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حمليات � /إعالنات

مهرجانات ون�شاطات ومواقف في ذكرى النكبة:

رعى احتفال المهني والتقني

فل�سطين �ستبقى عنوان وحدة الأ ّمة وال عبث ّ
بحق العودة

بو�صعبّ :
نعد لم�ؤتمر ال�ستنها�ض هذا القطاع

تواصلت المهرجانات والنشطات
اللبنانية -الفلسطينية إحيا ًء للذكرى
السابعة والستين لنكبة فلسطين،
ّ
بحق
وص��درت مواقف أك��دت التمسك
العودة وخيار المقومة لتحرير األراضي
من االحتالل «اإلسرائيلي» .كما شدّدت
على أنّ فلسطين ستبقى عنوان وحدة
األم��ة وبوصلتها ،داعية إل��ى تحييد
المخيمات الفلسطينية عن ك ّل أشكال
الصراع اإلقليمي واللبناني.
وفي هذا اإلط��ار ،أقامت لجنتا دعم
المقاومة في فلسطين ومسيرة العودة،
ولجان المخيمات في لبنان ،احتفاال ً
جماهيريا ً حاشداً ،في حديقة إيران
في بلدة م��ارون ال���راس ،في حضور
عضو المجلس السياسي في حزب الله
حسن حب الله ،ممثل حركة الجهاد
اإلسالمي في فلسطين في لبنان أبو
عماد الرفاعي ،ممثل حركة حماس في
لبنان علي بركة ،أمين سر إقليم حركة
فتح في لبنان رفعت ش ّناعة وفاعليات
وحشود.
وألقى حب الله كلمة قال فيها« :إننا
في هذا اليوم التاريخي نتذكر النكبة
حتى تكون هذه الذكريات حافزا ً لنا
لالنتقام ممن أخرجنا من أرضنا بغير
ح� ّ
�ق ،ولتتذ ّكر ك ّل األجيال مهما طال
الزمن أنّ هناك عدوا ً اسمه «إسرائيل»
ومن خلفه أميركا واالستعمار القديم في
أوروبا ،أي فرنسا وبريطانيا ،الذين هم
السبب الرئيسي في مأساتنا ومأساة
الفلسطينيين ومأساة ك ّل األمة».
وش����دّد ال��رف��اع��ي ،ب�����دوره ،على
«ضرورة أن تتعاطى الحكومة والدولة
اللبنانية مع الشعب الفلسطيني بك ّل
مسؤولية ،ف�لا ي��ج��وز أن يبقى هذا
الشعب يعيش في واقع مزر من البؤس
والحرمان من الحقوق والتملك والعمل
والعيش بكرامة».
وأش���ار ش ّناعة إل��ى أنّ «الشعب
الفلسطيني قد غ��ادر النكبة إل��ى غير
رج��ع��ة وه��و يسير ف��ي ط��ري��ق إقامة
الدولة من خالل ثورته التي يقوم بها
وهي دولة فلسطين وعاصمتها القدس
الشريف» .فيما رأى الدكتور عبد الملك
سكرية الذي ألقى كلمة باسم «لجنة
مسيرة العودة» «فلسطين مح ّررة من
خالل النصر الذي حققته المقاومة في
لبنان في شهر أيار من العام .»2000

من االحتفال في حديقة إيران
وف��ي ال��خ��ت��ام ،وض��ع المشاركون
في االحتفال إكليل زه��ر عند النصب
التذكاري للشهيد حسام خوشنويس
«عربون وفاء للشهداء الذين قضوا في
إحياء ذكرى النكبة في مارون الراس».
وبالمناسبة أي��ض�اً ،أقامت حركة
ح��م��اس م��ه��رج��ان�ا ً ف��ي مخيم البرج
الشمالي ،في حضور لفيف من العلماء
وممثلين لألحزاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية وحشد من أهالي مخيمات
صور.
وأل���ق���ى ك��ل��م��ة األح�����زاب وال��ق��وى
اللبنانية المسؤول اإلعالمي لحركة
أم��ل في إقليم جبل عامل صدرالدين
داود الذي أكد أنّ «طريق العودة إلى
فلسطين لن يتح ّقق إال بالمقاومة»،
فيما ن ّوه الشيخ هشام الحاج موسى
باسم رابطة علماء فلسطين في لبنان
«ب��ص��م��ود ال��ش��ع��ب الفلسطيني في
الضفة وغزة وك ّل فلسطين والشتات»،
داعيا ً إلى «العمل الجاد من أجل تحرير
فلسطين ودحر المحتلين».
وأكد المسؤول عن العالقات الدولية

