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حمليات � /إعالنات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الإن�سحاب الجماعي من تيار «بناء الدولة» �سببه هروب ح�سين وتغ ّير خطابه

جودة :ال�سعودية تبيع وهم ًا ب�أنها قادرة على �إنهاء النظام في �سورية

حاوره سعد الله الخليل
على أبواب «مؤتمر جنيف  ،»3وفيما
ّ
تحضر
األط��راف السياسية السورية
أوراقها التفاوضية أثار هروب رئيس
تيار «بناء الدولة» لؤي حسين ونائبه
الدكتورة منى غانم من سورية إلى
إسبانيا مرورا ً بتركيا ،تساؤالت عدة،
عن األسباب ،ربما وجد بعضها إجابات
في تغيّر الخطاب السياسي لحسين،
األمر الذي دفع أعضاء التيار في الداخل
إلى اإلنسحاب الجماعي منه.
ويؤكد نائب الرئيس السابق للتيار
أنس جودة في حوار مشترك لصحيفة
«البناء» و«شبكة توب نيوز» ،أن قرار
األنسحاب جاء بعد خروج حسين من
سورية بطريقة غير شرعية ،وبعدها
ب���دأت األم����ور ت��أخ��ذ منحى يخالف
توجهات التيار ومبادئه التأسيسية،
وم��ن ه��ذه األم���ور الخطاب الطائفي
لحسين ،ولهذا كان القرار باإلنسحاب
بعد تصريحات حسين «التي تنظر
إلى الشعب السوري كطوائف وليس
كمك ّون واحد ،فبدأ الحديث عن وجوب
أن تنتفض طوائف معينة في وجه
النظام وهذا اليجوز ،فنحن الننظر إلى
النشأة الطائفية للمواطن أو األحزاب،
بل ننظر فقط إلى البرنامج السياسي
إن ك��ان قيد التوافق عليه أم ال ،أما
الحديث عن الطوائف فهذا أمر خطير
ومرفوض».

تغ ّير خطاب حسين

ول��ف��ت ج���ودة إل��ى «رف���ض حسين
ال��ح��دي��ث ع��ن العملية السياسية
المتجليّة في بيان جنيف الذي يتحدث
ع��ن صيغة ت��ش��ارك��ي��ة ب��ي��ن النظام
والمعارضة والمجموعات األخ��رى ،
وانتقل إلى الحديث عن إسقاط النظام

وه��و موقف يتماهى م��ع المعارضة
الخارجية التي نختلف معها».
وأك���د ج���ودة «أن ال��ت��ي��ار ل��م يعد
موجودا ً في الداخل  ،ولكن المجموعة
الباقية ستنطلق إلى مك ّون جديد ذي
فعالية في الداخل يتواصل مع الناس،
ألن السياسة تعني التواصل مع األرض
والتعني مؤتمرات أو مقابالت» ،الفتا
إلى « أن األنسحاب لم يرد له أن يكون
مبنيا ً على حادثة هروب لؤي حسين
فقط من دون مبرر ،بل بني على تغير
الخطاب السياسي للتيار».
وأض��اف « شخصيا ً تفاجأت بهذه
التصريحات وال��ق��رار ال���ذي اتخذه
حسين  ،فقد كنا نتحدث في الفترة
الماضية عن صعوبة العمل السياسي
وصعوبة إح��داث خرق سياسي على
مستوى الحكومة التشاركية ،ولكن هذه
الصعوبات التبرر اإلنتقال إلى الضفة
األخرى والعمل بهذه الطريقة» ،مشيرا ً
إل��ى «أن الصعوبات ليست بجديدة
فعدم التوافق الروسي اإلقليمي قائم
منذ بداية األزمة ،و كذلك،عدم التوافق
اإلقليمي ـ اإلقليمي أيضا ً  ،لكن مهمة
السياسي والناشط في الحق العام
هو السعي إلى بناء الحلول ضمن هذه
الصراعات والتوافقات».
ورأى جودة أن قرار مشاركة التيار
ف��ي مؤتمرجنيف ص��در م��ن الخارج
ول��م يكن أح��د من ال��داخ��ل يعلم به،
وقال»:نحن كنا بموضوع البحث عن
ح � ّل بعد خ��روج حسين وغ��ان��م من
التيار وعدم خروجهم ،وقرار المشاركة
أت���ى م��ن ال��خ��ارج م��ن دون ت��ش��اور
مع ال��داخ��ل ،لذلك قررنا اإلنسحاب
للحفاظ على ماتبقى من التيار وعدم
الدخول في مهاترات سياسية بعد
ال��ض��ع��ف ال���ذي أص���اب المعارضة
الداخلية ،فال نريد أن نخرج بصورة

