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حمليات � /إعالنات

كرما المنا�ضلة الراحلة �سهام جمال
«القومي»
ّ
وتجمع النه�ضة الن�سائية ّ

نادر :قفزت فوق التقاليد البالية والقيود واعتلت �صهوة العمل ال�سيا�سي واالجتماعي
فار�س :منا�ضلة عابرة للطوائف في حياتها و�أعلت مدماك ًا م�ضيئ ًا لتاريخ ن�سائنا القوميات

نادر

فارس

عون

الناطور

جمال

أق����ام ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي وتج ّمع النهضة النسائية،
اح��ت��ف��اال ً تكريميا ً لألمينة المناضلة
الراحلة سهام جمال ،الرئيسة السابقة
لتج ّمع النهضة النسائية ،وذل��ك في
قصر األونيسكو ـ بيروت.
حضر االحتفال إل��ى جانب عائلة
الراحلة ،رئيس المجلس األعلى في
ال��ح��زب ال��وزي��ر السابق محمود عبد
الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،الرئيس السابق للحزب مسعد
حجل ،كريمة الزعيم أليسار سعاده،
وع���دد م��ن العمد وأع��ض��اء المجلس
األعلى والمكتب السياسي والمسؤولين
وأعضاء المجلس القومي.
كما حضر االح��ت��ف��ال األم��ي��ن العام
للمجلس األعلى اللبناني ـ السوري
نصري خوري ،رئيسة تج ّمع النهضة
النسائية منى ف��ارس وأع��ض��اء هيئة
ال��ت��ج� ّم��ع ،وال��رئ��ي��س��ت��ان السابقتان
للتج ّمع الدكتورة دع��د ربيز ونجوى
الداعوق ،وفد من جميعة نور ،رئيسة
المجلس النسائي اللبناني ممثلة بناديا
األسعد ،غ��زوة الخنسا عن هيئة دعم
المقاومة ،وفد من الهيئات النسائية في
حزب الله ،سعاد سلوم عن بيت المرأة
الجنوبي ،ليندا مطر من لجنة حقوق
ال��م��رأة ،س���وزان مصطفى ع��ن الحزب
العربي الديمقراطي ،سناء الصلح عن
لجنة األمهات ،وفد من مؤسسة رعاية
أسر الشهداء ،وفد من جمعية «ممكن»،
وفاعليات نسائية وعدد كبير من رفقاء
وأصدقاء الراحلة.
افتتح االحتفال بالنشيد الوطني
اللبناني ،ث��م أل��ق��ت ن��ام��وس عمدة
الثقافة والفنون الجميلة مينار الناطور
كلمة التقديم والتعريف ،وبعد الوقوف
دقيقة صمت تحية للراحلة ولألمين
المناضل صبحي ياغي ،ال��ذي رحل

صبيحة يوم التكريم.

وألقت رئيسة التج ّمع منى فارس

كلمة استهلتها بالقول إنّ في الراحلة
عدة نساء ،هي في العقيدة ،المناضلة
العابرة للطوائف في حياتها الشخصية،
المتحصنة
غير اآلبهة بظالم السجن،
ّ
بقناعة جعلتها أصلب من قضبانه،
فأضافت مدماكا ً مضيئا ً إل��ى تاريخ
نسائنا القوميات االجتماعيات ،وكانت
قدوة لمن يقرن القول بالفعل.
وقالت :األمينة سهام ذات شخصية
مالمحها واض��ح��ة ،ت��ت��رك أث��ره��ا في
من تلتقيه ،صريحة ،مباشرة ،واثقة
من رأي��ه��ا ،تمتلك روح فنانة أنثوية
تجمع بين األناقة والحزم ،امرأة قوية
كالرجال ،جميلة كالنساء.
ث��م ت��ح�دّث��ت ف���ارس ع��ن إن��ج��ازات
الراحلة ،وعن التراث االجتماعي الذي
أسست له ،وهو ما زلنا ننهل منه حتى
ّ
اآلن في «تج ّمع النهضة النسائية».
ؤسساته ،وترأست هيئته
إذ أنها من ُم ِّ
اإلداري���ة لمدة كانت كافية كي تضع
ل��ه منطلقات واض��ح��ة وأداء وأه��داف �ا ً
غير م��ح��ص��ورة بالنضال النسائي،
إنما ربطته بالنضال الوطني انطالقا ً
من فكرنا القومي االجتماعي المؤمن
ب��وح��دة المجتمع ،وال��م��ؤم��ن بتكامل
المرأة والرجل في مواجهة القهر في
أوطان هي المقهورة بح ّد ذاتها .فكانت
التوعية االجتماعية والوطنية بكافة
أشكالها إح��دى أه� ّم نشاطات التج ّمع
وما زال��ت ،كون الطائفية وهي إحدى
وج���وه العنصرية ،م��ن أه��� ّم أسباب
تجسدت
الفساد والقهر في أمتنا ،وقد
ّ
في زمننا الحالي بالمذهبية وها نحن
نحصد ويالتها اآلن.
أس��س��ت حضانة ال��ف��رح وم��ا زلنا
ّ
حتى اآلن نحافظ عليها بالرغم من ك ّل
الظروف المحيطة ،وق��د ت� ّم نقلها إلى
منطقة األوزاع���ي حيث تحتضن أوالد
الفقراء ويحتضنها الفقراء بدورهم.