خطيئة التمديد ( ...تتمة �ص)1
القديم الممدّد لنفسه ،والبديهة تقول إنّ البرلمان نفسه سيأتي
برئيس من النوع نفسه ،والتغيير الرئاسي يستدعي تغييرا ً
نيابيا ً يبدأ بالقانون وينتهي باالنتخابات ،وإال فكان على قوى
الثامن من آذار طالما ارتضت التمديد للمجلس النيابي ،أن
تذهب إلى الرئيس التوافقي أو التمديد للرئيس السابق.
 المجلس ال���ذي أن��ت��ج ات��ف��اق السابع عشر م��ن أي���ار فيمثل هذا اليوم وباع سيادة البلد لـ»إسرائيل» بترتيبات أمنية
واقتصادية ومائية ،هو المجلس الممدّد له ،على رغم توافر
فرصة إج��راء انتخابات ع��ام  ،1977في ظ�� ّل ظ��روف أمنية
أفضل بكثير من ظروف انتخابات  ،1992ومن ق ّرر التمديد
كان يعلم أنه يريد انتخاب رؤساء من هذا المجلس وتوثيق
اتفاقات ومواكبة اجتياحات ،ويعلم أنه صالح للمهمة فلماذا
الدخول في المجهول؟ والقوى الوطنية التي ارتضت خيار
التمديد حينها نصبت حبل مشنقتها بيدها ،كما حدث قبل
سنتين تماماً ،ولمن ال يريد العبث بعقول اللبنانيين االعتراف
بأنّ إجراء االنتخابات النيابية ارتضاء ضمني للمفاجآت أو
تعبير عن توافقات كبرى ال خشية عليها من االنتخابات،
ولما يكون القرار وطنيا ً ومستندا ً إلى الديمقراطية ،تكون
انتخابات في موعدها أو فليكن الفراغ.
 ها نحن مرة أخرى أمام ساعة الحقيقة ،فلنعد إلى المربعالدستوري الصحيح ،مجلس م��دّد لنفسه ال يملك شرعية
كافية النتخاب رئيس للجمهورية ،االنتخابات النيابية أوالً
وإال ال انتخابات رئاسية ،وعندما يحين موعد نهاية الوالية
الممدّدة للمجلس النيابي لنملك شجاعة الموقف ،ونقول،
بأي صنف من أصناف جريمة السابع
ألننا ال نريد المخاطرة ّ
عشر من أيار ال نريد خطيئة التمديد وال المجلس الممدّد.
ناصر قنديل

في حماس أسامة حمدان أن «ال ح ّل
للقضية الفلسطينية إال بالمقاومة التي
أثبتت أنها يمكن أن تنتصر على العدو،
والرهان على التسوية أثبت فشله بعد
ّ
عشرين عاماً» ،مشدّدا ً على أنّ
«حق
العودة حق ف��ردي وجماعي ال يعبث
به أحد».
واع��ت��ب��ر األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري أسامة سعد ،خالل
مشاركته في مهرجان سياسي وفني
حاشد أقيم ف��ي مركز م��ع��روف سعد
الثقافي في صيدا ،بدعوة من «حركة
التحرير الوطني الفلسطيني -فتح»،
أنّ «ذكرى النكبة ليست مناسبة للبكاء
على األطالل ،بل الستخالص الدروس
والعبر وتجديد العهد على مواصلة
م��س��ي��رة ال��ك��ف��اح م��ن أج���ل التحرير
واستعادة األرض والوطن».
ونظم اتحاد الشباب الديمقراطي
الفلسطيني ي��وم��ا ً م��ف��ت��وح �ا ً تحت
شعار»بالب ّر بالبحر مشيا ً على األقدام
ع���ائ���دون» ،ت��ض� ّم��ن م��ع��ارض ت��راث
ول��وح��ات فلسطينية بمشاركة فرق

فنية فلسطينية ،وذلك عند الكورنيش
البحري لمدينة صيدا.

مواقف :انتصار المقاومة
على اإلرهاب انتصار
لقضية فلسطين

وبالمناسبة ،ش �دّد الناطق باسم
«مجلس علماء فلسطين» الشيخ محمد
الموعد على أنّ «فلسطين ستبقى
عنوان وح��دة األم��ة وبوصلتها ،ومن
أجلها ينبغي أن تتوحد الجهود في
جمع الصف ووأد الفتنة».
ودعت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار
العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية،
ح��رك��ات المقاومة الفلسطينية إلى
«التنبه لخطورة استمرار حال االنتظار
القاتلة ،والعمل على أخذ زمام المبادرة
وتوحيد جهودها وطاقاتها المقاومة،
في إط��ار وطني ت��ح� ّرري على قاعدة
ب��رن��ام��ج سياسي ون��ض��ال��ي لقيادة
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي الفلسطيني ض ّد
االحتالل».

