”UM�«
W�dE�Ë Íe�dL�« ·dBL�« r�U� ÊU�� s� dA�Ë
Ê√ lOL��« t�dF� Ê√ V�«u�U� ¨å«ËœuF�O� sOO�UM�K�«ò
ôË «u�F� ÊuO�UM�K�U� ¨…œ«—ù« w� X�O� UM� WOCI�«
V�ö�K� WO�—UJ�« ZzU�M�« bF� „d���« ÈËb�� ÊuI��
`O�B�« sJ� ¨`O� «c�Ë ¨s�dA� 17 W{UH��U�
sOO�UM�K� …—b� ö� ¨…—bI�U� j��d� UM� d�_« Ê√ d��√
WDO�� W��� wHJ�Ë r�b�« l??�— ZzU�� qL�� vK�
120 ?� …—bIL�« ¨œËb�L�« q�b�« ÍË– ‰UI��« WHKJ�
b��« «d� l�—√ ‰œUF� UN�√ W�dFL� ¨ÎUO�u� …dO� n�√
n�u�O� ¡w??� q??� Ê√ ÃU�M��«Ë ¨—u??�ú??� v?? �œ_«
÷uF� Îö�œ s�R� «—«d� –U��« r�� r� U� bK��« w�
ÆqIM�« WHK� w� ‚—UH�«
b�√ qJA� sOH�uLK� qIM�« ‰b� q�bF�� Y���« ≠
UMF{Ë «–≈ Î U?O?�U??� Êu??J? � s??� tMJ� »«u??�? �« d??U??M?�
s� Î «b??�e??� q��O� ·d??B?�« dF� Ê√ UM�U�� w??�
·dB� n�u� l� ¨…dOK�« ·d dF� w� —UON�ô«
œ«dO��ô W?? �“ö?? �« «—ôËb?? ? ? �« s??O? �Q??� s?? � ÊU??M? �? �
—ôËœ ÊuOK� 400Ë 300 sO� …—bIL�« ¨ U�Ëd�L�«
«œ—«Ë »UOG� ‚u��« s� UN�K� qJAO� ¨ÎU�dN�
ŸUH�—ô Î U��� ¨UN�LO� ‰œUF� W�FB�« WKLF�U� WO�U{≈
dF� tF� lH�d�Ë —ôËb�« dF� w� dN� q� b�UB��
WOK�uL��« W�UD��« qF�� U� ¨qIM�« WHK�Ë ¨ U�Ëd�L�«
qJ� —ôËœ W�L� —bI� wD�Ë mK�� b�b�� vK� WLzUI�«
’UB��ô wF�«u�« bO�u�« qJA�« …bOH��� …d??�√
W�� mK�� a??{ v??K?� Âu??I?� w??N?� ¨r??�b??�« l??�— Z??zU??�?�
w� rN��Ë ¨dN� q� Î U��dI� ‚u��« w� —ôËœ ÊuOK�
¨WO�U� WN� s�Ë ¨WN� s� ¨—ôËb�« vK� VKD�« nOH��
i�uF� vK� ·dB�« dF� ŸUH�—« dO�Q� ÊËœ ‰u��
WLO� lH�d�Ë —ôËb�U� ‰uL� W�UD��« Ê_ r�b�« l�—
dF� ŸUH�—« l� V�UM��U� WO�UM�K�« …dOK�U� UN�L�U��
Æ·dB�«
W�UD��« q�uL� —bB� ‰«R??� s� »«u��« vI�� ≠
vK� w�Ëb�« pM��« WI�«u� r�— vK� ¨dO�L�« eGK�« u�
vK� ‰uB��« Wd� UN�ML� U??� ¨U??�—«b??≈ W??�U??�—
·dB� sJ� ¨WO�—U� q�uL� —œUB� s� UL�U��
b� «u�U� ‰UL�« …—«“ËË WO�UOM�« ‰UL�« WM��Ë ÊUM��
hB�L�« ÷d??I?�« œU??L?�?�« qI� VK� vK� «u??I?�«u??�
w� W�UD��« q�uL� v??�≈ ÂU??F?�« qIMK� U??U??� sO�Q��
qF� Î UM��Ë ¨sOO�UM�K�« o�� WL�d��« ‰œUF� …uD�
p�L��U� WOL� wK� —u��b�« qIM�«Ë ‰UG�_« d??�“Ë
—œUB� b�√ v�≈ tK�u��� tM� wK���« i�—Ë ÷dI�U�
p�– wGK� Ê√ ÊËœ s??� ¨WOK�uL��« W??�U??D?�?�« q??�u??L?�

w�UO��« —d�L�« V��

WO�U�_« lK��« dO�u�Ë U�Ë—u� W�zU�
w� sOO�Ozd�« s??O?K?�U??A?�« U??L?�—U??�?�?�U??�
l�ò ∫‰U�Ë ¨WO�«d�ù« W�uJ��« qL� W�«b�
…dO�� …uD� –U��« r� ¨n�JL�« `OIK��«
Æå”UM�« W� W�UL��

¨ U{ËUHL�« W�ËU� v??�≈ åÎUF�d�ò Ê«d??�≈
bF� p�–Ë ¨ÍËuM�« ‚UH�ô« ¡UO�≈ q�√ s�
œ«bF��ô« s� dÒ�F� WO�«d�≈ U��dB�
Æt�H�
v�≈ w??�?O?z— —U?? �√ ¨d?? �¬ bOF v??K?�

¨w�Oz— rO�«d�≈ w�«d�ù« fOzd�« d���«
–U��« ‰UO� W�“√ w� U�Ë—Ë√Ë U�dO�√ò ÒÊ√
ÆåÍËuM�« ‚UH�ô« ÊQA� —«dI�«
dL�R� ‰ö� t� WLK� w� w�Oz— ‰U�Ë
f�U��« w?? �Ëb?? �« W??O??�ö??�ù« …b?? �u?? �«
œö��« œUB��« j�d� ô UM�≈ò ∫sO�ö��«Ë
s��Ë ¨t�U� U�Ë W�ËuM�« U{ËUHL�U�
U�dO�√ s??J?� ¨t?? � U??�b??N?F?� U??L?� Êu??�e??�?K?�
–U??�? �« ‰U??O??� W?? ?�“√ w?? � s???O? ?O? ?�Ë—Ë_«Ë
Æå—«dI�«
WO�—U��« W�UO��« w�Oz— n??ËË
l� Î U??F??�«Ë Îö? �U??F? � U??N? �b??�ò ÊQ?? � Ê«d?? ?�ù
Æå—«u��« ‰Ëœ WU� ¨r�UF�«
sO�� w�«d�ù« WO�—U��« d�“Ë ÊU�Ë
‰ö� o�U� X�Ë w� b�√ ¨ÊUONK�« b�� dO�√
åuJ�≈ò WLEML� b�b��« ÂUF�« sÓ O�_« tzUI�
ÒÊ√ ¨Íd�U� Ëd�� ¨ÍœUB��ô« ÊËUF�K�
å1´4 W�uL��ò l� W�ËuM�« U{ËUHL�«
ÆåÎU��d�ò b�b� s� √b���
…—«œù« w?? ?� d??O? �? � ‰ËR?? ?�? ? � ÊU?? ? ?�Ë
œuF� Ê√ w� Áœö� q�√ s� »d�√ ¨WO�dO�_«
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UO�d� —«dI��« W�e�“ v�≈ wF��U� ôU�U� ÊU�Ëœ—√ rN��

U��d�Ë …b??�?�?L?�« U??�ôu??�« X??�U??�Ë
«bM�u�Ë „—U??L??�b??�«Ë «b??M? �Ë U??O? �U??L? �√Ë
¨«bMKM�Ë b�u��«Ë Z�ËdM�«Ë «bMK�“uO�Ë
sOM�ù« „d??�? A? � ÊU?? O? ?� w?? � X?? ?�œ b?? �
…d��F� ¨åôU�U� s� Ã«d�ù« v�≈ w{UL�«
„uJA�« dO�� Á“U??�?�?�« —«d??L? �? �«ò ÒÊ√
w� Êu�UI�« …œUO�Ë WO�«dIL�b�« ‰u�
ÆåUO�d�
ÊUL�� W??O? �d??�? �« U??D? K? �? �« r??N? �? �Ë
W�e�“ v�≈ wF��«å?� ¨÷—UFL�« ¨ôU�U�
Î «œÒb�� q�LO� YO� ¨åUO�d� —«dI��«
w�U��« s??�d??A?� 26 w??� WLJ�L�« ÂU?? �√
Æq�IL�«

ÆåÊU��ù« ‚uI�� WO�Ë—Ë_« WO�UH�ô«
WO�—U��« …—«“Ë X??�? H? � s??O? � w?? �
Ê√ v??�≈ oKF� s??�ò UN�√ v??�≈ W�bMK�“uOM�«
UN�√ …b�R� ¨åWOL�d�« «uMI�« d�� mK���
ÆåUO�d� l� UN��ö� —bI�ò
WO�—U��« …—«“Ë œÒb� ¨UN�O�U� s�
`O{u� d??E?�?M?� U??N? �√ v??K? � W??O? �d??O? �_«
¨¡«dH��« œd� …dI�√ —«d� w�d��« V�U��«
Æ…b��L�« U�ôu�« dOH� rNMO� s�
WO�—U��« …—«“Ë w??� ‰ËR??�?� ‰U??�Ë
d�—UI��« Ác?? � U??�√d??� b??I? �ò ∫W??O? �d??O? �_«
s� `??O?{u??� v??K?� ‰u??B?�?K?� v??F?�?�Ë
Æåp�– ‰u� WO�d��« WO�—U��« …—«“Ë

VO� V?? �— ¨w??�d??�? �« f??O? zd??�« s??K? �√
Êö�S� t�ULOKF� —b??√ t??�√ ¨ÊU?? ?�Ëœ—√
»u�d� dO� Î UU��√ ‰Ëœ 10 ¡«dH�
Õ«d� ‚ö??�S??� «u??�?�U??� Ê√ b??F?� ¨år??N?O?�
ÆôU�U� ÊUL�� ‰UL�_« q�—
qF� œËœ— w�d��« fOzd�« —«d� —U�√Ë
–≈ ¨…b�b� WO�Ëœ
bOH�œ w�Ë—Ë_« ÊUL�d��« fOz— bI��«
vK� c��« Íc�« ÊU�Ëœ—√ —«d� w�u�U�
Õ«d� ‚ö??�ù ‰Ëb??�« Ác??� …u??�œ WOHK�
ÆôU�U�
vK� t��H vK� w??�u??�U??� V??�?�Ë
‰Ëœ 10 ¡«dH� œd??� d��F�ò ∫åd��u�ò
Íœ«b?? �? ?�? ?�ô« t?? �u?? �? ?�« v??K? � Î «d?? ?�R?? ?�
ÆåWO�d��« W�uJ�K�
ÊUL�F� W�d��« Æ·U�� s�ò ∫·U??{√Ë
ÆåôU�U�
WO�—U��« …—«“Ë b?? ?�√ s??O? � w?? �
l� «—ËUA� Íd�� sO�d� ÒÊ√ WO�UL�_«
w�d��« fOzd�« Êö�≈ VI� Èd�√ ‰Ëœ
Æ¡«dH��« o��
v�≈ WO��ËdM�« WO�—U��« —U�√ UL�
s� Î «—UD�≈ oK�� r� …dI�√ w� UN�—UH� ÒÊ√
ÆWO�d��« UDK��«
¨…—«“u?? �« w??� ôU??B? �ô« d�b� ‰U??�Ë
r� U�dOH�ò ∫ÊU??O?� w??� Íb??O?�U??� œËd??�
Î UHOC� ¨åœdD�« w�b��� ¡w� Í√ qFH�
Z�ËdM�« dE� WN�Ë Î «bO� „—b�ò UO�d� Ê√
ÆåWOCI�« Ác� ‰u�
v�≈ UO�d� …u�œ q«uM�ò ∫·U??{√Ë
…œUO�Ë WO�«dIL�b�« dO�UFLK� ‰U���ô«
V�uL� W�Ëb�« UN� X�e��« w��« Êu�UI�«

ô¶ædG IOÉYEG
ÜÉîàf’G ¿ƒfÉb »a
*Z�d� …—UA�
Êu�U� vK� ö�bF��«ò Êu�UI� W�—uNL��« fOz— œÒ —
t�U��≈ “u�� ô »«uM�« fK�� v�≈ t�œU�≈Ë å U�U���ô«
WO�UO��« ÈuI�« sO� WLJ���L�« U�ö��« WFLF� w�
Êu�UI� Æq??�√ W�d�Ë d��« wM�u�« —UO��« sO� WU��Ë
uL�� Ê√ wG�M�Ë W�—uNL��« sO�«u� rÒ ? �√ s� »U���ô«
ÆWO�UO��« U�ö��« ‚u�
q�I���Ë w�UO��« ÂUEM�« WGO w� qLF�U� d�R� t�_Ë
v�≈Ë dOOG��« v??�≈ «u�LD� Ê√ sOO�UM�K�« o� sL� œö��«
rN�√ Íc�« t� ‰uLFL�« Êu�UI�« vK� ÂÒbI�� Êu�U� —Ëb
d�u��« s� d�� w� UN�«d�≈Ë WO�UO��« …UO��« XO�A� w�
vK� U�uII� w��« «“U��ù«Ë sOO�UM�K�U� oOK� ô wK�«b�«
Æ»«d��ô« Ê«bK�Ë s�u�« ÷—√
bM� ¨»«u?? M? ?�« f??K?�?� “ËU??�??� n??O? � »d??G?�?�?� U??M? �Ë
Êu�U� w??� ö??�b??F? � ¡«d?? ? �≈ v??K? � f??�_U??� X??�u??B? �? �«
d�UAL�« ”dÒ � Íc�« wKOCH��« uB�« W�Q�� ¨»U���ô«
…—Ëb�« WKO� rN�√ Ê√ bF� ¨Òb� bF�√ v�≈ W�uN��«Ë WO��cL�«
rN�—UI� s� Îôb� r�c�UM�Ë sOO�UM�K�« b�U�� w� WO{UL�«
`O�� d�UE�« tN�Ë w� wKOCH��« uB�U� ÆrN��UB�Ë
w�«dIL�b�« tI� ”—UL� Ê√ ÊUM�� w� wHzU� ÊuÒ J� qÒ J�
Âd�� u??B?�« «cN� wM�U��« t??�u??�« sJ� ¨t�zU� —U���Ë
œd�� w� œö��« ÒÊQ�Ë WdH�« Ác� s� W�uL�L� sOO�UM�K�«
¡UH��ôU� ‰uI�«Ë ÆWO��c� U�u��U� Ë√ WOHzU� UFL��
©5’ WL���«®

ΩÉ°ûdG ôëH »a ¿hô°SÉîdG
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الوطن � /سيا�سة

«تصفير» الليرة ...ك ّل شيء بالدوالر إال الودائع
جرائم «الحاكم» مستمرة وال َمن يحاسب...؟!

