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حمليات � /إعالنات

تخريج «دفعة الجي�ش» في �آداب «اللبنانية»

تركيا تدخل الحرب ( ...تتمة �ص)1

في سورية مع إعادة فتح هذه السفارة وتعيين قنصل
أي مؤشرات على بدء تح ّول
عام فيها ،بينما لم تظهر ّ
في الموقف السعودي ،بعد الكالم التصعيدي ض ّد
ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس ��د ع�ل��ى ل �س��ان وزي ��ر الخارجية
السعودي عادل الجبير .وجاء تمسك وزير الخارجية
السوري وليد المعلم في كلمته أمام المؤتمر الدولي
لإلعالم في مواجهة اإلرهاب التكفيري ،بمعادلته التي
وص��ف بها دع��وة الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
إلى حلف إقليمي يض ّم سورية والسعودية ،بالدعوة
ال�ب�ن��اءة وال�ص��ادق��ة ال�ت��ي ت�م� ّد س��وري��ة ي��ده��ا إليها ثقة
بصاحبها ومواقفه ،لكنها ال تزال أقرب إلى المعجزة
في المدى القريب .وفهم كالم المعلم ردا ً ضمنيا ً على
تحسن ف��ي ال�ع�لاق��ات السورية
م��ا ج��رى ت��داول��ه ع��ن
ّ
السعودية برعاية روسية.
لبنانيا ً كانت المراوحة في الفشل تعيد إنتاج نفسها
على صعيد مستقبل ال�ع�لاق��ات الحكومية م��ن جهة،
وقضية النفايات الضاغطة على اللبنانيين من جهة
أخرى ،وبدت الحكومة الضعيفة ،تستقوي بالنفايات
لنيل مشروعية مواصلة اجتماعاتها ،وتستعملها ورقة
ضغط أخ�ي��رة لتذليل العقبات م��ن أم��ام م��ا يعترضها
ويشق صفوفها من خالفات ،بينما ال ت��زال الوصفة
السحرية لح ّل أزمة النفايات ولو تسنّى تخطي األزمة
الحكومية السياسية غائبة ،فالقضية أوالً وأخيرا ً في
إغالق مطمر الناعمة واستحالة العودة إلى استخدامه
من دون وجود بدائل ظاهرة.

الحكومة عاجزة ...لكن ال استقالة

تتصدر أزم��ة النفايات التي دخلت في ب��ازار المزايدات
السياسية والكيدية المشهد الداخلي مع تفاقم الوضع المزري
واحتالل أكوام النفايات الشوارع في العاصمة في شك ٍل لم
يعد يحتمل .وفي ظل هذه األزمة تبقى الحكومة عاجزة عن
إيجاد مخرج ألزمة مقاربة آلية عملها ،حيث تكثفت االتصاالت
بين جميع القوى السياسية ،إال أنها لم تصل حتى اآلن إلى
نتيجة ،ما يفتح الباب على جميع االحتماالت.
وعلى رغ��م ذل��ك ،أك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن
استقالة الرئيس س�لام ،غير واردة ،وال أحد من المكونات
السياسية في وارد فرط الحكومة بمن فيهم التيار الوطني
الحر.
ونقل زوار الرئيس سالم عنه لـ«البناء» أن التوافق ال يعني
اإلجماع وال التعطيل ،و«الرئيس سالم لن يقف متفرجا ً على
مجلس وزراء معطل» .وأب��دى زواره قلقهم من أن «يتخذ
س�لام ق��رارا ً صعبا ً يحافظ على هيبة الحكومة ورصيده
الشخصي».
وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» أن الوضع
الحكومي أصابه الجمود ،والمواقف ال ت��زال على حالها،
محذرا ً من أنه إذا لم يحصل أي تطور إيجابي حتى جلسة
الثالثاء المقبل ،فإن رئيس الحكومة مستعد لكافة االحتماالت
منها االعتكاف واالستقالة.
وأشار قزي إلى «أن ال مؤشرات على أي تجاوب من قبل
التيار الوطني الحر في موضوع التمسك ببحث آلية عمل
الحكومة قبل البت بأي بند من بنود جدول األعمال».
ولفت إلى «أن المؤشرات تشي بأن األمور ذاهبة باتجاه

التصعيد وليس معروفا ً إذا كنا سنذهب إلى التجلي أم التخلي
ومن المبكر الحديث عما سيحصل في الجلسة بعد  5أيام».
وإذ اعتبر قزي «أن خيار االستقالة لدى سالم وارد» ،ربط
هذا الخيار بعدة عناصر واعتبارات تتعلق باالستقرار في
البلد .وأشار إلى «أن حزب الكتائب ال يفضل استقالة الرئيس
سالم وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال».