أقامت الدورات التدريبية التأهيلية
للمرأة ،مؤمنة بأنّ حيازة المرأة على
خ��ب��رات وم��ه��ن تخ ّولها ال��دخ��ول في
مجال اإلن��ت��اج والمساهمة جنبا ً إلى
جنب مع الرجل في االقتصاد الوطني.
حاربت الجهل بالتمكين والمعرفة ألنّ
كالتعصب عائق أم��ام االرتقاء
الجهل
ّ
االجتماعي .قضيتها األساس هي قضية
ك ّل قومي اجتماعي «المقاومة» ،مقاومة
«إسرائيل» أينما وجدت على األرض أم
في النفوس ،فلم تخطئ البوصلة وبك ّل
ج��رأة توجهت إلى مقر األم��م المتحدة
عام  1982غداة االجتياح «اإلسرائيلي»
للبنان ،لتصرخ في وجه الظلم والعدوان
الغاشم.
وختمت فارس كلمتها قائلة :ال يمكن
اإلح��اط��ة بك ّل وج��وه ه��ذه ال��م��رأة ،هي
مقاتلة شرسة ،فنانة مرهفة ،شاعرة
تقدّر الفن ،رسامة تحمل البندقية ،هي
األمينة سهام جمال.

لهنّ دور في بناء الحزب القومي وفي
حركته منذ تأسيسه ،وف��ي سنوات
نضاله المرير وصراعه مع السلطات
االنتدابية والمحلية ،قال إنّ للمرأة في
تاريخ حزبنا دورا ً قياديا ً وقيمة إنسانية
عالية دون تمييز بينها وبين الرجل،
وك��ان الحزب سباقا ً في ه��ذا المجال،
وأع��اد بذلك مجد ال��م��رأة في التاريخ
ال��س��وري ال��ذي سطعت عبره ملكات
وأميرات نذكر منهنّ أليسار وزنوبيا
وجوليا دومنا وآن��ا دومنا ،وك��ان ذلك
قبل أن تأتي على بالدنا مفاهيم ظالمية
متخلفة وغ���زوات مغولية وعثمانية
د ّم����رت ال��ح��ض��ارات وس��ب��ت النساء
وباعتهنّ في سوق الرقيق والعبودية.
وذكر نادر بالشهيدات إبان احتالل
لبنان من قبل العدو الصهيوني حيث
أشرقت عروس الجنوب االستشهادية
سناء محيدلي وتبعتها المقاومات
االستشهاديات ابتسام حرب ونورما
اب��ي حسان وم��ري��م خير ال��دي��ن وزه��ر
أبو عساف وف��دوى غانم وغيرهن من
اللواتي شكلن منارات في هذه األمة.
وتوجه بالتحية إل��ى المقاومة في
لبنان وفلسطين وفي سورية والعراق،
ثم ق��ال إننا نعاني من ح��رب شرسة
وتدب الفوضى
تحطم حياتنا الوطنية
ّ
وال��م��وت في وطننا وعالمنا العربي،
وانّ ضياع فلسطين سنة  1948والذي
نس ّميه «النكبة» ص��ار نكبة صغيرة
أمام النكبات التي نتجت عنه وتف ّرعت
ف��ي ال��وج��ود اليهودي واالستعماري
ومخططاتهما الشيطانية الرهيبة
والمم ّولة من دول عربية بك ّل أسف.
وختم كلمته داعيا ً إلى االستمرار في
الصراع وتسجيل االنتصارات لتتراكم
وتشكل النصر الحاسم واألخ��ي��ر ،كما
حصل ف��ي أي��ار  ،2000عندما اكتمل
التحرير نتيجة ت��راك��م االن��ت��ص��ارات

