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حمليات � /إعالنات

وفد من «القومي» يُع ّزي
بالرفيق المنا�ضل �سليم برجا�س
قدّم وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي التعازي
بوفاة الرفيق المناضل المرحوم سليم برجاس في بيت
كفرحيم – ال��ش��وف ،وق��د ض � ّم الوفد إل��ى عضو المكتب
السياسي المركزي د .زهير فياض ،منفذ عام الشوف د.
نسيب أبو ضرغم ،وعضوي هيئة المنفذية نجا حماده
ونجاد ابو ذياب ،وع��ددا ً من مسؤولي الوحدات الحزبية
والقوميين.
وت��ح�دّث د .فياض ف��أش��اد بمناقبية الفقيد وخصاله
ونضاالته في صفوف ال��ح��زب ،وال سيما في فترة األسر
في معتقل أنصار ،حيث واجه الجالد الصهيوني بالصبر
والثبات والعنفوان.
وقدم فياض التعازي للعائلة باسم قيادة الحزب ومنفذية
الشوف.
بعد ذلك ،وضع الوفد إكليل زهر باسم جبهة المقاومة
الوطنية على ضريح الراحل ،وألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم نجا
حماده كلمة أكد فيها عهد الوفاء لنضاالت أبطالنا وأسرانا،
والوفاء لدماء شهدائنا في مسيرة التحرير والنهضة.
يُذكر أنّ الرفيق الراحل ،من مواليد كفرحيم ـ الشوف
 ،1953انتمى إلى الحزب عام  ،1973وشارك في العديد من
المهام والمعارك الحزبية ض ّد العدو اليهودي وعمالئه.
تولى العديد من المسؤوليات المحلية بينها مسؤولية
مدير لمديرية كفرحيم التابعة لمنفذية الشوف.
اعتقل من قبل قوات االحتالل الصهيوني العام ،1983
وأمضى في معتقل أنصار عامين إلى أن ت ّم اإلفراج عنه عام

الق�س داغر بالأعياد
وفد قومي يهنئ ّ

القس
زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي
ّ
ف��ادي داغ��ر وق �دّم له التهاني بمناسبتي الميالد المجيد
ورأس السنة.
وض ّم الوفد إلى المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي

 1985خالل عملية تبادل.
منحه رئيس الحزب «وسام الحرية» عام  ،2013وهو
وسام يُمنح للمناضلين القوميين الذي تع ّرضوا لالعتقال
من قبل قوات االحتالل وخرجوا إلى الحرية.

حمدان هن�أ الأور�شليمي بالأعياد
زار أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين -المرابطون» العميد مصطفى حمدان يرافقه وفد
من أعضاء الهيئة رئيس الكنيسة القبطية االرثوذكسية في
لبنان األب رويس األورشليمي ،مقدّمين له التهنئة بمناسبة
األعياد المجيدة ولألقباط في لبنان ومصر.
«رحب بوفد المرابطون
وذكر بيان للحركة أن األورشليمي ّ
يتقدّمه العميد حمدان الذين ننتمي وإياهم إلى مدرسة
القائد جمال عبد الناصر مؤسس الوحدة العربية» ،مؤكدا ً
أننا «سننقل ميراث الفكر الناصري ألبنائنا وأجيالنا ،مثمنا ً
المواقف القومية العربية للمرابطون».
وث ّمن حمدان «موقف الكنيسة القبطية والمواقف القومية
والوطنية المصرية لبابا األسكندرية وبطريرك الكرازة
المرقسية البابا تواضروس الثاني» ،كما ث ّمن دوره «في كبح
جماح كل الذين يحاولون أن يعيثوا فسادا ً وأن يتربّصوا
ش ّرا ً بمصر التي نعتبرها الصخرة التي ترتكز عليها أمتنا