السعودية تسعى لتشكيل
لوبي سياسي مسيحي ضد حزب الله

من ناحية أخ��رى ،علمت «البناء» من مصادر عليمة أن
المسؤولين السعوديين بحثوا مع الدكتور سمير جعجع خالل
زيارته األخيرة السعودية تكثيف القوات العمل السياسي من
أجل دعم الرئيس تمام سالم ،والحصول على تعهد بدعم
اتفاق الطائف ألن في األفق ما يلوح بمحاولة العماد عون
نسفه والعمل على قيام مؤتمر تأسيسي ،فالرياض تعتبر أن
نسف الطائف ما هو إال ضربة موجهة للسعودية.
وأبدى السعوديون استياءهم من توقيع ورقة النوايا بين
القوات والعونيين واعتبروها تعويما ً للجنرال عون .وأكدت
المصادر أن الدكتور جعجع تلقى دعما ً ماليا ً من السعوديين
الستثماره في تحركات سياسية وأنشطة ميدانية .وتعمل
السعودية على محاولة جمع السياسيين المسيحيين في
شكل خاص لتشكيل لوبي سياسي بوجه حزب الله.
ولهذه الغاية يزور الرئيس األسبق للجمهورية ميشال
سليمان السعودية في الساعات المقبلة بحسب ما أفادت
مصادر مقربة من  14آذار.

جنبالط :دعم الجيش واالستقرار أولية

وفي موقف الفت ،أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط في تصريح ،أن مؤسسة الجيش اللبناني تبقى
هي المؤسسة األم التي تحمي الوطن إزاء المخاطر المتزايدة
من كل حدب وص��وب ،وهي تستحق من القوى السياسية
كافة إبعادها عن السجاالت والتجاذبات لتحافظ على
المعنويات المرتفعة لجنودها وأفرادها ولتستطيع القيام
بالمهام الموكلة إليها ،مشددا ً على أن الحفاظ على االستقرار
يفوق بأهميته كل االعتبارات األخرى».

نصرالله يطل اليوم

وسط هذه األج��واء المحلية المشحونة والمتوترة ،يطل
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم عند الساعة
الخامسة عصراً ،خالل حفل التكريم المركزي الرابع «نباتا ً
حسناً» ،الذي تنظمه مؤسسة الشهيد في لبنان في مجمع سيد
الشهداء وتخ ّرج فيه كوكبة جديدة من أبناء الشهداء.
وأش��ارت مصادر في  8آذار لـ«البناء» إلى أن جوهر ما
سيتطرق إليه السيد نصرالله هو محلي ،والعناوين األساسية
هي الحكومة وآلية العمل وأزمة النفايات والعالقة مع العماد
ميشال عون ،كما يمكن أن يمر بلمحة سريعة على موضوع
توقيع االتفاق النووي اإليراني ،خصوصا ً أنه الخطاب األول
بعد توقيع االتفاق.
ولفت المصدر إلى أن السيد سيرسم آفاق المرحلة المقبلة
والوضع الداخلي وتوازناته ،حيث أن حزب الله مستعد أن
يسير بأي آلية في مجلس الوزراء مع استمرار الحكومة بأخذ
دورها التي تؤديه في هذه المرحلة الحساسة ،وهو يلعب
لعبة ذكية هي الغموض البناء في هذا األم��ر ،وينطلق من
ثابتتين في هذا األمر :األولى هي الدعم الدائم للعماد عون
وعدم تركه بالميدان لوحوش السلطة ،أما الثابتة الثانية
فحزب الله يعتبر بقاء واستمرار عمل الحكومة ودوره��ا

أولوية إذا كانت مطالب عون مؤ ّمنة فيها.
في غضون ذلك ،واصل وزير البيئة محمد المشنوق عقد
اجتماعات لبحث حلول موقتة تقضي بأن تختار وزارة البيئة
أماكن مقترحة من مقالع وغيرها لوضع النفايات فيها لفترة
موقتة ال تتجاوز الـ 9أشهر ريثما يتم إجراء المناقصة.
ولهذا الشأن ،التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بمشاركة
رؤساء اتحادات بلديات جبل لبنان.
وأعلن المشنوق أنه «تم االتفاق على أن تختار وزارة البيئة
مجموعة أماكن مقترحة من مقالع وغيرها لوضع النفايات
فيها لفترة موقتة ال تتجاوز الـ 9أشهر» ،شارحا ً انه سيطلب
من المتعهدين الذين سيفوزون بالمناقصة ،التي سيعلن
عنها خالل  15يوماً ،أن يتعهدوا برفع هذه النفايات وطمرها
بحسب األصول المقررة في العقود».
ودعا المشنوق األهالي والبلديات إلى التجاوب ،وال سيما
أن األزمة موجودة لدى الجميع ونعمل معا ً على إخراجها من
عنق الزجاجة».