وأش�������ارت ح���رك���ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين – المرابطون ،في بيان،
إل��ى أنّ «فلسطين اليوم أكبر من ك ّل
محاوالت اإلخفاء واإلقصاء والتفتيت
والتشتيت وال��ش��رذم��ة والطائفية
والمذهبية ،وهي تمثل استعادة األمة
لوعيها وحقيقتها ،ورفضها لإلرهاب
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وأدوات����ه المستترة
تحت مسميات طائفية ومذهبية».
ودع��ت «ك � ّل المخلصين والمقاومين
والمناضلين والمجاهدين إلى تجميع
عناصر القوة وإسقاط مشاريع الفتن
المذهبية والعمل فقط من أجل تحرير
فلسطين من نهرها إلى بحرها».
لجنة األسير سكاف
ولمناسبة ذك��رى نكبة فلسطين
وعيد المقاومة والتحرير أقامت لجنة
أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف لقاء رمزيا ً
في منزل األخير في بحنين-المنية.
وت��وج��ه��ت اللجنة بالتحية إلى
ال��ش��ع��ب الفلسطيني وم��ق��اوم��ت��ه
الباسلة ،معاهدة الشعب الفلسطيني
«على البقاء معه في نضاله المشروع
حتى تحرير كامل فلسطين من البحر
إل��ى النهر وت��ح��ري��ر جميع أس��ران��ا
اﻷب��ط��ال ف��ي مقدمهم عميد اﻷس��رى
يحيى سكاف».
ك��م��ا ت��وج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة بالتهنئة
بمناسبة عيد المقاومة و التحرير من
«عموم الشعب اللبناني و مقاومته
الباسلة بقيادة السيد حسن نصر الله
ال��ذي ق��اد االنتصار التاريخي الذي
تحقق ف��ي  25أي���ار  2000وان��ه��زام
الصهاينة أم��ام ب��ط��والت المقاومين
ف��أن��ب��ت ن��ص��را ً س��ت��ت��ذك��ره اﻷج��ي��ال
القادمة بك ّل فخر و اعتزاز» ،مؤكدة أنّ
«خيار المقاومة هو الطريق الصحيح
والبوصلة الحقيقية لتحرير فلسطين
وك��ام��ل أراض��ي��ن��ا العربية المحتلة
وأسرانا».
و توجهت اللجنة بأح ّر التعازي
م��ن رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ال��ن��ائ��ب أس��ع��د ح���ردان
وع��م��وم ال��ق��وم��ي��ي��ن وع��ائ��ل��ة الفقيد
المناضل صبحي ياغي «الذي عرفناه
مناضالً صلبا ً على طريق المقاومة
منذ انطالقتها في مواجهة االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي ون��ع��اه��ده ال��ب��ق��اء على
مسيرته.

النابل�سي ي�ستقبل الحاج
استقبل الشيخ عفيف النابلسي
اللواء علي الحاج وتناول معه قضايا
لبنانية داخلية.
وأكد النابلسي خالل اللقاء «الظلم
الذي لحق بالضباط األربعة» ،وقال:
«ما أكثر الملفات القضائية التي دخلت
فيها السياسة لتجري المحاكمات
بطريقة استنسابية .وكلنا يتذكر كيف
ت ّم تخفيف األحكام المتعلقة بالعمالء
ول��م تحدث ضجة إعالمية وال قطع
طرقات واعتصامات».
وس��أل« :أي بلد نريد أن نبني وأي
عبور للدولة إذا كان من يريد العبور هو
من يقطع الطريق على بناء مؤسسات
للدولة ويمنع بنفوذه السياسي القضاء
أن يكون مستقالً بإرادته وقراراته».

اليمن من حوار الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
يأتيوإذاالدولةلنتتحملمسؤوليتهافهذاالشعبسوفيتحمل
مسؤوليته ولن تمنعهم خطوط حمراء من ذلك ،مشيرا ًإلى أننا في
معركة مفتوحة في الزمان والمكان والمراحل مع اإلرهابيين وإذا
لم تتحمل الدولة مسؤوليتها فأهل البقاع سيقومون بذلك».
ون ّوه السيد نصر الله إلى أنه في معركة القلمون اختلطت
الدماء اللبنانية والسورية دفاعا ً عن األمة في وجه المشروع
التكفيري ،مشددا ً في الوقت نفسه على «أننا لم نكن نريد
توريط الجيش اللبناني في المعركة ونحن حريصون على
دماء كل عسكري».