وأنّ سورية مهدّدة بالتح ّول إلى
ليبيا أخ��رى وص��وم��ال آخ��ر إذا
بقي االستهتار باإلنجازات التي
يحققها اإلره��اب في الجغرافيا
السورية ،وما قاله الفروف عن
السعي الحثيث ل��وق��ف سريع
للقتال في اليمن وتسريع الح ّل
ال��س��ي��اس��ي ف��ي س���وري���ة ،وعن
اس���ت���ع���داد روس���ي���ا ل��ت��ل��ب��ي��ة ك ّل
طلبات ال��ع��راق التسليحية ،ما
أوحى للمراقبين بالتساؤل عما
إذا كانت واشنطن باتت بسبب
إدراك أنّ أع���ب���اء ه���ذه الحرب
فوق قدرتها ،قد ق ّررت التنازل
لموسكو عن قيادتها؟
واش��ن��ط��ن ال ت��ري��د أن تنتهي
ال��ح��رب بنصر ل���ـ«داع���ش» على
رغ��م دوره��ا في توليد التنظيم
ورع��اي��ت��ه ف��ي ال���ب���داي���ات ،وهي
تعلم خ��ط��ورة ه���ذا ال��ن��ص��ر وال
تريد لحلفاء إي��ران في المنطقة
ال����ت����وس����ع وال�����ت�����م�����دّد بسبب
دوره��������م ال���ح���ت���م���ي ف����ي ح���ال
ال��س��ع��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا النصر
على «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» ،وال
تريد أن تتخاصم م��ع حلفائها
ال���ذي���ن ي��ش��ك��ل��ون م��ص��در دعم
وق��وة «داع��ش» و«النصرة» من

السعودية وتركيا خصوصاً،
ب��ي��ن��م��ا ه���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تهدئة
ال��ت��وت��ر ف��ي ع�لاق��ات��ه��ا ب��ه��م مع
اق���ت���راب م���وع���د ال��ت��وق��ي��ع على
التفاهم النووي مع إيران.
ال���م���ع���ل���وم���ات ال����������واردة من
موسكو تشير إلى تفاهم روسي
أم��ي��رك��ي ع��ل��ى ت��ول��ي موسكو
تدعيم قدرات الجيش السوري
وت��خ��ط��ي األم��ي��رك��ي��ي��ن لعقدة
النظر للجيش بخلفية شعاراتهم
وخطاباتهم القديمة ،فالدولة هي
الجيش اليوم ،وقائد الجيش هو
الرئيس األسد ،ومن دون جيش
قوي وموحد وبرئاسة األسد ال
سورية موحدة وال نصر على
اإلرهاب ،وال مانع لدى روسيا
من تولي التنسيق بين واشنطن
وتحالفها من جهة مع التحالف
ال��م��ق��اب��ل ال�����ذي ي���ض��� ّم طهران
ودمشق وبغداد ،ألنه من دون
هذا التعاون والتنسيق ال يمكن
الظفر بهذه الحرب ،لكن شرط
تحقق ذل��ك ه��و ق��ي��ام واشنطن
بالضغط على حلفائها لوقف
ال�����دور ال���م���زدوج ف���ي الحديث
عن الحرب على اإلره���اب وفي
الوقت نفسه تقديم ك ّل الرعاية