عكار تنتفض
رفضا ً لنفايات بيروت

بعد تصريح رئيس بلدية بيروت بالل حمد عن مشروع
عقد لرمي النفايات في عقار ضمن منطقة عكار ،زار نائبا عكار
معين المرعبي وهادي حبيش وزير الداخلية البلديات نهاد
المشنوق في مكتبه ،مستنكرين ،ونقلوا إليه رفض نواب
وأهالي عكار المقهورين والمظلومين من القرارات الهمايونية
التي اتخذها حمد والتي تعد ق���رارات غير شرعية وغير
قانونية وال تراعي المالية العامة».
وأشار حبيش لـ«البناء» إلى أن الوزير المشنوق تعهد لنا
بأن كيلوغراما ً واحدا ً من النفايات لن يلقى في منطقة عكار
من دون موافقة ورضى أهالي المنطقة ونوابها ،الفتا ً إلى أن
عكار هي األكثر إهماال ً وحرمانا ً وبما أنها تعتبر خارج لبنان
في اإلنماء فليعتبروها خارج لبنان في موضوع النفايات».
وأوض��ح حبيش أن رئيس بلدية بيروت لم ينسق مع
الحكومة في هذا الموضوع كما لم ينسق مع ن��واب عكار.
وأشار إلى أنه اتصل بحمد وأبلغه بأن أي اتفاق لن يطبق
بال تنسيق مع نواب عكار حتى لو كان ذلك بمؤازرة القوى
األمنية ،معتبرا ً أن هذه األزمة مسؤولية الحكومة أن تجد لها
الحلول المناسبة وال شأن لتيار المستقبل بها».
وعمد عدد من الشبان إلى قطع طريق حلبا  -القبيات
عند مفترق كوشا ،بعد ورود معلومات عن نقل النفايات من
بيروت إلى عكار ،ومنعوا وصولها.

تقدم في ساحة المهرجان

أمنياً ،واصل الجيش السوري والمقاومة التقدم باتجاه
ساحة المهرجان في األحياء الجنوبية الشرقية لمدينة
الزبداني ،بعد سيطرتهم على شارع وحي الكحالة الواقع
بعد دوار الكهرباء بشارع جمال عبد الناصر.
وقال مصدر عسكري لـ«البناء» أن أهمية الدخول إلى ساحة
المهرجان هي أنها تسمح للجيش السوري بالدخول بقوة
للتفاوض مع المجموعات المسلحة التي ما زالت موجودة في
الزبداني بعد أن انشق الكثير من الفصائل واستسالم فصائل
أخرى والتحاقها بقوات الجيش السوري» .ولفت المصدر إلى
«أن األمر الذي كان الجيش السوري والمقاومة يتخوفان منه
أي الدخول إلى المباني والتجمعات السكنية ،أزيل بعد أن
نجحا بالدخول وطرد المسلحين وتحييد المدنيين بعد أن تم
إخراج معظمهم من مناطق االشتباكات».

متى الخال�ص ( ...تتمة �ص)1
لع ّل لطغيان النفايات في شوارع المدن
والقرى ظاهرة إيجابية وحيدة هي انفجار
غضبة ال��ن��اس ف��ي وج��ه المسؤولين عن
الكارثة وتوافقهم على أخذ األمور بأيديهم
بمنعهم شاحنات ال��ق��اذورات والنفايات
العضوية والصلبة من تفريغ حموالتها في
مطمر أنشئ لهذه الغاية في خراج الناعمة
وبلدية عبيه  -عين الدرافيل ،جبل لبنان
الجنوبي .دافعُ األهالي إلى منع التفريغ في
المطمر المذكور هو تلويثه الكارثي للبيئة
وللروائح السرطانية السامة المنبعثة منه
إناء الليل وأطراف النهار.
وع��ي األه��ال��ي والسكان وإدراك��ه��م ،ولو
متأخرين ،مخاطر تلويث البيئة وآثارها
الكارثية على صحتها كما على صحتهم ظاهر ٌة
إيجابية بالغة الداللة .ذلك أنّ أزمات ومشاكل
متعددة ،سياسية واجتماعية واقتصادية،
تلّوث حياة اللبنانيين منذ أجيال ومع ذلك لم
تستولد في نفوسهم اإلحساس والحساسية
الالزمة للثورة على الحاكمين المسؤولين عن
الكارثة المزمنة والمتجذرة.

