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حمليات � /إعالنات

«القومي» �ش ّيع في م�أتم حزبي و�شعبي
الرفيق المنا�ضل وحيد كرم في حامات
شيّع ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي
الرفيق المناضل وحيد الياس كرم (مدير مديرية
حامات) في مأتم حزبي وشعبي كبير ،في كنيسة
نياح السيدة في حامات ،وش��ارك في التشييع
الى جانب العائلة ،المندوب السياسي للحزب
في الشمال زهير حكم ممثالً رئيس الحزب النائب
أسعد حردان ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر،
منفذ عام البترون جودت بطرس وأعضاء هيئة
المنفذية وعدد من المسؤولين.
وش��ارك في التشييع سمير الحصري ممثالً
رئيس تيار ال��م��ردة النائب سليمان فرنجية،
وفاعليات وحشد من القوميين والمواطنين.
ترأس الصالة األب جورج صافيتي وعاونه
كاهن البلدة األب جان ضاهر ال��ذي ألقى كلمة
عدّد فيها مزايا الراحل وفضائله وأعماله الخيّرة
للبلدة وللمجتمع بشكل ع��ام ،وأش��اد باخالقه
العالية وسيرته المميّزة ،ودعا الى تمتين السلم
االجتماعي وال��وط��ن��ي لكي يجتاز البلد هذه
الظروف الصعبة والخطيرة.

كلمة «القومي»

والقى مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر كلمة
الحزب ،فقال :الرفيق وحيد كرم يفارقنا اليوم
بعدما ص��ارع المرض العضال بصبر وإيمان
طيلة أربع سنوات كان خاللها يحمل مسؤولية

«القومي» في ملبورن و�سدني
التقى المطران دروي�ش

المديرية في بلدته ولم يتخ ِّل عنها برغم ظروفه
الصحية ،وكانت حياته حافلة بالعطاء والكرم
النفسي والمادي ومثاال ً أعلى لألخالق والتضحية
وااللتزام االجتماعي والعقائدي.
محب للحياة والحرية،
وأكد نادر أنّ شعبنا
ّ
التعصب ،وأنّ القوى األجنبية هي التي
ويرفض
ّ
تعمل على زرع الفتن ونشر الخراب في بالدنا.
وأضاف :نحن اليوم مسؤولون كقوى سياسية
واجتماعية عن أمن هذا المجتمع ،وقد تعلمنا من
دروس الحرب التي م ّرت على لبنان ،ومما نراه
في الشام وال��ع��راق ،وعلينا أال نسمح بتكرار
الحرب هنا وأن نعمل مع ك ّل القوى ،على منع
تس ّرب الفتنة الى لبنان.
وتابع :حزبنا منتشر في ك ّل كيانات األمة يقاتل
مع حلفائه اإلرهاب والتطرف ،وهو ثابت على هذا
الخيار وهذا النهج حتى دحر اإلرهاب وتحقيق
االنتصار ألمتنا في الشام والعراق ولبنان.
وفي الختام قدّم نادر التعازي الى أسرة الفقيد
باسم قيادة الحزب ورئيسه األمين أسعد حردان.

نبذة

يُشار الى ان ّالرفيق الراحل وحيد كرم من
مواليد  ،1942متز ّوج وله أربعة ابناء ،انتمى
الى الحزب في أوائل ستينيات القرن الماضي،
وسافر الى أبيدجان في أفريقيا حيث عمل لفترة

طويلة ،ثم ع��اد ال��ى الوطن وتسلّم مسؤولية
ناموس منفذية البترون ومدير مديرية حامات،
وظ ّل على إيمانه ونشاطه حتى الدقيقة األخيرة
من حياته.

