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حمليات  /تتمات

ً
احتجاجا
اعت�صام في عين الحلوة
على تدابير �إقامة النازحين من �سورية

مديرية الفرزل في «القومي» تحيي ذكرى ال�شهيد البطل ع�ساف فرح

المقاومة لدرء الخطر عن الأمة
بدر� :سنبقى في طليعة ال�صفوف
ِ
أحيت مديرية الفرزل التابعة لمنفذية زحلة
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،الذكرى
الثالثين الستشهاد المناضل البطل عساف فرح،
فأقامت احتفاال ً في مبنى المديرية ،تخلله وضع
الحجر األس��اس لنصب تذكاري سيُقام للشهيد
والشهداء.
حضر االحتفال منفذ عام زحلة أحمد سيف الدين
وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير المديرية حسام مهنا
وأعضاء هيئة المديرية ،كما حضر رئيس بلدية
الفرزل ملحم الغصان وأعضاء المجلس البلدي،
المختار هاني ضاهر ،كاهن الرعية األب جوزف
الصغبيني ،وجمع من القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بالنشيد اللبناني ،ونشيدي
ال��ح��زب وجبهة ال��م��ق��اوم��ة ،وتخللته قصيدة
بالمناسبة للشاعر ع��ص��ام ال��زم��ار ،كما قدم
مرسيل نصر ومريم رستم وصالت غنائية قومية
ووطنية.

بدر

ألقى ناموس المنفذية وسيم ب��در كلمة أكد
فيها أنّ الشهاد ُة ع ٌز و إبا ٌء و كبرياء ...وهي صونٌ
للوطن وإبداع للحياة ،كما أنها تجسي ٌد للشرف،
وه��ي السم ّو ال��ذي ال يعلو عليه ش��يء آخ��ر في
مراتب التضحية والفداء.
وقال :كم هو عظي ٌم أن يعيش اإلنسان من أجل
وطنه ويساهم في فالحه ،لكن األعظم أن يفتدي
اإلنسان الوطن بروحه الغالية للحفاظ عليه حرا ً
كريما ً سيدا ً ومصاناً.
أضاف :الرجال الميامين هم الذين سلكوا درب
الشهادة ،سائرين نحو قمم المجد بقوة عظيمة
هي قوة الحق فيهم ...وأنت يا رفيق عساف فرح،
من خيرة هؤالء الرجال الذين عانقوا قمم العلياء
بأرواحهم الطاهرة الزكية ،مع ّمدين هوا َء الوطن و
تراب ُه وماء ُه بعبق الشهادة الذي هو نسغ الحياة
لألجيال التي لم تولد بعد.
عساف ف��رح ،نس ٌر من نسور الزوبعة ،أحب
الحياة توقا ً إلى الحرية ّ
وفضل الموت حين وجده
سبيالً إلى الحياة .هو مناضل اختصر أبجدية
النضال بكلمة «شهيد» فهو وأمثاله ،أبناء مدرسة
آمنت ب��أنّ الدماء التي تجري في العروق هي
وديعة األمة.
وع���دّد ب��در اس��م��اء ش��ه��داء واستشهاديين
قوميين وق��ال :هؤالء هم أبناء الحزب السوري
القومي االجتماعي ،ه��ؤالء هم تالمذة أنطون
سعاده ،تجمعهم وحدة الروح ومصلحة سوريا
والسوريين وال يف ّرقهم أي شيء .هكذا كنا وهكذا
نحن اليوم وهكذا سنبقى في المستقبل .وهذا أملنا
أن ترتقي نفوسنا بتعاقب أجيالنا.
أض��اف ب��در :نحن اليوم نقاتل يهود الداخل

الذين هم أش� ّد خطرا ً من يهود الخارج ،وأعني
بهم المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،وهذا واجب
قومي .وقال :عندما يكون اإلرهاب في العراق وفي
الشام فهذا يعني أنّ بيروت في خطر ،فكيف إذا
كان هذا اإلرهاب في رأس بعلبك والقاع وعرسال؟
ولذلك نؤكد أ ّننا من موقعنا المتقدّم في خط
المقاومة وخيارها ونهجها ،لن نتل ّكأ لحظة عن
القيام بواجبنا الوطني والقومي ،وسنبقى في
طليعة الصفوف مع المقاومة والجيش السوري
واللبناني والعراقي لمواجهة هذا اإلرهاب والقضاء
عليه ودرء خطره عن لبنان والشام والعراق وعن
ك ّل األمة.
وختم قائالً :ستبقى يا رفيق عساف حاضرا ً
معنا دائ��م�ا ً وأب���داً ،بطولتك المؤمنة هي التي
خلدت ذكراك ،والتاريخ قد سجل لك تلك البطولة،
ألنه حتما ً ال يسجل األماني والنيات بل األفعال
والوقائع...