كلمة األصدقاء

وألقى عضو المجلس القومي إيلي
ع��ون كلمة ب��اس��م أص��دق��اء الراحلة،
فأشاد بنضالها وجرأتها وقدرتها على
تح ّمل المصاعب ،فهي لبّت نداء الواجب
في مقتبل العمر ،وي ّممت وجهها شطر
ساحة الجهاد من أجل بناء لبنان جديد
ومن أجل أمة قومية اجتماعية راقية.
وأش��ار ع��ون إل��ى أنّ الراحلة كانت
صاحبة القلم الملتزم والمواقف الجريئة
في مسيرة عطاء ال ينضب ،وتضحية ال
حدود لها ،واستم ّر نضالها وتضاعف
برفقة شريك حياتها األمين المناضل
أنيس جمال ،من بيت عز إلى بيت عز .لم
يفارقها ه ّم النهضة وانتشارها أبداً ،لم
يكن عندها ه ّم آخر يوازيه ،وال وقت إال
وقت النهضة والصراع من أجل انتصار
مبادئ النهضة القومية الظافرة.
أس��س��ت عائلة
أض���اف :ف��ي البيت ّ
قومية اجتماعية ،بشرى ،رائد وعماد،
وف��ي األم��ة لم يذهب نضالها ونضال
كافة القوميين االجتماعيين والشرفاء
س��دى ،وخ��اص��ة ف��ي «تج ّمع النهضة
النسائية» وخالفا ً لما يظ ّنه الكثيرون
فقد أتى النضال أ ُكلَه ،وها نحن اليوم
نشاهد األمة جمعاء تردّد خلف سعاده
قوله «إنّ الحياة كلها وقفة عز فقط».
وب��ال��رغ��م م��ن التجزئة واألم���راض
فنحن أمة غالبة قوية الشكيمة ،فها هي
المقاومة إح��دى نتائج ال��زرع القومي
التي ساهمت األمينة الراحلة فيه ،في
أرضنا المعطاء ،ال خوف علينا طالما
أننا نقاتل ونسترخص الدماء في سبيل
الحياة.

كلمة التج ّمع

كلمة «القومي»

وألقى مدير الدائرة اإلذاعية في الحزب
القومي كمال نادر كلمة مركز الحزب،
ف��رأى أنّ األمينة سهام جمال قدّمت
خالل عمرها أعماال ً كثيرة في مجاالت
النضال الحزبي والعمل االجتماعي،
وفي اإلع�لام والثقافة ،وكانت من أول
وأجمل الوجوه التي أطلت على الناس
عبر تلفزيون لبنان وقت تأسيسه ،فهي
امرأة مميّزة لم تعبر هذا الوجود بشكل
روتيني ورتيب وب��ارد ،بل قفزت فوق
التقاليد البالية واالعتبارات الطائفية
والقيود االجتماعية ،واعتلت صهوة
العمل السياسي واالجتماعي بشكل
بارز ،وستبقى ذكراها ماثلة في األذهان
عند ك ّل معارفها وفي تاريخ حزبها ،وفي
الذاكرة االجتماعية للبنان والشرق.
وبعد أن عدّد نادر أسماء نساء كان

جانب من الحضور خالل االحتفال التكريمي

وسام الواجب والدرع التقديرية
منذ إطالق رصاصات المقاومة األولى
وعمليات الفداء البطولية.

كلمة العائلة

وكانت الكلمة الختامية البنة الراحلة
بشرى جمال التي رأت ف��ي والدتها
الحياة والسعادة أينما حلَّت ،تضفي
الروح والفرح على ك ّل مجلس نزلت به.
وق��ال��ت مخاطبة وال��دت��ه��ا :أحببت
الحق والخير والجمال وعشت هذه
الفضائل طوال حياتك ومارستها ،وكنت
من األوائ��ل في هذا المضمار ،فأعمالك
وكتاباتك خير شاهد على ذلك ،كرهت
ال��وص��ول��ي��ة و«االس���ت���زالم» وعشقت
عزة الحياة .وها هم رفيقاتك ورفقاؤك
م��ن ه��ذه العائلة الكبيرة مجتمعين

هنا لتكريمك ،ونحن بدورنا ،العائلة
الصغيرة ،و ِباسمك ،نشكرهم جميعاً.
أض��اف��ت :وال��دت��ي األم��ي��ن��ة سهام
كانت بارعة في ك ّل ما تفعل ،بارعة في
الكتابة وفي الطبخ أيضاً ،حلوة ،ذكية،
متواضعة ،صريحة ،ق��وي��ة ،عميقة،
معطاءة ،عقلها واس��ع وقلبها كبير...
أ ّم لنا ولكثيرين غيرنا ...زوجة ،أخت،
صديقة ،مساعدة اجتماعية ناشطة،
محللة سياسية ب��ارع��ة ،مناضلة من
أجل الحرية ،الحق ،الواجب ،النظام،
ال��ص��دق ،الخير وال��م��س��ؤول��ي��ة ،على
الصعيد الشخصي وع��ل��ى الصعيد
العام.
شقيقي رائ��د ذكرني على ما تربّينا
عليه .ربتنا هي وأب��ي على الحرية،