التقى وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ف��ي ملبورن،
رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ال���ف���رزل وزح��ل��ة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام دروي���ش ،وض�� ّم
الوفد إلى منفذ عام ملبورن صباح
ع��ب��دال��ل��ه ،ن���ام���وس ال��م��ن��دوب��ي��ة
السياسة في استراليا سايد النكت
وأعضاء المجلس القومي إسكندر
سلوم ،أدم��ون ملحم ،ونهاد ملحم
ود .سامي بربر.
رح���ب ال��وف��د ال��ق��وم��ي ب��زي��ارة
ّ
المطران دروي���ش ال��ى أستراليا،
وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء تأكيد على
التمسك بالحق ومواجهة التطرف
ومحاوالت تفتيت وحدة المجتمع.
كما ت ّم التأكيد على انّ ما تتع ّرض
له الشام ما هو اال مؤامرة عالمية
تستخدم اإلرهاب إلسقاط دورها.
وق��د ت��ح��دّث ال��م��ط��ران دروي��ش
خالل اللقاء عن أهمية الفكر القومي
ف��ي تحصين المجتمع ،وأك��د أنّ
رسالته الكهنوتية ما هي إال رسالة
اإللفة والتآخي بين أبناء المجتمع
الواحد.

ولفت إلى أنّ زياراته الخارجية
ولقاءاته المراجع الزمنية والدينية
هي لتبيان الحقائق حول األوضاع
ف��ي المنطقة وخ��ط��ورة المؤامرة

التي تتع ّرض لها الشام.
ه���ذا وش����ارك ال��وف��د ف��ي حفل
الغداء الذي أقيم تكريما ً للمطران
درويش.

وكان وفد من منفذية سدني في
«القومي» برئاسة منفذ عام سدني
أح��م��د األي��وب��ي ال��ت��ق��ى ال��م��ط��ران
درويش ،أثناء تواجده في سدني.

�أردوغان ي�ستقوي ( ...تتمة �ص)1
مستلزمات تفوق الثالثة مليارات يورو التي تلقتها تركيا من االتحاد
األوروب�����ي ل��ه��ذا ال��غ��رض ،وإال فالكلفة ال��دم��وي��ة ستشمل الجميع،
والرسالة إلى روسيا وإيران وعبرهما إلى سورية والعراق ،أنّ تركيا
المستهدفة تحتاج إلى نشر قواتها في نقاط داخل األراضي السورية
والعراقية ،لتضمن مراقبة أفضل لحدودها.
تسا ُرع الحركة التركية لتوظيف التفجير في اتجاهات عدّة ،تزامن
مع سرعة إيقاع التط ّورات المحيطة ،فالعقوبات التي فرضت على إيران
بتصاعد خالل ثالثة عقود بدأت العمليات القانونية لرفعها في أوروبا
وأميركا مع ص��دور التقارير الدولية الخاصة بتطبيقها لموجباتها
المنصوص عليها في التفاهم حول ملفها النووي ،خصوصا ً ترحيل
صب
المخصب إل��ى روس��ي��ا ،وإن��ه��اء
أح��د عشر طنا ً م��ن اليورانيوم
ّ
ّ
اإلسمنت في قلب المفاعل النووي العامل بالمياه الثقيلة في آراك ،وقد
أعلن حاكم المصرف المركزي اإليراني ولي الله سيف ،أنّ ثالثين مليار
دوالر ،هي أصول األرصدة اإليرانية المج ّمدة سيت ّم اإلفراج عنها في
أيام قليلة ،وسيسمح معها للمصارف اإليرانية بممارسة أنشطة تعامل
طبيعية في األسواق العالمية.
لم يع ّطل مسار رفع العقوبات االحتجاج األميركي على التجارب
الصاروخية اإليرانية التي أدّت إلى سقوط أحد هذه الصواريخ قرب
م��د ّم��رات أميركية ف��ي الخليج ،وال اإلع�ل�ان األميركي ليل أم��س عن
احتجاز إي��ران قاربين عسكر ّيين أميركيّين ،واكتفت وزارة الدفاع
األميركية بالحديث عن اتصاالت أسفرت عن وعد إيراني باإلفراج عن
طواقم القاربين.
وب��ال��ت��وازي م��ع تثبيت مكانة إي���ران واالع��ت��راف المتزايد بمكانة
روسيا ،وما يفرضه ذلك من إيقاع إقليمي مختلف يفرض نفسه على
الالعبين اإلقليميين ،من تركيا إلى السعودية و«إسرائيل» خصوصاً،
ك��ان الميدان السوري يحمل المزيد من اإلن��ج��ازات النوعية للجيش
السوري ومزيدا ً من االرتباك في صفوف المعارضة.
أب��رز ت��ط�� ّورات الميدان العسكري ال��س��وري ك��ان على جبهة ريف
الالذقية ،بتح ّول نوعي تمثل في نجاح الجيش السوري باستعادة
مدينة سلمى والتالل المحيطة بها ،في ظ ّل معارك على التالل القريبة
من الحدود التركية في ك ّل من جبل التركمان وجبل األكراد ،وسرعة
تفسر القلق التركي المتصاعد سواء
اإلن��ج��از ونوعيته الجغرافيةّ ،
لما يظهر من تآكل يصيب أجسام الجماعات المسلحة وقدرتها على
الصمود ،أو لجهة الحسم الروسي السوري بتطهير الجغرافيا السورية
أي وجود تابع لتركيا أو خاضع لنفوذها.
حتى الحدود التركية من ّ
سياسيا ً ظهرت في المقابل عالمة اإلعياء على قيادة االئتالف ،الذي
حاول إخفاء مأزقه مع اقتراب موعد انعقاد حوار جنيف واعتمد طريق
المزايدة على الحكومة السورية بالتظاهر باالرتياح للتطورات ،مبديا ً
ترحيبا ً بالمسار السياسي وموحيا ً بالسيطرة على األمور ،ليضطر إلى
العودة لمربع المراوحة والتعثر واالرتباك ،فقد أعلن منسق التفاوض
رياض حجاب أنّ المشاركة في الحوار صعبة على المعارضة ،وأنّ
أميركا باعت الحرب في سورية لروسيا ،منهيا ً بالقول إنّ التاريخ لن
يغفر للرئيس األميركي باراك أوباما الذي خذل المراهنين عليه.