 ال��رك��ي��زة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��خ��ط��اب العربيال ُمس ْعدَن ،هي أنّ المنطقة لم تكن تعرف
التوترات والمذهبية منها خصوصاً ،إال
بعد وبسبب انتصار ال��ث��ورة في إيران،
وأنّ هذا عائد إلى لجوء إيران الستخدام
المذهبية لتخريب ال��وح��دة الوطنية في
الدول العربية ،باستنهاض مك ّون مذهبي
صارت تستخدمه إيران ض ّد الحكومات
العربية .ويبدو الكالم شكليا ً منسجما ً
وم��ن��ط��ق��ي��ا ً ل��م��ن ال ي���ع���رف ال���ت���اري���خ وال
الجغرافيا السياسية للمنطقة ،فالحديث
يجري هنا عن غير السعودية والبحرين،
وس���ائ���ر ال��خ��ل��ي��ج ال����ذي ت��ن��ك��ر حكوماته
وج����ود أزم����ة ب��ي��ن م��ك�� ّون��ات��ه��ا الوطنية،
وت��ع��ت��ب��ر ك��� ّل ال��ت��وت��رات ال��داخ��ل��ي��ة عندها
افتعاالً لمجموعات معزولة تم ّولها إيران،
ويح ّركها ويد ّربها حزب الله ،بينما الوئام
يسود العالقات بين الطوائف والمذاهب،
كما قال الجبير فيلسوف الديبلوماسية،
فأين هو التوتر إذن؟
 يقول التاريخ إنّ الثورة انتصرت فيإي���ران ال��ع��ام  1979وأن��ه ل��م يكد يمضي
ع��ام ع��ل��ى ان��ت��ص��اره��ا ح��ت��ى ح��دث��ت ثالثة
أش��ي��اء ،األول ق��ي��ام إي���ران ال��ث��ورة الفتية
التي تلملم جراحاتها ،بتوجيه أه ّم رسالة
و ّد مفترضة للعرب ،عنوانها بعد إسقاط
نظام الشاه الحليف المعلن لـ»إسرائيل»
ع����دو ال���ع���رب األول ،ت��س��ل��ي��م ال��س��ف��ارة
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» إل����ى م��ن��ظ��م��ة التحرير
الفلسطينية ،ورف��ع علم فلسطين بعدما
ت ّم إنزال علم «إسرائيل» وإغالق السفارة
«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ف����ور ان��ت��ص��ار ال���ث���ورة،
والشيء الثاني الذي حدث كان التصعيد
ف��ي ال��ع�لاق��ات األميركية ـ اإلي��ران��ي��ة على
خلفية تداعيات اقتحام الطالب اإليرانيين
للسفارة األميركية في طهران ،واحتجاز
َم��ن فيها ك��ره��ائ��ن ،وف��ش��ل واش��ن��ط��ن في
ت��ن��ظ��ي��م ع���ش���رات ال��ع��م��ل��ي��ات العسكرية
واألم���ن���ي���ة ض���� ّد ال����ث����ورة ،ل��ح��س��م قضية
الرهائن بالقوة ،وأما الشيء الثالث فكان
تفاهما ً أميركيا ً خليجيا ً على دعم وتمويل
حرب يخوضها النظام القائم في العراق،
وتخطي الخالفات العميقة بين األطراف
ال���ث�ل�اث���ة ،ح���ك���وم���ات ال��خ��ل��ي��ج وأم��ي��رك��ا

ن��م��ر ال��ن��م��ر ب��ت��ه��م��ة م��ب��اي��ع��ت��ه��ا ،وال ت���زال
مرجعية النجف صاحبة السهم األكبر
من النفوذ الديني والمذهبي في العراق؛
أم��ا في لبنان فيعلم المتابعون أنّ الدعم
اإلي��ران��ي والنفوذ اإلي��ران��ي الناتج عنه ال
يمكن فصلهما عن حالة المقاومة في وجه
االحتالل «اإلسرائيلي» ،التي تلكأ الخليج
وسائر العرب ،دون سورية وحدها ،عن
مناصرتها ودعمها ،وأنّ س ّر العداء إليران
ولسورية في الخليج ومن وراء الخليج،
هو في هذا الدعم وهذه المناصرة.
 ف��ي ال��م��ق��اب��ل ه��ل يمكن للفيلسوفال��ج��ب��ي��ر أن ي��ج��ي��ب��ن��ا ع����ن س�����ؤال ح���ول
تفسيره المذهبي للسلوك اإلي��ران��ي مع
حركة حماس ،وحجم الدعم الذي قدّمته
لها وخشيت الحكومات العربية مجاراتها
بأق ّل منه حتى عندما تموضعت حماس
في أحضان ه��ذه الحكومات على خلفية
ق���رار مرجعية ح��م��اس اإلخ��وان��ي��ة تجاه
س��وري��ة ،ومستقبل ال��ح��روب واألزم���ات
في المنطقة ،والدعم اإليراني السخي لم
يتوقف ف��ي زم��ن ال��ع��ق��وب��ات والحصار،
ورغ��م الخالف السياسي ال ي��زال يتدفق
على قوات القسام الحمساوية ،بينما لم
يتوقف خطاب حماس عن تأكيد هويتها
اإلخوانية المذهبية التي تتخذ من قطر
الخليجية عاصمة لها ،ومن تركيا حليف
الخليج في سورية مرجعية علنية؟
 س���ؤال أب��س��ط ق��ي��اس��ا ً بعلم الجبير،ك��ي��ف ك��ان��ت ح��ال��ة ال���ع���رب ب��ع��د انتصار
ال��م��ق��اوم��ة ع��ام  2000بتحرير الجنوب
اللبناني واندالع االنتفاضة في فلسطين،
و َمن كان المتض ّرر من رفع صور السيد
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ف��ي األزه����ر وجامعات
م���ص���ر وال���خ���ل���ي���ج ،وت�����ص�����دّرت ب��ي��وت
المواطنين العرب وتظاهراتهم الداعمة
لفلسطين وان��ت��ف��اض��ت��ه��ا م��ن ط��ن��ج��ة إلى
المنامة؟ و َمن أشهر سيف المذهبية لوأد
هذا المناخ الذي بسبب االستثمار عليه،
صار ممكنا ً للجبير أن يصدر بيانا ً رسميا ً
عربيا ً يندّد بحزب الله؟
 يبدو أنّ زم��ن علم الجبر ،قد انتهىالجبير!
وبدأ زمن علم ُ
ناصر قنديل