االمحتجون في عين الحلوة

كلمة المديرية

وألقى مدير مديرية الفرزل حسام مهنا كلمة قال
فيها :ثالثون عاما ً م ّرت كلمح البصر على رحيل
الشهيد البطل عساف جوزف فرح الذي بدمائه
الزكية ارتوت األرض ،فهامت العيون تبكيه دمعا ً
وانتفضت القلوب غضبا ً وفخراً.
هو شاب في مقتبل العمر اتخذ القرار الحاسم،
غادر أهله وناسه ورفقاءه ونفذ عملية بطولية،
فقد ك��ان خ��ي��اره واض��ح �ا ً م���ردّدا ً ومنفذا ً قول
زعيمه «إنّ الدماء التي تجري في عروقنا عينها
ليست ملكنا ،هي وديعة األمة فينا متى طلبتها
وجدتها».
أض��اف :مهما تحدثنا عن الشهداء لن نفيهم
حقهم ،فهم سلكوا درب البطولة والمقاومة لتحقيق
االنتصار.

وأشار مهنا إلى الخطوات التي اتخذت إلقامة
نصب تذكاري للشهيد والشهداء ،مؤكدا ًأنّ الشهيد
عساف أعاد الوديعة ألمته ،وشهادته مفخرة ليس
لحزبه وأهله وحسب ،بل لك ّل أبناء شعبه.
وختم كلمته بالتأكيد على أنّ الحزب السوري
القومي االجتماعي مستم ّر في النضال وتقديم
التضحيات ،في مواجهة االحتالل اليهودي وفي
مواجهة اإلرهاب والتطرف.

وسيم بدر

الشاعر عصام الزمار

جانب من الحضور

م�ستمرون
مدير المديرية:
ّ
في الن�ضال وتقديم الت�ضحيات
في مواجهة االحتالل والإرهاب والتطرف

