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حمليات � /إعالنات

بو�صعب« :ال�سل�سلة» محقة وتتعلق بكرامة ّ
المعلم
أقامت مدرسة القلبين األقدسين
 عين نجم احتفاال ً بنيلها شهادة«إي���زو»  2008/ 9001للجودة،
بحضور وزي��ر التربية الياس بو
صعب ،النائبين ابراهيم كنعان
وغ��س��ان مخيبر ،قائمقام المتن
م��ارل��ي��ن ح���داد ،الرئيسة العامة
ل��راه��ب��ات القلبين األق��دس��ي��ن االم
دان��ي��ي�لا ح����روق ،رئ��ي��س��ة المركز
التربوي للبحوث واالن��م��اء ندى
ع��وي��ج��ان ،رئ��ي��س مجلس األه��ل
ف��ي ال��ث��ان��وي ال��ق��اض��ي طانيوس
صغبيني ،رئيسة شركة ()SGS
م���ي���راي ع������ازار ،ب����ول ك��ن��ع��ان،
ومدراء فروع المدرسة والراهبات
واألساتذة وحشد من الشخصيات
األكاديمية والروحية واالجتماعية.
اس��ت��ه�� ّل االح��ت��ف��ال بالنشيد
الوطني اللبناني ونشيد راهبات
القلبين األقدسين ،وكلمة ترحيبية
شددت على أهمية المناسبة تبعها
عرض فني قدّمته فرقة من تالمذة
المدرسة.
وألقى بو صعب كلمة هنأ في
مستهلها مدرسة القلبين األقدسين
«على هذا اإلنجاز الرائع» .وقال:
«أزمتنا كبيرة للغاية في التربية
وبأكثر من المتوقع ،أزمة التعليم
الرسمي فحدّث وال ح��رج ،عندنا
م����دارس رس��م��ي��ة ي��ف��رغ��ون��ه��ا من

أس��ات��ذت��ه��ا وال ت��م��وي��ل لتعمير
وت��ج��ه��ي��ز ال���م���دارس وال تمويل
إلدخال أساتذة إلى المالك ليحلّوا
محل الذين يتقاعدون».
وتوجه إلى السلطة السياسية
ّ
قائالً« :إذا لم تكونوا جديين في
دع��م المدرسة الرسمية وتأمين
حقوقها ،فلن نقبــل بالمزايدات في
هذا الموضوع ،فعندمــا نتكلم عن
سلسلة الرتب والرواتــب البعض
«ينقز» ،ولكنها مسألة محقــة،
ومن حق األساتذة الحصول اليوم
على معاش يؤمن لهم العيــش
ب���ك���رام���ة ،ألن��ه��ا ص����ارت قضية
كرامات ،إذ يعمل األستاذ بمعاش
ٍّ
متدن ،ال يؤمن مستوى معيشته،
وف��ي الوقت نفسه ه��ذه السلسلة
يجب أن تدفع إذا استطعنا دفعها
من دون التسبب بالضرر للمدارس
وم��ن دون أن ت��أت��ي على حساب
أقساط التالمذة ،ونحن في تكتل
التغيير واإلصالح عملنا كثيرا ً على
هذا الموضوع».
وت��ط��رق إل���ى أزم���ة النازحين
السوريين ،مشيرا ً إلى أن «450
ألف تلميذ نازح يدخلون المدارس،
ف��ي وق��ت عندنا  250أل��ف تلميذ
لبناني ،أي أكثر من طالب لبنان،
وإذا ل��م ي��دخ��ل��وا إل���ى ال��م��دارس
يسببون كارثة كبيرة» ،مؤكدا ً أن

«لبنان ال يستطيع تح ّمل تكلفة
تعليم النازحين إنما إنسانيتنا
تحتم علينا م��س��اع��دة ك��ل طفل
ل��ل��دخ��ول إل���ى ال��م��درس��ة بصرف
ال��ن��ظ��ر ع��ن م��ش��اك��ل المنطقة .إذ
يوجد عندنا أكثر من مليونين بين
ن��ازح س��وري والج��ئ فلسطيني،
ورغ���م تحملنا حتى اآلن ف��ه��ذا ال
يعني أننا ق��ادرون على التحمل،
وعلى المجتمع الدولي أن يقف إلى
جانبنا».
تاله عرض وثائقي يؤرخ لتاريخ
المدرسة ثم كانت كلمة األم حروق
التي استهلتها بالوقوف دقيقة
صمت عن أرواح الشهداء الذين
سقطوا في التفجيرات اإلرهابية،
وقالت «بين فاجعة التفجيرات
ومشكلة النفايات واالنتخابات
وبين اإلره��اب الكالمي والميداني
والمشاجرات بين مجلس النواب
المقطوع ومجلس وزراء ق��راره
مبعثر مبتور نتساءل وفي النفس
حسرة وفي العين دمعة وفي القلب
غصة :أين رئيس الجمهورية؟».
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ش��ك��ر ل��م��دي��رة
المدرسة األم نوال عقيقي شددت
فيها على أهمية اإلنجاز.
وف��ي الختام تسلمت الثانوية
شهادة «إي���زو» من مديرة شركة
( )SGSميراي عازار.