أخ���ي���را ً وج���د ال��ح��اك��م��ون المتحكمون
والفاشلون انفسهم أمام غضب جارف يجهر
ب��ه ع��ش��رات آالف ال��ن��اس وال يجد مجلس
ال���وزراء والمجالس البلدية حلوال ً عملية
جاهزة لمواجهته .صحيح ان ثمة حالً ثوريا ً
لمشكلة النفايات يتلخص بإقامة معامل
خاصة لحرقها من دون أن تترك روائ��ح او
آثارا ً ملوِّثة ،لكن متطلبات هذا الحل المالية
واإلداري����ة والتقنية غير م��ت��واف��رة حاليا ً
وتستلزم وقتا ً وجهدا ً لتوفيرها .من هنا تنبع
حدّة المشكلة ،ذلك أن معظم البلديات ال تملك
اراضي صالحة لجعلها مطامر موقتة بانتظار
تأمين مستلزمات حرق النفايات في معامل
متخصصة.
ه��ذه المشكلة المستجدة تزيد المشكلة
األساسية تعقيداً ،بل هي تستولد بدورها
مشكلة أخرى ال تق ّل ضراو ًة عن االثنتين معاً.
إنها مسألة «ال مركزية النفايات» ،بمعنى ان
تتولى كل بلدية أمر معالجة نفاياتها األمر
الذي أثار ردود فعل حادة لدى األهالي في
البلديات ،ال سيما بلدية بيروت العاصمة،

ال�سيد ح�سين :ال يجوز �أن تكاف�أ الجامعة
بترك ملفاتها في الأدراج

التي ال تملك اراضي صالحة لطمر النفايات
ولكنها تحتضن مئات آالف السكان المقيمين
من غير أبنائها ،فماذا تفعل؟ هل ير ّد أهالي
ب��ي��روت على إح��ج��ام بلديات المحافظات
اراض لبلديتهم بغية طمر
األخرى عن توفير
ٍ
نفاياتها بمنع أبناء المناطق من التعلّم في
مدارس العاصمة وجامعاتها او االستفادة من
الطبابة في مستشفياتها؟
كان األم��ر ليهون لو أن لدى المسؤولين
المختصين القدرة والرغبة في إيجاد حلول
وطنية موضوعية لمشكلة النفايات .لكن ما
بالك وهؤالء ،بعضهم أو جلّهم ،ال يتورعون
عن استغالل مشاعر أهالي البلديات المالكة
الراض يمكن تخصيصها موقتا ً لطمر النفايات
ٍ
اراض للبلديات
بتحريضهم على رفض توفير
ٍ
المحتاجة الى مطامر بدعوى أنها ستكون
مصدرا ً لمزيد من السموم والتلويث.
يقف أهل السلطة عاجزين أم��ام كل هذه
المشاكل التي تعصف بالبالد .أل� ْم يخفقوا
ط��وال ال��س��ن��وات العشر الماضية ف��ي حل
مشاكل شائكة أصبحت مستعصية؟ فالدولة

من دون موازنة سنوية منذ عشر سنوات
على ال��ت��وال��ي ،وب�لا رئيس جمهورية منذ
 427يوماً ،وبال قادة غير ممدد لهم للجيش
واألم��ن الداخلي واإلستخبارات والعشرات
من مراكز الفئة األول���ى ،وب�لا سلسلة رتب
ورواتب للموظفين والمعلمين والعسكريين
منذ  ،1996كما تعاني من دين عام يربو على
 70مليار دوالر أميركي.
ك��ل ه��ذه األزم���ات والمشاكل والمتاعب
ال��م��زم��ن��ة وال��م��ت��ج��ددة ت��س��ت��وج��ب إج���راء
انتخابات عامة لتجديد وتنظيف الطاقم
الحاكم وال��خ�لاص م��ن نفاياته .لكن فئة
الحاكمين من ك ّل الطوائف والمذاهب ال تريد
أو ال ترغب في إجراء انتخابات ،فتتذرع بعدم
التوافق ،بعد ،على قانون جديد لالنتخابات.
متى يت ّم التوافق المنشود للخالص من
النفايات السياسية؟
الجواب :الغضب الساطع ٍ
آت أسرع مما
يظ ّنون...