المفارقات في بيان ( ...تتمة �ص)1
المفارقة ،أنّ البيان يستنكر ويدين انتقاد
أحكام قضائية ص��ادرة عن دول�� ٍة عربية ،في
حين أنّ دول هذا المجلس الوزاري العربي ش ّنت
حمالت مسعورة ض ّد سورية وتدخلت في ك ّل
بالموجه
صغيرة وكبيرة واصفة القضاء السوري
ّ
والمسيّس وغير النزيه .فكيف يستقيم الحال مع
هؤالء حين يدافعون عن القضاء في دولة معينة،
ويهاجمون القضاء في دولة أخرى؟
ولم يغفل البيان إدانة ما أسماه تدخالً إيرانيا ً
في األزم��ة السورية ،زاعما ً أنّ هذا التدخل له
«تداعيات خطيرة على مستقبل سورية ووحدتها
الوطنية وسالمتها اإلقليمية» ...لكنه تعامى عن
الحقيقة الساطعة الدامغة التي تؤكد أنّ دوال ً
عربية معروفة هي التي خلقت األزمة السورية،
ونفخت في نارها بدعم المجموعات اإلرهابية
التي تمارس أبشع أنواع القتل بحق السوريين،
وتد ّمر العمران في هذا البلد ...وهي التي أطلقت
ال��دع��وات المتك ّررة الستجالب تدخل خارجي
يستهدف إسقاط الدولة السورية...
ب��أيّ حق يستعرض وزراء البالط العربي
فحولتهم ض � ّد ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،وه��ي عضو

م��ؤس��س ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وف���ي األم��م
المتحدة؟ وبأيّ حق أصدروا المواقف والفتاوى
ب��ع��دم شرعية قيادتها؟ ف��ي حين أنّ معظم
األنظمة العربية ال تزال تمارس «ديمقراطية»
البيعة والتسلط واالستئثار ،بينما تجري في
سورية انتخابات ديمقراطية ،ويُنتخب رئيسها
من السوريين ،بمن فيهم أولئك الذين هم خارج
سورية ،وقد صعقوا العالم بانتخابهم الرئيس
األسد.
وكيف يُص َرف بيان المجلس الوزاري العربي
لدى الرأي العام ،حين يتحدّث عما يس ّميه سلطة
شرعية يمنية ،يدعمها ويؤازرها بحرب تقتل
اليمنيّين وتد ّمر بلدهم ،في حين أنّ هذا المجلس
هو نفسه الذين شنّ حربا ً ضروسا ً ض ّد الشرعية
في سورية ،ورعت دوله المجموعات اإلرهابية
ودعمتها لقتال الشرعية السورية!
بيان وزراء البالط العربي ،لم يتط ّرق بكلمة
واح���دة إل��ى م��م��ارس��ات االح��ت�لال الصهيوني
اإلرهابي ض ّد أبناء شعبنا في فلسطين وعمليات
القتل واإلب��ادة التي ينفذها هذا االحتالل ض ّد
الفلسطينيّين ،ول��م ينتقد بحرف واح��د خطط

العربية» ،مؤكدا ً أن «خير أجناد األرض الجيش العربي
المصري قادر على دفن بؤر اإلرهاب والقضاء على محاولة
إقامة إمارة سيناء وما يتبعها وأخذ دوره في حماية األمن
القومي العربي» ،مشيدا ً «بدور القوات المسلحة المصرية
في دعم الوطنيين الليبيين عبر القضاء على داعش والنصرة
وغيرها من المسميات المذهبية والطائفية في ليبيا وبالتالي
القضاء على أحالم الذين يريدون شرذمة األمة».
ودان العميد حمدان «كل المحاوالت الهادفة إلى إرباك
مصر وخلق الفتنة بين أهلنا المصريين الذين يتمتعون
بمستوى عال من الوعي» ،مشيرا ً الى «أن مباركة الرئيس
المصري المشير عبد الفتاح السيسي ألهلنا األقباط في
الكاتدرائية هي خير دليل على الوعي الوطني المصري
والقومي الذي يحمي أمتنا العربية من شرور اإلرهاب ومن
ش ّر كل الطامعين بتفتيت هذه األمة وجعلها إمارات دينية
توحد».
قسم وال تحمي وال ّ
مذهبية تشتت و ُت ّ