سيئة أمام السوريين».
واع��ت��ب��ر «أن المهم ه��و المبادئ
األساسية التي تقول إن السوريين
م��واط��ن��ون م��ت��س��اوون ف��ي الحرية
والحقوق وليسوا طوائف وكيانات
ماقبل ال��دول��ة ،وه��ذا مانعمل عليه
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ع��م��ل ال��ت��ش��ارك��ي
وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى س���ي���ادة ال���دول���ة
والجيش ،والعملية السلمية ومكافحة
اإلرهاب ،وضمن هذا سيكون التوجه
والنظم الناظمة للعمل» .وأكد جودة
أن «ب��اإلم��ك��ان دائ��م��ا ً إع���ادة البناء
وال��ت��واص��ل م��ع ال��ن��اس طالما ه��ؤالء
األش��خ��اص متوافقون على البناء»،
الف��ت�ا ً إل��ى «أن م��ن الصعوبة القول
إن جنيف  3سيقدم ح�لاً للسورين،
فالصورة مختلفة وال��ص��راع أصبح
إقليميا ً متعدد األط���راف باإلضافة
إل����ى أن ال��م��ف��اوض��ات ال��س��وري��ة
أي��ض��ا ً أص��ب��ح��ت م��ت��ع��ددة األط���راف
ول��م تعد بين سلطة وم��ع��ارض��ة».
وش��دد «على وج��وب النظر إلى الحل
األس��اس��ي السياسي على مستوى
الدولة السورية والحكومة المركزية

باإلضافة إلى موضوع المجموعات
المسلحة السورية وموضوع مكافحة
اإلره����اب المتمثل بجبهة النصرة
وتنظيم داعش ،وهي ثالثة مستويات
م��ط��روح��ة ل��ل��ن��ق��اش ب��اإلض��اف��ة إل��ى
المستوى الحياتي والخدمي مضافا ً
إليه المستوى اإلقليمي والدولي الذي
من الصعوبة الحديث عنه اليوم».
ي��رف��ض ج���ودة تكريس اإلنقسام
الحاصل على األرض في أي تسوية
سياسية «وهذا يقع على عاتق السلطة
التي تمثل الدولة السورية» ،الفتا ً إلى
ح��دي��ث للمبعوث ال��دول��ي ستيفان
ديمستورا ع��ن ح��ض��ور غير مباشر
للنصرة وداع��ش وه��ذا أمر مرفوض.
وأض���اف»ن���ح���ن الن��ق��ب��ل أن تعامل
السلطة الممثلة ل��ل��دول��ة السورية
بندية مع النصرة وداعش كما تحدث
ديميستورا ،فمسؤولية السلطة كبيرة
في الحفاظ على صيغة الدولة التي
تمثلها ،وتحويل وق��ف إط�لاق النار
إلى مصالحات حقيقية وإع��ادة بناء
جسور مع المجموعات المسلحة التي
تعترف بسوريتها ،وانتقال الجيش

إل��ى ح��رب ف��ي مناطق ي��ك��ون ظهره
محميا ً فيها أمام المجموعات المسلحة
اإلرهابية»،
وأع��رب جودة «عن إيمانه بإمكان
بناء توافقات»ترتقي بالحد األدنى إلى
التوافقات الوطنية التي بنتها القوى
السياسية ال��م��وج��ودة ف��ي ال��داخ��ل»،
معتبرا ً «أن السعودية ال��ي��وم تبيع
وهما ً بأنها ق��ادرة على إنهاء النظام،
يشبه وه��م األئتالف بالتدخل البري
والجوي ،فيجب بناء توافقات مبدئية
بالحد األدنى مابين السوريين ،إذ نحن
على أعتاب إنهاء حرب « السنتين «
السورية التي تشابه حرب «السنتين
« اللبنانية أثناء الحرب األهلية ،آمالً
«أن تكون القوى الفاعلة على األرض
أص��ب��ح��ت واض��ح��ة ل�لأن��ت��ق��ال للحل
السياسي الشامل».
وأشار إلى «صيف يمتاز بالتصعيد
العسكري ال��واض��ح لكن نهايته إلى
بناء التوافقات» .وشدد على «وجوب
الوصول إلى حالة ما من الحديث عن
توافق على خلفية عدم قدرة أي طرف
على االنتصار على الطرف األخر ،ولو
على مستوى إدارة األمر الواقع وهذا
مهم إلع��ادة التواصل» .من هنا اعتبر
ج��ودة أن��ه «يجب على المعارضين
الموجودين في الخارج إزالة الوهم بأن
تركيا والسعودية قادرتان على إنهاء
الطرف األخر ،وهذا بدوره موجه أيضا ً
إلى السلطة بأن تتوقف عن الحديث
ع��ن الحسم العسكري على األرض
واالت��ج��اه لبناء التوافقات السورية
حتى نستطيع محاربة اإلره��اب الذي
يتنامى» .واعتبر ان «اإلج��اب��ة على
طرح المبعوث األممي إلى سورية فكرة
التفاوض ألشهر في جنيف ،تعطى وفقا ً
لما ستؤول إليه العمليات العسكرية
على األرض».