�إرجاء محاكمة �سماحة �إلى  10كانون الأول
للإطالع على «داتا» االت�صاالت
تأجلت جلسة االس��ت��م��اع إلى
ال��وزي��ر السابق ميشال سماحة
أم��ام محكمة التمييز العسكرية
ال���ى  10ك��ان��ون األول المقبل،
على أن تكون مخصصة مباشرة
الستجواب المتهم المميِّز ،وذلك
بعد أن أصر محاميه صخر الهاشم

على تأمين كامل حقوق الدفاع عن
موكله ،وطلب االستمهال لإلطالع
على «دات���ا» االت��ص��االت العائدة
للرقمين الثابتين 01/614282
و 01/614283وتفريغ مضمونها
وب��ان��ت��ظ��ار ورود «دات����ا» ع��ائ��دة
للرقمين الخلويين 03/300600

و 03/627435ع��ن الفترة بين
 9شباط وت��اري��خ توقيفه ف��ي 9
آب  2013وذل��ك إلب���راز أن ميالد
ال��ك��ف��وري ه���و مَ���ن ك���ان يتصل
بسماحة الس��ت��دراج��ه ،وللتأكد
من أن��ه لم يتم ح��ذف أي شي من
االتصاالت بينهما.

نبذة عن ال�سفير ال�شهيد �أبادي

بشير العدل

و ّزعت السفارة اإليرانية في بيروت نبذة عن حياة السفير اإليراني السابق
في لبنان الدكتور غضنفر أصل ركن أبادي الذي استشهد في حادثة «مِنى»
خالل أدائه مناسك الحج ،وجاءت على الشكل اآلتي:
ـ االسم :غضنفر.
ـ الشهرة :أصل ركن أبادي.
ـ تاريخ ومكان الوالدة 1966/3/21 :مدينة قم.
ـ شهاداته الدراسية :ماجستير في العلوم السياسية والمعارف اإلسالمية
 /جامعة اإلمام الصادق  -طهران.
دكتوراه في العلوم السياسية  /الجامعة اللبنانية.
ـ إلمامه باللغات :يتقن اللغتين العربية واالنجليزية باإلضافة إلى لغته
الفارسية.
{ مؤلفاته:
1ـ السياسة والديانة من منظور آية الله كاشاني.
2ـ سورية وحدود  4حزيران مع الكيان الصهيوني.
3ـ اإلسالم والنظام السياسي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
{ المناصب التي شغلها:
 1993 - 1990خبير سياسي في دائ��رة الشرق األوس��ط في وزارة
الخارجية.
 1998 - 1993سكرتير أول في سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
في لبنان.
 2002 - 1998نائب رئيس دائرة الشرق األوسط األولى في وزارة
الخارجية.
 2007 - 2002القائم بأعمال سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
دمشق.
 2010 - 2007رئيسا ً لدائرة الشرق األوسط العربي وشمال أفريقيا
في وزارة الخارجية وفي الوقت نفسه رئيس اللجنة السياسية المنبثقة
عن لجنة الدفاع عن القضية الفلسطينية لدى رئاسة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.
 2010 - 2009عضو الهيئة المركزية إلعادة بناء غزة والمتحدث باسم
هذه الهيئة.
 2014 - 2010سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان.