د .عصام نعمان

أقامت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة
اللبنانية حفل التخرج السنوي « ،دفعة شهداء الجيش
اللبناني» ،برعاية وحضور رئيس الجامعة الدكتور عدنان
السيد حسين.
حضر اإلحتفال قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثال
بالعقيد شربل واكيم ،ممثل المدير العام لقوى االمن الداخلي
العقيد انطوان الحلو ،ممثل مدير المخابرات في الجيش
العقيد حسن الخطيب ،ممثل المدير العام ألمن الدولة المالزم
األول جوزيف ندّاف ،عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدكتور نبيل الخطيب ،رئيسة رابطة األساتذة المتفرغين
في الجامعة اللبنانية الدكتور راشيل حبيقة ،عمداء كليات
ومعاهد الجامعة اللبنانية مديرو الفروع ورؤساء األقسام
وعدد من األساتذة والموظفين والطالب.
بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة ،رحب
الدكتور ديزيريه سقال بالحاضرين ،وكانت كلمات لطالب
الفروع ثم ألقى عميدالكلية الدكتور نبيل الخطيب كلمة قال
فيها »:ألنّ العالقة بين الجامعة اللبنانية والجيش اللبناني،
عالقة تكامل وتعاضد ،وألننا نعتز بجيشنا ونعطيه والءنا،
أطلقنا على هذه الدورة تسمية دورة شهداء الجيش اللبناني.
فلجيشنا البطل ألف تحية ،ولشهدائه األبطال األبرار الرحمة،
ومنا الوفاء».
وألقى الدكتور السيد حسين كلمة قال فيها »:نفتخر
بعنوان هذه الدفعة ،دفعة شهداء الجيش اللبناني ،فإجالال
لهؤالء وتقديرا ً لهم سيبقى سجلهم خالدا ً في تاريخ الوطن

ح ّمود عر�ض و�سفير �أو�ستراليا
�أو�ضاع المخيمات
استقبل الشيخ ماهر حمود في
مكتبه ،سفير أوستراليا غلين مايلز
يرافقه السكرتير الثاني في السفارة
إدوارد راس����ل ،وك��ان��ت مناسبة
«للتعارف وتبادل الحديث واآلراء
ح��ول األوض���اع األمنية ف��ي لبنان
وخ��اص��ة ف��ي ص��ي��دا وم��خ��ي��م عين
الحلوة» ،بحسب بيان للمكتب.
وت��م��ن��ى ح���م���ود ع��ل��ى ال��س��ف��ي��ر
األوسترالي «أن يزور المخيم ويشاهد
ب��أم العين األوض����اع االقتصادية
واالجتماعية المأساوية».
وأشار البيان إلى أنه «في سياق
الحديث ،جرى التداول في تداعيات
الملف النووي اإليراني وإيجابياته
على المنطقة وخاصة على لبنان».
كما زار مايلز وراسل النائب بهية
الحريري في مجدليون ،في زيارة
بروتوكولية للتعارف.
وبعد اللقاء قال مايلز ردا ً على
سؤال حول مساهمة أوستراليا في
التخفيف من أعباء مشكلة النزوح
السوري في لبنان إن بالده «قدمت
منذ العام  2010نحو  135مليون
دوالر ال���ى ال�لاج��ئ��ي��ن ولمعالجة
المشكالت الناتجة عن هذا النزوح

على هام�ش ( ...تتمة �ص)1
إعالمية على اإلرهاب ،مؤتمر كهذا في باريس وبيروت والقاهرة
وت��ون��س وم��وس�ك��و ول�ن��دن ووص ��والً إل��ى قبة األم��م المتحدة في
ن�ي��وي��ورك ،وم��ع ك � ّل ج��ول��ة نقل لنموذج س��وري��ة وم �ص��ادر قوته
وت�ف� ّوق��ه ف��ي ال �ح��رب ،وم�ح��ور ال�ح��رب وال�ت�ف� ّوق فيها واح��د وهو
اإلنسان.
 هل نحن منتصرون أم مهزومون في الحرب اإلعالمية معاإلره� ��اب ،ال��ذي صنعته وت��رع��اه ق��وى ودول تضع لخدمته ك ّل
م�خ��رج��ات ال�ع�ل��وم م��ن علم النفس واالج �ت �م��اع إل��ى ع�ل��وم الحرب
اإلعالمية وصوالً لك ّل ثورات التكنولوجيا وكيفية توظيفها .يبقى
السؤال الذي انطلقت معظم المداخالت من الجواب عليه بالتسليم
بالهزيمة م�ح��اول��ة البحث ع��ن وص�ف��ة ل�ح��رب إع�لام�ي��ة يكتب لها
النصر ،وهذا ما ال يتفق مع الحقيقة وواقع الحال ،ألنّ أصل النقاش
يجب أن يكون وضع معايير ما نعنيه بالنصر والهزيمة ،من جهة،
وحدود النصر المرتجى راهناً ،وآفاقه مستقبالً ،من جهة أخرى.
فالقياس الواقعي والمشروع يستدعي المقارنة بالنصر العسكري
المحقق على اإلره ��اب وال�ت�س��اؤل ه��ل نصرنا اإلع�لام��ي يوازيه،
والتساؤل قياسا ً بنصر حلف المقاومة في حرب تموز عسكرياً،
ما إذا كانت حربنا اإلعالمية على اإلرهاب تحقق نصرا ً يوازيها؟ أما
التساؤل عن شروط النصر البائن ،فال يمكن أن تكون إعالمية فقط
بل يجب أن تكون شاملة ،أي كيف نوفر شروط االنتقال من النصر
السلبي القائم على منع العدو من تحقيق أهدافه باعتباره نصراً،
إلى النصر البائن بتحقيق أهدافنا؟ هذا ما ال يزال هدفا ً بعيد المنال
في السياسة كما في المواجهة العسكرية كما في اإلعالم بالتأكيد.
وال يعيش على هذا الكوكب من ال يدرك أنّ زمام المبادرة اإلعالمي
تقنيا ً وس�ي��اس�ي�ا ً وخ�ط�ط�ا ً وإدارة ال ي��زال بيد معسكر الخصم.
والقصد هنا التفريق بين الجواب عن سؤال ،هل نحن راضون عن
أداء إعالم حلف المقاومة؟ والجواب بالتأكيد هو بالنفي ،وبين هل
نحن ننتصر على اإلره��اب وحربه اإلعالمية؟ وال�ج��واب هو نعم
ونعم مدوية وصارخة.
 بالقياس إل��ى النصر ال��ذي حققه حلف المقاومة ف��ي الملفالنووي اإليراني وهو أه ّم نصر سياسي ،والنصر المحقق في حرب
تموز وهو أه ّم نصر عسكري ،فإنّ المحقق سياسيا ً وعسكريا ً هو
نصر سلبي يقوم على منع العدو من تحقيق أهدافه .فقيمة التفاهم

على الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي أن��ه منع العدو من إيقاف البرنامج
النووي من جهة ،وانتزع شرعيته من دون المساس بثوابت إيران
السياسية والمبدئية من جهة مقابلة ،لكنه ليس نصرا ً يعيد صياغة
العالم أو المنطقة على األق� ّل وفقا ً ألجندة حلف المقاومة .وكذلك
ف��ي ح��رب ت �م��وز ،فالنصر العسكري ه��و بمنع سحق المقاومة
وم�ن��ع مقايضة بقائها ب�ن��زع س�لاح�ه��ا أو قضيتها ،ول�ك�ن��ه ليس
النصر بتحرير أجزاء من فلسطين ،أو بدء تفكيك جيش االحتالل
ومنظومات الهيمنة التي يستند إليها ،وبالقياس يصير السؤال
عن الحرب على اإلره��اب وهي حرب ساحتها الرئيسية اإلعالم،
كميدان لحرب العقول والقلوب والحرب على العقول والقلوب،
وساحتها الجغرافية سورية كبديل للعجز عن المكاسرة عسكريا ً
معها .وهدفت الحرب منذ بدايتها إل��ى تشويش فهم السوريين
ونظرتهم ،لهويتهم ودولتهم وجيشهم ورئيسهم وموقعهم من
الخيارات الرئيسية في المنطقة ورسم محدّدات جديدة الختيارها.
فهل نجحت هذه الحرب وحققت ما تريد ،وهل يقول مسارها إنها
تحقق التقدّم تلو التقدّم؟
 األكيد أنّ الذهول ال��ذي أص��اب السوريين بغالبية وازن��ة فيب��داي��ة ه��ذه ال�ح��رب اإلعالمية أس��اس�اً ،فصدق الكثيرون منهم ما
قالته قناة «الجزيرة» من أنه ثورة ،قد حسمته باالتجاه المعاكس
مشاهد السوريين وه��م يقترعون لرئيسهم بطوفان بشري في
بلد كلبنان ،واألكيد أنّ االنتصارات العسكرية التي يحققها الجيش
السوري والمقاومة ،والمفاوضات التي يجريها مسلحو التنظيمات
اإلرهابية لتسوية أوضاعهم ،مقابل الموجة العكسية التي شهدتها
سورية في بدايات تأثير الحرب اإلعالمية حيث كانت االنشقاقات
والتس ّرب للخروج من القوى المسلحة ،دالئل على أنّ كتلة بشرية
وازنة من السوريين تكفي لتعديل التوازن وتبديل االتجاه فشلت
الحرب في اختراق عقولها وقلوبها ،فشالً يشبه الفشل العسكري
ف��ي ح��رب ت�م��وز .وال�ت�ع� ّم��ق ف��ي ق ��راءة أدوات �ن��ا العمالقة ف��ي ربح
ه��ذه ال�ح��رب سيوصلنا إل��ى معادلة مذهلة وه��ي انتصار الفطرة
البشرية على األيديولوجيات والعقائد حتى ما يلبس لبوس الدين
منها ،فيكفي أننا منحازون للفطرة البشرية وقاومنا االنجرار إلى
التوحش ردا ً على التوحش والهمجية لينتصر نموذجنا وتنتصر
معه حربنا اإلعالمية .وعلى ضفة ال تق ّل إب�ه��اراً ،ننتصر برموز