} أحمد بهجة*

لطالما حذرنا ،نحن وغيرنا ،ومنذ فترة غير قصيرة ،من
االستمرار في اعتماد السياسات االقتصادية والمالية والنقدية
الخاطئة التي ِ
توصلنا إلى األسوأ ،بل إلى الكارثة .وألنّ أحدا ً لم
يأخذ بما كنا ندعو إليه ،ها نحن اليوم في خض ّم ما كنا نحذر
منه .وأكثر من ذل��ك قد نصل بعد إل��ى أي��ام أس��وأ بكثير بحيث
نترحم على ما نحن فيه اليوم رغم قساوته وفظاعته على
قد
ّ
الغالبية العظمى من المواطنين.
الجريمة الكبرى بحق لبنان واللبنانيين هي التي ارتكبها
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،وهو الذي يجب أن ُيس ّمى
«الحاكم بأمره» ألنه ال يأتمر بأوامر السلطات المحلية إنما يعمل
منفردا ً و ُينفذ ما يتبلغه من تعليمات خارجية ليس هدفها إال
إغراق البلد أكثر وأكثر في األزم��ات المستعصية التي ال يمكن
الخروج منها تحتاج إلى جهود كبيرة وقرارات جريئة للخروج
منها.
هناك َمن يقول إنّ سياسة الدعم التي أق ّرتها حكومة الرئيس
حسان دياب كلفت الخزينة أكثر من  10مليارات دوالر خالل
سنة ونصف السنة تقريباً ،وبالتالي انّ ه��ذه السياسة هي
التي استنزفت ج��زءا ً كبيرا ً من احتياطات المصرف المركزي
بالعمالت األجنبية حتى وصلنا اليوم إلى ما دون الـ  13مليار
دوالر هي ما ُيس ّمى االحتياطي اإللزامي.
قبل مناقشة هذا ال��رأي وال��ر ّد عليه ،ال ب ّد من التذكير بأنّ
احتياطات المصرف المركزي من العمالت األجنبية بلغت في
أيلول  2019حوالى  35مليار دوالر من دون احتساب قيمة
االحتياطي من الذهب ،كان ذلك طبعا ً عشية «ثورة»  17تشرين
األول  2019الشهيرة.
هنا ،وبحسابات بسيطة جدا ً يتبيّن أنّ هناك  12مليار دوالر
اختفت من دون أن يخبرنا أح��د أي��ن ذهبت ،وذل��ك وف��ق أرقام
مصرف لبنان نفسه ،حيث أنّ ما بقي اليوم من احتياطي هو أق ّل
صرف على الدعم خالل سنة ونصف
من  13مليار دوالر ،وما ُ
السنة بلغ  10مليارات دوالر ،إذن هناك  12مليار دوالر ال
يعرف أحد أين ذهبت( ،هي األموال التي ت ّم تهريبها إلى الخارج
من قبل سياسيين وإعالميين ورجال دين وأصحاب مصارف
في فترة إقفال المصارف في األسبوعين األولين من «الثورة»)
وهذا ما يأمل اللبنانيون أن يكشفه التدقيق الجنائي الذي انطلق
في مصرف لبنان ،والذي نأمل جميعا ً أن يكشف لنا ك ّل الجرائم
المالية المرتكبة منذ ثالثين سنة...
اليوم ،هناك جريمة أخ��رى وكبيرة ج��دا ً ال ب� ّد من اإلضاءة
عليها ،وهي «تصفير» قيمة الليرة اللبنانية في األس��واق ،بما
يعني أنّ ك ّل السلع فعليا ً صار سعرها بالدوالر األميركي ويت ّم
أي سلعة عند شرائها حسب سعر صرف الدوالر،
احتساب قيمة ّ
ألي سلعة( ،باستثناء سعر ربطة
حيث لم يعد هناك سعر ثابت ّ
الخبز ،حيث ال تزال وزارة االقتصاد تحدّد سعرها ولكن وفق
ما هو متغيّر في أسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف).
يحصل ه��ذا بالموازاة مع المجزرة المستمرة منذ سنتين
بحق ودائ��ع اللبنانيين ،حيث ك � ّل السلع يت ّم احتسابها وفق
سعر صرف ال��دوالر في السوق ال�س��وداء ،باستثناء مليارات
ال� ��دوالرات ال�ع��ائ��دة للمودعين وال�م�ج� ّم��دة ب��ل المحتجزة في
ال�م�ص��ارف اللبنانية ،وال�ت��ي ي�ت� ّم إع��دام�ه��ا م��ن خ�لال السماح
ألصحابها بسحبها على سعر  3900ليرة للدوالر ،وهي سرقة
موصوفة يت ّم من خاللها تصفية مئات آالف الحسابات ،بما
فيها من مئات ماليين ال��دوالرات ...وهذا ما يساعد المصارف
ومعها «الحاكم» ما غيره على تقليص حجم الخسائر وردم جزء
من الثقب األسود الذي قدّر حجمه بنحو  83مليار دوالر وفق
األرقام الدقيقة إلى ح ّد كبير ،ال��واردة في خطة التعافي المالي
واالقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس دياب ،لكن جهابذة
المصارف ومعهم عدد ال بأس به من النواب ،خاصة في لجنة
المال والموازنة ،وبالتنسيق مع «الحاكم» طبعاً ،تولوا إفشال
الخطة ،علما ً أنّ الوفد المفاوض من قبل صندوق النقد الدولي
كان قد أشاد بها وبحرفية الذين أعدّوها ،لكن استقالة الحكومة
بعد انفجار مرفأ بيروت ج ّمدت ك ّل شيء...
وفيما تستع ّد الحكومة الحالية لمعاودة المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي ال ب ّد أن تضع في أولوياتها حماية أموال
الناس ،المقيمين والمغتربين والمودعين من العرب واألجانب،
كما ال ب ّد من وضع ح ّد لتح ّكم هذا «الحاكم» وتالعبه بك ّل هذه
ال �م �ق �دّرات ال�ت��ي يخسرها أصحابها بعدما اع�ت�ق��دوا ي��وم�ا ً أنّ
أموالهم ال تأكلها النيران!...

السنة الثالثة عشرة  /االثنني  25 /تشرين األول
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الكبا�ش ال�سيا�سي الطائفي هل يمهّد لتطيير االنتخابات؟
} علي بدر الدين
«ال�خ�ص��وم��ة» السياسية ال�م��زم�ن��ة وال�م�ت��راك�م��ة ،ب�ي��ن أفرقاء
السلطة السياسية والمالية ،الصحيح منها والمفتعل ،لم تكن
ي��وم �ا ً م��ن أج��ل ق�ي��ام��ة ال��وط��ن أو ل�ب�ن��اء ال��دول��ة ال �ق��ادرة العادلة
والمؤسساتية ،أو لخدمة الشعب وتوفير ك ّل مقومات الحياة
والمعيشة له ولو بالح ّد األدنى.
ما يطغى على سلوك الطبقة السياسية ال يبشر بالخير على
اإلطالق ،ألنها مج ّربة ،بعهودها وحكوماتها المتعاقبة وسلطاتها
و»قواها السياسية» المختلفة ،التي ال يزال بعضها على قيد السلطة
منذ عقود طويلة ،أو تلك التي اضمحلت وانتهت صالحياتها ،أو
التي تحاول إعادة لملمة أشالئها المتناثرة بفعل الفشل والزمن،
علها تنجح ف��ي ال�ح�ص��ول على مقعد ن�ي��اب��ي ،أو م��وق��ع سلطوي
يدخلها من جديد نادي السلطة الحاكمة ولو بمقدار «خرم إبرة»
صدئة ،أو من خالل شراء الذمم ،حيث تنشط حركة البيع والشراء
على أبواب االستحقاق االنتخابي النيابي ،المشرعة أبوابه لكثير
من الموبقات والرذائل والغش والتزوير ،ألنّ قاسمها المشترك
واحد ،العالمة الفارقة بينها متشابهة ومتجانسة وإنْ نشأت قوى
سياسية جديدة ولكنها لم تنجح في إحداث الفرق او في ترسيخ
حضورها السلطوي ،مع أنها تف ّوقت على السلف غير الصالح
ال��ذي سبقها ال��ذي ع��ن قصد او دون��ه ،غ��رس فيها ب��ذور الفساد
والمحاصصة والحرمان والنهب المنظم ،وهناك حديثو النعمة
في السلطة والمال ،الذين كبرت «خسة» طموحاتهم وأحالمهم،
إل��ى ح�� ّد اإلص� ��رار ع�ل��ى ع��رق�ل��ة م��ن س�ب�ق�ه��م ،واس�ت�ئ�ص��ال�ه��م من
جذورهم ،في محاوالت فاشلة لغاية اآلن ألخذ مكانهم ،والتن ّعم

بدالً منهم أو معهم بمقدرات الدولة وحقوق الشعب.
القوى السياسية والطائفية والمذهبية والحزبية و»المستقلة»،
ت �ت �ف � ّرغ ب �ك � ّل م��ا أوت �ي��ت م��ن س�ل�ط��ة وم ��ال ون �ف��وذ ،ل �خ��وض «أم
ال �م �ع��ارك» االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �م��وع��ودة ،إذا أرادت الطبقة
السياسية الحاكمة حصولها في موعدها وعلى أس��اس قانون
ان�ت�خ��اب��ات  ،2018م��ع بعض ال�ت�ع��دي�لات «الشكلية البسيطة
«التي أق ّرها مجلس النواب ،ورفض التوقيع على بعضها رئيس
الجمهورية ال�ع�م��اد ميشال ع��ون ور ّده ��ا ال��ى مجلس النواب،
وأحيلت إلى اللجان النيابية المشتركة إلعادة الدرس ،في حين
هدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالطعن بها،
ما يعني أنّ إق��رار القانون بصيغته النهائية ،يحتاج إلى وقت،
وربما إلى تفاهم مفقود ،وثقة معدومة ،وإل��ى أج��واء انتخابية
وسياسية وشعبية مريحة لك ّل فريق ،ألنّ معظم هذه القوى،
متّهم ومسؤول ،مباشرة أو م��داورة ،عن االنهيارات المتتالية
اقتصاديا ً ومالياً ،وانعكاساتها على أوضاع الشعب االجتماعية
والمعيشية والخدماتية التي تتفاقم إل��ى ح� ّد غير مسبوق ،ال
قدرة بعد لهذا الشعب المسكين على تح ّمل تداعياتها ونتائجها
الخطيرة ج��دا ً على الحاضر والمصير ،وق��د ب��دأت مؤشراتها
المخيفة والمقلقة والمرعبة تلوح في األفق القريب ،وتنذر بما
ال يحمد عقباه وبالخطر المستطير ،ال��ذي ل��م يعد خافيا ً على
أحد ،بل تتناقله األلسن ووسائل اإلع�لام المحلية والخارجية،
وح�ت��ى ال �ق��وى السياسية والطائفية والمذهبية والسلطوية،
المتصارعة والمتعاركة على كسب قصب السبق االنتخابي،
ال��ذي يستدعي معركة «كسر عظم» وشماتة وإضعاف ،وحتى
بأي
اإلل�غ��اء ،من القاموس السياسي اللبناني وم��ن االستئثار ّ