الملف الرئاسي أوال ً

بقي الملف الرئاسي محور الحركة السياسية وسط تضارب
وتباين في المعلومات حول مسألة ترشيح رئيس تيار المردة
الوزير سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية ،ولقاء باريس
الذي جمعه مع الرئيس سعد الحريري.
وأمس برزت محاوالت تشويش من بعض نواب تيار المستقبل
بتصريحات رسمية على ما يتم تداوله من ترشيح فرنجية ولقاء
باريس ،وربط هذا الملف بالتطورات على الصعيد اإلقليمي.
وشدد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج على
أن «طريق التسوية السياسية الشاملة ال تزال في بدايتها» .في
حين نفى النائب عاطف مجدالني أن يكون تم طرح اسم فرنجية
كمرشح للرئاسة داخل تيار المستقبل ،مؤكدا ً أن «رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ال يزال مرشحنا حتى اآلن».

ترشيح فرنجية والحياد!

إال أن مصدر قيادي في تيار المستقبل أكد لـ«البناء» حصول
لقاء الحريري  -فرنجية في باريس ،مشيرا ً إلى «أن ترشيح
الحريري لفرنجية ج��دي ،لكن الحريري لن يعلن رسميا ً ذلك
إال بعد أن يتم االتفاق على السلة المتكاملة» .وأوضح المصدر
أن «ترشيح فرنجية لن يكون معزوال ً عن حياد لبنان وتشكيل
الحكومة وقانون االنتخابات النيابية» ،مضيفاً :عندما تنضج
االتصاالت سيعلن الحريري عن ذلك في إطاللة تلفزيونية أو في
مؤتمر صحافي.

اتصاالت بعيدة عن األضواء

وتحدثت مصادر تيار المردة لـ«البناء» عن اتصاالت بعيدة
عن األضواء تجري على خط الحريري  -فرنجية لحلحلة الكثير
من األمور على صعيد ملف الرئاسة ،لكنها رفضت الدخول في
التفاصيل ،معتبرة «أنه حتى اآلن لم يصدر أي موقف رسمي ال
من فرنجية وال من تيار المستقبل».
وإذ رفضت المصادر التعليق على تصريحات بعض نواب
المستقبل ،ذكرت بما قاله فرنجية إنه لم يعلن ترشيحه رسميا ً
وإن مرشحه هو العماد ميشال عون ،وأكدت المصادر أن كل ما

يقوم به فرنجية على هذا الصعيد من ضمنه اللقاء والتواصل مع
الحريري يتم بالتنسيق مع العماد عون».

هل يعلن الحريري فرنجية مرشحا ً رسمياً؟

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «فرنجية مقتنع بجدية
موقف الرئيس الحريري ،ولذلك قام بنصف الخطوة المطلوبة
منه أول من أمس بعد جلسة الحوار الوطني بإعالنه أنه مرشح
جدي ولكن ليس مرشحا ً رسمياً» ،وتشير المصادر إلى «أن
الكرة باتت في ملعب الحريري ولفتت إلى أن األخير سيتحدث
خالل إطاللة تلفزيونية أو في مؤتمر صحافي أو يمكن أن يحضر
إلى بيروت ويعلن ترشيح فرنجية رسميا ً في اجتماع لكتلته
النيابية» .وقالت« :إن أي موقف جديد لن يصدر عن فرنجية ألنه
يعتبر أن المطلوب منه وفقا ً للقاء باريس قام به» ،مشيرة إلى «أن
فريق  8آذار سيلتزم الصمت ويراقب ويتابع التطورات قبل إعالن
أي موقف ريثما يتأكد من جدية الطرح».
وأش��ارت مصادر في  8آذار لـ«البناء» إلى «أن��ه بعيدا ً عن
المعلومات المتداولة فإن هذا الطرح سيكون نسخة ثانية عن
اتفاق الحريري – عون» ،مشيرة إلى «أن أحدا ً لم يفاتح العماد
عون رسميا ً بترشيح فرنجية».
وعبرت مصادر وزاري��ة في  14آذار لـ«البناء» عن «تفاؤلها
بقرب انتخاب رئيس بعد تقدّم هذا الملف على باقي الملفات»،
وأكدت «أن حل كل الملفات يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية».

أبو فاعور :فرنجية متقدّم

وفي السياق ،أكد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،بعد
لقائه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا «أن
االسم المطروح المتقدم هو اسم النائب سليمان فرنجية ،ولكن
حتى اللحظة األم��ور في ط��ور التشاور على ضفتي المعادلة
السياسية في البالد للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه».