حار (تتمة �ص)1
�أيار �شهر ّ
دخل قادة «داعش» في التراجع ،عاد قادة «داعش» يمسكون
زمام المبادرة ،وفي حرب اليمن بعدما عيّن السعوديون
للتمسك
خالد بحاح نائبا ً للرئيس مالقاة للتسوية ع��ادوا
ّ
بمنصور هادي وارتفعت من جديد لغة العربدة.
 ل�ي��س ل��دى ج�م�ه��ور ق��وى ال�م�ق��اوم��ة م��ا ي��دع��و إلىإع��ادة النظر في الثقة بالنصر ،وال ما يدعو إل��ى الشك
بصحة الخيارات ،لكن هناك عتبا ً على التهاون ،وعلى
التس ّرع ف��ي حسابات التسويات قبل نهاية الحروب،
وم��راع��اة مبالغ بها للخصوم في ال��وق��وف غير المب ّرر
على خاطرهم والسعي إلى منحهم حفظ ماء الوجه وهم
ال يبغون لحلف المقاومة إال المذلة ،وينتظر الجمهور
من قادته ردودا ً بحجم ،ال تبقي شكوكا ً حول ما تقوله

«إسرائيل» عن غارات ت ّمت في القلمون واستهدفت مواقع
وشحنات سالح وبقيت من دون ردّ ،وبحجم عودة إدلب
وجسر الشغور ووض��ع تركيا واألردن أم��ام خيارات
حرب الحدود ،وإيصال رسائل القوة اليمنية بال تردّد
إلى السعودية ،ووضع المحاذير الشكلية حول مشاركة
الحشد الشعبي في معارك العراق جانبا ً لر ّد الخطر اآلتي
م��ن األن �ب��ار ،فإما أن توضع أس�ب��اب ال�ق��وة التي تسمح
لسورية بالتلويح بحرب ح��دود أو أن يأتيها مقابل ما
ي��أت��ي عبر ال �ح��دود لخصومها م��ن ح �ش��ود .وبالنسبة
لمسألة الوقت فيعرف الجمهور ما يعرفه القادة ،داهم
حتى نهاية شهر حزيران موعد التوقيع النهائي للتفاهم
النووي ،وحروب فرض األمر الواقع في سباق معه .لذلك

ال ي��رى الجمهور واشنطن بعيدة عما يجري لمقايضة
نصر بهزيمة ،فتتهيأ طاولة التفاوض بالتوازن الذي
يحقق لواشنطن ما تريد في المنطقة ،توازنات غامضة،
وخالص من التحدّي اإليراني بتمرير التفاهم من دون
كلفة.
 مصادر قيادة حلف المقاومة تقول إنّ شهر أيارسيكون شهر ال��ردود ،وتلفت االنتباه إلى أنّ ال��ر ّد عبر
الحدود اليمنية قد ب��دأ ،وأنّ سورية تستع ّد للردّ ،وأنّ
القلمون سيكون على موعد مع تح ّوالت كبرى ،ومثله
األنبار ،وأنّ التعامل مع الهوليودية «اإلسرائيلية» شأن
آخر له حساب مختلف في حينه.
ناصر قنديل

لقاء تربوي لفرع «اللبنانية الدولية» في عكار

مراد :حر�صاء على تعليم مم ّيز
ال يكون حكر ًا على طبقة معينة

خالل اللقاء التربوي في عكار
نظم فرع الجامعة اللبنانية الدولية في عكار لقاء
تربويا ً حضره إلى رئيس الجامعة الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،ممثل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الشيخ
خالد اسماعيل ،ممثل م��ط��ران عكار وتوابعها للروم
األرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور األب خليل
جريج ،طالل الخوري ممثالً النائب السابق كريم الراسي،
خالد المرعبي ممثالً محافظ عكار عماد لبكي ،رئيس دائرة
األوق��اف اإلسالمية في عكار الشيخ مالك جديدة ،مدير
أعمال نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في
لبنان سجيع عطية ،رئيس إقليم «كاريتاس عكار» األب
ميشال عبود ،ورؤساء اتحادات بلدية وفاعليات تربوية.
بعد النشيد الوطني ،ألقى مدير فرع الجامعة في عكار
الدكتور خلدون أيوب كلمة أكد فيها أنّ «هذه الجامعة أتت
لتقوم بدورها الوطني العام على صعيد التربية والتعليم
العالي وهي إلى جانب أبناء عكار».
ثم تحدث جديدة الذي رحب بمراد في عكار ،شاكرا ً إياه
على قراره بتأسيس «هذه الجامعة وهذا الصرح العلمي
التربوي المميز» ،وقال« :العلم ال يحتاج إلى بيان مكانته
وقداسته ،العلم ،ونحن نسمع نغمات النشاذ التي تسيء
إلى اإلنسان في مكانته وكرامته وتسيء إلى الدين في
فهمه وبيانه وحقيقة حينما يرفعون شعار جهاد هنا
وشعار جهاد هناك ،هذا هو الجهاد الحقيقي اليوم في
التربية والتعليم».
ثم كانت كلمة لألب نايف اسطفان نقل في مستهلها
تحيات المطران منصور ،وأشاد بأهمية التشبث بالعلم،
مثنيا ً على «قرار الجامعة اللبنانية الدولية إنشاء فرع لها
في محافظة عكار المحرومة والتي سدّت فراغا ً خطيرا ً في
حياة العكاريين التواقين إلى العلم والساعين إليه في أي
مكان والمتفوقين في مختلف مجاالته أساتذة وطالباً».
وأمل اسماعيل أن «يتطور هذا الصرح العلمي الذي
أحيا اآلم��ال بالنسبة إلى العديد من طالبنا أبناء هذه