سلطة م��ن السلطات ال�ث�لاث ،التي ت�ح��اول مجتمعة أو منفردة
استمرار طغيانها على الدولة والشعب والمؤسسات والقرار
وك � ّل صغيرة وكبيرة ،وف��ق ات�ج��اه ري��اح المصالح المحلية او
االقليمية والدولية.
م��ا يحصل ال �ي��وم م��ن ك�ي��دي��ة س�ي��اس�ي��ة ،وح �م��اوة شخصية،
وم��واق��ف عالية السقف السياسي وال�ط��ائ�ف��ي ،ح��ول كثير من
القضايا والملفات السياسية والمالية واألمنية والقضائية ،التي
تراكمت ،وجدت متنفسا ً لها في الحكومة أوالً المعلقة جلساتها
حتى أجل غير مس ّمى ،وتاليا ً في قانون االنتخاب المعتمد من
الجميع ،خاصة ال��ذي��ن ح�ص��دوا منه مقاعد نيابية الف�ت��ة ،ألنه
فصل على ق�ي��اس أف��رق��اء السلطة ،ول��م يخيب أح�لام�ه��م ،وإنْ
خيّب آمال اللبنانيين الذين هم خارج القيد الطائفي والمذهبي
وال�ت�ح��اص�ص��ي ،ورغ ��م أنّ ه��ذا ال �ق��ان��ون ش�ك��ل ل�ب�ع��ض القوى
السياسية والطائفية والمذهبية ،طبقا ً شهيا ً ودس�م�اً ،إال أنهم
ات�خ��ذوا م��ن بعض التعديالت عليه التي ال يعت ّد بها وال يع ّول
عليها ،ولن تغيّر من واقع هذا القانون المنحاز للسلطة ،ذريعة
لـ «المناوشة» واالشتباك السياسي ،وش ّد الحبال حتى قطعها،
وربما االطاحة بموعد االنتخابات المحدّد في أواخر شهر آذار
المقبل ،ال��ذي لم يقبل به التيار الوطني الحر ،ول��م يوقع عليه
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
هذا «الكباش» الجديد القديم بين الرئاستين األولى والثانية،
حط رحاله في قانون االنتخاب ،وفتح المجال لكثير من التك ّهنات
أي موعد
والرهانات حول مدى إمكانية إجراء االنتخابات وفي ّ
وعلى القانون المعدل أو الذي ت ّم اعتماده في االنتخابات النيابية
يرحل موعد
السابقة ،هل ّ

حزب اهلل« :القوات» تخدم م�شاريع الأعداء
والبيطار لم يعد م�أمون ًا على العدالة
أكد حزب الله أن كل محاوالت كسر حزب الله قد
سقطت  ،معتبرا ً أن «المحقق العدلي طارق البيطار
لم يعد مأمونا ً على العدالة بعد أن استنسب وسيّس
التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة» وأوضح
أن «ال��ق��وات» وضعت نفسها في خدمة مشاريع
األعداء وتحقيق أهداف الفتنة وتمزيق البلد.
وفي هذا السياق ،أكد نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم قاسم أن «كل المحاوالت لكسر حزب
الله سقطت ،وكل المحاوالت التي ستأتي ستسقط
ألننا منصورون دائماً».
واعتبر في كلمة له خ�لال حفل تربوي بحارة
حريك ،أن «آخ��ر محاوالت إشعال الفتنة ك��ان ما
حصل في الطيونة ،بيد «القوات اللبنانية» التي
افتتحت عدوانها بالقنص على المسيرة السلمية
المعارضة للمحقق العدلي» ،مؤكدا ً أننا «نجحنا في
هذه المواجهة ،ألننا وأدنا الفتنة في مهدها بالصبر
والحكمة ،مع العلم أننا سنتابع التحقيق ونتائجه
واالقتصاص من المرتكبين بحسب القانون ،لنضع
حدا ً ألولئك الذين يعبثون بحياة الناس».
واعتبر أن «المحقق العدلي طارق البيطار تح ّول
اليوم إلى مشكلة حقيقية في لبنان» ،وقال «أردنا أن
يكون هناك محققا ً عدليا ً ليكشف ما الذي حصل في
مرفأ بيروت ومن أجل أن يح ّقق العدالة في كل األدلة،
لكنه لم يعد مأمونا ً على العدالة بعد أن استنسب
وسيّس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة».
بدوره ،لفت رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله السيد هاشم صفي الدين خالل احتفال احتفال
للحزب في الحدث ،إلى أن «القوات اللبنانية وضعت
نفسها في خدمة مشاريع األع��داء وتحقيق أهداف
الفتنة وتمزيق البلد .األميركي و»اإلسرائيلي»

يريدان الفتنة وهما خائفان من مواجهة عسكرية
مباشرة .كل من يعمل في خدمة المشاريع األميركية
وأهداف السفارة األميركية ،إنما يعمل على تخريب
البلد ومستقبله وهذا ما رفضناه وما زلنا».
وأش��ار إل��ى أنّ «أبشع ما يفعله فريق لبناني
هو وضع نفسه في خدمة مشروع تمزيق لبنان،
والمشكلة ليست في العالقة مع السفارات والتردّد
إليها ،بل في االمتثال إليها حينما يكون الهدف تمزيق
البلد وهذا العمل مسيء ومعيب ويجب أن يتوقف».
وقال «تأتي جهة وتضع إمكاناتها من أجل فتح
أبواب لبنان على مشاريع خارجية تريد تخريبه،
ولو كانت اإلمكانات لإلصالح والمساعدة واإلنقاذ
لما تكلمنا ،لكن هذا الفريق يجعل من نفسه حصان
ط���روادة لخدمة مشاريع بشعة ،م��ؤك��دا ً أن «هذا
الفريق ج ّند نفسه لتقديم افتراءات وتقارير كاذبة
لألميركيين ع��ن شخصيات وج��ه��ات يختلفون
معها».
من جهته ،لفت الشيخ محمد يزبك خ�لال لقاء
روح��ي في «مركز اإلم��ام الخميني الثقافي» في
بعلبك ،إلى أنّ «الكمين الذي حصل في الطيونة كان
من أجل ج ّر المقاومة إلى حرب أهلية وإلى استعمال
السالح في الداخل ولكن ف ّوتت الفرصة عليهم ولم
يحصل ما أرادوه وكانت الحكمة في تجنيب هذا
الوطن المزيد من المحن».
وقال «على التحقيق أن يأخذ مجراه بين الناس
بالعدل والسوية ،وأالّ يكون تحقيقا ً أو قضاء مسيسا ً
ال في جريمة المرفأ وال في جريمة الطيونة وإ ّنما
يجب العمل بشفافية للوصول إلى الحقيقة وتحقيق
العدالة».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ،النائب محمد

رعد متحدثا ً في بلدة تول الجنوبية
رع��د ،خ�لال رعايته حفل إط�لاق «مركز الفردوس
للتنمية واإلرشاد الزراعي» ،في بلدة تول الجنوبية،
متوجها ً إلى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع
من دون تسميته ،عدم القبول بـ»أن يتمطى أحدهم
ليقول عن كالم سيدنا أنه خراب وك��ذب» ،مضيفا ً
«لسنا بوارد أن نطلب اعتذارا ً من أحد ،لكن إن كان
فيه شرف ،من أخطأ بحق سيدنا عليه أن يعتذر،
وه��و يعرف أن��ه أخطأ ،ألن��ه اعترض على مسيرة
قاض خرج على سلوكيات ومنهجية
قصدت تغيير
ٍ
الصدقية في التحقيق ،اعترض ،كيف تخرجون

على القضاء وكيف تتطاولون على القضاء ،لكن
عندما حصل استدعاء له ألخذ إفادته في المحكمة
العسكرية ،قال أنا ال أذهب إلى القضاء».
وتساءل «أي مصداقية هذه؟ مضيفا ً «أنت تكذب،
أن��ت كالمك خ��راب ،أن��ت تتطاول ليس فقط على
سيدنا بل على البلد ،وأنت تج ّر مقامات من ورائك
حتى تستر عيوبكم وكذبكم وعنصريتكم ودجلكم
على من تدّعون أنكم تقبلون شراكتهم في هذا البلد
( )...وأنتم المحرضون ألعدائنا ضدنا في هذا البلد،
يجب أن يعرف الناس حدودهم».

كرامي :لبنان �س ُيعلن دولة فا�شلة
«تكتل بعلبك الهرمل» :مجزرة الطيونة
ت�ستدعي محا�سبة من امتهن االغتيال والفتن وم�شوار الحلول ال يزال طوي ًال

*خبير اقتصادي ومالي

خفايا
قالت مصادر سياسية إن جبهة الدعم التي
تم تصنيعها للمسار القضائي الذي يقوده
القاضي طارق بيطار قد أصيبت في الصميم
مع موقف رئيس حزب القوات اللبنانية
الرافض للمثول أمام القضاء ثم بموقف
بكركي المساند لموقف جعجع بوجه القضاء
ما طعن بصدقية كل الحملة تحت عنوان
«مهما عال شأنكم امتثلوا للطلب القضائي».

كوالي�س
تسعى عواصم غربية وشرقية لتجميع
معلومات كافية عن األسباب التي دفعت
بالرئيس التركي لقرار إبعاد سفراء عشر
دول غربية في طليعتهم السفير األميركي،
وتساءلت عما إذا كان ذلك تعبيرا ً عن بداية
يأس من مستقبل العالقة بحلف الناتو
ومقدمة لتموضع ثابت مع روسيا وإيران
في سياسات المنطقة.

تكتل بعلبك الهرمل خالل االجتماع
استنكر تكتل «بعلبك الهرمل» النيابي «جريمة
م��ج��زرة الطيونة التي ارتكبها ح��زب «ال��ق��وات
اللبنانية» ورئيسها» ،مؤكدا ً أنها «جريمة موصوفة
تسعى من خاللها القوات إلى زجّ الشعب اللبناني
في حرب فتنوية طائفية».
وطالب التكتل في بيان له عقب اجتماعه الدوري
برئاسة النائب حسين ال��ح��اج حسن «ال��دول��ة
اللبنانية خصوصا ً األجهزة األمنية والعسكرية
وال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ب��االس��ت��م��رار ف��ي م�لاح��ق��ة القتلة
ّ
ومشغليهم والمسؤولين عنهم وسوقهم
المجرمين
إلى العدالة ،وتقديمهم للمحاكمة في أقرب فرصة
حفاظا ً على السلم األهلي».
وأش��اد بـ»الخطاب الحكمة المفصلي لألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،لناحية
دعوته إل��ى التحلّي بالصبر والبصيرة لفويت
الفرصة على أعداء لبنان الخارجيين والداخليين
المتربصين بلبنان شراً» ،الفتا ً إلى أن «هذا األمر
يستدعي محاسبة وطنية لهذه الجهة التي امتهنت
وم��ا ت��زال عمليات االغ��ت��ي��ال والفتن وال��ح��روب
الخاسرة وتفويت الفرصة على المشروع الصهيو
 أميركي الهادف دوما ً إلى خنق لبنان وإسقاطهفي حرب أهلية ال ُتبقي وال تذر».
وجدّد مطالبته بـ»رفع التعديات عن محطات
تحويل الكهرباء وآبار المياه في المحافظة ،وأن
تتحمل الجهات المعنية من وزارة الطاقة والمياه
ومؤسسة كهرباء لبنان مسؤولياتها لناحية زيادة

كرامي مع المرشحة القوال
ساعات التغذية الكهربائية والمائية في مختلف
مدن وبلدات المحافظة» ،الفتا ً إلى «ض��رورة أن
تقوم وزارة االقتصاد مع البلديات واتحاداتها
بالعمل على معالجة ملف مولدات الكهرباء وفق
القوانين المرعية اإلج��راء ،وذلك تخفيفا ً لألعباء
المالية واالقتصادية على المواطنين الذين تآكلت
قدراتهم الشرائية إلى نسبة  80في المئة».
كما دعا «المعنيين في الحكومة ووزارة التربية
خ��ص��وص�اً ،إل��ى ض���رورة اإلس���راع ف��ي معالجة
كلفة النقل على األهل والمعلمين وأف��راد الهيئة
التعليمية بما يسمح للعام الدراسي باالنطالق
ويسمح لقطاع التعليم أن يبقى حيويا ً حفاظا ً على
الجودة في التعليم والتعلم».
و أكد «ض��رورة إخ��راج البطاقة التمويلية إلى
حيز التنفيذ ،على قاعدة تخفيف المعاناة عن
غالبية الشعب اللبناني الذي بات أسير األزمات
االقتصادية والمعيشية الكارثية ،وذلك بما يؤ ّمن
له الح ّد األدن��ى من الصمود في مواجهة سياسة
اإلفقار والعقوبات التي فرضتها عليه وتفرضها
منظومة الفساد المدعومة من إدارة البيت األبيض
وتواطؤ بعض دول الخليج».
وبمناسبة المولد النبوي ،دع��ا التكتل إلى
«االبتعاد عن الفرقة والكراهية حيث العمل على
تحويل المحنة التي يم ّر بها لبنان إل��ى منحة
ربانية جامعة لمواجهة المخاطر الداخلية التي
تتهدّده».