حردان :تدوير الزوايا لقضايانا
بتسوية تحفظ ثوابت لبنان

وأكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان «أن لبنان جزء من المنطقة ،وال يمكن أن يكون معزوال ً
عنها ،وال يمكن أن يكون مستقرا ً استقرارا ً كامالً إال إذا استق ّرت ك ّل
المنطقة ،ولذلك يجب أن يساهم لبنان في استقرار المنطقة ،من
خالل تحصين ذاته واستقراره ،ونحن نرى أنّ هذا التحصين يبدأ
في إعادة تفعيل المؤسسات ،ك ّل المؤسسات ،ألنّ لبنان اآلن بال
مؤسسات ،رئاسة جمهورية غير موجودة ،حكومة غير فاعلة،
مجلس نيابي توضع عليه شروط لعدم تفعيله ،المؤسسات
األساسية التي تقود البالد هي مؤسسات معطلة ،ومن هنا طرحنا
على طاولة الحوار أفكارا ً حول تسوية للداخل اللبناني بما يحفظ
هذا االتجاه داخل لبنان ،ونحن نقول نعم للحوار المنتج ،ونرى
أنّ الحوار منتج ألنه ضرورة للبنان واللبنانيين» .وأشار إلى
«أنه ال ب ّد من التفتيش عن تدوير الزوايا لقضايانا حتى نقيم
تسوية تحفظ ثوابت لبنان ،وفي الوقت ذاته تنقذ هذا البلد من

االنهيار وتعيده إلى دورة الحياة الطبيعية .وهذا ال يمكن أن يت ّم
إال بانتخاب رئيس جمهورية ،وبإيجاد قانون انتخابي يجمع بين
اللبنانيين ويساوي بينهم ،لذلك نحن طرحنا على طاولة الحوار
أنّ لبنان يجب أن يكون دائرة انتخابية واحدة ،وأن يعتمد قانون
االنتخاب النظام القائم على قاعدة النسبية ،لكي يكون عادال ً
ومنصفا ً للبنانيين جميعاً».
يخص التطاول على الشهداء ،شدد حردان على «أننا
وفي ما
ّ
نخوض حربا ً على اإلرهاب ليس فقط في الميدان ،بل نخوض
حربا ً حتى في اإلع�لام ،ولألسف فإنّ بعض وسائل اإلعالم في
المنطقة وفي العالم كك ّل يُستعمل للتضليل .وهذا التضليل يبدأ
بإسقاط ك ّل المعايير والثوابت التي تتعلق بالدفاع عن الكرامة
والسيادة واألرض والحق» ،الفتا ً إلى «أنّ التضليل يجري أيضا ً
بمعايير تخلط بين المقاومة واإلره��اب وه��ذا «ع��دوان ناعم»
مرفوض وال نقبل إال أن نضعه في خانة خدمة العدو الصهيوني
وخدمة اإلرهاب في هذه المنطقة».

ض ّم تركيا إلى االتحاد األوروبي ،ومثلها مساعي تعديل
الدستور وال��دع��وات المعلنة للرئيس التركي ورئيس
وزرائ���ه لقيام حكم ال��ح��زب ال��واح��د ف��ي تركيا لتسقط
ورقة التوت عن عورة الكذبة الديمقراطية التي تنتحلها
حكومة «اإلخوان المسلمين» في تركيا.
 ك ّل ذلك وضع الصورة في دائرة التساؤالت ،لكنهلم يحسم رأيا ً عاما ً لمصلحة سورية والحرب الظالمة
التي تش ّن عليها ،رغم التح ّوالت التي صنعتها الهجمات
اإلرهابية التي استهدفت أوروبا ،ووضوح الدعم الذي
تلقاه التنظيمات اإلرهابية علنا ً في تركيا ،فجاءت األزمة
الراهنة المفتعلة مع روسيا ،كالقشة التي تقصم ظهر
تفسره
البعير ،فال أح��د يصدّق رواي��ة تركيا أنّ األم��ر ّ
حكاية طائرة تقول تركيا إنها خرقت المجال الجوي،
ولم تقل روسيا إنها كانت تنوي ش ّن أعمال عدائية ض ّد
أهداف تركية ،وبالتالي كان ممكنا ً اللجوء لما هو دون
إط�لاق ال��ن��ار ،بشكوى لمجلس األم��ن ال��دول��ي ،وبطلب
مراقبين دول��ي��ي��ن وتحقيق ف��ي االن��ت��ه��اك��ات الروسية