حسام مهنّا

الآن بد�أت ( ...تتمة �ص)1
قد صارت بيد فروع تنظيم «القاعدة» ،وحربها في
أوكرانيا قد وصلت إلى الطريق المسدود ،وحربها
في اليمن تدخل حليفها الخليجي األول في منطقة
انعدام الوزن ومسار النفق المظلم.
 في مرتين فقط كانت واشنطن ترفع السقفإل��ى ح � ّد التلويح بالخيار ال�ع�س�ك��ري ،م��رة يوم
جاءت بأساطيلها إلى البحر المتوسط استعدادا ً
لتوجيه ضربة قاسية لسورية ،ومرة ثانية عندما
افتتحت األزم��ة األوكرانية باالنقالب على الحكم
المساند لروسيا ،وراهنت على ض ّم الحكم الجديد
لحلف األطلسي .في الحالة السورية تنقل الموقف
الروسي من االستخدام المفرط للفيتو لحرمان
النوايا الحربية األميركية م��ن الغطاء القانوني
الدولي إلى استعراض القوة بإسقاط الصاروخين
االختباريين اللذين أطلقتهما البوارج األميركية
قبالة الساحل السوري ،وصوالً إلى إعالن وضع
شبكات ال��رص��د وغ��رف اإلن ��ذار المبكر ف��ي حال
استنفار وربطها مباشرة بالدفاعات السورية،
وت��زوي��د ه��ذه الدفاعات بأحدث ما في الترسانة
الروسية من س�لاح مضا ّد وف� ّع��ال .وف��ي الحالة
ّ
وحضرت
األوكرانية بدا أنّ روسيا قد استعدّت
جيدا ً لفرضية الحرب األميركية ،وح� ّول��ت شبه
حزيرة القرم ثمنا ً سريعا ً تضمنه في جيبها ،ردا ً
أي ت ��و ّرط ف��ي ال�م�ف��اج��آت على طريقة فتح
على ّ
صندوق باندورا الهندي ،أو ما يس ّمونه بصندوق
األفاعي ،فيصير الض ّم السريع للقرم هدفا ً معطالً
للحرب ،بمجرد الدخول الروسي إليه ،وإعالنه
دولة مستقلة وض ّمه إلى روسيا بعد إنهاء جوالت
االستفتاء للخروج من مأزق التصادم المباشر ،أو
ترك الحبل على الغارب لواشنطن وحلفائها.
 يتبنّى بوتين فهما ً لالستراتيجية يقوم علىاستنفاد الخصم لطاقة الهجوم لديه ووض��ع كل
خياراته على الطاولة ،واستهالك حجارته الوازنة
في حروب االستنزاف ،لتبقى له هو وحجارته ال
ت��زال سليمة إمكانية النقلة األخيرة فتكون غالبا ً
كش ملك .ويبدو واضحا ً أن الحروب األميركية
تدخل العد التنازلي مع االستعداد للتفاهم النووي
اإلي��ران��ي ،وم��ا سيليه من تداعيات على الملفات
المحيطة في المنطقة نفسها ،خصوصا ً سورية
وال �ع��راق ول�ب�ن��ان ،بعدما أدت موسكو م��ا عليها
من ض��رورات تقنية وعسكرية لحلفائها ليكونوا
أصحاب اليد العليا في المواجهات المقبلة .لتكون
ملفات المواجهة اآلتية ،هي أوكرانيا واليمن ،شمال
المنطقة وجنوبها ،حيث تتخطى أوكرانيا حدودها،
لتصير اخ�ت�ص��ارا ً لمستقبل ال��درع الصاروخية
ونشر السالح اإلستراتيجي في أوروبا ،ويتخطى
اليمن حدوده ليصير أمن الخليج ،فيقفل الملفان
ظاهرياً ،لكنهما يستولدان الملفين األبعد مدى
أمن أوروبا وأمن الخليج وبينهما أمن الطاقة حيث
روسيا الالعب األه��م .وفي كال الملفين يبدو أن
روسيا تستعد لمواجهة أط��ول من تلك التي كان
األميركي يضعها في حسابه.
 ينطلق بوتين من معادلة قوامها أن روسياتملك م�ق��وم��ات ال��دول��ة العظمى أك�ث��ر مما تملكه
أم �ي��رك��ا ،م�س��اح��ة وس �ك��ان �ا ً وت��اري �خ �ا ً وم �ق��درات
موضوعية للنمو االقتصادي لجهة ت��وازن حجم
الثروة الطبيعية مع حجم السوق ،والثروة المالية،
ومن زاوي��ة المقدرات العسكرية للحرب الفعلية.