أعلن رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي،
«دعم التيار للمرشحة المحامية ماري تيريز القوال
لمقعد نقيب المحامين في طرابلس والشمال «،
مشيرا ً إل��ى أن «ال��ق��وال هي مرشحة تيار المردة
وحكما ً مرشح تيار المردة هو مرشحنا ودعم القوال
هو أيضا ً من باب الوفاء بما يشبه وع��دا ً من عمر
كرامي».
كالم كرامي جاء خالل عشاء أقامه المحامي جمال
إشراقية على شرف المرشحة القوال في طرابلس.
وأكد أن «لبنان سيُعلن دولة فاشلة ،خصوصا ً أن
ما يُعلن عن صندوق النقد الدولي والجهات المانحة
قد أطلق رصاصة الرحمة على هذه السلطة وعلى
هذه الحكومة بقولهم أن ال أموال وال مساعدات قبل
االنتخابات النيابية المقبلة باعتبار أن ال ثقة أبدا ً
بالسلطة الحالية».
واعتبر أن «خرق الدستور في لبنان أصبح هو
القاعدة ال االستثناء» ،مضيفا ً «المطلوب اليوم قبل
المطالبة بتعديل أو بتغيير هذا الدستور وتعديالته
في مؤتمر الطائف هو العودة إلى تطبيق الدستور
فعالً ال قوالً ،واالحتكام إلى القضاء».
وعن االنقسام حول عمل المحقق العدلي طارق
البيطار ،قال كرامي «أنا كسياسي لدي ارتياب حول
االستنسابية والخلل باألولويات في عمل القاضي
البيطار وأريد الكلمة الفصل وهي الكلمة التي يقولها
أهل القانون».
وختم «إن هموم اللبنانيين والطرابلسيين تحديدا ً

ليست دستورية أو قانونية بل هي هموم معيشية
تتمثل ب��أدن��ى متطلبات األك��ل وال��ش��رب م��ا يُهدّد
االستقرار االجتماعي ،وأن هذا الواقع كفيل بإنهاء
لبنان ونشر الفوضى في البالد» ،سائالً «أين حكومة
معا ً لإلنقاذ من كل ذلك؟ تراها بحاجة هي نفسها
لإلنقاذ اليوم ،فاللبنانيون سئموا االنتظار على وعود
معسولة تطير عند أول استحقاق حقيقي ،فالح ّل كان
بحسب من وعدونا بالحلول ،أنه يبدأ حين تنتهي
االنتخابات األميركية ثم اإليرانية ثم السورية ثم
المفاوضات اإليرانية االميركية ،وغيرها من مواعيد
ال تأتي ،وقالوا إن الح ّل هو تشكيل حكومة فقط،
ونحن قلنا إن بداية الح ّل الطويل يكمن في تشكيل
حكومة كخطوة أولى في مشوار صعب يعيد األمور
في لبنان إلى وضعها السابق ،لكن لألسف المشوار
ال يزال طويالً وبحاجة لتضافر جهود الجميع».
على صعيد آخر ،استقبل كرامي وفدا ً من متطوعي
الدفاع المدني ،الذين شرحوا معاناتهم ج ّراء عدم
تنفيذ الوعود في ظ ّل األزمة االقتصادية واالجتماعية
الصعبة واالرتفاع الجنوني لسعر صرف الدوالر
وأسعار المحروقات والمواد الغذائية وغيرها.
بعد اللقاء ،قال كرامي «استمعت إلى مطالبهم
المحقة والمزمنة وإل���ى اإلج��ح��اف ال�لاح��ق بهم
ووعدتهم بالسعي إلنصافهم .كانت فرصة لكي أعيد
تأكيد الدور اإلنساني والوطني الكبير الذي يقوم به
الدفاع المدني خصوصا ً المتطوعين الذين يش ّكلون
ركيزة من ركائز األمان الوطني».

الوطن
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«القومي» :ت�صنيف  6جمعيات فل�سطينية ب�أنها «�إرهابية»
تمهيد لممار�سة الإرهاب ّ
�ضدها وعلى الم�ؤ�س�سات الدولية �أن تتحرك فور ًا

وفد من قيادة «القومي»
ع ّزى نقوال بوفاة �شقيقه

3

تحية للأ�سرى الفل�سطينيين الذين ك�سروا غطر�سة االحتالل و�أجبروه على الر�ضوخ لمطالبهم
أشار عميد اإلعالم في الحزب السوري القومي اإلجتماعي معن جمية
إلى أنّ اإلرهاب الصهيوني ُيمارس ض ّد أبناء شعبنا في فلسطين أفرادا ً
ومؤسسات وجمعيات ،منذ احتالل فلسطين إلى اليوم .وأن إحتالالً
صهيونيا ً عنصريا ً ارتكب مئات المجازر اإلرهابية من دير ياسين إلى
بحر البقر إلى صبرا وشاتيال ،هو اإلرهاب بعينه.
ورأى عميد اإلع�ل�ام ف��ي بيان أنّ تصنيف ال��ع��دو الصهيوني لست
جمعيات أهلية فلسطينية كتنظيمات «إرهابية» ،ال قيمة قانونية له على
اإلطالق ،فكيان العدو بر ّمته هو كيان إحتاللي إغتصابي إجرامي ،وال
يمكن أن يحظى هو أو أي من مؤسساته بأي نوع من أنواع الشرعية.
ل��ك��ن ،م��ا ه��و م��ؤك��د أنّ ه��ذا التصنيف يكشف ن��واي��ا مبيّتة ل��دى العدو
بممارسة اإلره���اب ض�� ّد ه��ذه الجمعيات لمنعها م��ن ت��أدي��ة دوره��ا في
مساعدة أبناء شعبنا على الصمود داخ��ل األرض المحتلة ،وه��و دور
كفلته ك ّل المعاهدات والمواثيق الدولية.
واعتبر عميد اإلعالم أنّ تسخير العدو الصهيوني ألجهزته اإلرهابية
من «الشاباك» إلى ما تس ّمى «هيئة مكافحة اإلرهاب» لضرب الجمعيات
والمؤسسات الشعبية الفلسطينية هو دليل على الطبيعة العنصرية
الصهيونية الممتلئة حقدا ً وكراهية ضد شعبنا وأمتنا .وه��ذا ما يملي

على أبناء شعبنا مزيدا ً من التعاضد والوحدة وتصعيد (وسائل) النضال
وأعمال المقاومة ،لالنتصار في معركة المصير وصراع الوجود.
وق��ال عميد اإلع�ل�ام :ندعو المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق
اإلنسان إلى التحرك الفوري وإدان��ة االحتالل الصهيوني ال��ذي يم ّهد
من خالل وصم الجمعيات الفلسطينية باإلرهاب ،إلى ممارسة أشنع
وأفظع أنواع االضطهاد واإلرهاب ضد هذه الجمعيات ،حصارا ً وقتالً
وإجراماً.
وف��ي السياق ،حيا عميد اإلع�ل�ام ،أهلنا المقاومين داخ��ل فلسطين
المحتلة على صمودهم ومواجهتهم لقوات االحتالل وقطعان المغتصبين
في حرب لن تنتهي إال بتحرير كامل أرضنا القومية ،مؤكدا ً أنّ خيار
الصمود والمقاومة هو المنتصر دائماً ،وها هم أس��رى حركة الجهاد
االسالمي في معتقالت العدو الذين خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام
لمدة تسعة أي��ام ،بروحية واح��دة ،استطاعوا كسر غطرسة االحتالل
وإجباره على الرضوخ لمطالبهم ،فانتصرت إرادة أبناء األرض  -أبناء
الحياة على صلف وجبروت المحتل الغاصب ،فتحية لهؤالء األسرى
األبطال الذين فرضوا معادلتهم بقوة اإلرادة والقرار.

«التنمية والتحرير» :ال مب ّررات جوهرية
لرف�ض تعديالت قانون االنتخاب
رأت كتلة التنمية والتحرير أن «هناك
من يستمر في استخدام قوانين انتخابات
تعتمد لغة التحريض واإلث��ارة والشحن
الطائفي والمذهبي» ،معتبر ًة أن الرفض
الذي واجه التعديالت على قانون االنتخاب
الحالي ال مب ّررات جوهرية لها.
وج���ه النائب أن��ور
وف��ي ه��ذا اإلط����ارّ ،
الخليل رس��ال��ة إل��ى رئيس الجمهورية
العماد ميشال ع��ون عبر صفحته على
«تويتر» ،ق��ال فيها «ال «فخامة الرئيس
حرصكم على الدستور ك ّنا ن��ود أن نراه
شامالً وليس انتقائياً .نسأل فخامتكم لماذا
أخلّيتم بموجباتكم الدستورية وتقاعستم
عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
ألنتخاب  11نائبا ً بدال ً من الذين استقالوا
من المجلس الحالي؟ لماذا يحرم تياركم
شبابنا في سن  18من حق المشاركة في
االنتخابات المقبلة؟».
من جهته ،أشار النائب الدكتور قاسم

هاشم في تصريح ،إلى أن «البعض يحاول
استثمار ك��ل م��ا يتوافر ل��ه م��ن أساليب
وإمكانات لبناء شعبوية انتخابية ولو
بالعودة إلى مساحات اإلثارة والتحريض
والشحن السياسي والطائفي ،وذلك سعيا ً
لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب
االستقرار الوطني».
وأض���اف «م��ا نشهده ف��ي ه��ذه الفترة
من تطورات ومواقف تكاد تأخذ البلد إلى
مزيد م��ن ال��ت��وت��رات ف��ي ح��ال ل��م يتحكم
الوعي وإدراك مخاطر ما قد تقودنا اليه
بعض السياسات والرهانات الخاطئة
التي تضع الوطن على حافة الهاوية ،في
ظ� ّل األوض��اع المتردية بكل مستوياتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وما
ّ
يدل على ذلك ما حصل األسبوع الماضي
م��ن سفك دم��اء ل�لأب��ري��اء وم��ح��اول��ة أخذ
البلد إلى فتنة وقتال داخلي لوال الحكمة
والوطنية لدى القادة الذين سارعوا إلى

ّ
العض على الجراح ولملمة ذيول ما حصل،
مع تأكيد ضرورة كشف حقيقة ما حصل
لينال المرتكبون جزاءهم أيا ً كانت حدود
مسؤوليتهم».
وأك��د أن «المطلوب معالجة سريعة
وإيجاد مخرج لقضية أوصلت األمور إلى
هذا االنحدار» .وأش��ار إلى أن «هناك من
يستمر في استخدام قوانين انتخابات
تعتمد لغة التحريض واإلث��ارة والشحن
الطائفي والمذهبي والحزبي وفتح أبواب
المال السياسي لتسجيل أرب��اح نيابية
ول��و على حساب بناء وط��ن يقوم على
مفهوم المواطنة والوصول إلى وطن الحق
والعدالة .وه��ذا يحققه قانون انتخابات
يعتمد لبنان دائرة واحدة أو دوائر واسعة
ودائما ً خارج القيد المذهبي وانطالقا ً من
الدستور ،وه��ذا لم يحصل لألسف ورغم
ذل��ك واج��ه��ت التعديالت على القانون
الحالي السيء رفضا ً من البعض من دون

مب ّررات جوهرية».
على صعيد آخ���ر ،أك��د ال��ن��ائ��ب محمد
نصرالله أن «الكهرباء من معمل عبدالعال
حق مكتسب ألبناء القرى والبلدات المجاورة
لنهر الليطاني ،وال��ت��ي تدفع ثمن اآلث��ار
السلبية للشوائب التي يحملها الليطاني،
وبعد أن وصلت التغذية بالكهرباء إلى ما
يقارب الصفر في كثير من المناطق ،تف ّتحت
العين على هذه المنطقة التي تستفيد من
المعمل ،وبدأت المطالبات لالستفادة من
المعمل ،لكن إمكانات المعمل ال تسمح
بإضافة قرى جديدة على هذا الخط».
أض��اف «وف��ي هذا اإلط��ار ،قمنا بتحرك
يتطابق مع الزميل وائل أبو فاعور كل على
المس بالقرى
ح��دة ،وال��ذي يقضي بعدم
ّ
التي تستفيد حاليا ً من المعمل والعمل
على تقوية بعض ال��م��ح � ّوالت لتستفيد
قرى أخرى ،لكن ليس على حساب القرى
المستفيدة حالياً».

«يحاول ا�ستغالل تفاهم مار مخايل لزرع الفتن»

«�أمل» :ت ّيار الف�ساد يخلق �سيناريوات وهمية
للتغطية على جرائمه ال�سيا�سية والمعي�شية
ردّت حركة «أم��ل» على «التيار الوطني
الح ّر» واصف ًة إياه بـ»تيار الفساد» واعتبرت
أن ه��ذا «التيار في ظ � ّل البطالة واإلرب��اك
السياسي والشعبي الذي يعيشه ،يحاول
الهروب وخلق سيناريوات وهمية وفاشلة
من عقله المريض للتغطية على واقعه وعلى
ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق
اللبنانيين».
وقالت الحركة في بيان أول من أمس «لم
يعد يخجل التيار الوطني الح ّر في بياناته
من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البالد
خالل عهده وصوال ً إلى قعر جهنم ،وفق ما
ّ
بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه
الشهير .وب��ات هذا التيار في ظل البطالة
واإلرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه،
يحاول الهروب وخلق سيناريوات وهمية
وفاشلة من عقله المريض للتغطية على
واقعه ،وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية
ومعيشية بحق اللبنانيين .وهو تيار يحاول
استغالل تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع

والمس بالتحالف المتم ّثل بالثنائية
الفتن
ّ
الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله ،والذي
تع ّمد ب��دم��اء ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن سقطوا في
ليجسدوا عمقه
الطيونة جنبا ً إل��ى جنب
ّ
في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة
السوداء برئاسة سليم جريصاتي ،والتي
ُتح ّرك و ُتدير عمل القاضي طارق البيطار،
وف��ي مواجهة منطق التعصب واالن��ع��زال
الطائفي ال��ذي يعيشه التيار وجمهوره،
وه��و ال��ذي يعرف تماما ً أننا لم نتحالف
يوما ً مع حزب القوات اللبنانية ،فيما سارع
الهثا ً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه
لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى
الرئاسة ،في تجاوز واضح لكل الشعارات
السياسية التي يرفعها .ونحن الذين رفضنا
وصوتنا بورقة بيضاء ألننا ك ّنا نعلم يقينا ً
أن تيارا ً بهذه العقلية لن يوصل البالد إالّ لما
وصلت إليه من تراجع سياسي واقتصادي
وحتى فى أخالقيات العمل الوطني».
أض���اف «إن ال��ح��رك��ة ك��م��ا ك��ان��ت على