ألخذ ما طرحه عون بجدية عالية

وفي الشأن الرئاسي ،دعا السيد نصر الله إلى أخذ ما
طرحه رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون
بجدية عالية وأن نبحث عن طريقة النتخاب الرئيس فال
مصلحة ألحد بفراغ رئاسي في لبنان ،مضيفاً« :نحن بحاجة
إلى انتخاب رئيس للجمهورية وانتظار الخارج لن يؤدي إلى
انتخاب رئيس وحصل رهان على الحوارات التي حصلت
ولم نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وحصل رهان على
حوار حزب الله والمستقبل ونحن أكدنا جاهزيتنا لكن هذا
الموضوع يبحث مع العماد عون».

لن يكون لإلرهابيين مالذ آمن في عرسال

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن األم��ور في منطقة
عرسال لم تدخل في الثالجة ،ولن يكون لإلرهابيين مالذ
آمن في عرسال ،خصوصا ً أنه بات معلوما ً أن جزءا ً من هؤالء
اإلرهابيين لجأ إلى عرسال وجرودها متحصنا ً بأمرين :األول
التزام الجيش المعلن على لسان قيادييه بعدم االشتراك
في معركة القلمون وع��دم مواجهة اإلرهابيين .والثاني
الحالة الطائفية والمذهبية التي يقودها تيار المستقبل لمنع
حزب الله من التطهير ولمنع الجيش من متابعة العمل،
لكن ذلك يبدو أنه خطأ في حسابات ألن المنطقة ال تحتمل
جزيرة إرهابية .وإذ سألت المصادر من ال��ذي يضمن من
السياسيين في لبنان عدم استئناف اإلرهابيين أعمالهم ضد
القرى واألحياء السكنية في لبنان ،أشارت إلى «أن أحدا ً لن

يجرؤ على هذا التعهد ،بالتالي حزب الله لن يتقبل الجزيرة
اإلرهابية».
ولفتت المصادر إلى «أن موضوع عرسال سيعالج ،وأن
حزب الله أعطى الدولة اللبنانية مهلة غير مفتوحة لمعالجة
األوضاع في عرسال وجرودها ،فإن عالجت تكون قد قامت
بواجبها الملزمة به ،وإن لم تعالج فال يلومن أحد حزب الله
إذا غادر للعمل دفاعا ً عن لبنان وأمن المواطنين».
وش��ددت المصادر على «أن القرار في معالجة األوضاع
في عرسال وجرودها نهائي ال رجعة عنه ،كما كان القرار في
معركة القلمون».

حوار المستقبل – حزب الله
في سياق الجلسات السابقة

وتعقد جلسة جديدة من الحوار بين ح��زب الله وتيار
المستقبل غدا ً الثالثاء في عين التينة ،ستكون في السياق
نفسه ال��ذي تجرى فيه الجلسات السابقة لجهة التأكيد
على تخفيف االحتقان المذهبي ،وتفعيل عمل المؤسسات،
والوضع األمني .وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنه
كما فشلت الحرب التهويلية التي قادها تيار المستقبل قبل
جلسة الحوار السابقة لثني حزب الله عن معركة القلمون،
فإن معالجة وضع عرسال بما يريح الوضع اللبناني ،سيكون
من دون التوقف عند الحرب التهويلية بنسختها المستقبلية
الجديدة ،ال سيما أن حزب الله كما تقول المصادر لن يبادر
إلى هذه المعركة إال إذا أظهرت الدولة عجزها وتقاعست عن
واجبها» .وكانت مصادر قيادية في تيار المستقبل أكدت
لـ«البناء» «أن تيار المستقبل في الحوار األمني مع حزب الله
أعلن أن ال خيار إال خيار أن تسلم كل القدرات األمنية التي لها
عالقة باألوضاع األمنية إلى الجيش اللبناني» ،مهددة بأن
مشاركة حزب الله في الحرب ضد المسلحين في عرسال من
شأنه أن يؤدي إلى أسوأ من نسق الحوار».