على السعي وراء ال��ح��ري��ة وال��ح��ق،
على مساعدة اآلخ��ر ،على الصدق في
التعامل ،على احترام القيم والمبادئ
التي كنا ،رائد وعماد وأنا ،شهودا ً عليها
من خالل تصرفاتها وتصرفات أبي.
شقيقي عماد ،يقول إنّ حياتها كانت
سلسلة ح���روب ،ك � ّل حياتها تحارب
ولكنها اآلن في سالم.
وتوجهت ِباسمها ونيابة عن العائلة،
بالشكر إلى رئيس الحزب النائب أسعد
حردان وإلى القيادة الحزبية على هذا
التكريم.
وخالل االحتفال قدّم للعائلة وسام
ال��واج��ب ال���ذي منحه رئ��ي��س الحزب
للراحلة تقديرا ً لنضالها .كما قدم لها
تج ّمع النهضة النسائية درعا تقديرية.

الفروف يعلن ( ...تتمة �ص)1
والدعم للتنظيمات اإلرهابية.
ف���ي ل��ب��ن��ان ال ي��خ��ت��ل��ف األم���ر
كثيرا ً عن مشهد المنطقة ،حيث
ال ت����زال ح���رب ال��ق��ل��م��ون حدثا ً
مستمراً ،وتتقدّم عقدة عرسال
وج��روده��ا نحو ال��واج��ه��ة ،بين
وقائع التصعيد ال��ذي سيذهب
بالمنطقة لالنفجار ،بينما حلفاء
واشنطن هم حلفاء السعودية
وتركيا وه��م حلفاء «النصرة»
و«داع��������ش» ،ك��م��ا ف���ي س��وري��ة
وال�����ع�����راق ،وب���ي���ن معلومات
متواترة تفتح ثغرة في الجدار
ال��م��ق��ف��ل ت��ت��ح��دث ع���ن وساطة
تركية لتأمين انسحاب مسلحي
«النصرة» ،في ظ ّل معلومات عن
اتصاالت تجريها االستخبارات
ال��ت��رك��ي��ة ع��ل��ى خ��ط ال��ع�لاق��ة مع
األم���ن ال��ع��ام اللبناني م��ن جهة
وم��ع ضباط إيرانيين من جهة
مقابلة.

عرسال قاعدة لوجستية
عمالنية لـ«النصرة»

يحكم الجيش السوري وحزب
الله الطوق الداخلي على المسلحين
م���ن ال��ج��ان��ب ال����س����وري ،بينما
يحكم الجيش اللبناني السيطرة
على ال��ح��دود اللبنانية وي��راق��ب

المسلحين وتحركاتهم .ويستمر
الجيش ال��س��وري ف��ي استهداف
الفصائل المسلحة السورية عبر
الطيران والصواريخ في شكل دوري
وشبه يومي ضمن عمليات عادية،
خصوصا ً في الجرود القريبة من
لبنان ف��ي ع��رس��ال ،والجراجير،
وفليطا ،وعسال الورد وذلك بهدف
منع المسلحين من التمدد .
وتؤكد مصادر أمنية لـ«البناء»
«أن مجموعات من «جبهة النصرة»
اتخذت من ج��رود عرسال وبعض
أحيائها مقرا ً لها ،وتتم معالجة عدد
من جرحى «النصرة» في مستشفى
ميداني يقع تحت م��ن��زل الشيخ
مصطفى الحجيري (أب��و طاقية)
في عرسال ،ويشرف على معالجة
هؤالء طبيب سوري من مواليد حلب
يدعى م��ح��م��ود.ح سبق أن درس
الطب في االتحاد السوفياتي.
وشددت المصادر على «أن الوضع
ف��ي ع��رس��ال ش���اذ ،بالتالي تجب
معالجته عبر دخ��ول الجيش إلى
البلدة واستكمال حزب الله المعركة
في الجرود» ،معتبرة «أن عرسال
هي قاعدة لوجستية عمالنية لجبهة
النصرة وبقايا الجيش الحر ،حيث
تتواجد مخازن الذخيرة والمحاكم
الميدانية والعمليات العسكرية
والمستشفيات الميدانية ،بالتالي
تشكل ال��ق��اع��دة األس��اس��ي��ة لعمل
جبهة النصرة في المنطقة».
وأكدت مصادر خاصة لـ «البناء