ال���دوام ،لديها ال��ج��رأة وال��ق��درة بالتعبير
عن موقفها بشكل واض��ح وصريح ،داخل
المجلس النيابي وخارجه ،وهذا ما عبّرت
عنه في الجلسة األخيرة حيث أيدتها معظم
الكتل النيابية ،إن كان لناحية موعد إجراء
االنتخابات والذي أتى بشبه إجماع سوى
من التيار أو بحق المغتربين في المشاركة
بالتصويت ،والذي يعمل التيار بشكل حثيث
على استغالل توقيع رئيس الجمهورية
وحقه الدستوري من أج��ل ال��ه��روب منها
وتطيير االنتخابات النيابية أساسا ً لخوفه
من التح ّوالت الحاصلة في بيئته».
وتابعت «وإن كل ما ورد في بيان التيار ور ّد
الرئيس ما هو إالّ تغطية وهروب ،فالحريص
على الحقوق الدستورية لألجيال اللبنانية
ال يحرم الشباب في سن  18من المشاركة
ف��ي االنتخابات وال يهرب م��ن التصويت
المعجل للكوتا النسائية ،والذي
على صفة
ّ
يشهد جميع النواب واإلع�لام على موقف
نواب التيار في الجلسة األخيرة حولها .وألن

تيار الفساد بات محترفا ً في سرقة المواقف
وتشويهها ،ها هو يحاول أن يسرق الموقف
من تعديالت قانون القرض من البنك الدولي
حول دعم األسر الفقيرة ،والذي تقدمت به
كتلة التنمية والتحرير عبر النائب علي
حسن خليل ل�لإس��راع ف��ي ال��ب��دء بتطبيق
البطاقة التمويلية  ...ليتقدم التيار باالقتراح
نفسه في محاولة للحاق باألمر».
وختمت «أخ��ي��راً ...األج��دى بمن يدّعي
ال��ح��رص على التمثيل أن ي��س��أل رئيس
الجمهورية عن إخالله بموجباته الدستورية
بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة النتخاب أحد عشر نائبا ً ب��دال ً من
النواب الذين استقالوا».
إل��ى ذل��ك ،اعتبر ال��وزي��ر السابق سليم
جريصاتي في بيان ردا ً على حركة أمل ،أن
«من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام
المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك
بإمالء من «غرفة سوداء» بإدارتي وإشرافي.
كاد المريب أن يقول خذوني».

«الوطني الحرّ» :من تباهى ً
زورا بدعم الق�ضاء
تهرّب من المثول �أمامه ويحمي مطلوبين في قلعته
جدّدت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الح ّر»« ،إدانتها
مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة» ،بما
وصفته«وجهيهااالستفزازيواإلجراميوالتيشهداللبنانيون
على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب» ،مؤكد ًة في
«تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية
المقابل
ّ
تواطؤ الطيونة .هذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط
التماس ومتاريس النار والدم» ،الفت ًة إلى أن «من تباهى زورا ً
بدعم القضاء ته ّرب من المثول أمامه للشهادة ويعمد إلى
حماية العديد من المطلوبين ،في تص ّرف أق ّل ما يقال فيه إنه
يك ّرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة ،ال
سيما مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة».
وأعربت في بيان إثر اجتماعها ال��دوري إلكترونيا ً أول
من أم��س ،برئاسة النائب جبران باسيل ،عن «تقديرها
لمبادرة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في
ر ّد التعديالت التي أدخلتها األكثرية النيابية على قانون
االنتخاب فأسقطت منه البنود اإلصالحية األساسية».
واعتبرت أن «إلغاء الكوتا االغترابية أي المقاعد الستة
المخصصة للمنتشرين في الدائرة  ،16أدى إلى حرمانهم من
ّ
مكسب إستراتيجي ومن حق منحهم إياه القانون بأن يتمثلوا
في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشر ًة في دول االنتشار
وينقلون مطالبهم ويش ّرعون لحاجاتهم ،مع العلم أن القانون
بصيغته األساسية يحفظ لهم حق االق��ت��راع في الدوائر
االنتخابية الـ 15داخل لبنان إذا أرادوا ذلك» ،الفت ًة إلى أن
«الصيغة التي أق ّرتها األكثرية النيابية إللغاء هذا الحق وفق
عبارة استثنائيا ً لم ّرة واحدة هي فضيحة قائمة بذاتها».
وأشارت إلى أن «إلغاء البطاقة الممغنطة ،يعكس رغبة

غير إصالحية ،أ ّم��ا ح��ذف الميغاسنتر فيؤدي حكما ً الى
تراجع نسبة االقتراع ،وزيادة التأثير السياسي والمالي على
المقترعين».
وقالت «أسقطت األكثرية الرافضة لإلصالحات إدراج
اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون كحافز
لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية.
لذلك ،تقدم تكتل لبنان القوي الجمعة بإقتراح قانون يهدف
إلى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح
المختلطة ترشيحا ً بشكل فوري وإلزامي ودائ��م ،وباعتماد
كوتا نسائية في الدورة المقبلة من  16مقعدا ً على دورتين
متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ
المساواة الجندرية».
واعتبرت أن «تقديم موعد االنتخاب إلى  27آذار يحمل
تعديا ً على صالحيات السلطة التنفيذية التي أُنيط بها تحديد
موعد االنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة ووزي��ر الداخلية ،إل��ى جانب أن��ه يحرم
 10685لبنانيا ً ّ
حق االنتخاب بعدم إدراج أسمائهم على
اللوائح االنتخابية في شهر آذار على الرغم من بلوغهم سن
الـ 21عاماً ،إضاف ًة إلى تعريضه العملية االنتخابية لمخاطر
عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف خصوصا ً في المناطق
الجبلية في شهر آذار».
ودعت الهيئة المجلس النيابي إلى «المسارعة في معالجة
األولويات االجتماعية والمعيشية في ظ ّل الرفع الكلّي للدعم
وال سيما عن المحروقات ،عبر المبادرة الى إق��رار اقتراح
القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي والذي يرمي إلى
تحرير قرض البنك الدولي البالغ  246مليون دوالر أميركي

والهادف إلى مساعدة العائالت األكثر فقراً ،كما إلى إقرار
اقتراح قانون المساعدة االجتماعية لموظفي القطاع العام
الذي تقدم به التكتل سابقاً ،وذلك في انتظار صدور وتوزيع
البطاقة التمويلية التي ال تزال تعترضها عقبات مرفوضة من
جانبنا».

بالغ بحث وتح ّر
بحق خالد ال�ضاهر
سطر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية
القاضي هاني حلمي الحجار ،بالغ بحث وتح ٍر لمدة شهر
بحق النائب السابق خالد الضاهر ،بعد ضبط كمية من
األسحلة الحربية والذخائر لديه تتجاوز موضوع الحماية
الشخصية.
وادّع��ى الضاهر في مؤتمر صحافي عقده بدارته في
ببنين ،أن هذا السالح للدفاع عن النفس ،وقال «إن السالح
الذي أُخذ من بيتي لن أتخلّى عنه وهو سالح للدفاع عن
النفس والوطن ،ولن نسمح أن يسيطر علينا أي مشروع
إقليمي» .أضاف «إ ّما أن نعيش في كرامتنا أو تكون قدوتنا
شمشون .علي وعلى أعدائي يا رب .لن نرضى ّ
الذل واإلهانة
واالستهداف».

الوفد القومي مع النائب نقوال وعائلته
قدّم وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي العزاء في صالة كنيسة مار تقال  -جل الديب إلى النائب
السابق د .نبيل نقوال وعائلته بوفاة شقيقه المرحوم سبع نقوال.
ض ّم الوفد إلى رئيس الحزب وائل الحسنية ،رئيس المجلس األعلى سمير رفعت ،رئيس الكتلة القومية
االجتماعية النائب أسعد حردان ،ناموس المجلس األعلى سماح مهدي ،والع ُمد وأعضاء المجلس األعلى :رامي
قمر ،بطرس سعادة ،د .جورج جريج وسمير عون.

وفد من قيادة «القومي» ع ّزى «ال�شعبية»
بوفاة المنا�ضلين �أبو علي ح�سن و�أبو رامي �سميح

الوفد القومي خالل تقديم التعازي لـ الشعبية
قام وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي
بتقديم واجب العزاء إلى مسؤول الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال وقيادة
الجبهة بوفاة المناضلين حسن داوود العلي (أبو
علي حسن المختار) ومحمد إسماعيل رزق (أبو رامي
سميح) ،وذلك في قاعة الشهيد أبي علي مصطفى في
مخيم مار إلياس  -بيروت.
ضم الوفد كال من ناموس المجلس األعلى سماح
مهدي والعميد وهيب وهبي اللذين نقال إلى قيادة
الجبهة تعازي رئيس الحزب وائل الحسنية.
ود ّون مهدي الكلمات التالية في سجل التعازي:
« رف��ق��اء ال��س�لاح األع���زاء ف��ي الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين،
آلمنا كثيرا ً رحيل المناضلين أب��و علي حسن
وأبو رامي سميح في أكثر األوق��ات التي تحتاجهما
فلسطين واألمة .لكننا في الوقت عينه نؤمن أنهما كما
كل المناضلين يذهبون ليكونوا اآلن جزءا ً من وجدان
األمة وتاريخها وديمومة صراعها في سبيل تحقيق
الهدف األسمى بتحرير كل أرضنا المحتلة.
عزاؤنا أنّ المناضلين الراحلين تركا بعدهما من
يحمل الراية بأمان ومسؤولية حتى ترتفع خفاقة
فوق أرضنا الفلسطينية من البحر المالح غربا حتى
البحر األملح شرقاً».

مهدي يدون كلمة في سجل التعازي

ميريام �سكاف في ذكرى زوجها:
لم يعرف من ال�سلطة �إ ّال م�صلحة النا�س
أح��ي��ت «ال��ك��ت��ل��ة الشعبية»
الذكرى السادسة لرحيل الوزير
والنائب السابق إلياس سكاف،
بقداس وج ّناز أُقيم في كنيسة
سيدة النجاة في زحلة وترأسه
راع��ي ابرشية الفرزل والبقاع
المطران يوسف درويش.
وبعد ال��ق��داس ،ألقت رئيسة
«ال��ك��ت��ل��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة» م��ي��ري��ام
س��ك��اف كلمة اس��ت��ع��ادت فيها
«مزايا الراحل وأياديه البيضاء
التي لم تتلوث بفساد السلطة»،
وق���دّم���ت ال��ش��ك��ر ل��ـ»ال��ح��ض��ور
الكريم ومحبي سكاف الذين
يعرفون قيمة الوفاء» ،مؤكد ًة
أن «ال��ك��ت��ل��ة ل��م ت��ح��د ع��ن خط
الوزير الراحل ولم تبدّل لونها
أو تساوم على قضاياها وكان
خطها ه��و ال��وق��وف إل��ى جانب

الناس ونقطة على السطر مهما
كانت االعتبارات والحساسيات
السياسية ومراعاة األطراف».
ووصفت السلطة بأنها «سلطة
حرامية سرقت شعبها نهبت
أم��وال��ه وراح���ت ت��ت��ج��ادل على
تدقيق جنائي» ،معتبر ًة أن «كل
ذلك هو استعراض مسرحيات
فالكل يعلم ان الحرامي ال يزال
يم ّثل دور الحامي».
وإذ أك��دت أنها م��ع التدقيق
واستعادة األم���وال المنهوبة،
قالت في الوقت نفسه ،إنها «مع
اس��ت��ع��ادة السلطة المنهوبة،
وهذا الهدف لن يتحقق إالّ عبر
عملية ديمقراطية بدأها الشباب
في الجامعات».
وعن تهمة االقطاع والبيوت
السياسية ،قالت سكاف «إن

ه��ذا البيت شاهد على مراحل
ك��ان��ت فيها السياسة بخدمة
الشعب وكان فيها إيلي سكاف
ال يعرف من السلطة إالّ مصلحة
الناس وليس مصلحته الخاصة
وال ي��ح��ارب بسالح الطائفية،
وإذا ك��ان ه��ذا هو االق��ط��اع نعم
أن���ا أف��ت��خ��ر أن��ن��ي أن��ت��م��ي لهذا
االقطاع».
وخاطبت سكاف الجيل الذي
لم يعاصر حقبات سابقة قائل ًة
«إن عائلة س��ك��اف م��ن إلياس
الج ّد إلى جوزيف فإلياس اإلبن
كانت مج ّندة بخدمة الناس ولم
تستعمل بدعة ادع��اء التمثيل
أ ّم���ا إي��ل��ي س��ك��اف ف��ك��ان��ت تتم
محاربته في ماله وعقاره ومع
ذلك كان يخرج لقول ال للفساد
والتبعية».