وأن ه��ذه المقدرات والمعطيات ،توجب على كل
روسي رفض أي معاملة دونية تنتقص من مكانة
بلده الطبيعية ولو أقتضى األمر حربا ً عالمية .وأن
سعي روسيا لمعاملة ندية كاملة مع أميركا هو
سعي واج��ب وليس مجرد سعي م�ش��روع .وأن
أوان��ه قد ج��اء ،فأميركا هرمت وتكابر ،وال تملك
قدرة الذهاب للحروب ،وليست لديها المشروعية،
سوى الغطرسة وقوة العادة .وأن وقوف روسيا
تحت سقف القانون الدولي وجعله معيارا ًللعالقات
الدولية مصدر ق��وة لها في ه��ذه المواجهة ،لكنه
إطار هذه المواجهة لتكون رابحة أيضاً .فروسيا ال
تريد تقاسما ً استعماريا ً للعالم بينها وبين أميركا،
وي�ق�ي��ن ب��وت�ي��ن ه��و أن ه��رم وش�ي�خ��وخ��ة أميركا
باديان في الفشل الذي يالحقها في حروبها ،وفي
وصولها للحاجة لحروب منتصرة بأي ثمن حتى
تصير التسوية ويصير الحل السياسي هزيمة
لها .وألجل نصر صغير يبدو استعدادها الرتكاب
كل ما هو ال أخالقي وصوالً إلى مستوى التعامل
مع اإلرهاب لتحقيق مكاسب ولو صغيرة .بالتالي
ف��إن اس �ت �ن��زاف أم�ي��رك��ا ف��ي ه��ذه ال �ح��روب يجب
أن يبلغ م��داه حتى تبدأ روسيا حربها الحقيقية
بفرض المعادلة الجديدة ،وأن ما عليها في فترة
االندفاعة األميركية إال الصمود والثبات والحكمة
واالمتصاص واالح�ت��واء والمناورة ،إضافة إلى
رس��م الخطوط الحمراء عند النهايات الحاسمة،
وه��ذا ما فعلته وم��ا ستفعله حتى تصل الحروب
إلى نقطة االنعطاف الحاسمة وهي تقترب.
 يتصرف بوتين على قاعدة أن أوروبا والخليجهما ساحتا المواجهة النهائية مع أميركا ،وأن األمر
ال يتصل بقيادة أميركية بعينها ،فنمط التفكير
األميركي ال أخ�لاق��ي تجاه القضايا السياسية،
قابل الستباحة كل المحرمات للوصول للهدف،
وال يؤتمن ،وال يؤخذ على ع�ه��وده والتزاماته.
فكلها تصير حبرا ً على ورق إذا شعر األميركيون
أن الظروف سانحة لالنقالب ،وأن ضمانة روسيا
قوتها م��ن جهة ،وب�ق��اء أميركا ضعيفة م��ن جهة
مقابلة ،وب�ق��اء ال�ق��وى العالمية المناوئة للهيمنة
األميركية على درجة من الحضور والقوة والثبات
واالنتباه ،وعدم الوقوع في األالعيب والمناورات
األم�ي��رك�ي��ة وم �ح��اوالت االس �ت �ف��راد ،واالح �ت��واء،
والتالعب بالتحالفات.
 يضع بوتين تحصين االقتصاد والجيش فيروسيا أولوية ،وبعدها عدم التسامح بأي استفزاز
لروسيا في المدى األوروب��ي الحيوي ،من الدرع
الصاروخية إلى توسيع األطلسي وانتهاء بنشر
أسلحة جديدة ومناورات عسكرية نوعية .وهذا ما
سيكون عنوان المواجهة التي سيخوضها بوتين
شخصيا ً ف��ي الشهور وال�س�ن��وات المقبلة .وفي
المقابل االقتصاد العالمي وم��وق��ع الخليج فيه،
بضوء المتغير اإليراني ما بعد التفاهم النووي،
سيكون ساحة المناورة السياسية واالقتصادية
والمصلحية ،خصوصا ً البوابة السعودية المهترئة
والمرتبكة والتي لعبت بأمن روسيا واقتصادها
وستعرف روسيا كيف تلعب معها.
 بوتين ينهي ح��روب االستنزاف األميركيةمع دخول العالم مرحلة ما بعد التفاهم النووي مع
إيران ،ليبدأ حربه التي لم تبدأ بعد.
ناصر قنديل

مريم رستم ومارسيل نصر

أقيم اعتصام حاشد في مخيم
عين ال��ح��ل��وة أم���س ،ب��دع��وة من
النازحين الفلسطينيين من سورية
ال��ى لبنان المقيمين في المخيم
إحتجاجا ً على اإلج���راءات التي
اتخذتها القوى األمنية اللبنانية
ب��ت��وق��ي��ف ع����دد م���ن ال��ن��ازح��ي��ن
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ال��ق��ادم��ي��ن من
سورية الى لبنان بسبب انتهاء
مدة تصاريح االقامة وللمطالبة
بالنظر في أوضاعهم.
ورف���ع المعتصمون يافطات
ت��ط��ال��ب ب���إي���ج���اد ح���ل س��ري��ع
لمشاكلهم ال��م��ت��ع��ددة ،ث��م ألقى
ك���ل م���ن م���دي���ر م��ك��ت��ب خ��دم��ات
الطلبة الفلسطينيين في لبنان
عاصف موسى ومسؤول اللجنة
التربوية ف��ي اللجنة الشعبية
ح��س��ام م��ي��ع��اري ك��ل��م��ات ن��اش��دا
فيها المسؤولين «إعطاء تصاريح
إق��ام��ة للنازحين الفلسطينيين
من سورية إلى لبنان واألخ��ذ في
الغعتبار األوض���اع المأساوية
التي يعانيها النازحون بسبب
الحرب التي شردتهم من سوريا
واجبرتهم على النزوح واإلقامة
في لبنان».
وف���ي ص���ور ن��ظ��م��ت «ال��ل��ج��ن��ة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن االس���رى
والمعتقلين في سجون االحتالل
الصهيوني» ،و«لجنة التنسيق