اإلقليمية أوفر حظاً ،حيث الفارق بين البضاعتين يقتصر على توقيت البيع
والشراء أكثر مما هو متوافر في الطريقة واألسلوب ،وإن كان بحد ذاته ال يشكل
اختالفا ً كبيرا ً بين الوهم اإلقليمي ونظيره األميركي ،بحكم ما أملته التطورات من
انطباعات جازمة بمآل الكثيرين ممن سبقوهم على طريق صداقة األميركيين
الخطرة.
ليس من الصعب أن نتخيل شعور أولئك الذين خصهم روبرت فورد كأصدقاء
في نصائحه وإرش��ادات��ه لهم عن طريقة التعاطي مع ما يجري ،وإن كانت
الترجيحات أن أحدا ً منهم لم تتحرك فيه شعرة واحدة ،ناهيك عن أن بعضهم
لم يتردد في الشعور بالزهو على صداقة يدعيها فورد لبعضهم ،وإن لم يحددهم
باالسم ،لكنهم يعرفون أنفسهم بالتأكيد ،وهم على استعداد إلضافتها إلى سيرهم
الشخصية وانجازاتهم غير المسبوقة في هذا الزمن الرديء الذي باتت فيه العمالة
والخيانة تشكل إضافات نوعية.
لكن سيكون من العسير أن يتخيل أحد للحظة أنهم يمكن أن يؤتمنوا على
الوطن أو يكونوا جزءا ً منه ،وقد حولوه إلى تجارة ،يبيعون باسمه ويشترون أمام
شذاذ اآلفاق ،من أجل اغتياله ومن أجل أن يكون مجرد ذاكرة على خارطة الزمان
والمكان ،فهل جاءتهم نصائح فورد وإرشاداته؟
ما يهمنا ال يتعلق بما تف ّوه به فورد ،وتاريخه شاهد على مدى تورطه في التدخل
بالشأن السوري ،بل بالسياقات التي ُتنتج المعارضات ،والذين ال يشعرون
بحرج االنتماء إلى ما هو خارج حدود الوطن ،وال إلى التعامل مع المسألة على
أنها نتاج فعل سياسي يبرره الفشل أو تسوغه الخيبة أو تق ّره وتش ّرعه الهزيمة
بأبعادها المختلفة.
يستطيع ف��ورد أن يسطر ما يشاء من نصائح وإن بدت صادمة بالنسبة
ألصدقائه ،لكن عليهم وعليه أال ينسوا أن حضوره لم يغير في معادلة السياسة،
ولم يضف إلى صفوف المعارضة ثقالً نوعيا ً يمكن الركون إليه ،بقدر ما كان عبئا ً
حقيقيا ً وسيبقى سواء :أغيَّر من قواعد التعامل أم بدّل من قناعاته ومن صنوف ما
باعه من أوهام ..حيث األميركي يبقى هو ذاته ولو تغيرت المقاربات أو تعدلت أو
شابها ما يشوب المقاربات األميركية األخيرة من تضارب وتناقض في المفردات
المستخدمة.
صداقة أميركا لم تكن في يوم من األيام حالة إيجابية ،ولم يكن أصدقاؤها في
منأى من خطر تلك الصداقة ،حين كانت صداقاتها موضع خطر أكبر بكثير من خطر
عداوتها والحال «االنقالبي» الذي يواجه به فورد أصدقاءَه من المعارضين الذين
صنعهم أو أظهرهم وسوقهم على مدى ثالث سنوات ونيف ليس أكثر من عينة
إضافية تمهد الطريق أمام انقالبات مقبلة في المقاربة األميركية ،لن تقتصر على
فورد وأمثاله ممن ودَّعوا مواقعهم على وقع الخيبة والفشل في تحقيق ما عملوا
عليه وعجزوا عن تحقيق مشروعهم الذي أمضوا سنوات وجودهم في التسويق له.
وحين تكون تلك الصداقات في زمن الهوان والتبعية ،وفي حقبة باتت فيها
الخيانة وجهة نظر ،واالستقواء على الوطن بالخارج صداقة ،تتحول النصائح
واإلرش��ادات إلى فعل إضافي يستدل منه الفارق بين معارضة -اصطالحا ً -
ارتضت أن تعتاش على فتات موائد الغرب ،وأن تكون مجرد أرقام تزيد من نزالء
فنادق اسطنبول والدوحة والرياض المنتجة لها ،وبين معارضة تستطيع أن
تكون على مقاس االسم والموقع وال��دور ،ويمكنها أن تضيف الوطن إلى الئحة
انتماءاتها ال أن يكون مجرد جسر عبور إلى الصداقة مع األميركي!!