«هيئة �أبناء العرقوب» :المزارع المحتلة
غير قابلة للتفاو�ض والمقاي�ضة
ح ّذرت «هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا» في
بيان ،المسؤولين من «أي تهاون أو تخلّي عن الحقوق
وخصوصا ً في األراضي اللبنانية المحتلّة في مزارع
شبعا وتالل كفرشوبا والغجر وكل شبر وحبّة تراب
في الجنوب ال تزال تحت االحتالل».
ون��ب � ّه��ت ف��ي ب��ي��ان م��ن «خ��ط��ورة التسريبات
والمعلومات التي يت ّم التداول بها منذ زيارة رئيس
المخابرات المركزية األميركية وليم بيرنز إلى لبنان
في شهر أيلول الماضي وص��وال ً إل��ى زي��ارة رئيس
الوفد األميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم

الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس
هوكشتاين» .وأكدت أن «المطلوب من المسؤولين
توضيح وشرح حقيقة ما يتم تداوله عن اقتراحات
أميركية تستهدف المقايضة على أرضنا المحتلة في
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا».
وش��ددت الهيئة على «االحتفاظ بحقها وبحق
أهالي المنطقة في محاسبة ومالحقة أي مسؤول
بمختلف الوسائل القانونية ،يتبين أنه تنازل أو
تخلّى عن حقوقنا التي ُتعتبر ج��زءا ً من السيادة
الوطنية غير قابلة للتفاوض».
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ن�شاطات

معر�ض �سورية الدولي للإعالم والإعالن والطباعة «ميديا �إك�سبو �سيريا» اختتم �أعماله
عميد االقت�صاد في «القومي» طارق الأحمد :م�شاركة «البناء» �أ�سا�سية لمواكبة الحالة الإعالمية الع�صرية

مشهداني مستقبالً األحمد وميماس وحابو

وفد القومي في جناح البناء

اختتم معرض سورية الدولي لإلعالم واإلعالن والطباعة «ميديا إكسبو سيريا» بدورته الثالثة
أعماله وتميز بكثافة عدد المشاركين والز ّوار من مختلف القطاعات.
وفي ختام المعرض ،قال المدير العام لمجموعة مشهداني الدولية المنظمة للمعرض خلف
مشهداني في تصريح مخاطبا ً المشاركين« :أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمشاركتكم الكريمة
وحضوركم المميز بكل أشكاله ومعانيه ولما قدمتموه من دعم ورعاية من أجل إنجاز هذه الفعالية
في وقت عصيب تشهد فيه سورية ما تشهد».
أضاف« :نجحنا لكم ومن خاللكم ،ومعكم نكبر ونتشرف بأن تكونوا شركاء مشهداني الدائمين.
شركاء في صناعة النجاح وفتح آفاق جديدة باتجاه األمل وبناء جسور من المحبة مع كل من يمد
يد العون ويفسح المجال أمام كل من يعمل في سبيل الوطن الغالي».
وختم« :نشكركم من القلب ومعا ً إلى مزيد من المعارض والنشاطات والفعاليات ويش ّرفنا أن
تكون مشهداني الدولية منصتكم الحقة وخياركم األكيد».
وتميّز المعرض بكثافة الز ّوار من المهت ّمين واالختصاصيين الذي جاؤوا لالطالع على أحدث
ما يقدمه المعرض والمؤسسات المشاركة فيه في مجاالت اإلعالم والطباعة واإلعالن والنشر
والفنون التشكيلية.
غص جناح جريدة «البناء» ،على مدار أيام المعرض األربعة ،بالزائرين من شخصيات
وقد ّ
إعالمية واقتصادية واجتماعية وحزبية ،باإلضافة إلى زيارات مشاركين في المعرض من الزمالء
في المؤسسات اإلعالمية المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع اإللكترونية ،وكذلك من دور
النشر .كما زار الجناح عدد من الفنانين التشكيليين.
وفي السياق ،قام وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة عميد االقتصاد في الحزب
طارق األحمد ،ض ّم ناموس عمدة االقتصاد جالو ميماس ومنفذ عام ريف دمشق محمد حابو ،جناح
جريدة «البناء» في المعرض كما كانت للوفد جولة في أرجاء المعرض.

ورأى العميد طارق األحمد في تصريح «أنّ مشاركة جريدة البناء ،وهي جريدة الحزب السوري
القومي االجتماعي العريقة والملتزمة بالقضايا القومية وقضايا المقاومة ،هي مشاركة هامة
التخصصية في الوقت الذي تنهض فيه
جدا ً ألنّ المشاركة في المعارض ،خاصة هذه المعارض
ُّ
سورية بعد حرب شرسة قامت عليها منذ أكثر من عشر سنوات تم ّكن الجريدة من مواكبة الحالة
اإلعالمية العصرية».
وأضاف« :إنّ الحالة المقاومة وااللتزام بالمواقف يدفعان جريدة البناء وك ّل القائمين عليها وك ّل
رفقائنا إلى العمل ليالً نهارا ً وفي أصعب الظروف ،وقد دفعوا الغالي والنفيس من أجل المحافظة
على هذا الخط ،ونتيجة لهذا السهر والجهد أصبح لهم وللجريدة هذا الرصيد الكبير عند القراء.
اآلن علينا مواكبة الحداثة والحالة اإلعالمية العصرية في إيصال المعلومة المقاومة التي من حقنا
بل واجبنا إيصالها إلى ك ّل الناس».
ولفت األحمد إلى «أنّ المشاركة في المعارض التقنية هي أمر أساسي نعتبره طريقا ً جيدا ً
وعصريا ً يمكن أن يحقق لنا نتائج فعالة جداً».
وشكر عميد االقتصاد في «القومي» مجموعة مشهداني «على هذه الفرصة الجميلة والقيّمة
جداً» ،وقال« :نحن نشكرها ليس فقط على دعوة جريدة البناء ،ولكن أيضا ً على أنها أخذت على
عاتقها الدخول في مجال المعارض خالل هذه الفترة العصيبة من الحصار االقتصادي على
سورية ،فهذا التحدّي ليس سهالً ونحن نقدّر هذا األمر ،في حين ينتظر البعض أن تنفتح سورية
بشكل كامل ليتم ّكن من تحقيق أرباح .هذا موقف وطني مهم ويُقدّر للسيد خلف مشهداني الذي
يدرك أنّ هناك حصاراً ،لكنه يؤمن بأنّ هذا الحصار سينتهي».
وكان المعرض الذي ّ
نظمته مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات ،افتتح األربعاء
على أرض مدينة المعارض في دمشق ،برعاية وزارة اإلعالم السورية ،وبالتعاون مع المؤسسة
العربية لإلعالن ،بمشاركة أكثر من ثمانين مؤسسة وشركة من النخبة المتخصصة باإلعالم
واإلعالن والطباعة ومستلزماتها وبمشاركة دولية من األردن ولبنان والعراق وروسيا.

األحمد يدون في سجل الزوار

وفد القومي يجول في المعرض

...يزور الجناح الروسي

...وجناح قناة المنار

دمشق ـ يوسف مطر

زوار في جناح البناء

مشهداني مك ّرما ً البناء

من الندوات التخصصية

...والمنسق اإلعالمي للمعرض الزميل نبيل قدور

زوار المعرض

...ويتوسط المشاركين

تتمات
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كوناكري :انقالب «دومبويا» على «كوندي»
وال�صراع الدولي على الثروات...
} د .علي س ّيد
كان وص��ول «ألفا كوندي» عام  2010إلى الحكم في
انتخاباتٍ ُو ِ
ص َفت بالتنافسية انتصارا ً للديمقراطية ،وإحيا ًء
لتطلعات الغينيين في تحقيق التنمية والرفاه ،بعد أن
باتوا من أفقر الشعوب في واحد ٍة من أغنى الدول اإلفريقية
بالموارد والثروات الطبيعية .غير أنّ أداء «كوندي» جاء
مخيّبا ً لآلمال ،وقبيل انتهاء واليته الثانية م َّ��رر تعديالً
َّ
وترشح بالفعل
دستور ّيا ً يُم ّكنه من الترشح لوالية ثالثة،
وف���از ب��االن��ت��خ��اب��ات ،وق��د راف��ق��ت ذل��ك كله احتجاجات
وأعمال عنف واسعة النطاق راح ضحيتها قتلى وجرحى
يستتب
ومعتقلون ،وفي ظ ّل قبضة أمنية قمعية كاد األمر أن
ّ
لـ «كوندي».
وقبيل أن يُت ّم «كوندي» عامه األول في واليته الثالثة
انقلب عليه واعتقله «ممادي دومبويا» قائد وحدة ال ُّنخبة
ضمن القوات الخاصة الغينية ،وأعلن ح ّل المؤسسات،
وتعطيل العمل بالدستور ،وتشكيل لجنة رئاسية برئاسته
أطلق عليها «اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية» ،وقد
ساق «دومبويا» أسبابا ً تدعوه للقيام بهذا االنقالب ،أبرزها
حسب تعبيره« :الوضع السياسي الرهيب لبلدنا ،واستغالل
القضاء ،وع��دم احترام مبادئ الديمقراطية ،والتسييس
الشديد ل�لإدارة العامة ،فضالً عن الفقر والفساد» ،وقال:
«إننا لن نعهد بالسياسة إلى رجل واحد مجدداً ،فسوف
نعهد بها إلى الشعب ،ومن أجل ذلك فقط أتينا».
انّ للحقيقة وجها ً آخر أمسك عنه أطراف االنقالب حتى
اآلن ،وهنا يثور تساؤل غاية في األهمية تتغيّر باختالف
اإلجابة عنه استراتيجية التعامل مع القضية ،أال وهو :لماذا
انقلب «دومبويا» على «كوندي»؟

 1ـ السياق االستعماري ودالالته

ظلت أراضي غينيا الحالية تحت الحماية ثم االستعمار
الفرنسي ألكثر من  170سنة انتهت باالستقالل رسم ّيا ً عن
فرنسا عام  ،1958غير أنّ الواقع ينبئ بأن االستعمار لم
ينت ِه ليس في غينيا فحسب إنما في العالم أجمع ،وأنّ القوى
االستعمارية وإنْ تخلَّت عن االستعمار العسكري التقليدي
فإنها لم ولن تتخلى عن االستعمار بأشكال جديدة ومتجددة.
ومن ثم يع ّد السياق االستعماري التاريخي لغينيا مؤشرا ً
أول ّيا ً قو ّيا ً على أنه لفرنسا مصالح حيوية كبيرة في غينيا

لم ولن تتخلى عنها ،بل تسعى إلى حمايتها وتعظيمها وعدم
مزاحمتها فيها.

 2ـ السياق السياسي ودالالته

تشهد غينيا اضطرابات سياسية ب��دأت مع التعديالت
الدستورية التي تتيح لـ «كوندي» الترشح لوالية رئاسية
ثالثة ثم ترشحه لها وفوزه بها ،غير أنّ الديناميات السياسية
المصاحبة لهذه العملية تنبئ بأنّ هذه االضطرابات تد ّرجت
من الهدوء النسبي إلى الشدة ،ثم بدأت في العودة إلى الهدوء
النسبي إلى ما قبل انقالب «دومبويا» ،بما مفاده أنّ تلك
االضطرابات لم تكن سببا ً رئيس ّيا ً لالنقالب ،وإال لكان االنقالب
قد ت ّم في أ ْوج شدة هذه االضطرابات بالتزامن مع تمرير
االستفتاء الدستوري أو بالتزامن مع إعالن فوز «كوندي»
باالنتخابات الرئاسية ،وبناء على ذلك فإنّ تراخي االنقالب
لما يقارب  10أشهر بعد إعالن فوز كوندي بواليته الثالثة
وتحقق حالة من الهدوء السياسي النسبي يُعد مؤشرا ً قو ّيا ً
على أنّ االضطرابات السياسية لم تكن سببا ً رئيس ّيا ً النقالب
«دومبويا» على «كوندي».