مساعي تأجيل جنيف الخاص بسورية ،ربما تستفيد من اإلعالن
عن تأجيل موعد ح��وار جنيف الخاص باليمن ،على لسان المبعوث
األممي إسماعيل ولد شيخ أحمد.
لبنان المزدحم بالحوارات ومواعيدها ووعودها الثنائية والجماعية،
يعيش خ��ل��ط أوراق اس��ت��ث��ن��ائ��ي��اً ،وان��ت��ظ��ارات ب�لا م��واع��ي��د ووع���ود،
فاالستحقاق الرئاسي يدخل منطقة الخطر بين ثنائيتين ت��راوح ك ّل
منهما في مأزق ،ثنائية يحاول ك ّل من الرئيس سعد الحريري والنائب
سليمان فرنجية منحها المزيد م��ن ال��زخ��م ،وإب��ق��اءه��ا ف��ي التداول،
وثنائية مقابلة تنبئ في حال حدوثها بدخول االستحقاق الرئاسي
عنق الزجاجة تتمثل بالتبشير بقرب إعالن رئيس حزب القوات سمير
جعجع عن ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ،والمخاطرة بطرح
األمور من بوابة استقطاب إسالمي مسيحي ،تعيد لبنان إلى مناخات
ما قبل اتفاق الطائف دون أن تتمكن من إحداث اختراق رئاسي ،ألنّ
ما ستكسبه لحساب ترشيح ع��ون من جهة ،ستفقده كما يبدو من
جهات ،ليصير السؤال مشروعاً ،عن سبب تفكير جعجع ،أو َمن وراء
جعجع بالسير بترشيح عون مع ضمان عدم وصوله ،بطريقة تقدّم
جوابا ً ضمنيا ً عن س ّر سير الحريري و َمن وراءه بترشيح فرنجية دون
ضمان وصوله ،كأنّ المقصود حرق جميع األوراق ،ولكن من ضمن
تفتيت الجبهة المحيطة بالمقاومة مسيحياً ،تمهيدا ً لعزلها ،لمواكبة
ت��ح�� ّوالت وتحضيرات تجري في المنطقة والعالم ،منذ لقاء رئيس
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو مع الرئيس األميركي باراك أوباما
واإلعالن عن اعتبار الحرب على المقاومة التي يمثل حزب الله عصبها
يفسر الكثير
الرئيس وق ّوتها المركزية ،هدفا ً لآلتي من األيام ،وهذا ما ّ
الكثير من التطويق والحصار والتضييق ،تمهيدا ً لما ُي َع ّد مع حصاد
انتصارات لمحور المقاومة ،لحرمان قيمتها المضافة التي يمثلها
حزب الله من أن يكون شريكا ً في النصر.
يصير السؤال اللبناني الطبيعي عن الحكومة والحاجة إلى تفعيل
أدائها وقيامها بواجباتها بحجم المرحلة التي ليس فيها إال االنتظارات
القاتلة.