الدولة اللبنانية ( ...تتمة �ص)1
ح �م �ل��ة ت �ط �ه �ي��ر ب �ح��ق ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي �ي��ن ال��ذي��ن
يتص ّرفون كممثلين للعائلة الحاكمة ،وإصرارهم
على خصوصية تخرج عن قواعد العمل الوظيفي،
بإرسال تقارير وتلقي تعليمات من خارج القنوات
الوظيفية ،وقيامهم بإدارة محافظ سندات لألمراء،
وش��راء العقارات ،ومتابعة تعليم األوالد ،ويبدو
أنّ أول م��ن طاولهم االس�ت��دع��اء ورب�م��ا التطهير
وفقا ً لمصادر في الرياض هو السفير السعودي
في بيروت علي عواض العسيري ،الذي كان من
رج��ال ولي العهد ال ُمقال أو المستقال ،مقرن بن
عبد العزيز ،من ي��وم ك��ان رئيسا ً لالستخبارات
السعودية وك��ان العسيري رجله في باكستان،
ف��ي ت��رت�ي��ب أم ��ور تنظيم «ال �ق��اع��دة» ،وشحنات
ال �م��ال وال �س�لاح والتنسيق األم �ن��ي بينها وبين
االستخبارات الباكستانية ،واألميركية ،وصار
بعد ذلك من عمال سعود الفيصل ،ما يجعله في
نظر الجبير سفيرا ً ف��وق ال �ع��ادة ال يتناسب مع
مسؤوليات وزي��ر ال ينتمي ألس��رة األم ��راء وال
الشيوخ بل الموظفين.
السعودية تحت المجهر األميركي بك ّل شاردة
وواردة ،بينما التفاهم حول الملف النووي اإليراني
يقطع أشواطا ً في صياغة النصوص النهائية .وفي
المقابل تتوتر المنطقة ،وتخيّم لغة ال�ح��رب ،من
اليمن ،حيث انفجر الوضع الحدودي مساء أمس
في محافظة نجران اليمنية المحتلة وسقط ضابط
س �ع��ودي وث�لاث��ة ج �ن��ود قتلى م��ع ق��راب��ة عشرة
جرحى بنيران الثوار الحوثيين في منطقة جازان،
والتوتر ممت ّد إل��ى القلمون على الحدود اللبنانية
السورية حيث تؤكد التقارير أنّ االنفجار الكبير
يبدو على الطريق ،فيما سورية تشهد حالة من
الحشود المتبادلة على جبهات الشمال والجنوب،
وتبدو الجولة المقبلة تقترب بسرعة.
لبنان الراقص على صفيح ساخن أمام ما يجري
في المنطقة ،يستقبل عيد العمل ،والهيئات النقابية
رب عمل س�يّ��ئ م��ع ضياع
تح ّمل ل�ل��دول��ة صفة ّ
سلسلة ال��رت��ب وال ��روات ��ب ،ف��ي ده��ال�ي��ز النقاش
ح��ول ض���رورة ال�ت�ش��ري��ع وت�ش��ري��ع ال �ض��رورة،
بينما السياسة نفسها تنتظر م��ا س �ت��ؤول إليه
قضية التعيينات األمنية التي رفعها العماد ميشال
عون إلى مستوى تقرير مستقبل الحكومة ،حتى
حسمتها م��واق��ف ح��زب الله التي كانت موضع
ترقب لجهة كيفية تصرفه مع موقع حليفه العماد
ع��ون ،فقالت مصادر وزاري��ة إنّ ح��زب الله أبلغ
المعنيين أنه متماسك مع العماد عون ومتمسك به
في الرئاسة وغيرها.

دعوات لالعتصام أمام منازل النواب

يحتفل لبنان والعالم اليوم بعيد العمل ،وسط
تناحر أبناء هذه الطبقة في ما بينهم في أكثر من دولة
ومكان .وفي لبنان ال يختلف هذا المشهد ،ولكن من
دون إسالة الدماء .الطبقة العاملة منقسمة على نفسها
حول القضايا العمالية التي من شأنها رفع مستوى هذه