وتاريخ الجامعة اللبنانية ،كما نعدهم بأن نبقى جيش
لبنان الثاني ،جيش الجمهورية اللبنانية التي ال تتخلى عن
لبنان الوطن ولبنان الدولة».
وأض��اف »:بفضل العميد وم��ن ساعده من المديرين
واألساتذة في هذه الكلية ،تم إنجاز النظام الداخلي والمناهج
التعليمية للكلية ،من أجل ضبط كل العملية األكاديمية
والتنظيمية في هذه الكلية في سبعة ف��روع ،وال شك هي
مهمة شاقة وصعبة ف ِرضت على هذه الكلية كما كل الكليات
المفرعة .أما بالنسبة القرار مشروع فتح عيادات علم النفس،
وتنظيمها داخل الكليات فسيكون قريبا وسيتيح المجال أمام
الجامعة بأن تفيد من هذه الكفايات العلمية والمادية».
وأكد أن «جامعة لبنان هي حريصة على تراث لبنان،
وه��ي بانية لمستقبل لبنان .نحن بذلك ال ننافس أح��دا ً
من الجامعات ،لكن أن يعتدى على الجامعة اللبنانية ال!
هذه جامعة الدولة ،خ ّرجت أكثر من ثالثماية ألف خريج
وخريجة ،هي جزء من الدخل القومي ،فال يجوز أن تكافأ
بترك ملفاتها في األدراج .فلو اعتمدنا على المراسيم والوعود
الرسمية التي ال تطبّق لما قامت الكليات».
ثم كانت وص�لات فنية عزفتها أوركسترا الهارمونية
التابعة لموسيقى األمن الداخلي بقيادة المقدّم د .زياد مراد.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين وتسلّم
كل من ممثل قائد الجيش ورئيس الجامعة وعميد كلية اآلداب
ومديري الفروع األربعة والمقدّم زياد مراد دروعا ً تذكارية
تقديرا ًلعطاءاتهم.

قادتنا التي فشلت حروب األعداء في شيطنتها وفشلت في المقابل
بصناعة رموز تملك في الضفة المقابلة بعضا ً من مهابتها ،ويكفي
أن يكون بيننا قائدان كالرئيس بشار األسد والسيد حسن نصرالله
كي يقارن العدو والصديق ويتع ّرف على مصادر قوتنا ،فالمهابة
المستندة إلى األهلية وليس إلى الصناعة اإلعالمية تنتصر وبقوة
في العقول والقلوب ،وهي ورقتنا الرابحة في الحرب اإلعالمية
على اإلره���اب .أي��ن ال�ب�غ��دادي وال�ج��والن��ي وال �ظ��واه��ري م��ن قامة
سيد المقاومة؟ وأي��ن منصور ه��ادي من الرئيس األس��د؟ إنّ ألف
حرب إعالمية لن تجعل تهديدا ً ص��ادرا ً عن الظواهري والبغدادي
والجوالني معا ً لـ«اإلسرائيليين» بالنزول إلى المالجئ يعادل حركة
من سبابة سيد المقاومة وهو يقول لهم أحذركم ،وإنّ ألف فضائية
لن تنجح في منح الرئيس اليمني الذي يخوضون ألف حرب لتثبيته
يملك بعضا ً من أهلية وشرعية الرئيس بشار األسد.
 التطلع لتكون لنا حرب تنتصر بصياغة العقول والقلوب لحسابمشروع محور المقاومة هو تطلع واجب ومشروع ،في السياسة
والعسكر واإلع�ل�ام وال ي�ك��ون ف��ي إح��داه��ا م��ن دون أن ي�ك��ون في
سواها ،لكنه ليس موضوع البحث ،لكننا يجب أن نعترف بأنّ لنا حق
التطلع ألن يكون لدينا الرضا عن أداء إعالمنا بما يعادل رضانا عن
أدائنا العسكري والسياسي .وهذا شأن منفصل عن تقييم نجاحنا
أو فشلنا في الحرب اإلعالمية ،فلنا الحق بإعالم جذاب بال رتابة،
رشيق متابع ،يشكل مصدر معرفتنا األول لما ي��دور في الميدان
والسياسة ،ال يرى انفصاما ً بين الدفاع عن الحق وقول الحقيقة ولو
كانت جارحة .فخسارة موقع في الحرب ال تعيب ،واإلعالم عنها ال
يسقط المعنويات ،بل يمنع العدو من امتالك فضول ناسنا للمعرفة،
عندما نتلكأ عن قول الوقائع وبالسرعة القصوى ،وفتح قنواتنا لنقد
ج��ريء يعبّر عن لسان حال الناس في قضايا الحياة اليومية ،فال
تصير الحكومات ويصير الوزراء والمدراء جزءا ً من األمن القومي
الممنوع المساس ب��ه ،بل تبقى المهابة للرموز وحدها فقط .هذه
تطلعات مشروعة نطلبها من إعالمنا ،ومثلها طلبات كثيرة متواضعة
تجعل إع�لام محور المقاومة إع�لام حياة وتجعله أش � ّد التصاقا ً
بالناس وتطلباتهم وهمومهم ،فتصير رسالته التي انتصرت أش ّد
وصوالً وانتشارا ً وتأثيراً.
ناصر قنديل