إحياء المبادرة الرئاسية

تم ّكن الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل والحوار الوطني ،أول
من أمس ،من تجاوز تداعيات ما بعد خطاب األمين العام لحزب الله ،والتمهيد
لجلسة مجلس الوزراء يوم غد من خالل تزخيم الجهود لمشاركة الجميع.
وفي الشأن الرئاسي ،تحدثت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن زيارة رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية باريس للقاء الرئيس سعد الحريري ،محاولة
إلحياء المبادرة الرئاسية والبحث في إطالقها من قبل الرئيس الحريري».
ولفتت المصادر إلى «أن إطالق الحريري للمبادرة يعني أنها ال تزال غير
سالكة».
ولم ِ
ينف النائب سمير الجسر في حديث لـ«المركزية» «المعلومات التي
تحدّثت عن حصول لقاء ثانٍ بين الرئيس الحريري والنائب فرنجية في
باريس» ،الفتا ً إلى «أن المستجدات األخيرة على الساحة الداخلية ح ّتمت
حصوله» .وأش��ار إلى «أننا تط ّرقنا في جلسة الحوار الثنائي إلى الملف
الرئاسي من زاوية الخطوة التي يُمكن أن يُقدم عليها رئيس حزب القوات
سمير جعجع بتب ّني ترشيـح رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال
عون ،إذ طرح ممثلو حـزب الله في الحوار تساؤالت حـول توقيت الطرح،

وما إذا كان ردّة فعـل على طـرح الرئيس الحريري بتب ّني ترشيح رئيس تيار
المردة أم أنـه طرح قديـم بفضل الحوار القائم بين «القوات» و«التيار الوطني
الحر»؟

حزب الله على ب ّينة من
اتصاالت القوات – التيار الوطني

وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء» «أن الحوار الثنائي بين تيار المستقبل
وحزب الله ال يتض ّمن جدول أعمال ،وهو نوع من حوار شامل يتحدّد في قلب
النقاش» .ولفتت المصادر إلى «أنه بحكم العالقة التي تنشأ بين المتحاورين
تطرح الكثير من المواضيع من خارج سياقها في إطار الدردشة والنقاش».
واعتبرت المصادر «أن حزب الله ليس بحاجة إلى االستفسار عن ترشيح
الجنرال ع��ون من أح��د ،فحزب الله على تواصل يومي مع الجنرال ومع
المحيطين به ،وقنوات االتصاالت مفتوحة دائماً» ،مشددة على «أن حزب
الله في أجواء ورقة النيات وهو على بينة بما توصلت إليه اللقاءات األخيرة
التي حصلت بين التيار الوطني الحر والقوات» ،مؤكدة «أن حزب الله يدعم
الجنرال عون في ترشيحه للرئاسة ويتفهم خلفيات ما يحصل».