علي قاسم

معونات لم�ضايا وكفريا ( ...تتمة �ص)1

نظريات «الجبير» ( ...تتمة �ص)1
والنظام العراقي ،الناتجة عن تاريخ من
الشكوك والظنون والقلق ،والتي ت ّوجتها
تداعيات القصف «اإلسرائيلي» ال��ذي ت ّم
بتغطية أميركية وبتسهيالت في األجواء
ال��س��ع��ودي��ة ،للمفاعل ال���ن���ووي العراقي
صيف العام  ،1980وهكذا كانت الحرب
ال��ت��ي د ّم�����رت ال���ع���راق وإي������ران ،وم ّولها
الخليج وقدّم لها الغطاء ،بخطاب مذهبي
م��ق��ي��ت ،ت��رج��م ف��ي ال���ع���راق وداخ����ل دول
الخليج ،بعمليات قتل وإبعاد واضطهاد
جماعية ،امتألت الصحف العالمية آنذاك
بوقائعها.
أي ع��اق��ل وم��ت��اب��ع ي��ع��رف أنّ إي��ران
 ّال��خ��ارج��ة م��ن ث���ورة ع��اص��ف��ة وف��ت��ي��ة ،ال
تتح ّمل وزر الدخول في حرب ،ويعرف
أنّ ال���ح���رب ال���ع���راق���ي���ة ـ اإلي���ران���ي���ة من
المتابعات البسيطة كانت ق���رارا ً عراقيا ً
خليجيا ً أميركيا ً لتدمير إيران وتطويعها،
تلبية للحاجة والمصالح األميركية ،لكن
األه�� ّم أنّ هذا المتابع سيعرف ببساطة،
أنّ غياب الخطاب الذي يب ّرر هذه الحرب،
جعل ال��ع��ن��وان المذهبي خ��ط��اب الخليج
الرسمي للحرب ،في وجه دعوات إيران
ل��ل��وح��دة ،ك��م��ا ك���ان ال��خ��ط��اب اإلسالمي
في وجه عروبة جمال عبد الناصر ،كما
هو ح��ال الخطاب العربي للخليج بعدما
ص���ارت المذهبية وص���ار اإلس�ل�ام عبئا ً
عليهما ،ويبقى التساؤل ،أليست إيران
ال��ت��ي خ��رج��ت م��ن ال��ح��رب ،دون ضغائن
وأحقاد ،وسامحت الذين تعرف بالوقائع
كيف كانوا أس��اس التآمر عليها ،هي من
كان يسعى لوأد المذهبية ،وحكام الخليج
هم َمن يسعون لتأجيجها؟
 ف���ي ن���م���اذج ال��ح��دي��ث ع���ن المذهبيةوإيران ،طالما يتغنّى عباقرة الديبلوماسية
ال��ع��رب��ي��ة وف��ي��ل��س��وف��ه��م ال��ج��ب��ي��ر ،بمتانة
الوحدة الوطنية في دول الخليج ،وحال
ال��وئ��ام بين ال��ط��وائ��ف ،ينحصر الحديث
ع��ن ح��ال��ت��ي��ن ،ه��م��ا ال��ع��راق ول��ب��ن��ان ،وفي
ال���ع���راق ال ي��ج��ه��ل ال��ج��ب��ي��ر وت�لام��ذت��ه أنّ
المرجعية المقيمة في النجف هي الجهة
التي ق��ادت المواجهة مع النظام السابق
ف��ي ال��ع��راق ،وأنّ ه��ذه المرجعية ال تتبع
وال تبايع والي��ة الفقيه التي أع��دم الشيخ

نجيب خنيصر ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط،
منفذ عام الضاحية الشرقية أنطون يزبك ،وعددا ً من أعضاء
هيئة منفذية المتن الشمالي.
وجرى خالل الزيارة بحث عدد من المواضيع.

هل جاءتكم ( ...تتمة �ص)1

هذا العدو التهويدية واالستيطانية ،فاالجتماع
مخصص إلدانة إيران ،ألنّ األولوية لدى هؤالء
ّ
هي اختراع ع��دو بديل عن العدو الصهيوني.
لكن ال��وزراء العرب وج��دوا مساحة في البيان
لتصنيف حزب الله ،إرهابياً ،على خلفية خلية
مزعومة! علما ً أنّ حزب الله هو حزب مقاومة
وتحرير ،وك ّل المحاوالت الجارية لوضعه في
خانة اإلره���اب هي اع��ت��داء على ك � ّل المواثيق
ّ
حق الشعوب في النضال
الدولية التي تؤكد
والمقاومة لتحرير أرضها المحتلة.
على أية حال ،البيان المذكور ال يساوي الحبر
الذي كتب به ،فاألقوال «العربية» تبقى أقواال ً
إذ لم يسبق أن اقترنت بأفعال ،فبعض العرب
بارعون في القول ،عاجزون عن الفعل ،ولو كان
هذا البعض فاعالً لما استم ّر االحتالل الصهيوني
لفلسطين إلى يومنا هذا!...
معذرة وزراء البالط العربي ...إنْ كنتم حقا ً
تدافعون عن سيادتكم وكرامتكم ،فعليكم أوال ً
وقف دعم اإلره��اب ومحاربته ،وفلسطين أ ْولى
بأن تعلنوا من أجلها «النفير العام».