الطبقة .وسلسلة الرتب والرواتب كرة تتقاذفها الكتل
السياسية في إطار سياسة التسويف والمماطلة في
إحالتها إلى المجلس النيابي وفي الوقت نفسه تسعى
هذه القوى إلى تقسيم هيئة التنسيق ووضع اليد عليها
وتفتيت السلسلة وضرب نظام التقاعد.
وأك��د نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة
محفوض لـ«البناء» أن السلطة السياسية مغتصبة
لحقوق العمال واألساتذة والموظفين ،والذي ساعدها
على ذل��ك االتحاد العمالي العام ال��ذي يدعي تمثيل
العمال وال يمارس دوره في حمايتهم» .وشدد على «أن
هيئة التنسيق النقابية ستتصدى لمحاوالت تقسيمها
ولن تسمح بوضع اليد عليها كما حصل مع االتحاد
العمالي» .وشدد على «أننا أصحاب حق ،ولن نتراجع
قبل الحصول على حقوقنا ،وسنستخدم كل الوسائل
الديمقراطية لتحقيق ذلك» .ولفت إلى «أن الهيئة ستعقد
الثالثاء المقبل مؤتمرا ً صحافيا ً عند  4:30لتحديد
الخطوات التي ستقوم بها» .ودع��ا محفوض وزير
التربية الياس بو صعب إلى تحويل أقواله إلى أفعال،
ومد يد المساعدة لهيئة التنسيق إلقرار السلسلة ،مشيرا ً
في الوقت نفسه إل��ى «أن الوزير بوصعب ال يتحمل
وحده المسؤولية ،إنما المسؤولية تقع في شكل أكبر
على مجلس النواب الذي يضم كل الكتل السياسية».
وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لـ«البناء»
«أن الدولة غائبة في كل القضايا الوطنية والسياسية
واالقتصادية « ،مشيرا ً إلى «أن تحالف حيتان المال مع
السلطة السياسية ،معا ٍد للحركة النقابية ،التي تعرضت
لحصار من كل الجهات لمنع إقرار السلسلة» .ولفت غريب
إلى «أن السلطة السياسية تفاوضت مع داعش والنصرة
 ،ولم تتفاوض مع هيئة التنسيق ،ولم تحقق مطالبها».
ودعا غريب «الهيئة» إلى أن ترفع سقف خطابها النقابي
ضد النواب الذين يرفضون السلسلة وأن تنفذ اعتصامات
أمام منازلهم ،وأن تلجأ إلى خطوات تصعيدية في المطار
والمرفأ» .وحذر «من انقسام قد يحدث داخل الهيئة بحال
إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الشكل الحالي لكونها
تضرب حقوق المعلمين».

حان الوقت إلخراج
السلسلة من عنق الزجاجة

ودع��ا رئيس اإلتحاد العمالي العام غسان غصن
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» العمال إل��ى ال��ت��ص��دي ألي أم��ر يمكن أن
يحملهم أعباء إضافية واإلصرار على تصحيح األجور
ومواجهة أي أعباء ضريبية أخرى ،عبر التظاهر وتنفيذ
اإلضرابات واستخدام كافة السبل المتاحة ديمقراطيا ً
لمواجهة هذا الواقع» .ولفت إلى «أن السلسلة باتت
من أولويات جدول أعمال مجلس النواب الذي يجب أن
يقرها في أول جلسة» ،مشددا ً على «أن هذه المطالب
حق لألساتذة والموظفين ولألسالك العسكرية ،وأن
الوقت حان إلخراجها من عنق الزجاجة وإعطاء أصحاب
الحق حقوقهم ،ال سيما أن وضع العمال في لبنان ال
يحسدون عليه في ظل األوضاع االقتصادية المتردية،
بسبب اللهيب المستعر في المنطقة ال��ذي يطاولنا
ويؤثر في أوضاعنا إضافة إلى غياب رأس السلطة في
لبنان منذ نحو السنة» .وحذر من «أي محاولة عند
مناقشة الموازنة إلضافة أي ضرائب تطاول الطبقات
والشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود ،سنكون لها
بالمرصاد».

حماية اليد العاملة

ووجه وزير العمل سجعان قزي عبر «البناء» معايدة

ليس للعاملين فقط ،إنما أيضا ً للعاطلين من العمل
الذين يتمنون أن يجدوا فرص عمل عوض الهجرة إلى
الخارج .وشدد على أنه ومن هذا المنطلق ،يحرص على
حماية اليد العاملة اللبنانية أكانت نخبوية أو عمالية
عادية» .وق��ال« :حان الوقت أن يفهم اللبنانيون أننا
ال نستطيع أن نمارس طرق توظيف الغرباء من دون
دراس��ة مدى الحاجة إليهم في بلد يوجد فيها  25في
المئة من طاقاتها عاطلة من العمل» ،داعيا ً إلى «أن يكون
هذا اليوم وقفة ضمير من أجل حماية العمل والعمال
في لبنان» ،ومشددا ً على أنه «لن يرضخ ألي ضغوط
ومستمر في حماية اليد العاملة اللبنانية».