اللبنانية الفلسطينية» ،اعتصاما ً
تضامنيا ً مع االسرى والمعتقلين
ف��ي س��ج��ون اإلح��ت�لال أم���ام مقر
ال��ص��ل��ي��ب االح��م��ر ال��دول��ـ��ـ��ي في
صور.
وتحدث في االعتصام أبو فراس
باسم الفصائل الفلسطينية ،أبو
سامر موسى باسم حركة الجهاد
االسالمي ،صدر داوود باسم لجنة
التنسيق اللبنانية الفلسطينية،
ي��ح��ي��ى ال��م��ع��ل��م ب��اس��م اللجنة
الوطنية للدفاع عن األسرى ،أحمد
م���راد ب��اس��م الجبهة الشعبية،
وأكدت الكلمات «ضرورة أن تبقى
قضية األس���رى القضية االول��ى
والمركزية وإثارتها في المحافل
الدولية كافة».
وفي الختام ،سلم المعتصمون
مذكرة موجهة إل��ى رئيس بعثة
اللجنة الدولية للصليب االحمر
ف��اب��ري��زي��و ك��ارب��ون��ي ع��ب��ر ممثل
اللجنة ري��اض دب��وق ،دع��ت إلى
«إعطاء األهمية القصوى لقضية
األس����رى» ،وط��ال��ب��ت «المجتمع
ال��دول��ي بالضغط على حكومة
االحتالل إلجبارها على التعامل
م��ع��ه��م وف���ق ال��ش��رائ��ع ال��دول��ي��ة
واتفاقية جنيف الرابعة ،وال سيما
أن اإلعتقاالت واألحكام التعسفية
ال��ج��ائ��رة أصبحت ت��ط��ال الطفل
والشيخ والرجل والمرأة».

مو�سكو :التفاهم النووي ( ...تتمة �ص)1
عشية تبلور التفاهمات اإلقليمية بدءا ً من
الملف النووي اإليراني ،وعلى خلفية ما
حملته االنتخابات التركية ،من إضعاف
لمكانة تركيا ورئيسها ،بالقول إنّ ثمة ما
لن تساوم عليه تركيا وهو تشجيع األكراد
على بناء شريط مستق ّل على الحدود مع
سورية يتواصل مع ك ّل من أكراد العراق
وتركيا.
بالتوازي مع هستيريا أردوغان ،انفجر
غيظ النائب وليد جنبالط مما نشر عن
ال��رس��ال��ة ال�ت��رك�ي��ة واألردن� �ي ��ة المتطابقة
لمشايخ السويداء حول عدم صحة وجود
أي ضمانات من جانب الحكومتين لتأمين
ّ
ح �م��اي��ة ال �س��وي��داء م��ن م �خ��اط��ر هجمات
«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» ،وت��وج��ه ج�ن�ب�لاط إلى
مشايخ السويداء مندّدا ً بصمتهم على ما
جرى مع عناصر لـ«جبهة النصرة» على
أي��دي مقاتلين من جبل ال�ع��رب ،متسائالً
ع ��ن م �غ��زى االس �ت �ق �ب��ال ب �ح �ف��اوة عالية
للواء علي المملوك رئيس مجلس األمن
الوطني في سورية وما حملته الزيارة من
تفاهمات وخيارات ،ومندّدا ً بما فعله شباب
ال �ج��والن وس��ط صمت مشايخهم بحق
جرحى «جبهة النصرة» الذين يعالجون
ف��ي مستشفيات االح �ت�لال ،منتقدا ً عدم
توفير «إسرائيل» الحماية لهم.
ج �ن �ب�لاط ال�م�ن�ش�غ��ل ب�ف�ش�ل��ه ال��س��وري،
يؤجل الكشف عن مبادرته لحلحلة الوضع
الحكومي اللبناني الذي بدا مراوحا ً في مكانه
بال أفق ،مثله مثل جلسات التشريع النيابية
المج ّمدة ،حيث ال حلول وال تسويات.

الحكومة في حالة ركود سياسي

دخلت الحكومة حالة رك��ود سياسي قد
تستمر إل��ى ما بعد شهر رمضان في أعقاب
ت��راج��ع ال��ت��ف��اؤل ح���ول ع��ق��دة التعيينات
ّ
المؤشرات بإمكانية خرق
العسكرية .وال توحي
الجمود في الشأن الحكومي .وحدها االنتكاسة
األمنية التي أحدثها تسريب فيديو تعذيب
الموقفين من قبل بعض عناصر ق��وى األمن
الداخلي خرقت الجمود السياسي ،الذي يبدو
انه مستمر طالما أن المشاورات السياسية ال
تزال تراوح مكانها.