توقيف سوري في بر الياس
النتمائه إلى مجموعات إرهابية

وأحبط الجيش اللبناني مساء أمس محاولة تسلل في

لماذا تفاهمات ( ...تتمة �ص)1
أمن الخليج ،إذاً ،أصبح في عهدة الواليات المتحدة
التي ستساند حليفاتها أيضا ً في قضايا مثل «مكافحة
اإلرهاب واالنتشار النووي والصراعات» .أيّ صراعات؟
وما معنى «التصدي ألنشطة إيران التي تزعزع استقرار
المنطقة»؟ وهل دعم طهران لسورية وقوى المقاومة
اللبنانية والفلسطينية «يزعزع استقرار المنطقة»؟
م��ن ال��واض��ح أن أط���راف «ك��ام��ب ديفيد »2 -لم
يتوصلوا مع الواليات المتحدة إلى تفاهم في شأن
الصراعات المحتدمة في سورية وعليها ،وكذلك في
العراق وعليه .فالتفاهم في شأن االتفاق النووي كان
ممكنا ً ألن الواليات المتحدة طرف أساس فيه بينما دول
الخليج ليست كذلك .أما التفاهم في شأن الصراعات
في سوراقيا فإن السعودية ومعظم دول الخليج (كما
تركيا أيضاً) أطراف مشاركة فيها وليس ما يشير إلى
وجود رغبة لديها في قبول تسوية أميركية في شأنها.
لماذا؟
ثمة خالفات بين واشنطن وحليفاتها الخليجيات
حول الغاية المرتجاة من تحالفها معهم في ك ّل من
سورية والعراق ،كما حول القوى المحلية (والوافدة)
ال��ج��اري ال��ت��ع��اون معها ف��ي الساحتين السورية
والعراقية.
دول الخليج العربية وتركيا تبتغي الخالص من
النظام السياسي القائم في س��وري��ة ،وم��ن رئيسه
تحديداً .كما تبتغي ،في األقل ،تعديل موازين القوى
في ال��ع��راق على نح ٍو ي��ؤدي إل��ى تغليب حلفائهما
«الس ّنة» في معادلة الحكم وإالّ إقامة إقليم حكم
ذاتي في المحافظات الس ّنية في غرب البالد لضمان
توازنٍ بينها وبين المحافظات الشيعية في جنوبها

أقامت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي
احتفالها السنوي بعيد تأسيس التعليم المهني والتقني
وافتتاح مطعم المدرسة الفندقية في بئر حسن ،في المدرسة
الفندقية  -بئر حسن ،برعاية وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب وحضوره إلى جانب المدير العام للتعليم
المهني والتقني أحمد دي��اب ،المفتشة العامة التربوية
فاتن جمعة ،رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني
عبدالرحمن برجاوي ،رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي
عبدو خاطر ،رئيس رابطة موظفي الدولة محمود حيدر ،مدير
المدرسة الفندقية  -بئر حسن نادر صبرا ،مدير المدرسة
الفندقية  -الدكوانة انطوان الحاج ،وفد من االتحاد الوطني
لنقابات العمال والمستخدمين برئاسة يوسف حرب وحشد
من المفتشين التربويين ووفد من هيئة التنسيق النقابية
ورؤساء الروابط والدوائر في المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني ومدراء المعاهد والمدارس الفنية والمحتفى بهم من
األساتذة المتقاعدين وحشد من األساتذة والطالب.
بعد االفتتاح بالنشيد الوطني ،قدم لالحتفال العريف
الشاعر عاطف موسى الذي ألقى قصيدة من وحي المناسبة،
ثم ألقى صبرا كلمة رحب فيها ببو صعب ،منوها ً بجهوده على
رأس الوزارة.
وألقى ابراهيم ضاهر كلمة باسم األساتذة المتقاعدين
مؤكدا ً الحاجة إلى سياسة تربوية تنقذ هذه المؤسسة .فيما
توقف برجاوي عند «مطالب أساتذة التعليم المهني والتقني
منها رفع المستوى التربوي لألساتذة عبر إج��راء دورات
تدريبية وض ّم رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني إلى
هيئة بيت المعلم وتثبيت األساتذة المتعاقدين عبر إجراء
مباراة عادلة ومنصفة.
وقال دياب ،بدوره « :كلنا نتحدث عن ربط سوق العمل