أهالي العسكريين يتحركون
مطلع األسبوع

وليس بعيدا ً عن أحوال العمال واألساتذة المزرية
في ظل التقاعس عن إق��رار سلسلة الرتب والرواتب
وإنصاف األساتذة والعسكريين ،فإن أهالي العسكريين
المختطفين لدى تنظيم «داع��ش» و«جبهة النصرة»
ليسوا أفضل حاال ً في ظل عجز الحكومة عن طمأنتهم
بأن أبناءهم بخير.
وكشف نظام مغيط شقيق ال��م��ع��اون المخطوف
إب��راه��ي��م مغيط ع��ن تحرك لألهالي مطلع األسبوع
المقبل» ،مشيرا ً إلى «أن التحرك لن يكون على شاكلة
التحرك السابق الذي تمثل بقطع الطرقات ،إنما سيتعدى
ذلك إلى خطوات تصعيدية مثل اللجوء إلى قطع طريق
المطار أو االعتصام أمام مرفأ بيروت وأمام الكازينو».
وق��ال مغيظ« :إذا كانت الحكومة غير ق��ادرة على أن
تأتي بشريط فيديو عن حالة العسكريين المختطفين
لدى داعش ،فهل باستطاعتها أن تجري مفاوضات مع
المجموعات الخاطفة إلطالق سراحهم»؟ وشدد مغيظ
على «أن ال جدية ملموسة لغاية اآلن من قبل الحكومة
في تعاطيها مع هذا الملف والتطمينات التي تصدر عن
المسؤولين ليست سوى أبر مخدرة».
سياسياً ،حملت كتلة الوفاء للمقاومة تيّار المستقبل
مسؤولية خطف االستحقاق الرئاسي والشلل الذي
أصاب المؤسسات الدستورية».
ودعت الكتلة ،في بيانها األسبوعي ،النواب إلى إقرار
سلسلة الرتب والرواتب أل ّنها «حق لشريحة كبيرة من
اللبنانيين» .وتطرقت الكتلة إلى الخطة األمنيّة في
الضاحية الجنوبية لبيروت ،وشددت على «أن الحفاظ
على األمن واجب على الدولة في كل المناطق».
وأك��دت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون ال
يساوم في ملف التعيينات األمنية» ،مشيرة إلى «أن
التمديد ليس واردا ً على اإلطالق عند الجنرال» .وغمزت
المصادر من قناة ح��زب الله ،فأكدت أن حلفاءنا لن
يتخلوا عنا ،فهم يدركون أن الجنرال عون على حق في
رفضه التمديد».

مداهمات في بيروت وضواحيها

وفي إط��ار الخطة األمنية ،تابعت وح��دات الجيش
باالشتراك مع وح��دات من قوى األمن الداخلي واألمن
العام تنفيذ الخطة األمنية في بيروت وضواحيها،
ودهمت منازل مطلوبين في مناطق حي السلم وحارة
حريك والليلكي ،حيث أوقفت ع��ددا ً من اللبنانيين
وأحد الفلسطينيين ،المطلوبين بجرائم إطالق نار ضد
مواطنين وعناصر من الجيش ،واستعمال الشدّة مع
إحدى الدوريات األمنية.
من جهة أخ��رى ،أوقفت ق��وى الجيش في منطقتي

الشمال والبقاع  26شخصا ً من التابعية السوريّة،
لدخول بعضهم األراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية،
ولقيادة بعضهم اآلخر ،سيارات ودراجات نارية من دون
أوراق قانونيّة.
وأك��د قائد الجيش جان قهوجي بعد تفقده فوج
المغاوير ف��ي روم��ي��ة« ،أن ال خيار أم��ام المؤسسة
العسكرية سوى االنتصار على األعداء للعبور بالوطن
إلى بر األمان واالستقرار» ،مشددا ً على «أهمية تكثيف
التدريب النوعي ف��ي الجيش واالس��ت��ع��داد القتالي
لمواجهة مختلف األخطار والتحديات المرتقبة».

األسير في عين الحلوة

وفي صيدا ومحيطها ،يتابع الجيش عمليات التعقب
والمالحقة لقطع الطريق على الخاليا النائمة من أن
تستيقظ أو فلول األسير من أن تتحرك .وأكدت مصادر
مطلعة لـ«البناء» «أن اإلرهابي الفار أحمد األسير ال
ي��زال في عين الحلوة ،ويحرك بعض الفلول التابعة
له الرتباك بعض األعمال اإلجرامية كالتي ارتكبت في
اآلونة األخيرة».
وأ َّكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أن
سالح حزب الله جزء من استراتيجية دفاعية وليس من
الخطة األمنية ،وسنوقف كل رؤوس العصابات في كل
المناطق آجالً أم عاجالً» .وأشار خالل مؤتمر صحافي
عقده في الوزارة إلى «أن «الخيار الوحيد أمامنا كان أن
نقوم بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى «د» إلى غرفة
لقيام عمليات إرهابية ،وإذا كانت هناك مشكلة بالقضاء
فهذه مسؤولية الحكومة ،ونحن مسؤولون عن النظام
وإدارة السجن والمسجونين».
م��ن ناحية أخ���رى ،تجري االس��ت��ع��دادات لمعركة
القلمون في شكل دقيق ،على رغم أن حزب الله والجيش
اللبناني لم يحددا توقيتا ً معينا ً لبدء المعركة التي تنتظر
الظروف التي تؤمن نجاحها .وأشارت مصادر عسكرية
لـ«البناء» إل��ى «أن ه��ذه المعركة واق��ع��ة ال محالة،
فاألهمية االستراتيجية والميدانية للقلمون ال يمكن أن
تنطلق قبل أن يضمن حزب الله والجيش شروط نجاح
المعركة من جميع الجوانب» .وشددت المصادر على
«أن الجيش بإمكاناته الحالية يبذل كل الجهود لصد أي
هجمات إرهابية لكنه بالتأكيد يحتاج إلى دعم من قوى
المقاومة الموجودة في المنطقة».
ولفتت المصادر إلى «أن كل االحتماالت واردة وأن
المجموعات المسلحة المتحصنة في الجرود والتي تقدر
باآلالف ما زالت تملك القدرات واإلمكانات التسليحية
والبشرية التي تستطيع من خاللها شن هجمات على
قرى على الحدود اللبنانية السورية إضافة إلى أن هذه
المجموعات لديها تواصل مع مجموعات إرهابية في
سورية ،مشيرة إلى أنه على رغم «توقف التفجيرات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي لبنان بعد سيطرة الجيش السوري
والمقاومة على معظم المنطقة الحدودية بعد معركة
القصير ويبرود إال أن هناك خوفا ً من تكرار هذه العمليات،
عبر إرسال عدد من االنتحاريين تليها عمليات على مراكز
للجيش والقرى المأهولة بالسكان» .واستبعدت «تأثير
ما يجري في سورية من سيطرة اإلرهابيين على بعض
المناطق كإدلب وجسر الشغور على انطالق المعركة
على الحدود اللبنانية السورية» ،عازية السبب إلى «أن
هذه المناطق في الشمال السوري مفتوحة على تركيا ما
يجعل المسلحين يدخلون بكثافة إلى المناطق السورية
الشمالية .وضعت المصادر «التدخل اإلسرائيلي في
القلمون لمنع المعركة ألن��ه ي��درك أن حسم سورية
لمعركة القلمون سيحدث قفزة نوعية لصالحها في
المواجهة».