معن حم ّية

السعي إلى تأجيل جنيف هدف
سعودي يح ّل مكان السعي لنسفه،
مقابل ما أكده كيري والفروف من
تمسك ب��ع��ق��ده ف��ي م���وع���ده ،وه��ذا
م��ا أع���اد ت��أك��ي��ده المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا من طهران
بعد لقائه وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف.
ال��م��ن��اخ ال��س��ع��ودي ذات���ه عكسه
سلوك تيار المستقبل تجاه حواري
عين التينة أمس ،ففي جلسة هيئة
ال��ح��وار الوطني وال��ح��وار الثنائي
بين ت��ي��ار المستقبل وح���زب الله،
ش�����ارك ال��م��س��ت��ق��ب��ل وه����و ي��داف��ع
ع��ن ب��ي��ان س��ع��ودي ع��ب��ر الجامعة
العربية يتهم حزب الله باإلرهاب،
ولكنه يشارك ليسجل موقفا ً يدين
موقف وزي��ر الخارجية اللبنانية
جبران باسيل ال��ذي رف��ض البيان
م��ن م��وق��ع ال��ح��رص ع��ل��ى الوحدة
أسسه رئيس مجلس
الوطنية ،وما ّ
ال��ن��واب نبيه ب��ري في جلسة هيئة
الحوار الوطني م ّهد لنجاح الحوار
ال��ث��ن��ائ��ي ،ب��ي��ن المستقبل وح��زب
ال��ل��ه ،حيث ك��ان ق��د ج��رى تنفيس
االحتقان عبر مداخالت بري التي
أنصفت باسيل وت��ص��دّت لجماح
مداخالت السنيورة ،حتى اضطر
إل��ى ال��ت��ب�� ّرؤ م��ن تصريحات وزير
العدل أشرف ريفي التي اتهم فيها
حزب الله وأمينه العام بالمسؤولية
عن جرائم قتل ،قائالً :ال أوافق على
اإلسفاف من فريقنا أو من سواه.

جلسة للحوار
بغياب عون وفرنجية

ع��ل��ى وق����ع األزم������ات ال��داخ��ل��ي��ة
والعاصفة اإلقليمية ،انعقدت أمس
الجولة الثالثة عشرة من الحوار الوطني
في عين التينة ،وأكد المتحاورون على
ضرورة تفعيل العمل الحكومي ،إال أنهم
لم يناقشوا الملف الرئاسي ال من قريب
وال من بعيد ،باستثناء قول الرئيس
نبيه ب��ري إن المبادرة الرئاسية إما
وضعت ف��ي الثالجة وإم��ا نامت إثر
التداعيات اإلقليمية التي حصلت.
وش��ه��دت الجلسة خ���روج النائب
وليد جنبالط بسبب ع��ارض صحي
وخروج النائب طالل أرسالن ألسباب
خاصة ،كما شهدت سجاال ً بين رئيس
كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والوزير
باسيل حول موقف األخير في اجتماع
وزراء الخارجية العرب في القاهرة،
وسجاال ً آخر بين السنيورة وبين رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،
ح��ول ك�لام األخير عن الرئيس سعد
الحريري ،إال أنه رغم السجاالت ،أكد
المتحاورون أهمية االستمرار بالحوار
وال��ع��م��ل على تذليل العقبات أم��ام
مشاركة جميع المكونات في جلسة
مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وانعقدت الجلسة بغياب رئيس
تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال
عون الذي مثله الوزير باسيل ،وغياب
رئيس تيار ال��م��ردة النائب سليمان
فرنجية ال��ذي مثله ال��وزي��ر السابق
يوسف سعادة .وحدد الرئيس بري 27
الجاري موعدا ً للجولة الرابعة عشرة.
(التفاصيل ص)2 .

الحوار الثنائي

ع��ل��ى خ��ط ح����واري ث����انٍ  ،ووس��ط
ال��س��ج��االت ال��ح��ادة بين ح��زب الله
وتيار المستقبل والتصعيد اإليراني

 السعودي ،عُ قدت جلسة جديدة منال��ح��وار الثنائي بين الحزب والتيار
ف��ي عين التينة ،بحضور المعاون
ال��س��ي��اس��ي ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ«ح��زب
الله» حسين الخليل ،والوزير حسين
ال��ح��اج حسن ،والنائب حسن فضل
الله عن الحزب ،ومدير مكتب الرئيس
سعد الحريري السيد ن��ادر الحريري
والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير
الجسر عن تيار «المستقبل» .كما حضر
الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وأك��د الطرفان في بيان أن��ه «على
الرغم من التباينات في الموقف حول
ع��دد م��ن القضايا الخارجية ،فإنهم
يجدّدون الحرص على استمرار الحوار
وتفعيله وتجنيب لبنان أي تداعيات
تؤثر على استقراره الداخلي».
وأض��اف« :أعل ّنا أن البحث تناول
تكثيف االتصاالت من أجل تفعيل عمل
الحكومة ،وجرى نقاش حول تطورات
األوضاع الراهنة وعرض للمواقف من
القضايا المطروحة».