بالتعليم المهني وسمعنا رئيس الرابطة يتحدث عن ذلك وهل
يتم الربط بالخطابات أم بالفعل ،الربط يتم بالفعل ،والفعل
تحقق يا معالي الوزير وقد صدر مرسوم بتخصيص 2000
منحة سنوية وقد وضعت الموازنة وتمت مناقشتها مع وزارة
المالية ووافقت عليها منذ مناقشتها مع وزارة المالية ووافقت
عليها منذ العام  2013لكن لألسف لم تق ّر الموازنات».
ثم ألقى بو صعب كلمة أشار فيها إلى أنّ » التعليم المهني
والتقني هو الحلقة الناقصة في سلسلة االقتصاد الوطني
والتي لن يمألها أي تدبير آخر .وعلى الرغم من تزايد أعداد
الجامعات والمعاهد الجامعية ،فإنّ مكانة التعليم المهني
والفني تبقى شاغرة».
وأعلن» في عيد تأسيس التعليم المهني والتقني عزمنا
مخصص لدرس وضع هذا القطاع
األكيد على اإلعداد لمؤتمر
ّ
الكبير واستنهاضه وتحديث مناهجه واختصاصاته،
وال��ت��روي��ج اإلع�لام��ي ألهميته ،ومتابعة تأمين الوظائف
للمتخرجين منه حصراً ،وذلك لكي يستقيم القطاع بشهاداته
ومساراته ويحقق إطاللة جديدة ناشطة ،وسوف نتعاون في
هذه الخطوات مع أهل االختصاص من ألمانيا والدول الصديقة
التي تتركز دعائم اقتصادها على التعليم المهني والفني».
وتوجه إلى هيئة التنسيق النقابية قائالً« :عملنا معا ً ولم
نتوصل إلى إقرار المطالب إنما سوف لن نيأس ومن ّ
حق هيئة
التنسيق واألساتذة التحرك باتجاه تحقيق مطالبهم ألنّ ما
يتقاضاه األستاذ مهزلة ومطالب السلسلة لن تتوقف».
واختتم االحتفال بتقديم درع تكريمية باسم رابطة اساتذة
التعليم المهني والتقني لبو صعب ودياب وبرجاوي ،ووزعت
دروع تكريمية على المحتفى بهم من المتقاعدين ،وتوج
احتفال افتتاح مطعم المدرسة الفندقية بإزاحة الستارة
وقص الشريط ،وكان كوكتيل بالمناسبة.

والمحافظات الكردية في شمالها.
إل��ى ذل��ك ،يتحفظ األميركيون في ش��أن التعاون
مع «الدولة اإلسالمية –داعش» في ك ٍل من سورية
وال��ع��راق ،كما يعتبرون جبهة «النصرة» في بالد
الشام فرعا ً من «القاعدة» ،بالتالي تنظيما ً إرهابياً.
الخليجيون (واألت���راك) يتقبّلون التحفظ األميركي
في شأن «داع��ش» لكنهم يرفضونه في شأن جبهة
«النصرة» ،خصوصا ً بعدما جرى ضمها ،بمبادرة
أنقرة وبعلم واشنطن ،إلى تنظيم جديد يحتوي فصائل
أخرى «غير قاعدية» اسمه «جيش الفتح».
واشنطن ال يهمها أم��ر الرئيس بشار األس��د ،وال
تمانع في إزاحته إذا كان هذا الخيار قابالً للتحقيق،
وقد سبق لها أن أسهمت في محاوالت جدّية إلزاحته
سحاب َة السنوات األربع الماضية ،لكن دونما جدوى.
فوق ذلك ،تشعر واشنطن بأن معاودة العمل إلزاحة
األسد سيثير حفيظة إيران التي أعلنت مساندتها له
ولنظامه كما لقوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية ما
قد يؤدي إلى «خربطة» المحادثات الجارية للتوصل
إلى «االتفاق النووي النهائي».
صحيح أن واشنطن لن ُت ِ
غضب حلفاءها الخليجيين،
وحتى األتراك ،بمعارضة حملتهم على األسد ونظامه.
إالّ أنها تعارض منحهم مزيدا ً من الوسائل والفرص،
كـ «المنطقة العازلة» و«منطقة الحظر الجوي» ،قبل
الفراغ من إقرار االتفاق النووي النهائي مع إيران.
يمكن تفسير هذا التريث األميركي حيال الصراعات
المحتدمة في سورية والعراق بأن واشنطن تأمل،
إن ل��م تكن تخطط ،لفتح ك��ل ملفات ال��ن��زاع��ات في
الشرق األوسط «الكبير» ،بعد توصلها إلى «االتفاق

وادي حميد وحقق إصابات في صفوف المسلحين .وأوقفت
دوري��ة من مديرية المخابرات أول من أم��س في محلة بر
الياس ،السوري يعرب عبد العزيز الفرج (الملقب بـــ يعرب
أب��و جبل) ،والمطلوب النتمائه إل��ى مجموعات إرهابية،
ولمشاركته بالقتال في صفوفها .وكان الموقوف قد انتقل من
عرسال إلى أحد المخيمات في البقاع مستعمالً هوية مز ّورة
باسم أحد السوريين الموجودين حاليا ً في عرسال.
وقد اعترف المدعو الفرج بانتمائه إلى كتائب الفاروق
ومجموعة اإلرهابي أحمد زكريا سيف الدين ،واشتراكه مع
آخرين بتشكيل مجموعة مسلّحة قامت بعمليات عسكرية
على األراضي اللبنانية.
كما اعترف بقيامه بتهريب كميات كبيرة من األسلحة
لمصلحة المسلحين في جرود عرسال ،وبتعاطي الحبوب
المخدّرة وتجارتها ،وبأنه يحظى بحماية أحد رجال الدين
الذي أ ّمن له مسكنا ً وعمالً في إحدى الجمعيات في محلة بر
الياس وقدّم له الرعاية والمساعدة اللوجستية.
وتستمر التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص
لكشف العمليات التي كان يخطط لها في الداخل اللبناني ،كما
تجري مالحقة المتو ّرطين معه.