القرار اإلقليمي والدولي غير متوفر

ومن معراب ،أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس حزب
القوات أن «النقاش دار حول ترشيح جعجع للنائب العماد ميشال عون ،لهذا
قلت إننا نمر في مرحلة عواصف سياسية تحتاج إلى مداراة إذ لسنا بحاجة
إلى مزيد من المواجهة».
وشدّد المشنوق على «أن انتخاب رئيس للبنان هو قرار إقليمي ودولي غير
متوفر اآلن ،والفرصة غير سانحة في الوقت الراهن ،والحوارات الداخلية لن
تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد إال في حال ترافقت مع قرار إقليمي ودولي».
وتحدّثت مصادر نيابية في فريق  14آذار لـ«البناء» عن نية جدية قواتية
في ترشيح الجنرال ع��ون» ،مشيرة إل��ى «أننا سنكون أم��ام تطور جديد
ستظهر نتائجه قريباً ،بخاصة أن الجنرال عون والدكتور جعجع يبحثان
في  packageكاملة» ،مشيرة إلى «أن زيارة فرنجية إلى باريس للبحث في
خطوة جعجع ،بخاصة أن رئيس تيار المردة ال يمكن أن يستمر في ترشحه،
إذا حصل الجنرال عون على تأييد القوات».

معراب بيضة الق ّبان؟!

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن جعجع تأخر في ترشيح الجنرال،
ألنه كان ينتظر ضمانات خارجية ،لكنه لم يحصل عليها» ،مشيرة إلى «أن
السعودية دخلت على خط القطريين لعدم إعطاء جعجع ضمانات تم ّكنه من
االنطالق بعيدا ً
ّ
وشق  14آذار» .ورأت المصادر «أن الضمانات الداخلية تم
التوافق عليها ،بأن يكون حزب القوات هو الحزب الثاني الذي له األولوية
بالرعاية من قبل رئيس الجمهورية» .ولفتت المصادر إلى «أن تيار المستقبل
يتخ ّوف مما يمكن أن يُقدم عليه جعجع بخاصة إذا تص ّرف بطريقة انتقامية».
وتساءلت ممازحة «هل ستصبح معراب بيضة القبان بدال ً من المختارة»؟!

إنعاش قناة التواصل

وعلمت «البناء» من مصادر قواتية «أن زيارة المشنوق لمعراب على غرار
الزيارات التي تقوم بها قيادات في المستقبل لمنع حدوث القطيعة ،بعد أن
وصلت األمور بين الطرفين إلى طريق مسدود ،في ظل الحديث عن نية ترشيح
الدكتور جعجع للعماد عون لرئاسة الجمهورية» .واعتبرت مصادر مطلعة
لـ«البناء» أن «زيارة المشنوق إلى معراب والرابية تأتي في سياق إنعاش
قناة التواصل مع بيت الوسط والتطمين ،حيث يجب» .وأشارت المصادر
إلى «أن الجنرال عون أكد للمشنوق خالل اللقاء ضرورة إجراء التعيينات