بعد تدمر ( ...تتمة �ص)1
و«داع��ش» أم خبراء تد ّربوا في واشنطن من جيوش الحلفاء،
ليجيب روبنشتاين هناك مئات من رجال الكوماندوس السعودي
واإلماراتي والتركي والقطري يقاتلون فوق األراضي السورية،
من ضمن تشكيالت «النصرة» و«داع��ش» ،واألسلحة والمعدّات
واألم��وال المرصودة لهذه المهمات تدعو إلى الدهشة ،بما يفعله
هؤالء المجانين.
 بعد مشاورات دامت يومين غادر روبنشتاين موسكو متوجها ًإلى أنقرة والرياض ،لمهمة قال عنها بوغدانوف إنها لحث القوى
اإلقليمية على توظيف نفوذها للدفع في اتجاه الح ّل السياسي
ف��ي س��وري��ة ،وتشجيع السوريين على ح���وار س���وري سوري
يم ّهد لجنيف ،ألنّ واشنطن وموسكو تتشاطران القلق من تنامي
اإلره��اب ومخاطر تمدّده ،وبعد زي��ارة روبنشتاين إلى عواصم
المنطقة حدث ما حدث في تدمر ،فخرج بوغدانوف ليقول:
 «اآلن زمالؤنا األميركيون أدرك��وا شيئا ً واح��داً ،أنه ال بديلاآلن عن الرئيس بشار األسد والحكومة الحالية .وإذا حصل معهم
ش��يء م��ا ،ف��إنّ السلطة واألراض���ي السورية بالكامل سيأخذها
المتطرفون واإلره��اب��ي��ون ،وستكون ص��وم��ال الثانية ،أو ليبيا
الثانية ،وهذا سيناريو خطير للغاية».

 يعرف المتابعون لملف العالقات السورية ـ الروسية أنّ مواقفبالتعصب لبقاء الرئيس األسد،
بوغدانوف لم تعكس يوما ً ما يوحي
ّ
وهو الذي نقل عنه مرارا ً كالما ً أثار استغراب دمشق ،واستدعى
صدور توضيحات روسية مباشرة أحيانا ً وغير مباشرة أحيانا ً
كثيرة ،وما قاله ليل أمس ليس كالما ً جزافا ً وال انفعاالً عاطفياً،
إنه مضمون التفاهم النهائي على مستقبل الخريطة في سورية،
تفاهم سيترجم في السياسة وال��س�لاح ،وف��ي ت��ط��ورات الحرب
في سورية ،سيشهد ترجماته ومعانيه وتداعياته ،الذين يهللون
لما جرى في تدمر وما جرى قبله في إدل��ب وجسر الشغور ،أو
ما قد يجري في أيام قليلة مقبلة ،قبل أن تبدأ التغييرات الجذرية
بالظهور تباعاً.
ً
 موسكو من اليوم وصاعدا مسؤولة عن تنفيذ هذا التفاهم،بتقديم الدعم التسليحي والتقني ال��ذي يسمح للجيش السوري
بتعطيل مفعول السالح األميركي المس ّرب إلى «داعش» و«النصرة»
من الخليج وتركيا ،واسترداد زم��ام المبادرة في الجبهات التي
شهدت الهجوم التركي السعودي المعاكس ،وهي بدأت بخطوات
تنفيذية لهذه المهمة.
ناصر قنديل

أن األتراك دخلوا على الخط وتجري
م��ف��اوض��ات ي��ت��واله��ا ض��اب��ط في
االستخبارات التركية مع جهات
إيرانية إليجاد ممر آمن لمسلحي
«ال��ن��ص��رة» ف��ي ال��ق��ل��م��ون ،مقابل
إط�لاق س��راح الجنود اللبنانيين
المخطوفين.

الحديث عن اقتحام
يعني نفي لوجودها

ول��م تستعبد م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» «أن تقتحم جبهة النصرة
ع��رس��ال ،لكنها لم ترجح ذل��ك في
الوقت الحالي ألن النصرة موجودة
في عرسال» .وشددت المصادر على
«أن الحديث عن اقتحام يعني نفي
لوجودها وهذه كذبة كبيرة الغرض
منها قطع الطريق على الجيش
لتطهير عرسال».
وأك���دت ال��م��ص��ادر «أن الوضع
ف��ي ع��رس��ال يتفاقم ويتجه نحو
معركة» ،ولفتت إلى «أن المسلحين
باتوا محاصرين من جميع الجبهات
وس��ي��ح��اول��ون إي��ج��اد ال��ث��غ��رات
للخروج من دائرة التطويق باتجاه
البقاعين األوسط والغربي.