 3ـ السياق االقتصادي ودالالته

يُع ّد الغينيون من أفقر شعوب العالم ،فدولتهم تحت ّل
المركز الـ  175من أصل  189دولة ت ّم تقييمها بواسطة تقرير
التنمية البشرية لألمم المتحدة؛ حيث يعيش نسبة كبيرة
ج ّدا ً من الغينيين ( )70,3٪تحت خط الفقر .وفي ذات الوقت
تمتلك غينيا قدرا ً هائالً من الثروات والموارد الطبيعية ،فتشير
التقديرات إلى أنّ احتياطيات غينيا من البوكسيت تصل إلى
 25مليار طن متري ،وهو ما يقرب من نصف إجمالي احتياطي
البوكسيت في العالم ،كما تمتلك غينيا احتياطيات ضخمة من
خام الحديد عالي الجودة يبلغ مجموعها  4مليارات طن على
األق ّل تشمل رواسب معدنية مهمة أخرى ،كما تمتلك رواسب
كبيرة من اليورانيوم والماس والذهب ،والنفط وكميات ال
بأس بها من رواس��ب اإلسمنت والنيكل والمنغنيز ،وتقدّر
احتياطيات غينيا من الماس بحوالي  40مليون قيراط ،أما
احتياطيات الذهب وإنْ لم تكن مقدَّرة إال أنّ غينيا أنتجت في
ويشجع
عام  2011حوالي  16ألف كيلو غراما ً من الذهب،
ّ
على التعدين والتصنيع المتصل بهذه الموارد وفرة األنهار
التي تساعد على إنتاج الطاقة الكهرومائية ،وهو ما جعل

�أموال حقوق ال�سحب ( ...تتمة �ص)1
غينيا مطمعا ً للشركات الدولية الكبرى وساحة صراع دولي
من أجل االستحواذ على هذه الثروات.
وبتدقيق النظر في السياسات االقتصادية التي اتبعها
«كوندي» منذ أن تولى الحكم في عام  2010وحتى اآلن،
وبخاصة في ما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر والشركاء
التجاريين نجد أنّ توجهات «كوندي» شرقية ال غربية؛ حيث
حظيت الصين يليها روسيا خالل رئاسة «كوندي» بالنصيب
األكبر من االستثمارات األجنبية المباشرة ،وبخاصة في
مجال التعدين ،ومؤخرا ً ت ّم تمديد عقود بعض الشركات
الصينية والروسية إلى عام  ،2050حيث تشارك  14شركة
صينية ما بين مملوكة للدولة وخاصة في تعدين البوكسيت
في غينيا ،كما استثمرت الشركات الصينية بموجب اتفاقية
مو َّقعة في يونيو عام  2020قيمتها  14مليار دوالر في تعدين
خام الحديد عالي الجودة في مشروعين في جبال «سيماندو»
جنوب شرقي غينيا ،كما دخلت شركة روس��ال الروسية
كمستثمر رئيس أيضا ً في تعدين البوكسيت وتصنيعه.
وبهذا تكون الصين وروسيا قد سحبتا البساط من تحت
أقدام فرنسا التي كانت المستثمر األجنبي األكبر والشريك
التجاري األول لغينيا منذ استعمارها وحتى إلى أول عهد
«كوندي» ،كما أثر ذلك أيضا ً سلبا ً على استثمارات الواليات
المتحدة ف��ي غينيا وعلى واردات��ه��ا منها ،فقد تضاعفت
صادرات غينيا إلى الصين فيما تقلَّصت صادراتها إلى فرنسا
والواليات المتحدة األميركية في عهد «كوندي» مقارنة بما
قبله.
كما يتضح أيضا ً أنّ الصين ُتع ّد المتض ّرر األكبر من إطاحة
«كوندي» ،وليس ّ
أدل على ذلك من خروج الصين وألول مرة
بهذه السرعة والحدّة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون
السياسية للدول الذي تتبعه عاد ًة في سياساتها الخارجية؛
حيث أدان��ت االنقالب على الرئيس «كوندي» بل وطالبت
بإطالق سراحه ،وقد حذت روسيا حذوها ،وهو ما ينبئ
ب��أنّ إطاحة «كوندي» كانت بمثابة ضربة مؤلمة للصين
وروسيا.
أخيراً ،انّ االنقالب الغيني يرجع في المقام األول إلى
أطراف خارجية تأثرت مصالحها الحيوية في غينيا سلبا ً
بانحياز «كوندي» إلى المعسكر الشرقي فسعت إلى حماية
وتعظيم هذه المصالح ،وأنّ هذه األط��راف د ّب��رت االنقالب
وخططت له مستغل ًة في ذلك األطماع الشخصية لبعض
األطراف الداخلية في إزاحة «كوندي» عن السلطة.

الحكومة بانتظار ( ...تتمة �ص)1
السجال حول قانون االنتخابات ليس إال فرعا ً من أصل
هو السجال الذي انفجر على خلفية الموقف من القاضي
طارق بيطار بين حركة أمل والتيار الوطني الحر ،وشكل
الوزير السابق سليم جريصاتي أحد عناوينه وأطرافه،
وتبادل الطرفان اتهامات سقفها مرتفع ،دفعت مصادر
سياسية للتذكير ب��أن ال�خ�لاف بين ح��رك��ة أم��ل والتيار
الوطني الحر بات يشكل مصدر الخلل الرئيسي في الحديث
عن أكثرية نيابية ،وسط تفكك قوى الرابع عشر من آذار،
وحالة التجاذب بين مكونات تحالفات حزب الله التي تشكل
خالفاتها سببا ً كافيا ً لعدم تمثيلها أكثرية نيابية على رغم
امتالك مجموعها للعدد األكبر من النواب ،ففي الشؤون
التشريعية يبدو في أغلب القضايا أن التمسك بالقانون
الحالي شكل نقطة لقاء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني
الحر ومثله الموقف من تعديل سن االنتخاب إلى الثامنة
عشر سنة ،والموقف من المحقق العدلي ط��ارق بيطار،
بينما تلتقي القوات مع أمل والمستقبل واالشتراكي في
الموقف من الدائرة االغترابية وموعد االنتخابات.

في خضم الحرب المستعرة بين المكونات السياسية ،يبدو
واضحا ً أن لم شمل الحكومة ال يزال بعيداً ،علما ً أن رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي يكثف اتصاالته مع المعنيين بهدف تليين مواقف
القوى كافة ومعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء ،بخاصة أن ال
مصلحة ألحد باستمرار الوضع على ما هو عليه.
وفي ظل هذا المشهد ،فإن المسار القضائي يتقدم على ما عداه،
فقضية استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في
ملف أحداث الطيونة من قبل المحكمة العسكرية لتقديم إفادته،
قضائيا ً أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
فادي عقيقي تفاعلت في اليومين الماضيين ،حيث رأى مكتب
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن إشارة مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات
لالستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة
من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا ك��ان التكليف يرتب
استجوابا ً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من
دون أن يكون هناك أي تحديد ألي مهلة زمنية.
ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ»البناء»
يفترض أنه عندما يدعو القضاء أحد األشخاص بصفة شاهد
لإلدالء بإفادته أمامه أن يكون ذلك تم بناء على معلومات ومعطيات
وإفادات مشتبه بهم أو مدعى عليهم أوجبت على القاضي من أجل
إنارة التحقيق أن يستمع إلى هذا الشخص بصفة شاهد ،أما إذا
امتنع الشخص عن الحضور المطلوب بصفة شاهد فيكون أمام
القاضي أحد احتماالت ثالثة:
أن يصرف النظر عن االستماع إلى شهادته في حال تبين له
الحقا ً في ضوء مجريات التحقيق أنه لم يعد من لزوم لالستماع
إلى إفادته وأنه يمكنه االستغناء عنها.
أن يقرر فرض غرامة على الشاهد بسبب امتناعه عن الحضور
بعد تبليغه أصوالً.
أن يقرر إحضار الشاهد بالقوة وبذلك يفترض أن يتم إحضار
الشاهد بواسطة القوة العامة ،علما ً أنه ال يستطيع الشاهد أن يشترط
على القاضي من أجل حضوره واالستماع إلى شهادته شروطا ً
معينة ،من مثل أن يشترط على القاضي أن يستمع إلى شهود آخرين

في القضية ،وهذا األمر يعود إلى تقدير القاضي وهو سيد الملف.
وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ،على
أن «من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ ،والمرتكب يعلم
أنه أخطأ ،ألنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاض خرج عن
سلوكيات الصدقية في التحقيق».
وأض��اف« :اعترض على من خرجوا بالمسيرة ،معتبرا ً أنهم
باحتجاجهم على استنسابية ه��ذا القاضي قد تطاولوا على
القضاء».
وتابع« :أما استدعاؤه (سمير جعجع) لدى المحكمة العسكرية
فيحق له أن يرفض المثول أمامها» ،متسائالً «أي صدقية لديك»؟
معتبرا ً أن «كالمه هراء ،وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا
فقط ،ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم».
ولفت وزير الخارجيةعبدالله بو حبيب ،في مقابلة تلفزيونية،
إلى أن «األحداث التي جرت األسبوع الماضي انعكست سلبا ً على
مسار الحكومة ،وليُصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ
بيروت،القاضي طارق البيطار ،القرار الظني «ويخلصنا» من هذا
الموضوع» ،الفتا ً إلى أن «هناك صعوبة بانعقاد جلسة لمجلس
ي
الوزراء هذا األسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقات 
ومعه عدد من الوزراء إلى خارجلبنان.
إلى ذلك عادت حرب البيانات مجددا ً بين التيار الوطني الحر
وحركة أمل على خلفية أحداث الطيونة والمحقق العدلي طارق
البيطار ورد رئيس الجمهورية لقانون االنتخاب.
وإذ ث ّمن التيار الوطني الحر مبادرة رئيس الجمهورية في
ممارسة حقه الدستوري في رد التعديالت التي أدخلتها األكثرية
النيابية على قانون االنتخاب ،فأسقطت منه البنود اإلصالحية
الوطني الح ّر إدانته «مشهدية الفتنة
األساسية .وجدد التيّار
ّ
الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها االستفزازي
واإلجرامي ،والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في
مجلس النواب .ويؤكدالتيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم
مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة.
في المقابل قالت حركة أمل إن التيار الوطني الحر تيار يحاول
استغالل تفاهم سياسي في م��ار مخايل ل��زرع الفتن والمس
بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله،
والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنبا ً إلى
جنب ،ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة
ال��س��وداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل
القاضي طارق بيطار ،وفي مواجهة منطق التعصب واالنعزال
الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره ،وهو الذي يعرف تماما ً أننا
لم نتحالف يوما ً مع حزب القوات اللبنانية .واعتبرت حركة أمل أن
«كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس (رد الرئيس عون تعديالت
قانون االنتخابات إلى المجلس) ما هو إال تغطية وهروب.
وأشار الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان من جهته ردا ً
على «أمل» إلى أنه «إذا كانت سياسات حركة «أمل» وتموضعاتها
الوطنية واإلقليمية مبنية على مثل ه��ذه االتهامات الزائفة
والمعزوفات المملة ،فهنيئا ً لها وأبواقها اإلعالمية المواقف الفاشلة
بانبهار .من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي
في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بأنه يتحرك بإمالء من
«غرفة سوداء» بإدارتي وإشرافي .كاد المريب أن يقول خذوني يا
إخوة .اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب ،فهو الركن أن
خانتكم أركان».
انتخابياً ،تتجه األنظار إلى جلسة اللجان المشتركة ،في تمام
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلثاء ،وذلك لدرس

العدو يُجري عمليات تفتي�ش في �سجن «عوفر»
ويعتدي على م�سيرة داعمة للأ�سرى في الخليل
اقتحمت ق���وات القمع التابعة إلدارة س��ج��ون العدو
«اإلسرائيلي» أم��س القسم رق��م ( )21في سجن «عوفر»
الصهيوني وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه.
وقال «نادي األسير الفلسطيني» ،في بيان ،إنّ «مواجهة
جرت بين أحد األسرى وسجان ،وعلى خلفية ذلك تواصل
إدارة السجن تهديدها بإعادة اقتحام القسم وعزل األسير
والتنكيل ب��ه ،األم��ر ال��ذي رفضه األس���رى» .وأض��اف« :تم
إغالق السجن بالكامل ،كما أرجعوا وجبات الطعام كخطوة
احتجاجية».
وكانت قوات العدو اعتدت على المشاركين في مسيرة
داع��م��ة ل�لأس��رى ف��ي مدينة الخليل ف��ي الضفة الغربية
الفلسطينية المحتلة.
وكانت مسيرة حاشدة من المواطنين في مدينة الخليل
المحتلة ،انطلقت نصرة لألسرى األبطال في سجون االحتالل
الذين يتعرضون الجراءات عقابية مشددة.
وفي سياق متصل ،اعتقلت ق��وات االحتالل الطالب في
جامعة بيرزيت زياد جمال الشاتي من مخيم جنين بالضفة
الفلسطينية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إنّ «ق��وات االحتالل اعتقلت
الشاتي لدى مروره على حاجز عسكري طيار نصبته قوات
االحتالل على شارع جنين -نابلس».
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رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون االنتخاب .وكان
قد وافق مجلس النواب األسبوع الماضي ،على بند تقريب موعد
االنتخابات النيابية إلى  27آذار المقبل.
وأشارت مصادر متابعة للملف ،إلى أن هناك اتصاالت تجرى
من أجل إجراء االنتخابات في  15أيار المقبل ،معتبرة أن بمعزل عن
التوقيت الذي ال يزال محل اختالف ،فإن التحضيرات لالنتخابات
على المستوى اللوجستي وغيره تفترض أن تكون الحكومة في
حالة انعقاد ،وهذا يعني أن على المعنيين اعتماد سياسة الفصل
بين الملفات القضائية والحكومة لتمرير ما يمكن تمريره على
المستوى االقتصادي من جهة وعلى مستوى االنتخابات من جهة
أخرى وإال سيكون االستحقاق االنتخابي أمام خطر عدم إجرائه.
وأشار وزير الخارجية إلى أن «هناك ضغطا ً دوليا ً كبيرا ً على
إجراءاالنتخابات النيابي ة في موعدها وأنا شخصيا ً مع أن تبقى
في شهر أيار من عام  ،2022فمجلس النواب تنتهي واليته في 21
أيار لذلك فإن االنتخابات ستجرى قبل هذا التاريخ».
وف��ي س��ي��اق رد ال��رئ��ي��س ميشال ع��ون للقانون المتصل
باالنتخابات ،قال الخبير الدستوري عادل يمين لـ»البناء» إن
هذا الرد أتى من ضمن الحق الدستوري العائد للرئيس بأن يعيد
القانون لو رأى ذلك مناسبا ً للمجلس النيابي ،وبذلك يصبح
بحل من إصداره وذلك خالل المهلة المخصصة لإلصدار ،وهذا
ما فعله الرئيس عون ألنه اعتبر أن القانون مخالف للدستور ألنه
يحرم أعدادا ً كبيرة من الناخبين اللبنانيين الذين بعملية تقصير
المهل ال يبلغون عمر الـ  ،21كما أنه يحرم المنتشرين من حقوق
مكتسبة أعطاهم إياها قانون  2017/44بأن يكون لهم ممثلون
في بالد االنتشار ،كما من شأنه أن يقصر مهلة التسجيل أمامهم
في بالد االغتراب ،فضالً عن أنه يعقد عملية إجراء االنتخابات في
 27آذار حيث يكون الطقس عاصفا ً ومثلجاً ،كما هو محتمل وهذا
من شأنه تقليل مشاركة الناس ،وهذا يتناقض مع مبدأ الشعب
مصدر السلطات وحق اللبنانيين باالنتخاب واالنتقاص من مدى
مشروعية العملية االنتخابية.
وأضاف يمين إذا أصر المجلس النيابي على القانون الذي رده
الرئيس عون فيتعين عليه أن يؤمن تأييد الغالبية المطلقة من عدد
األعضاء في القراءة الثانية للقانون ،أي  65نائبا ً على األقل مؤيدين
للقانون ،وليس فقط كحاضرين في الجلسة النيابية المخصصة
للقراءة الثانية للقانون ،وفي حال أقر البرلمان بالغالبية المطلقة
من عدد أعضائه القانون بالقراءة الثانية وجب نشر هذا القانون،
وإزاء ذلك يكون من حق الرئيس عون كما من حق عشرة نواب كما
من حق رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الطعن بالقانون خالل
مهلة  15يوما ً من نشره أمام المجلس الدستوري ،الذي سيكون
أمامه الحق فور ورود طلب الطعن أمامه أن يقرر وقف تنفيذه إذا
أراد عند ورود الطعن بصورة موقتة لحين البت بأساس الطعن،
وهذا البت يفترض أن يبت في مهلة تقارب الشهر ،وبنهايتها يكون
من حق المجلس الدستوري إما رد المراجعة أو قبولها كليا ً وإبطال
القانون برمته ،أي القانون التعديلي ،وإما إبطال القانون بصورة
جزئية في المواد التي يعتبرها غير دستورية.
إل��ى ذل��ك رأت م��ص��ادر نيابية ف��ي كتلة التحرير والتنمية
لـ»البناء» ،أن مبررات مكون سياسي لالعتراض على التعديالت
التي أقرها البرلمان على القانون هي في غير مكانها ويشوبها
التباسات ،فحتى إبراز الرئيس عون لألسباب التي دفعته إلى ر ّد
القانون دونها قطب مخفية كثيرة ،مشيرة إلى أن هناك محاوالت
تجرى لمنع حصول االنتخابات في موعدها ،لكن البرلمان سيقوم
بواجباته كافة حيال رد القانون لجهة إعادة درسه وإقراره.