المجزرتان اللتان شهدهما لبنان وفرنسا خالل
األيام القليلة الماضية ،وراح ضحيتهما المئات من
البشر واألنفس اآلمنة ،هما بال شك رسالة حملها
اإلره��اب األعمى إل��ى المنطقة العربية بالدرجة
األول���ى ،وال��ع��ال��م ب��ال��درج��ة الثانية ،وه��ي على
اختالف أماكن وصولها إال أنّ مرسلها واحد ،لتبقى
محاولة التعرف عليه على جانب كبير من األهمية
لمعرفة كيفية إعداد الر ّد المناسب عليها.
فالتفجيرات االنتحارية الجبانة التي شهدتها
الضاحية الجنوبية في لبنان ،والتي أوقعت أكثر
من  45شهيدا ً و 250جريحاً ،وكذلك المجزرة التي
شهدتها فرنسا والتي راح ضحيتها ما يقارب األعداد
نفسها التي سقطت في لبنان ،تعكس إلى أي مدى
تحولت دول العالم إلى ساحة لإلرهاب األسود،
الذي يسعى جاهدا ً إلى نخر جسد األمة العربية
بالدرجة األولى ،استهدافا ً لتغيير معالمها لصالح
ق��وى الشر الدولية ،التي أرادت «ف��ك وتركيب»
الشرق األوسط ،بما يخدم مصالحها ويؤمن الكيان
الصهيوني الذي ت ّم زرعه في قلب األمة العربية.
وما حدث في لبنان وفرنسا ومن قبلهما مصر،
والبلدان مرشحة للزيادة في ال��ع��دد ،يحمل في
طياته كثيرا ً م��ن ال��م��ؤش��رات التي تؤكد أنّ ك ّل
األعمال اإلرهابية مرتبطة بما يحدث في منطقة
ال��ش��رق األوس���ط ،وت��ح��دي��دا ً بما يحدث ف��ي مصر
وسورية ،باعتبارهما الدولتين اللتين استعصتا
على المرسل األساسى لإلرهاب في المنطقة ،والذي
نجح في النيل من استقرار عدد من الدول ،هي تلك
التي ظهر فيها ما يُسمى «الربيع العربي» ،لتبقى
مصر وس��وري��ة الهدف والجائزة الكبرى للعدو
العالمى األكبر.
بنظرة تحليلية للموقف السياسي في المنطقة
يتضح أنّ الحادث الذي وقع فوق سيناء بسقوط
الطائرة الروسية ،وما حدث في الضاحية الجنوبية
في لبنان ،وما حدث في فرنسا ،ارتبط كله بالتدخل
الروسى في سورية ،ومشاركتها في الحرب على
اإلره��اب هناك ،وه��و ما ظهر في ش��ه��ادات بعض
الناجين من مجزرة فرنسا ،وذلك بحسب ما نشرته
تقارير صحافية أجنبية ،ه��ذا بخالف اإلره��اب
ال��ذي ارتبط وما زال باإلطاحة بجماعة اإلره��اب
والشيطان التي كانت ُتسمى باإلخوان المسلمين
من الحكم في مصر ،والتي كان آخرها استهداف
مقر إق��ام��ة القضاة ال ُمشرفين على االنتخابات
النيابية في سيناء.
اإلره���اب إذن رس��ال��ة بعث بها م��رس��ل واح��د،

 كاتب وصحافي مصري
 مق ِّرر اللجنة المصرية للدفاع عن استقالل
الصحافة
eladl254@yahoo.com

عبد العال :ال هوية للإرهاب �إ ّال الوح�شية

سالم إلى باريس السبت

حكومياً ،ال جديد بانتظار عودة الرئيس سالم من باريس الذي
سيشارك بمؤتمر االحترار المناخي بانتظار االنتهاء من دراسة
خطة الترحيل النفايات إلى الخارج ليدعو إلى جلسة لمجلس
الوزراء.
وفي السياق ،أكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» أن ال
جلسة لمجلس ال��وزراء قبل الثالثاء المقبل بسبب سفر سالم
إلى باريس التي سيعود منها االثنين» .ورأى أن رئيس الحكومة
سيدعو إل��ى جلسة وزاري���ة ف��ور االنتهاء من دراس��ة عروض
الشركات التي ستستورد النفايات» ،مؤكدا ً «أن خيار الترحيل
يتقدم ويحتاج بعض الوقت لدراسة أم��ور فنية قبل ب ّته في
المجلس».