الحريري يح ّرض
«النصرة» ض ّد حزب الله

وسألت المصادر هل «أن الدولة
بقوتها ال��رس��م��ي��ة تملك الحرية
في التصرف داخ��ل عرسال ،وهل
تستطيع أن ت��ع��زل ع��رس��ال عن
جرودها في شكل كلي لمنع إمداد
المسلحين بما يحتاجونه انطالقا ً
من عرسال»؟ ولفتت المصادر إلى
ك�لام رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري «أن عرسال ليست مكسرا ً
لعصيان حزب الله على اإلجماع
الوطني» والذي ح ّرض فيه النصرة
وأهالي عرسال للوقوف في وجه
حزب الله.

الجيش على أهبة
االستعداد

واس��ت��ب��ع��د م��ص��در ع��س��ك��ري لـ
«البناء» أن تتكرر أح��داث عرسال
الصيف الماضي ويشن المسلحون
الفارون من جرود القلمون هجوما ً
ع��ل��ى ب��ل��دة ع��رس��ال ألن الجيش
اللبناني اليوم على أهبة االستعداد
وينتشر بقوة في منطقة عرسال
ومحيطها ولديه تحصينات وقوى
نارية ضاربة ،معربا ً عن «اعتقاده
ب��أن المجموعات المسلحة تدرك
هذا األمر وربما قد قامت بتحرشات
عدة بالجيش الختبار قدرته وقوته
وم���دى اس��ت��ع��داده ،ف��ض�لاً ع��ن أن

الجيش يملك ق���درات ت��ف��وق عدة
أضعاف ما كان يملكه في الهجوم
اإلره���اب���ي ع��ل��ى ع��رس��ال الصيف
الماضي».
وأكد «أن قوى الجيش الموجودة
على األرض ف��ي منطقة عرسال
ومحيطها تأقلمت مع مهمة الحماية
الموكلة إليها ولديها قوة خاصة
وأخرى احتياط».
ورأى المصدر أن المسلحين الذي
كانوا في بداية المعركة في القلمون
لم يخرجوا جميعهم من المنطقة
ن��ظ��را ً لطبيعة المنطقة الجردية
ال��م��ك��ون��ة م��ن ت��ض��اري��س صعبة
وسيقاتلون لكن قتالهم لن يكون
في مراكز وخطوط ومواقع دفاعية
ثابتة بل بعمليات كر وفر وهذا قتال
عصابات وميلشيات».
وشدد وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل على «أن مهمة الجيش اليوم
هي حماية الحدود من عرسال إلى
رأس بعلبك وإقفال أي ممر مفتوح
وإيقاف أي تسلل وفي ما عدا ذلك
يحتاج الجيش إلى قرار سياسي».
وكان خبير المتفجرات في وحدة
ال��ش��رط��ة القضائية فكك سيارة
مخصصة لنقل البضائع من نوع
«فيات» لون أبيض ،كانت مفخخة
ومعدة للتفجير ،متوقفة في مكان
م�لاص��ق ل��ج��ام��ع ال��روض��ة وعلى
مسافة  100متر من حاجز الجيش
اللبناني في رأس السرج – عرسال،
علما ً أنها تحتوي على مواد شديدة
االنفجار زن��ة  35كلغ ،وعلم أنّ
ال��س��ي��ارة المفخخة مصدرها من
داخل عرسال وليس جرودها بسبب
استحالة نقلها نتيجة الطوق األمني
الذي يضربه الجيش على الجرود.

موازنة المحكمة
ُوضعت جانبا ً

على خ��ط آخ���ر ،يتابع مجلس
الوزراء األربعاء المقبل البحث في
موازنات ال��وزارات .ولفتت مصادر
وزاري���ة لـ«البناء» إل��ى «أن ملف
موازنة المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان وضع جانبا ً باعتباره ملفا ً
عالقا ً يضاف إلى ملف سلسلة الرتب
والرواتب وتضمينها في الموازنة».
وك��ان مجلس ال���وزراء قبل في
الجلسة العادية التي عقدها أمس
ترشيح عدد من السفراء لدى لبنان
منهم سفراء ج��دد لفرنسا وتركيا
وقبرص وغيرهم .باإلضافة إلى
«إجازة تلزيم أعمال الصيانة لملعب
طرابلس األولمبي وملعب بعلبك».
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء»
إلى «أن وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش حاول أن يثير

موضوع عرسال في الجلسة ،إال أن
رئيس الحكومة جدد ما أعلنه في
جلسة األربعاء «أن هذا الموضوع
سيثيره في الوقت المناسب».