من طلب الشيء في غير أوانه
عوقب بحرمانه

وجدد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب
ما نقل عنه زواره لـ«البناء» رفضه تعطيل عمل
المؤسسات ،مشيرا ً إلى «أن التعطيل ينتقل من
مؤسسة إلى مؤسسة ،وفي النهاية لن يؤدي
إلى النتائج التي يرجوها أصحاب التعطيل».
ولفت إلى الالمباالة من بعض القوى السياسية
حيال الملفات المعيشية والمشاكل االقتصادية
التي يعاني منها المواطن ،واألوض��اع األمنية
والمخاطر اإلرهابية».
وإذ ش��دد ب��ري بحسب زواره على «أن
انتخاب الرئيس هو المدخل إليجاد حل لكل
المشاكل العالقة ،اعتبر «أن ورقة إعالن النوايا
بين «الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» لم
تقترب من موضوع رئاسة الجمهورية» .وعاد
بري وكرر أمس أمام زواره تعليقا ً على مطالبة
عون بتعيين العميد شامل روكز قائدا ً للجيش،

«أن م��ن طلب ال��ش��يء ف��ي غير أوان���ه عوقب
بحرمانه».
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء»
«أن رئيس الحكومة تمام س�لام ينتظر أن
تثمر االتصاالت حلوال ً لعقدة التعيينات قبل
الدعوة إلى جلسة ،فكل فريق ال يزال متمسكا ً
بشروطه ،في حين أن رئيس الحكومة ال يريد
أن يقطع شعرة معاوية مع أحد ،ولذلك يتريث
في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بانتظار
بروز معطى جديد في األيام القليلة المقبلة».
وشدد قزي على «أن رئيس الحكومة ليس في
وارد االستقالة على اإلطالق.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش زار الرئيس سالم ،وتمنى عليه،
بحسب ما علمت «البناء» أن ال يدعو إلى جلسة
في شهر رمضان.
ورجحت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن تكون
العطلة الحكومية في شهر رمضان محاولة
لكسب ال��وق��ت ،على رغ��م أن ال��وزي��ر فنيش
بحسب المصادر «أبلغ سالم أنهم يتوقعون
حلحلة في المواقف».
وأكدت مصادر في الحزب التقدمي االشتراكي
لـ«البناء» «أن االقتراحات التي تقدم بها النائب
وليد جنبالط لم تنضج بعد» ،مشيرة إلى «أن
رئيس التقدمي يسعى لتسوية الوضع على
قاعدة عدم تعطيل الحكومة».
ول��م تؤكد ال��م��ص��ادر عقد جلسة لمجلس
الوزراء األسبوع المقبل« ،فتصريحات العماد
عون مؤشر إلى المزيد من التصعيد».
ورأت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء»
أن الحل الوحيد أمام الرئيس سالم للدعوة إلى
جلسة هو إدراج التعيينات العسكرية بندا ً أول
على ج��دول األعمال ،وإال لن تعقد أي جلسة
منتجة».

الهيئات االقتصادية
بوق إعالمي لـ  14آذار

وشكل لقاء الهيئات االقتصادية في البيال
أمس تحت شعار «إعالن  25حزيران ـ القرار
ضد االنتحار» ،محاولة جديدة من فريق 14
آذار الستهداف رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون .وفيما غ��اب اإلص�لاح
االقتصادي عن كلمات المتحدثين ،كان الالفت
تسييسهم اللقاء وتركيزهم على انتخاب رئيس
للجمهورية معتبرين «أننا نعيش في دولة
مقطوعة الرأس ومقطعة األوصال والمسؤولون
غير معنيين بها» ،متوجهين للطبقة السياسية
بالقول« :ال تستسهلوا هذه الحال االعتراضية
التي ترونها اليوم ،ألنها كرة ثلج ستكبر بدايتها
نداء ،وقد تكون نهايتها انتفاضة».
وتعليقا ً على ذلك ،أكد وزير السياحة السابق
فادي عبود لـ«البناء» «أن هناك انحرافا ً في
ال��دور ال��ذي من المفترض أن تلعبه الهيئات
االقتصادية» .ولفت إل��ى «أن ه��ذه الهيئات
تحولت إلى بوق إعالمي لـ  14آذار وخسرت
موقعها الوسطي».
واعتبر عبود «أن الكالم السياسي الذي
أورده المتحدثون في البيال ورب��ط الحلول
بانتخاب رئيس للجمهورية كان بمثابة انتحار
جماعي وليس صرخة ضد االنتحار ،حيث بدا
هؤالء كمن يطلق النار على نفسه».
ولفت إل��ى «أن الحل لكل المشاكل يكون
بانتخاب رئيس قوي حائز على ثقة اللبنانيين،
ي��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق ع��م��ل وع���دة ل�لإص�لاح،
عندها من الممكن أن نرى إصالحا ً في الوضع
االقتصادي».
واستغرب عدم إشارة أحد من المتحدثين إلى
الوضع اإلقليمي المتأزم وتداعياته على لبنان