الحريري :موقف باسيل
استرضاء إليران

بعد امتناع لبنان عن التصويت على
بيان إدان��ة ح��زب الله خ�لال اجتماع
وزراء الخارجية العرب في القاهرة،
استنفر فريق «المستقبل» لالعتراض
على موقف ال��وزي��ر باسيل ،فقد عبّر
الرئيس سعد الحريري في بيان صادر
عن مكتبه اإلعالمي عن أسفه المتناع
باسيل عن التصويت على القرار .وقال:
«نحن أم��ام موقف ال وظيفة له سوى
استرضاء إيران واإلساءة لتاريخ لبنان
مع أشقائه العرب .وهو أمر مرفوض في
قاموسنا وال ُندرجه في خانة تعبر عن
موقف الدولة اللبنانية».

اجتماع القاهرة مقدِّمة
الجتماعات جديدة؟

وأكد وزير الخارجية األسبق عدنان
منصور لـ«البناء» أن «موقف باسيل
لم يخالف اإلجماع العربي أو الداخلي،
كما ق��ال البعض ،ألن ال يمكن للبنان
أن ينزلق إلى منزلقات خطيرة تهدّد
استقراره وأمنه في ظل حالة االنقسام
العمودي التي يشهدها البلد» .وأشار
إل��ى أن «م��وق��ف وزي��ر الخارجية في
مكانه ويعبّر عن حقيقة وحساسية
ودقة الوضع في لبنان ،وبالتالي هو
يعبّر عن موقف الحكومة اللبنانية،
وليس عن موقفه الشخصي».
وت��س��اءل منصور« :ح��زب الله هو
مقاومة ح � ّرر أرض��ه ويص ّد العدوان
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��م��س��ت��م� ّر ع��ل��ى لبنان
ويحمي ال��ح��دود من اإلره���اب ،فكيف
نصفه باإلرهاب في منتدى عربي أو
إسالمي أو حتى دول��ي؟ وم��اذا نقول
عن التنظيمات اإلرهابية كـ«داعش»
و«النصرة» و«جيش اإلسالم»؟
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إل��ى أن «ب��اس��ي��ل ت��ش��اور م��ع رئيس
الحكومة تمام س�لام وبعض القوى
السياسية في الحكومة حول موقفه
الذي أدلى به في القاهرة» ،وتخ ّوفت
م��ن أن «ي��ك��ون م��ا حصل ف��ي القاهرة
مقدّمة الجتماعات مقبلة قد تحصل في
الجامعة العربية والمنظمات اإلسالمية
ليس ضد إيران فقط ،بل ضد حركات
المقاومة ف��ي المنطقة وعلى رأسها
حزب الله».
وق���ال م��ص��در دب��ل��وم��اس��ي سابق
لـ«البناء»« :بعد توقيع االتفاق النووي
اإليراني ال بد من رفع العقوبات الدولية
عن إيران ،إال أن بعض الدول ال تستسيغ
ذلك وال تهضم أن تصبح إي��ران دولة
قوية وم��ن دون عقوبات ،وبالتالي
ستعمد هذه الدول إلى مواجهة إيران

وإص��دار ق��رارات جديدة للضغط على
العالم لوقف رفع العقوبات».
كما عبّر المصدر عن خشيته من أن
تتموضع بعض دول العالمين العربي
واإلس�لام��ي ،ضمن اص��ط��ف��اف جديد
يتمثل باستبدال العدو الحقيقي للعرب
والمسلمين أي «إسرائيل» بإيران« ،ما
يزيد الشرخ بين العالمين اإلسالمي
يصب في مصلحتهما
والعربي وهذا ال
ّ
والقضية الفلسطينية التي يجب أن
ت��ك��ون ف��ي صلب اه��ت��م��ام��ات العرب
والمسلمين».

جلسة حكومية
بمشاركة «التيار»؟

حكومياً ،يبدو أنّ جلس َت ْي الحوار
الوطني وال��ح��وار الثنائي انعكستا
إيجابا ً على الصعيد الحكومي ،في
ظ ّل الحديث عن مشاركة وزراء التيار
الوطني الح ّر وح��زب الله في جلسة
الخميس.
وأش���ارت م��ص��ادر التيار الوطني
الحر لـ«البناء» إلى «أج��واء إيجابية
خالل جلسة الحوار الوطني ستنعكس
مشاركة ل���وزراء التيار في الحكومة
إذا ت ّم االلتزام ،بما اتفق عليه ال سيما
إدارة صحيحة للجلسات وعدم هيمنة
بعض ال��وزراء على ق��رارات الحكومة
في ظ ّل وجود كتل كبيرة تمثل القوى
السياسية الوازنة».
وتساءلت المصادر« :لماذا ال يت ّم
تعيين أع��ض��اء المجلس العسكري
وقائد جديد للجيش ومدير عام لقوى
األم��ن الداخلي ،أو على األق � ّل تشريع
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات ض��م��ن إط����ار ال��ق��وان��ي��ن
واألص����ول؟» .ولفتت إل��ى أنّ «هناك
تواصالً بين الرابية ورئيس الحكومة
عبر وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
لتذليل العقبات قبل جلسة الخميس».