وتأثيرها على المجتمعات المضيفة،
وإن الحكومة األوسترالية أقرت خالل
مؤتمر ال��دول المانحة األخير تقديم
 20مليون دوالر للنازحين السوريين،
تشمل أي��ض��ا النازحين منهم إلى
لبنان والمجتمعات المضيفة لهم
وتؤمن لهم عبر وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية المعنية
والبلديات اللبنانية التي تستضيف
ه���ؤالء ال��ن��ازح��ي��ن ،وتتحمل أعباء
النزوح وذل��ك من أج��ل تمكينها من

تلبية الحاجات األساسية لهم كما
للسكان» ،آم�لا ف��ي «نهاية قريبة
لألزمة السورية ولكل األزم��ات التي
تعيشها المنطقة».
وك��ان مايلز رعى افتتاح مركز
ط���ب ال���ع���ي���ون ف���ي م��س��ت��وص��ف
«ال��م��ؤس��س��ة اللبنانية للتنمية
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة»
« E.L.D.E.Sايلديس» ،في رعية
مار جرجس الخريبة في الحدث،
وهو بتمويل أسترالي.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
وزارة الزراعة
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
دعوة
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مزايدة عمومية بواسطة الظرف
المختوم لبيع ع��دد من األغ��ن��ام والماعز
للذبح من محطة تربل.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع
ال����زم����ان :ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة
ظ��ه��را ً م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع بتاريخ
2015/8/20
تسلم العروض باليد مباشرة إلدارة
المصلحة في تل العمارة -ري��اق -خالل
الدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إج��راء هذه المزايدة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا التاريخ والتي
ترسل بغير الوسيلة المذكورة أعاله علما ً
بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل العمارة في  22تموز 2015
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1417
اعالن
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

اعالن للمرة الثانية
استدراج ع��روض لتلزيم توريد مواد
االع��اش��ة وال��ت��م��اري��ن التطبيقية ل��زوم
المعاهد والمدارس الفنية التالية :معهد
تكريت الفني -معهد حلبا الفني -المعهد
المهني االرثوذكسي العالي /عكار -معهد
وادي خالد الفني -معهد ببنين الفني-
معهد القبيات الفني ف��ي تمام الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه
 2015/8/13تجري لجنة اس��ت��دراج
ال��ع��روض في المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني استدراج عروض لتلزيم
توريد مواد االعاشة والتمارين التطبيقية
لزوم المعاهد والمدارس الفنية التالية:
معهد تكريت الفني -معهد حلبا الفني-
المعهد المهني االرث��وذك��س��ي العالي/
عكار -معهد وادي خالد الفني -معهد
ببنين الفني -معهد القبيات الفني .تقدم
ال��ع��روض خ�لال اوق���ات ال���دوام الرسمي
الى قلم المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني -الدكوانة وفقا ً لما نص عليه
دفتر ال��ش��روط الخاص الموضوع لهذه
الغاية على ان يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد إلجراء االستدراج ويرفض
كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  21تموز 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب
التكليف
1412

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
ولداه :المحامي مازن والمرحوم األستاذ راجي خليفة
أشقاؤه :الحاج مصطفى واألستاذ أمين والحاج أحمد والمرحوم علي
آل خليفة وغدار وحديب وعموم أهالي بلدتي قناريت والغازية
ينعون إليكم وفاة

الرفيق محمد عبد اهلل خليفة
(أبو مازن)

صلي على جثمانه الطاهر أمس الجمعة ووري الثرى في جبانة
ُ
بلدته قناريت – قضاء صيدا.
يستم ّر تقبّل التعازي اليوم السبت للرجال والنساء في منزل الفقيد
في بلدته قناريت.
ويوم غد األحد تتلى آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن روحه
الطاهرة للرجال والنساء في تمام الساعة العاشرة صباحا ً في حسينية
بلدته قناريت.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم األربعاء في  29تموز  2015للرجال
والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مسا ًء في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء ـ قرب أمن الدولة.