الذي على رغم ذلك ،فإن أرقامه االقتصادية ال
بأس بها»؟ كذلك لم يأت المتحدثون على عزل
لبنان ب��را ً وع��دم تمكنه من تصدير واردات��ه؟
معتبرا ً «أن الغاية االقتصادية من عقد المؤتمر
لم تكن ظاهرة».

كنعان إلى معراب االثنين

من ناحية أخ��رى ،يتوجه أمين سر تكتل
التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان االثنين
المقبل إلى معراب لبدء البحث في المرحلة
الثانية من الحوار بين التيار الوطني الحر
والقوات .وعشية زيارته معراب ،زار كنعان
م��وف��دا ً من العماد ع��ون البطريرك الماروني
بشارة الراعي ووضعه في أجواء الحوار بين
الجانبين بعد إعالن «بيان النيّات» .وتزامنت
الزيارة مع بدء استطالع ال��رأي بأخذ عيّنات
من فئات مهنية عدة ،والمتفق عليه بين الرابية
ومعراب ،لتحديد األقوى مسيحياً.

تيار المستقبل بين حدّين

في وقت ،ال يزال ملف سجن رومية والشريط
المسرب عن تعذيب سجناء محل اهتمام لدى
المعنيين ،ال سيما وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق الذي ترأس اجتماعا ً أمنيا ً حضره عدد
من القادة األمنيين ،طالبا ً من القادة العسكريين
المعنيين ض��رورة المتابعة اليومية ألوضاع
السجن على المستويات األمنية واإلنسانية
واللوجستية ،والبنى التحتية« ،على أن يشرف
شخصيا ً على حسن المتابعة لهذا الملف».
وأوع��ز إلى القادة المعنيين بضرورة تأمين
حافلتين لنقل أهالي السجناء من مدخل سجن
رومية إلى مكان لقاء أبنائهم.
وأظهرت التحقيقات مع الموقوفين الخمسة
ت��ورط  4أسماء ج��دد ،يتوزعون بين مدنيين
وع��س��ك��ري��ي��ن ،سيستمع ق��اض��ي التحقيق
العسكري األول رياض أبو غيدا إلى إفاداتهم
االثنين المقبل.
وأك��دت مصادر نيابية في تيار المستقبل
لـ«البناء» أن «التيار يقف بين حدين في هذا
الموضوع ،األول هو رفض الصورة التي ظهرت
من سجن رومية من خ�لال الفيديو المسرب
عن تعذيب سجناء ألن السجناء أيضا ً لهم
حقوق على الدولة حتى يحاكموا وتنتهي مدة
محكوميتهم ،وال تجوز اإلس��اءة إليهم بهذه
الطريقة ،أما الحد الثاني هو رفض االنتقاص
من هيبة وسلطة الدولة بل صون حقوق الناس
ضمن سيادة وهيبة الدولة».
وأش���ارت المصادر إل��ى «أن ال خ�لاف بين
الوزيرين ريفي والمشنوق بل هناك اختالف
في وجهات النظر في بعض الملفات ،وكتلة
المستقبل لديها الثقة التامة بالمشنوق».
ورفضت المصادر التعليق على ما حصل من
ردود فعل في الشارع على الشريط ،ولفتت إلى
«أن الشارع اللبناني يريد أن يكون هناك أمن
في كل المناطق اللبنانية».
وحمل عضو هيئة علماء المسلمين الشيخ