واليتي في لبنان

من ناحية أخرى يبدأ علي أكبر واليتي مستشار السيد علي
الخامنئي ،زيارة رسمية للبنان اليوم ،يلتقي خاللها رئيسي
مجلسي النواب نبيه بري وال��وزراء تمام سالم ،وع��ددا ً من
الشخصيات.

التغيير واإلصالح يبدأ جوالت
اليوم على القيادات السياسية

وتبدأ وفود من تكتل التغيير واإلصالح اليوم جولة على
القيادات السياسية لتقديم رؤية رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون للحل والتي وردت في مؤتمره الصحافي
األخير .وعلمت «البناء» أن الجولة هي لوضع القيادات
السياسية في أجواء مبادرة الجنرال عون وحيثياتها ،ومدى
التجاوب معها ومجال اللقاء على قواسم مشتركة ،ال سيما

أن المرحلة خطيرة ،وهي ليست صراع سلطة إنما مسألة
كيانية .وستسلم الوفود القيادات السياسية مذكرة عبارة عن
المبادرة التي تقدم بها الجنرال.
ويزور اليوم وفد يترأسه أمين سر «التكتل» النائب إبراهيم
كنعان ويضم النواب أالن عون ،فريد الخازن ،نعمة الله أبي
نصر وسليم سلهب ،البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي ،ورئيس حزب القوات سمير جعجع ،ورئيس حزب
الكتائب أمين الجميل .على «أن يجول غدا ً وفد يضم النواب
نبيل نقوال عباس هاشم فادي األعور زياد أسود اميل رحمة
وناجي غاريوس على رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية وحزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري .ويلتقي
وفد آخر يضم النواب أالن عون ،حكمت ديب ،ناجي غاريوس،
وإدغ��ار معلوف األرب��ع��اء ،تيار المستقبل ،ورئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط .ويزور وفد يضم النواب
نبيل نقوال ،اميل رحمة ،إدغار معلوف ناجي غاريوس رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان،
واألمين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ،وحزب
البعث.

الموازنة تعترضها العديد من العقبات

حكومياَ ،تعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم في السراي
الحكومية لمتابعة البحث في ملف موازنة ع��ام .2015
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» «أن جلسة اليوم
محصورة بمناقشة الموازنة التي يبدو حتى اآلن أنها غير
مسهلة وتعترضها العديد من العقبات ،منها قطع الحساب
وسلسلة الرتب والرواتب وأي ضرائب ستضاف والمشاريع
القديمة الجديدة واإلنماء المتوازن وتمويل المحكمة الدولية».
وأشار إلى «إمكانية حصول تقدم إيجابي في الجلسة إال أن
حسم الموضوع يتطلب عدة جلسات».
فيما أشار وزير البيئة محمد المشنوق لـ«البناء» إلى «أن
البحث سيتطرق إلى الفصل المتعلق باألحكام األساسية
بالنسبة للواردات ،الفتا ً إلى أن األمور تسير في شكل جيد
حتى اآلن وأن ما نسمعه في شأن الموازنة هو كالم سياسي
ولم يتم الغوص في صلب الموازنة وتفاصيلها التي تتطلب
جلسات عدة كموضوع السلسلة وتمويل المحكمة الدولية».