مبادرة الحريري مج َّمدة

وت��ردّدت معلومات عن سفر الوزير
سليمان فرنجية إل��ى ب��اري��س للقاء
الرئيس سعد الحريري ،إال أنّ مصادر
في تيار المردة لم تنف ولم تؤكد ذلك،
وأش��ارت لـ«البناء» إل��ى «أنّ مبادرة
الحريري جدية منذ البداية وشكلت
فرصة النتخاب رئيس للجمهورية ،لكن
لم تت ّم ،والوزير فرنجية ليس مستعجالً
بل هو ال يزال وسيبقى ينتمي إلى فريق
سياسي هو  8آذار».
وأوضحت المصادر أنّ «المبادرة
اآلن مج َّمدة والتجميد من الفريق اآلخر
أي فريق الرئيس الحريري ال��ذي لم
يعلن الترشيح رسميا ً ألسباب تتعلق
بعالقاته الخارجية».
م��ن جهتها ،ل��م تستبعد مصادر
التيار الوطني الحر أن يعلن رئيس
«القوات» سمير جعجع ترشيح العماد
ع��ون لرئاسة الجمهورية م��ا يسهّل
انتخاب الرئيس ويسهّل على لبنان ح ّل
أزماته».

المساعدات تدخل
مضايا وكفريا والفوعة

بعد إق��دام المسلحين على سرقة
ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي دخ��ل��ت األس��ب��وع
الماضي إل��ى ب��ل��دة مضايا ف��ي ريف
دمشق ،دخلت أمس ،قوافل المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة إل��ى ال��ب��ل��دة ،وبالتزامن
وصلت قافلة المساعدات اإلنسانية إلى
مدينتي كفريا والفوعة المحاصرتين
في ريف إدلب الشمالي.
وتج ّمع العشرات من أهالي بلدة
مضايا عند م��دخ��ل البلدة للخروج
منها بسبب األوض���اع السيئة التي
فرضتها عليهم المجموعات المسلحة،
وأقدم أهالي البلدة على طرد ما يُس ّمى
مسؤول المجلس العسكري في البلدة

م��ن م��ك��ان إق��ام��ت��ه بسبب محاوالته
إدخال المساعدات إلى المستودعات،
لكنهم رفضوا ذلك وطالبوا بتسلّمها
بشك ٍل مباشر.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة
أنّ «قافلة المساعدات التي دخلت إلى
الفوعة وكفريا مؤلفة من  40شاحنة
مح ّملة بالمواد التموينية واألدوي��ة
تكفي ستين أل��ف شخص» .وأش��ارت
إلى أن «طلب دخول القافالت اإلنسانية
إلى مضايا ت ّم من قبل المسلحين عن
طريق األمم المتحدة وت ّمت الموافقة من
الدولة السورية ،بشرط دخول الكمية
نفسها إلى بلدتي الفوعة وكفريا ووافق
المسلحون».
وتحدّثت المعلومات عن ثراء بعض
ق��ي��ادات المسلحين ف��ي مضايا بعد
سرقتهم المساعدات السابقة وبيعها
لألهالي في السوق بأرباح خيالية،
حيث وصل كيلو األرز الواحد إلى 40
ألف ليرة سورية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض ل��ش��راء لمبات إش��ارة
لزوم لوحات التحكم في محطات التحويل
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30000/ل.ل.
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  2016/1/29عند
الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/1/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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اعالن
تعلن بلدية يونين عن رغبتها في إجراء
مبارة لتعيين رئيس قسم وأمين صندوق
في م�لاك موظفي بلدية يونين ،مركزين
شاغرين.
على الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط
المنصوص عليها في نظام موظفي البلدية
التقدم بطلباتهم لالشتراك بهذه المباراة
خ�ل�ال أوق����ات ال����دوام ال��رس��م��ي ف��ي قلم
البلدية إعتبارا ً من  2016/1/15لغاية
 2016/2/13ضمنا ً على أن يتضمن
الطلب:
 المرشحين لرئيس قسم:إخ���راج قيد إف���رادي ج��دي��د ال يتجاوز
الشهرين.
شهادة صحية رسمية (صورة رئتين).
ص��ورة ع��ن إج���ازة جامعية ف��ي إدارة
األعمال صادرة عن مؤسسة التعليم العالي
أو ما يعادلها معترف بها رسمياً.
صورتين شمسيتين.
 المرشحين ألمين الصندوق:إخ���راج قيد إف���رادي ج��دي��د ال يتجاوز
الشهرين.
شهادة صحية رسمية (صورة رئتين).
صورة عن شهادة البكالوريا قسم ثاني
أو ما يعادلها من الشهادات المهنية معترف
بها رسمياً.
صورتين شمسيتين
إجادة استعمال الحاسوب
الراتب األساسي للوظيفتين 640.000
ل.ل( .ستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية)
رئيس بلدية يونين
محمد فخر الدين