المقاومة تص ّفي «أبو عبدو»

في غضون ذل��ك ،قضى المسؤول عن نقل انتحاريي برج
البراجنة عبد السالم عبد الرزاق الهنداوي ،الملقب بـ»أبو عبدو»،
أول من أمس ،في عملية «نوعية» نفذها الجيش السوري وحزب
الله في سورية ،وفق ما أعلنت قناة «المنار» .وأشارت المعلومات
إلى أن الهنداوي يُع ّد من أبرز العاملين على خط نقل االنتحاريين
من الرقة إلى لبنان ،سقط في كمين في منطقة خاضعة لسيطرة
«داعش» في ريف حمص ،فيما اعتبرت العملية انتقاما ً لشهداء
«البرج» بعد  14يوما ً على التفجير المزدوج.
واعتبر قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن وضعنا على
الحدود جيد جدا ً وكذلك الوضع األمني بالداخل ممسوك ،لكن هذا
ال يلغي إمكانية حصول خرق ما في مكان معين» .وقال في حديث
لوكالة رويترز« :أصبحنا بمنتصف الطريق في محاربة اإلرهاب
بينما الدول االوروبية ما زالت في البداية».
وأعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول
لجنة االرتباط والتنسيق المركزية في حزب الله وفيق صفا ،بعد
لقائهما العماد قهوجي في اليرزة عن «تقدير حزب الله واعتزازه
بعمل الجيش في مواجهة اإلرهابيين وعمالء إسرائيل».

�أردوغان يخو�ض ( ...تتمة �ص)1
التي تدّعي تركيا حدوثها ألجوائها ،لكن إط�لاق النار
يحتاج أسبابا ً أكبر بكثير لم تدع تركيا مجاالً لالجتهاد
لفهمها فكشفتها علنا ً بالربط بين إطالق النار وحديثها
عن منطقة عازلة على طول الحدود التركية السورية،
وبحديثها ع��ن تمسكها ب��ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة التي
تحتضنها ،وبسعيها للحفاظ على موطأ قدم ُيعيد تشكيل
سورية عرقيا ً وطائفيا ً من بوابة ا ّدع��اء المسؤولية عن
التركمان في سورية ،وبالتالي تقول تركيا للذين كانوا
ال يزالون يبحثون عن تفسير للموقف التركي إنها علنا ً
تخوض حرب تسليم سورية لتنظيم «القاعدة» بجناحيه
«داعش» و«النصرة» ،اللذين تش ّن روسيا حربا ً عليهما،
واللذين لك ّل منهما خطوط إمداد ومالذات آمنة في تركيا،
واللذين لم تقبل تركيا االنخراط في التحالف الذي أعلنه
حلفاؤها ف��ي ال��غ��رب للحرب على إح��داه��م��ا« ،داع���ش»،
وبقيت تسعى إلقناع هذا الغرب الحليف بشطب اسم
الثاني« ،النصرة» ،عن لوائح اإلره��اب ،وج��اءت تركيا
تطلق النار على روسيا دفاعا ً عنهما ،وحيث ال يملكان



ويهدف من ورائها إلى تحقيق ما استعصى عليه،
بتغيير معالم باقي خريطة الشرق األوسط.
ف��اإلره��اب ه��و ح��رب بالوكالة تشنها ق��وى ال
ت��رى ف��ي استقرار المنطقة خ��ي��را ً لها ،وه��ي قوة
الشر األعظم في العالم وه��ي ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،التي تريد أن تفرض هيمنتها وسيطرتها
على العالم ،مستغلة انهيار االتحاد السوفياتي
الذي كان يمثل القطب الثاني األعظم في العالم،
وهي خطة رسمت لها واشنطن وت ّم اإلع�لان عنها
صراحة عام  2005حينما أعلنت وزيرة الخارجية
األميركية آنذاك كوندوليزا رايس صراحة ،أنه آن
األوان إلقامة شرق أوسط جديد ،وهو اإلعالن الذي
كان ين ُّم عن خطة ت ّم إعدادها مسبقاً ،لهذا الغرض،
ب��دأت باالحتالل األنجلو ـ أميركي للعراق عام
 ،2003وحينما رأت أميركا وحلفاؤها أنها نجحت
بمقاييسها أعلنت عن امتداد تلك الخطة لتشكل
دوال ً أخرى محورية ،وهي الدول التي أصابها ما
يطلق عليه «الربيع العربي» ،وهو المصطلح الذي
روج له أنصار قوى الشر في المنطقة من جماعات
وأفراد وتنظيمات ودول مختلفة.
فاإلرهاب هو آلة الحرب الجديدة التي تش ُّنها
قوى الش ّر ض ّد دول المنطقة ،ورسالة أرس��ل بها
العدو الحقيقي ،وقد وصلت الرسالة بالفعل ،غير
أنها في حاجة إلى ر ّد يتناسب مع خطورتها ،وهو
ما يجب أن تتنبه له دول العالم أجمع ،وليس دول
المنطقة العربية فقط ،نظرا ً ألنّ مخاطر اإلرهاب لن
تتوقف عند دولة دون غيرها ،ولن يعترف بحدود،
وإنما سوف يمتد ليشمل الجميع ،وهو ما يفرض
ضمن عملية الر ّد على تلك الرسائل ،استراتيجية
جديدة لمواجهة أصل اإلرهاب والداعي والمرسل
له ،بما يتطلبه ذلك من ضرورة تغيير لغة الخطاب
الديني في كثير من الدول التي ينتشر فيها الفكر
اإلسالمى المتشدّد.
ما حدث في لبنان ومن بعده فرنسا ومن قبلهما
مصر ،وكذلك ما يحدث في س��وري��ة ،هو رسالة
إلى العالم أجمع ،بأنه في حاجة إلى تكاتف من
أج��ل دح��ر اإلره���اب وال��دف��اع ع��ن استقرار ال��دول
وأمن شعوبها ،ورسائل تستوجب وئاما ً عربيا ً ـ
دوليا ً ودع��وة إلى مزيد من التكاتف للقضاء على
اإلرهاب.