عون للمشنوق:
التعيينات سلة واحدة

م��ن ناحية أخ��رى ال ي��زال ملف
التعيينات األمنية والعسكرية
يتفاعل .وب��رزت أمس زي��ارة وزير
ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق إل��ى
الرابية ولقائه رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون .وإذ
أش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إلى «أن اللقاء كان ايجابيا ً وودوداً،
لفتت إلى «أن وزير الداخلية تعهد
السير قدما ً في ملف التعيينات،
وإمكانية فتح طريق أم��ام تعيين
مدير عام األم��ن الداخلي ومجلس
القيادة».
وأك�����دت م���ص���ادر ن��ي��اب��ي��ة في
«ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن
العماد عون ال يزال على موقفه في
ملف التعيينات ول��ن يقبل بفصل
التعيينات األمنية عن التعيينات
العسكرية» ،وأص � ّر على أن تكون
هذه التعيينات ضمن سلة واحدة.
وأب��ل��غ المشنوق رف��ض��ه القاطع
تأجيل التسريح  6أشهر».
وف����ي ح��ي��ن ت��ح��دث��ت بعض
المصادر الوزارية عن تعيين األعلى
رتبة مكان المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
أي قائد جهاز أمن السفارات العميد
نبيل مظلوم ،والعميد محمود عنان
مكان قائد ال���درك ال��ي��اس سعادة
والعميد حسين ياسين مكان قائد
الجيش العماد جان قهوجي» ،لفتت
المصادر إلى «أن التركيبة اللبنانية
تمنع وص��ول ثالثة رؤس��اء أجهزة
م��ن طائفة واح���دة (الشيعية)،
ورجحت المصادر «أن يطرح وزير
الداخلية في جلسة  4حزيران 3
أسماء لمركز قيادة األمن الداخلي
م��ن بينها العقيد ف��ي ق��وى األم��ن
الداخلي سمير شحادة».

 ...ويأخذ توقيع من
يعطل
الرئاسة في لبنان

ينهي تكتل التغيير واإلص�لاح
جولته على القيادات السياسية
االثنين المقبل بلقاء النائب ميشال
ال��م��ر ،ويلتقي وف���د م��ن التغيير
واإلص�ل�اح ال��ي��وم النائبين قاسم
هاشم وعاصم قانصوه في المجلس
النيابي .وك��ان وفد التكتل واصل
أم���س زي��ارت��ه ل��رؤس��اء األح���زاب
والقيادات السياسية ،حيث التقى

رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان
واألم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الطاشناق
هاغوب بقرادونيان وتيمور جنبالط
والنائب محمد الصفدي .وأك��دت
مصادر نيابية في التيار الوطني
الحر لـ«البناء» «أنّ العماد عون
وض��ع الجميع من خ�لال المبادرة
ال��ت��ي طرحها أم���ام مسؤولياتهم
والتوقف عن االحتيال السياسي،
وأخ��ذ توقيع م��ن يعطل الرئاسة
في لبنان والتعيينات» ،مشيرة
إل��ى «أنّ ر ّد فعل تيار المستقبل
وحزب الكتائب على المبادرة كان
سلبيا ً ج��دا ً من دون أن ُت��درس في
شكل علمي وتقني ،والقوات ستك ّرر
السيناريو ال��ذي انتهجته حيال
مشروع القانون األرثوذكسي لجهة
الموافقة عليه ثم التراجع عن ذلك».
ولفتت المصادر في المقابل إلى
«أنّ القوى السياسية في  8آذار رأت
أنّ المبادرة فتحت ثغرة في جدار
األزم��ة اللبنانية ،وم��ن الممكن أن
تشكل حالً للوضع السائد».
واعتبرت المصادر «أنّ التغيير
واإلصالح سيجري األسبوع المقبل
تقييما ً للجوالت التي ق��ام بها ،ال
سيما أننا انتقلنا من خ�لال طرح
مبادرة العماد عون من االستحقاق
ال��رئ��اس��ي م��ن ال��ن��اح��ي��ة التقنية
(تأمين النصاب لجلسة انتخاب
الرئيس) إلى التأكيد على ميثاقية
هذا االستحقاق».

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار ألعمال ط��رش موقفي
السيارات السفلي والعلوي على مستوى
الطابق .E2
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/6/12عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/5/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
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