الحاجة للبحث عن تمويل بديل ومكمل ،ألن قيمة قرض النقل العام تكفي
تغطية البطاقة لشهرين فقط ،يبدو أنها كانت في حساب دعاة وضع اليد
على قرض كافية المتصاص النقمة مع صدمة رفع الدعم ،وترك البطاقة
تترنح بعدها من دون تمويل ،والقول إنه سيستعاض عن تمويلها بالدوالر
بتمويل بالليرة اللبنانية على سعر يقرره مصرف لبنان.
 خ�لال الشهر الماضي حصل لبنان على مبلغ مليار ومئة وأربعينمليون دوالر من صندوق النقد الدولي تحت عنوان حقوق السحب الخاصة
التي وزعها الصندوق على المشتركين المستحقين ،وتحفظت الحكومة
على ه��ذا المبلغ ،معتبرة أنها ستوظفه في مشاريع لها أهمية في حياة
اللبنانيين ،وأي مناقشة موضوعية مسؤولة ستصل إلى أن ال مشروع
يستحق أن يوضع هذا المبلغ في خدمته أهم من البطاقة التمويلية ،فهي
المشروع الوحيد الذي يعود للبنانيين مباشرة ،وال تحوم حوله شبهة،
في بلد كل مشاريع التلزيمات فيه غير موثوقة ،وفقد فيه الناس ودائعهم،
تحت عين الدولة ومصرفها المركزي ولم يلقوا تعويضا ً وال تمت مالحقة
من تسبب لهم بهذه الكارثة.
ً
 اإلف��راج عن أم��وال حقوق السحب الخاصة لتكون سببا لصرف مايعادل مئة دوالر لقرابة مليون عائلة لبنانية ،من بينهم كل موظفي الدولة
بأسالكها العسكرية والمدنية ،والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة
ال��ذي يعادلون  350ألف عائلة ،والسائقين العموميين والعائالت األشد
فقراً ،وكل من تنطبق عليه مواصفات التأثر باالنهيار إلى حد فقدان القدرة
على مواصلة الحد األدنى من موجبات الحياة الكريمة.

�إعادة النظر ( ...تتمة �ص)1
بما هو موجود واالمتناع عن فتح الملف كي ال ندخل في جدل غير آمن ليس منطقيا ً على اإلطالق،
فالحوار بشأن أه ّم قانون في البالد ينبغي أن يكون قائما ً ومستمرا ً بحثا ً عن األفضل في نظام
تطغى فيه الديمقراطية الشكلية على الديمقراطية الحقيقية ،التي تستوجب التطوير والتحديث
في كل آن وفي كل حين.
أما التذ ّرع بضيق الوقت لتفادي طرح الموضوع في الجلسة العامة فأمر غير مقبول ،بخاصة
أن الوقت يسمح ـ ويجب أن يسمح ـ بإخضاع التجربة الوطنية السابقة للبحث والتقييم وصوال ً
إلى حلول بشأنها تبدأ بزيادة المنسوب الوطني في قانون االنتخاب .وهذا ،كما ال يخفى على أحد،
هو الواجب رقم واحد لمجلس النواب اللبناني المعبّر عن الذات الديمقراطية والعابر للمذاهب
والطوائف اللبنانية.
كذلك نتساءل مع كثيرين لماذا عمد المجلس إلى اختيار شهر آذار  2022موعدا ً إلجراء االنتخاب
بدال ً من شهر أيار  ،2022مع علمه بأنّ ذلك قد يضع العملية االنتخابية تحت رحمة األحوال الجوية
بخاصة في المناطق الجبلية مما يطرح تساؤالت ال ب ّد من مخاطبتها تنويرا ً للرأي العام.
وأكثر من ذلك فإنّ موعد  27آذار  2022يضع الحكومة اللبنانية ،المكلفة باإلنقاذ ،في حرج
شديد تجاه صندوق النقد الدولي الذي من عادته التحفظ على إجراء مفاوضات وعقد اتفاقات مع
حكومة أجلها محدّد بأشهر معدودة ،فهل تريد الحكومة الحالية تفادي المفاوضات واإلصالحات
المطلوبة بحجة قصر عمرها كما تفادت المنظومة الحاكمة استحقاق المفاوضات السابقة ته ّربا ً
من الخسائر التي يجب أن يتح ّملها ثالثي السلطة والمصارف والبنك المركزي؟
*نائب ووزير سابق

الخا�سرون في بحر ال�شام ( ...تتمة �ص)1
هذا الكابوس الذي يعيشه ويدركه أردوغ��ان جيدا ً هو الذي دفعه أخيرا ً لتصعيد استفزازه
للجميع بمن فيهم واشنطن ومعها  9دول أوروبية على خلفية مطالبتهم إياه بإطالق سراح
المعارض التركي المعتقل رجل األعمال «المدني» العميل بربطة عنق أنيقة.
دفاع الغرب المستميت في إطار حملة دولية شرسة عن عثمان كافاال هذا ،مقابل حنق أردوغان
وغضبه من شركائه في الناتو الذين يريدونه مغادرة المسرح كجزء من أثمان خسارتهم للحرب
العالمية ستكون هي المحطة األكثر حماسة للمتابعة في سيناريو انسحاب الغرب من بالدنا
وانتقال مركز ثقل العالم من الغرب إلى الشرق!
الالفت في استنفار أردوغان تجاه عميل الغرب عثمان كافاال المتهم بارتباطه الوثيق مع الغرب
ومع جورج سوروس ،هو أنّ معلمهما واحد ،وأنّ ما يحصل اليوم من انقالب السفارات ضده ومن
نزاع داخلي بينه وبين سائر رجال الغرب الذين قرر حبسهم بذريعة التآمر عليه إنما هو تبلور
للمثل القائل :
النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
أردوغ��ان تربع على عرش السلطة في أنقرة بالتوازي مع موجة صعود الفاشية العالمية
الجديدة ،فحاول أن يبلور مشروعه الطموح باستعادة ما خسرته الدولة العثمانية في اتفاقية
لوزان في تموز  ،1923ليكون خليفة لعثمانية جديدة بلباس طوراني متجدد!..
لم يحالفه الحظ في مشروعه اإلمبراطوري ،وها هي أحالمه تغور عميقا ً في مياه بحر الشام
(المتوسط) ،ولم يسعفه في ذلك ك ّل إقداماته المغامرة ،منذ مقامرته األولى في بحر الشام ومن ثم
العراق ومرة من الباب الليبي الذي خلع عنه لصالح اإليطاليين في تلك االتفاقية ،وأخرى من باب
تحشيد قومي ضد اليونان التي تن ّفست من خالل قبرص الهدية البريطانية لها ،وال أخيرا ً تجاه
عودة الشيخ إلى صباه من باب آسيا الوسطى والقوقاز!
آخر ما تبقى له هو الظهور بمظهر المسكين المعتدى عليه من خالل مزاعم الكراهية ض ّد األتراك
في أوروبا على الرغم من أنّ ك ّل الدراسات تفيد بأنّ األكثر مظلومية في هذا السياق هم الشعب
األرمني الشقيق ومن ثم السوريون واليونانيون.
ال يختلف اثنان اآلن في أنّ ما يعاني منه أردوغان المتقهقر داخليا ً وإقليميا ً ودولياً ،إنما هو
وقوعه تحت وطأة ضرورة دفع الثمن غاليا ً من جيب الدولة التركية مع تفاقم منحنى الهبوط
المدوي لليرة التركية.
المتبحرين بالشأن التركي بأنّ البنية التجارية والصناعية التركية التي
والمعروف لك ّل
ّ
بين يديه أنما هي من فعل استثمارات عالمية ،أميركية في الغالب ،بنسب تتراوح بين  60الى
 70في المئة ،يقترب الغرب حاليا ً من اتخاذ قراره النهائي بسحب هذه التغطية عنها بعد فشل
حصانه التركي في مهمة حارس مرمى الناتو الجنوبي أو المخلب الذي راهنوا عليه طوال العقدين
الماضيين.
إنها ساعة الحساب القاسية التي يحاول أردوغان أن يوقف دورانها يائساً ،فتراه يتخبّط يمينا ً
وشماال ً لع ّل الدهر العاثر يفتح له ثغرة في جدار الكراهية الذي بناه بنفسه بينه وبين شعبه وبينه
وبين كل شعوب المنطقة!
لكن األهم من أردوغان هو أنّ أرباب البيت الغربي برمته الذي حاول ملاّ كه وأسياد أردوغان أن
يس ّموا القرن الواحد والعشرين باسمهم ،هم اآلن بصدد كتابة الفصل األخير من خسارتهم للحرب
الكبرى ،فتراهم يمضون قدما ً في تخبّطهم على غير هدىً بل ببصيرة عمياء.
إنها السنن الكونية التي ال تقبل التبدّل على رغم تغيّر األحوال والحاالت وتن ّوعها!
يهلك ملوكا ً ويستخلف آخرين.
بعدنا طيبين قولوا الله...

التعليق ال�سيا�سي
عملية التنف والردع الأبعد مدى
بعد أيام على صدور بيان غرفة عمليات حلفاء سورية الذي توعد بالرد القاسي
على الغارات «اإلسرائيلية» التي استهدفت منطقة البادية السورية ،مشيرا ً إلى أن
الطائرات المغيرة استخدمت تسهيالت العبور التي وفرتها قاعدة التنف ،جاءت
الترجمة بعملية إغارة استهدفت القاعدة بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ
الموجهة التي انطلقت على التوازي من األراضي السورية والعراقية ،وأشعلت
النيران وأوقعت أضرارا ً لم تكشف تفاصيلها في القاعدة.
أك��دت العملية جدية محور المقاومة بترجمة ال��رد الموعود ،وق��درت��ه على
الترجمة ،كما أكدت العجز األميركي عن الحؤول دون الرد ودون تحقيق أهدافه،
فال شبكات اإلن��ذار األميركية وال ال��رادارات وال الصواريخ المضادة ،تمكنت
من إبطال الهجمات التي استهدفت القاعدة ،وال األميركي تجرأ على الرد على
العملية ،واضطر لالعتراف بها ،متحدثا ً عن رد في مكان وزمان يختارهما.
أع��ادت العملية االعتبار لقواعد االشتباك التي ك��ان يلتزمها «اإلسرائيلي»،
باعتبار المنطقة الواقعة خارج مدى صواريخ تطلقها الطائرات اإلسرائيلية من
فوق البحر أو لبنان ،بمثابة عمق استراتيجي محرم االقتراب منه ،بينما قدم
األميركيون نقطة التنف منصة لتوسيع نطاق االستهداف «اإلسرائيلي».
أكد محور المقاومة طابعه العابر للحدود بتكامل حركته عبر الحدود السورية
والعراقية ،وأفهم «اإلسرائيلي بأن ما لم تقدر أميركا وترسانتها على منع حدوثه
لن تستطيع قواعده التعامل مع مثله ،وأن دخول إيران في مفاوضات حول ملفها
النووي ال يعني أن محور المقاومة مقيد سياسيا ً عن القيام بما يلزم لتثبيت
معادالت الردع وقواعد االشتباك.
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