كرمت �إعالميي �صور
«ال�شعبية» ّ

بوتين يلتقي هوالند ( ...تتمة �ص)1
لبنانيا ً بعد عاصفة لقاء باريس الذي جمع الرئيس سعد
الحريري والنائب سليمان فرنجية ،ه��دأت جبهة قوى
الثامن من آذار ونجحت في امتصاص الصدمة ،وكانت
مواقف فرنجية الحريصة على التمسك بترشيح العماد
ميشال عون األساس في هذا االمتصاص ،والتماسك على
قاعدة فلننتظر ترجمة الجدّية في موقف معلن للحريري
ونبني على الشيء مقتضاه ،بينما ب��رز لرئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان موقف
يؤكد حاجة لبنان إلى حلول حقيقية تحققها تسوية تد ّور
يؤسس على حاجة اللبنانيين إلى حلول
الزوايا ،عبر حوار ّ
إنقاذية في ظ ّل الفراغ القاتل.

ر�سائل م�صر ولبنان وباري�س ...والر ّد المطلوب!

قدرة إطالق النار ،فالنار التركية حماية أكيدة لـ«داعش»
و«النصرة» ،وغطاء جوي لقواتهما المنهارة أمام الجيش
السوري وحلفائه تحت الغطاء الجوي الروسي ،وتركيا
تلعب ورقتها األخيرة وتقول ،الحرب تدور بين الجيش
السوري من جهة و«داعش» و«النصرة» من جهة مقابلة،
والجيش السوري يتف ّوق بقوة الغطاء الناري الروسي،
وتركيا لن تسمح لهذا التف ّوق أن يحسم مجرى الحرب
وهي مستعدّة لفعل ما يجب لوقف هذا الغطاء الجوي
الروسي وتقديم مثله لـ«داعش» و«النصرة» إذا اقتضى
األمر ،فهل بقي مجال للشكوك؟
ّ
توضحت ومن ال يزال يتساءل
 المهم أنّ الصورةال يريد أن يعرف أو أن��ه يعرف وال يريد أن يعترف،
األه�� ّم هو أنّ تركيا تكتشف أنها أعجز من البقاء على
الموقف ،فقد ربط أردوغ��ان مصيره بمصير «داعش»
و«النصرة».
ناصر قنديل