مواجهات في ذكرى ( ...تتمة �ص)1
النهائي» المنشود ،مع إيران .ولعل تخطيطها في هذا
المجال ينطوي على إقامة نظام إقليمي رباعي الدفع،
بإشرافها ورعايتها ،يضم الدول اإلقليمية الفاعلة في
المنطقة وهي ثالث بانتظار أخرى رابعة :إيران وتركيا
و«إسرائيل» ،فمن تراها تكون الدولة الرابعة؟
بمعزل عن أي تخطيط أميركي في هذا المجال فإن
مصر ،بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي ،ترنو إلى
استعادة دورها العربي واإلقليمي وذلك بالتعاون،
ماليا ً واقتصاديا ً وسياسياً ،مع دول الخليج من دون
االصطدام سياسيا ً وعسكريا ً بإيران من جهة وباإلعالن
عن تمسكها بوحدة سورية والعراق ودعمهما في وجه
اإلرهاب والتقسيم من جهة أخرى.
في المقابل ،تسعى السعودية ،في إط��ار مجلس
التعاون الخليجي وخارجه ،إلى تحويل نفسها قوة
سياسية وعسكرية نافذة في المنطقة كي يكون لها
دور وتأثير في التسويات المزمع «طبخها» بعد توقيع
االتفاق النووي النهائي أواخ َر الشهر المقبل.
إذ تبدو هذه القراءة للتوقعات القادمة مقبولة نسبياً،
فإن تحققها يتوقف في التحليل األخير على ما يمكن
أن يفعله العبان أساسيان :سورية وقوى المقاومة
اللبنانية إذا ما ت ّنسى لها دحر «النصرة» و«داعش»
ومدى تجاوب إيران معها في سياق المرحلة الجديدة
البازغة من جهة ،و«إسرائيل» ومدى تجاوب الواليات
المتحدة مع تحركاتها ضد الفلسطينيين ودول الطوق
العربية من جهة أخرى.
و ...ال���ص���راع مستمر ع��ل��ى ج��م��ي��ع الجبهات
والمستويات.

د .عصام نعمان

ووقعت الصدامات قرب نقطة تفتيش حوارة جنوب نابلس
عندما تجمع المئات من الفلسطينيين إلحياء الذكرى .وحاول
جنود العدو عند هذه النقطة منع المتظاهرين من االقتراب
بإطالق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ،ورد
الفلسطينيون برشقهم بالحجارة ،كما أف��ادت مصادر أمنية
فلسطينية .
وأصيب ثالثة متظاهرين فلسطينيين بجروح بالرصاص
المطاطي وفقا ً لمصادر طبية فلسطينية .وأض��اف المصدر أن
مصورا ً فلسطينيا ً يعمل لحساب وكالة األنباء الصينية «شينخوا»
أصيب كما أصيبت مصورة فيديو إيطالية سامانتا كاميزولي.
إلى ذلك ،شدد قياديون في حركتي فتح وحماس خالل مسيرة
حاشدة نظمتها الهيئة العليا للفصائل في غزة إلحياء الذكرى،
على ضرورة الوحدة الوطنية إلقامة الدولة الفلسطينية وحق
عودة الالجئين.
وقال أبرز قادة حركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير زكريا اآلغا في كلمة للمحتشدين أمام مقر األمم المتحدة
في غزة ،نؤكد وحدتنا الوطنية ،ومنظمة التحرير ال تزال تقاتل
إلقامة الدولة الفلسطينية على كامل األراضي التي احتلت عام
 1967وعاصمتها القدس.
وش��دد على أن مشروع االحتالل إلقامة دول��ة (فلسطينية)
ذات الحدود الموقتة لن يمر ،ال دولة في غزة وال دولة من دون
غزة والقدس .وتابع أن مسعى رئيس الحكومة «اإلسرائيلية»
بنيامين نتانياهو ليهودية ال��دول��ة سيقف شعبنا بكل قوة
إلسقاطه.
من جانبه ،قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان،
نؤكد أن حق العودة لالجئين الفلسطينيين حق مقدس وغير
قابل للتصرف وال يسقط بالتقادم ،مضيفاً :نشدد على ضرورة
وحدة الشعب الفلسطيني على أساس خيار المقاومة والثوابت
الفلسطينية وإتمام المصالحة.

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
والد الفقيد :محمد عبدو ياغي
والدته :فاطمة ياغي
أشقاؤه :مناف  -غالب زوجته ساميا الحاج حسن
حسام زوجته فدى عثمان
أعمامه :عائلة المرحوم خليل -وعائلة المرحوم عزت
أخواله :النائب السابق المرحوم محمد عباس ياغي
عائلة المرحوم خليل عباس ياغي
عائلة المرحوم تغلب ياغي
غالب ياغي (رئيس بلدية بعلبك السابق)
وعموم آل ياغي  -الحاج حسن – عثمان وعموم أهالي بعلبك.
ينعون إليكم بمزيد من األسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف
على شبابه
عميد الداخلية في الحزب السوري القومي االجتماعي

الأمين �صبحي محمد ياغي
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 2015/5/15
صلي على جثمانه الطاهر في بعلبك يوم أمس األحد.
ُ
تقبل التعازي يومي االثنين والثالثاء  18و  19أيار  2015في
منزل والد الفقيد في بعلبك -حي بيت ياغي.
وي��وم األرب��ع��اء في  2015/5/20في فندق ك��ورال بيتش –
الجناح من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى الساعة السابعة
مساءً.
البقاء لألمة