المنطقة المحرومة والذين يتطلعون إلى تحقيق اآلمال
المنشودة ،بما في ذلك من خير لهم ولمستقبلهم ومستقبل
منطقتهم».
وألقى مراد كلمة شكر فيها «أبناء عكار عموما ً على
نموذجية عيشهم وتآلفهم» ،آسفا ً «إزاء عدم تحقيق
اإلنماء المتوازن الذي كان مطروحا ً دائما ً في البرامج
الحكومية» .وقال« :إنّ توزيع الموازنة بالتساوي على
المناطق اللبنانية ال يحقق اإلنماء المتوازن وهذا يعني
أنه يبقي الفوارق على ما هي عليه .اإلنماء المتوازن يعني
أن تعطى المناطق المحرومة كي تتوازن باإلنماء مع باقي
المناطق األخرى التي تنعم بالخدمات ،وإنّ عكار تحتاج
إلى المزيد والمزيد من مشاريع البنى التحتية وغيرها».
أسسنا هذه الجامعة كان هدفنا
وأض��اف« :عندما ّ
أن تكون إضافة نوعية إل��ى جانب باقي المؤسسات
الجامعية في لبنان وليس إضافة كمية» ،وقال« :حرصنا
على أن ال يكون هذا التعليم الجامعي المميز حكرا ً على
طبقة معينة ،وكان شعارنا تقديم أحسن مستوى من
التعليم بأق ّل كلفة كي يتمكن أبناء الطبقات الفقيرة من
تعليم أبنائهم ،وقد أصبح لدينا اليوم  27ألف طالب في
مختلف فروع جامعتنا».
من ناحية ثانية ،أسف مراد لـ«تعاطي المسؤولين مع
ملف النفط» ،داعيا ً إلى «اإلس��راع في عملية استخراجه
في لبنان ما سيشكل عامالً إيجابيا ً وفاعالً في تنمية هذا
البلد الذي بلغ فيه حجم الدين العام حدود المئة مليار
دوالر ،فالنفط موجود ولكن ال كهرباء والبنى التحتية إلى
تراجع».
وق��ال« :لبنان ال��ذي يتمتع بمناخ طبيعي ومعتدل
بخالف ك ّل البلدان المحيطة به ،في حال ت ّم استخراج
النفط فيه ،سيكون مالذا ً لك ّل الشركات العاملة في هذه
المنطقة ،وعلينا أن نسعى إلى استعادة الدور الذي كان
يلعبه لبنان في محيطه».