عبدالعال متحدثا ً في االحتفال التكريمي
أقامت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين لمناسبة ال��ذك��رى ال��ـ 48
النطالقتها ،لقاء ك ّرمت فيه العاملين
ف��ي ال��وس��ط اإلع�ل�ام���ي ف��ي ص��ور،
بحضور مسؤول الجبهة في لبنان
مروان عبد العال ،المسؤول اإلعالمي
في «حركة أمل» صدر داوود ومسؤول
ملف المخيمات في ح��زب الله أبو
وائل زلزلي ،إعالميين وممثلين عن
وكاالت األنباء اللبنانية والفلسطينية
ووسائل اإلع�لام المرئية والمكتوبة
وكذلك مسؤولي المواقع االلكترونية
في منطقة صور ومخيماتها.
رحب مسؤول منطقة صور
بداية ّ
في الجبهة أحمد مراد بالحضور،
ثم ألقى عبد العال كلمة قال فيها:
«لحظة صباحية جميلة في مدينة
ص��ور الدافئة ف��ي احتضان شعب
وك��ف��اح وق��ض��ي��ة فلسطين ،وعلى
وق��ع االنتفاضة التي تقرع ج��دران
العجز وته ّز أبواب اليأس وتخترق
تزيّف الوعي وتؤكد حقيقة الصراع،
وف��ي زم��ن ال��ث��ورة ووع��د انطالقتنا
المظ ّفرة».
وأضاف« :نحن أبناء الحقيقة كل

الحقيقة للجماهير ،دائما ً نقدّر معنى
أن تكون الكلمة مسؤولة ،ألننا في
زم��ن إم��ا أن ي��ك��ون اإلع�ل�ام سالحا ً
للحقيقة والحق والبناء ونشر الوعي
والمعلومة ،أو يكون سالحا ً مد ّمرا ً
لقتل المجتمعات وزع��زع��ة ال��دول
وتفتيت األوط��ان وإث��ارة الفتن بكل
أن��واع��ه��ا ،وعبر الخدعة البصرية
واإلش��اع��ة وثقافة الكراهية وإث��ارة
الغرائز».
ولفت إلى أن «استراتيجية قوى
السيطرة على األمة هي خلق أرض
رخوة متشققة بشتى الوسائل والقوة
الناعمة والصلبة كي يسهل عليها
استيعابها وهضمها وامتصاص
خيراتها ومصادرة مستقبلها» ،مؤكدا ً
أن «صمود قوى المقاومة هو من أجل
حفظ مستقبل وهوية وكيان األمة».
وت��اب��ع« :كما أن انطالقة شعلة
االنتفاضة في سبيل تحرير الوعي
واستعادة القيم ،وأصل الصراع وفي
سبيل تأكيد حق وهوية فلسطين
وعروبتها وانتمائها ،واجبنا أالّ
نكتفي بمشاهدة االنتفاضة والتغني
ببطوالت شبابها كأنها مباراة كرة

غندور :الإنتفا�ضة �أ�صابت العدو
بالإحباط والرعب
أكد رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور في بيان أم��س ،أن
الجيل الفلسطيني الجديد «أفشل ما راهنت عليه دولة االغتصاب في فلسطين
على م��دى سنوات ،وأبطل رهاناتها على مسح القضية الفلسطينية من
ذاكرة الفلسطينيين بعد عقود من البطش واإلحباط واليأس إالّ أن انتفاضة
السكاكين جعلت الصهاينة هم الذين يُصابون باليأس واإلحباط ويتجرعون
الرعب خارج منازلهم ،وأن فلسطين ما زالت حية ومتجددة في عروق أبنائها
من الجيل الجديد الذي يتولى بنفسه وبدمه وروحه انتفاضته المباركة من
خارج األطر التنظيمية المعروفة البالية ،وال يراهن على مفاوضات ومساع
دولية وال اتفاقيات وال مزاعم وال أعراب تركوا خانة األحياء ،بل بات يعتمد
على نفسه ،ولو كان يملك أكثر من حياته لبذلها وال يتأخر أبداً».
وق��ال« :بوركت اله ّمة العالية لشباب فلسطين وشاباتها والشجاعة
المنقطعة النظير ،وهذا التسابق إلى الشهادة على طريق المقاومة لتحرير
فلسطين».

قدم ،بل أن نحميها وندعمها بالوحدة
والتنظيم والفعل ،ونمنع كسرها أو
إحباطها أو احتواءها».
ولفت إلى أن «الفلسطينيين في
لبنان هم في موقع المقاومة والسلم
األهلي وحماية لبنان ،وقد أحبطنا
م��ح��اول��ة اس��ت��خ��دام اس��م فلسطين
وقدسيتها لممارسات ضد فلسطين
ولبنان ،وكما رفضنا القتل على الهوية
نرفض االتهام على الهوية ،فال هوية
لإلرهاب إالّ الوحشية وال مهنة له إالّ
خدمة ال��ع��دو ،فأقوى األسلحة في
وجه المخطط هو الوعي ،ووسيلته
الكلمة والحقيقة».
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يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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