حسام الغالي في حديث إلى «البناء» مسؤولية
ما حصل في السجن وما أعقب ذلك من تحركات
في الشارع إلى الدولة اللبنانية» .وطالب بفتح
أبواب كل السجون أمام المنظمات الحكومية
لعدم تكرار ما حصل في سجن رومية» .وقال:
«نحن لدينا كربالء السنة ،نتعرض لمظلومية
كبيرة ،فهناك الكثير من السنة يحاسبون على
فكرهم فقط ألنه قريب من فكر تنظيم داعش».
وادعى «أن أداء الدولة هو الذي يزيد منسوب
التطرف في لبنان».
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى التنبه من
عواقب ردود الفعل المتفلتة وإل��ى الحذر من
لعبة الشارع وإث��ارة غرائز الجمهور إلسقاط
منطق القانون والعدالة المرتجاة.
ودانت عقب اجتماعها األسبوعي المواقف
االنتهازية الرخيصة التي ت��ذرع��ت بإدانة
التجاوزات لتحرض طائفيا ً ومذهبيا ً وتل ّوح
بخيارات تقسيم البالد أو التفرد في حكمها،
وهي خيارات تستعيد منطق الحرب األهلية
وشعاراتها قبل اتفاق الطائف.
من ناحية أخرى ،تمكن حزب الله والجيش
ال��س��وري من دخ��ول معبر شحادي في جرد
الجراجير وسيطرا بالنار على معبر وادي
المغارة.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة على سير
العمليات لـ«البناء»« :أن معبر شحادي يقع
شرق عرسال وهو خط إمداد أساسي لمسلحي
جبهة النصرة في جرود عرسال حيث يمر كل
التموين المؤلل من السيارات واآلليات عبره.
ولفتت إل��ى «أن السيطرة عليه هي سيطرة
بالنيران وليست سيطرة كاملة» .وأش��ارت
إلى «أن هذه السيطرة ت��وازي عمليات قامت
بها المقاومة منذ بداية الهجوم على جرود
عرسال» .وأكدت «استمرار المقاومة بعمليات
قطع طرقات وخطوط اإلمداد عن المسلحين في
المنطقة».

المختطفون لدى «داعش»
على قيد الحياة

إل���ى ذل���ك ،ل��م ي��ط��رأ أي ج��دي��د ع��ل��ى ملف
العسكريين المختطفين ،واستغرب نظام
مغيط ،شقيق المعاون األسير إبراهيم مغيط
في حديث إلى «البناء» رفض المسؤولين في
الدولة «استقبال أهالي العسكريين أو إطالعهم
على سير وتطورات المفاوضات مع الجهات
الخاطفة».
وأك���د ت��واص��ل األه��ال��ي م��ع ع��ض��و خلية
األزم��ة اللواء محمد خير من دون معرفة أي
معلومات على هذا الصعيد .واستبعد حصول
أي تسوية ،كما يقول البعض ،م��ؤك��دا ً «أن
األهالي يبحثون بأنفسهم عن قناة تواصل مع
الخاطفين».
وأش��ار إل��ى «أن األه��ال��ي تلقوا ات��ص��اال ً من
الشيخ وسام المصري الذي يتواصل مع تنظيم
داعش أبلغهم فيه أن العسكريين التسعة لدى
داعش ال يزالون على قيد الحياة».

بوتين يطلع ( ...تتمة �ص)1
وج����ه����از االس���ت���خ���ب���ارات
ال���خ���ارج���ي���ة م��ي��خ��ائ��ي��ل
فرادكوف والعضو الدائم في
المجلس بوريس غريزلوف.
وك���ان وزي���ر الخارجية
الروسي قد أعلن من باريس
أن هناك قوى مهتمة بإفشال

اتفاقات مينسك ،لكن «رباعية
النورماندي» أجمعت على
رفض السيناريو العسكري
في أوكرانيا.
وفي ختام المحادثات مع
نظرائه الفرنسي واأللماني
واألوك���ران���ي ،أك���د الف���روف

أن «م��ج��م��وع��ة اإلج����راءات
الخاصة بتطبيق اتفاقات
م��ي��ن��س��ك ،م���ن  12ش��ب��اط
الماضي ،لم تفقد أهميتها
كمجموعة اإلجراءات بالذات،
وال بد من تحقيق تقدم في كل
من بنودها».