الأجواء ال تزال ...
(تتمة �ص)1

�إعالنات ر�سمية

وعلمت «البناء» أن االجتماع أظهر وجود
حرص فعلي من قبل كل أطياف ساحة المخيم
على التجاوب مع مسعى مخابرات الجيش
اللبناني من أجل استدراك األخطار .وضمن هذا
السياق تمت معاودة التأكيد على ضرورة تنفيذ
الخطة األمنية الخاصة داخل المخيم عبر نصب
حواجز من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة
عند نقاط محددة لضبط حركة التكفيريين داخل
المخيم وبخاصة ضبط تنقالتهم من والى حي
الطوارئ حيث توجد المجموعات التكفيرية.
إضافة إلى إبداء يقظة أمنية أكبر تجاه واقع
مستجد ومقلق ويتمثل بتغلغل التكفيريين في
أحياء المخيم الداخلية وفي عمقه.
هل تنجح ق��وى الطيف الفلسطيني هذه
المرة في تنفيذ وعودها ،بكالم أدق هل هي
قادرة ومستطيعة؟
داخل المستوى األمني اللبناني ،يوجد تقدير
لمواقف مخيم عين الحلوة من ب��روز ظواهر
إرهابية داخله .وهي تلفت إلى أنه على رغم كل
أحداث المنطقة الصاخبة ،وعلى رغم ما مرت به
الساحة اللبنانية من أحداث أمنية ،إال أن المخيم
نجح في منع نفسه من االنزالق وااللتحاق بجبل
النار المشتعل حوله .ولكن السؤال المطروح
بقوة ف��ي ه��ذه اآلون���ة التي تحفل بتوازنات
إقليمية جديدة ولها أجندات تصعيدية ،هو:
هل سيبقى القرار اإلقليمي والدولي بإبقاء عين
الحلوة خارج إطار استخدامه كورقة للتصعيد
قائماً؟
ال تخفي الجهات المسؤولة قلقها حيال بروز
مؤشرات توحي بأن القرار أصابه شيء من
الوهن أو ربما من التراجع عنه من قبل أطراف
داخلية وخارجية .وهذا ما دفع اللواء عباس
إبراهيم مدير عام األمن العام للقيام بمبادرات
في الخارج طاولت دوال ً وقيادات فلسطينية
تتموضع على ك��ل ض��ف��اف خريطة ال��ت��وزع
السياسي الفلسطيني ،وبينها محمد دحالن،
ل��رس��م إط���ار أوس���ع الس��ت��م��رار التهدئة التي
يعيشها المخيم منذ سنوات عدة.
وف���ي ال��م��ع��ل��وم��ات أن اج��ت��م��اع ال��س��ف��ارة
الفلسطينية مضافا ً إليها اتصاالت سياسية
وأمنية لبنانية تجري في الداخل والخارج
لضبط أوضاع المخيم ،نجحت في إعطاء أمل
جديد بأن استقرار المخيم ب��اق ،ولكن حتى
إشعار آخر ،وبالتحديد حتى تظهر ما إذا كان
لالستعدادات الجارية في المنطقة السورية
المقابلة لمنطقة شبعا اللبنانية ،والمتداخلة
فيها االستخبارات «اإلسرائيلية» في شكل
عضوي ،تأثير أو تتمة داخل لبنان ابتداء من
شبعا ومنطقة وادي التيم وصوال ً لمخيم عين
الحلوة؟
تختم المصادر التي ترسم عالمة استفهام
حول السؤال اآلن��ف بالقول :بين شهري أيار
وحزيران المقبلين توجد احتمالية عالية ألن
تنفذ «إسرائيل» هجوما ً بالواسطة على لبنان،
وقد يتدحرج في حال لحظت نجاحه ليصبح
هجوما ً مباشراً!

اعالن
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة -
الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذون :علي ومحمد وحسين أحمد
أبو حمدان بوكالة االستاذ رشيد فرح.
المنفذ عليهم :اب��راه��ي��م اب��راه��ي��م أبو
حمدان وج��ان وم��اري وهنريت وفكتوريا
وزاليا يوسف توما فرح.
بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/781
ينفذ طالبو التنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
األولى في البقاع أساس  2014/450قرار
 2014/158تاريخ  2014/7/7القاضي
باعتبار العقار  /270/أبلح غير قابل
للقسمة عينا ً وطرحه للبيع بالمزاد العلني
للعموم على أن يعتمد الثمن المحدد من قبل
الخبير أساسا ً للطرح في المزايدة األولى.
المطروح للبيع :كامل العقار /270/
أبلح
مساحته 4604 :م 2وه��و عبارة عن
قطعة أرض تحتوي على كرم تصل إليها
عبر طريق ترابية وعرة يوجد فيها بعض
أعمدة الكروم الحديدية مصونة بشريط
شائك ال إنشاءات عليها.
حدوده :يحده غربا ً مجرى ماء ومنطقة
ال��ف��رزل وش��رق�ا ً العقار رق��م  271وشماال ً
العقاران  268و 269وجنوبا ً العقاران
 277و.278
الحقوق العينية :مرتفق بحق المرور
على العقار رقم  268وهذا المرور على الملبن
الواقع بين العقار رقم  269والعقارات 271
و 272و 273وتخطيط تصديق تخطيط
بالمرسوم رقم  2001/8221بملف 254
أبلح دعوى صادرة عن المحكمة االبتدائية
األولى في البقاع رقم  2014/450مدنية
مقامة من علي ومحمد وحسين أحمد أبو
حمدان ضد ابراهيم ابراهيم أب��و حمدان
وج��ان وم��اري وهنريت وفكتوريا وزاليا
ي��وس��ف ت��وم��ا ف��رح طلب تنفيذ ومحضر
وصف عقار ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ زحلة
من المنفذين علي ومحمد وحسين أحمد
أبو حمدان ضد ابراهيم ابراهيم أبو حمدان
وج��ان وم��اري وهنريت وفكتوريا وزاليا
يوسف توما فرح.
قيمة التخمين وبدل الطرح/97080/ :
د.أ سبعة وتسعون ألفا ً وثمانون دوالرا ً
أميركياً.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2015/5/14أمام رئيس دائرة
زحلة في قاعة المحكمة الساعة الثانية
عشرة ظهراً.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً واعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خ�لال ثالثة أي��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور ق��رار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد البرجي

يوسف المصري