�أهداف وغايات( ...تتمة �ص)1

�أزمة الثالثي( ...تتمة �ص)1
في مصر ربّى أنور السادات قاتليه اإلرهابيين ،حاول أن يقاتل بهم صعود اليسار المصري
خالل أول حكمه ،ولكن عندما اشتد ساعدهم اغتالوه.
تعلّمت الدولة المصرية الوطنية العميقة ،التي في جوهرها يوجد الجيش المصري،
الدرس ،وهي ترفض اآلن الضغوط األميركية كلها الحتواء «اإلخوان المسلمين» وإشراكهم
السلطة والحكم.
باختصار ،تعلمت القاهرة أنّ اإلره��اب ال يمكن مهادنته أو عقد صفقة تشارك حكم مع
«الماكياج» الذي يغطي به وجهه.
والحقاً ،أرسل األميركيون والسعوديون القاعدة إلى أفغانستان ،ليقاتلوا بها االتحاد
السوفياتي والنظام األفغاني االشتراكي ،ولكن آخر مشهد في مشوار إرهاب القاعدة هناك كان
قيامها بضرب الرياض ونيويورك وواشنطن (البنتاغون).
ولكن حتى اآلن ،وعلى عكس مصر ،فإنه ال واشنطن وال السعودية تعلمتا الدرس على نحو
نهائي وكامل.
 ..واآلن تركيا تصل إليها نتائج التجربة مع اإلرهاب نفسها ،وال يتغير في الحالة الجديدة
إال العنوان؛ حيث تسمية داعش تظهر بدال ً من تسمية القاعدة أو «اإلخوان المسلمين» ،علما ً أنّ
األطراف الثالثة هم ساللة واحدة.
ومن هنا ،فإنّ حال مسعود البرزاني يقارب حالة أوغلو ،لجهة انفضاح أمره وزيف صورته.
فهو داخل بيئته الكردية بات ينظر إليه على أنه مجرد موظف عند السلطان التركي ،يسهّل
عملية اختراق الجيش التركي للحدود العراقية ،وبالوقت نفسه يقدّم تغطية سياسية كردية
لقيام «حزب التنمية والعدالة» باضطهاد أك��راد تركيا واالنقالب على نتائج االنتخابات
التشريعية السابقة التي أدخلتهم إلى البرلمان التركي ألول مرة.
يواجه البرزاني حاليا ً أزمة أنه مدع ّو إلجراء انتخابات لتجديد منصبه كرئيس لمنطقة
كردستان ذات الحكم ذاتي .قانونيا ً استنفد ك ّل مراحل البقاء في منصبه ،وشعبيا ً يواجه نقمة
شعبية كردية عليه .ويفضل البرزاني عدم إجراء االنتخابات واالستعانة بصديقه أردوغان
لتطويع االعتراض الكردي عليه.
أما الطرف الثالث في المعادلة الثالثية اآليلة للسقوط ،فهو أوغلو ولقبه «الرجل المريض»
داخل ك ّل هذه المعادلة التي باتت هشة .فهو حاكم من دون صالحيات ،ومعروض عليه
مستقبل واحد داخل حزبه ،وهو أن يت ّم تقديمه كقربان ألخطاء أردوغان.
معادلة الظلم السوداء الثالثية المتآمرة على أمن سورية وعلى حقوق األكراد داخل تركيا
والداعمة لإلرهاب ،والتي لها صلة عبر كردستان مع الموساد «اإلسرائيلي» ،تواجه اليوم
انقالب السحر على الساحر.
وتفيد ك ّل التوقعات انّ االسابيع المقبلة ستحمل المزيد من انهيارات هذه المعادلة ،ذلك ان
تفجير داعش في اسطنبول ال يحمل فقط معنى ارهابيا ً مدانا ً من الجميع ،بل يحمل ايضا ً معنى
انّ لعبة اردوغان في سورية وض ّد األكراد داخل بلده ليست من دون ثمن يدفعه نتيجة انه
توسل داعش واالرهاب والتحريض المتمذهب لنيل نفوذ اقليمي
في ك ّل هذه الحروب الظالمة ّ
وسلطة متضخمة.

يوسف المصري

في منطقة جبل لبنان ،قضوا نحبهم جراء مجاعة حقيقية موصوفة
وغير مسبوقة في التاريخ ،فرضها الجزار العثماني في سنوات الحرب
العالمية األولى.
الالفت أنّ اجتماع مجلس األمن الدولي حول أوضاع القرى السورية
المحاصرة ،م��ارس ازدواجية معايير بين قرية وأخ��رى ،فتلك التي
تحاصرها المجموعات اإلرهابية لم تكن حاضرة في المناقشات إال في
سياقات معينة ،أما قرية مضايا الخارجة بفعل اإلره��اب عن سلطة
الشرعية السورية ،والتي يعاني أهلها التنكيل والمتاجرة بلقمة عيشهم
من ج��راء تحكم المجموعات اإلرهابية بهذه القرية ،فقد استحوذت
النقاشات ،لتفتح شهية الدول المشاركة في الحرب على سورية ،على
تحديث مواقفها المناهضة للدولة السورية ،والتي استهلتها سفيرة
الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة سمانثا باور ،وتبعها آخرون.
وجهت االتهام إلى
السفيرة األميركية وجريا ً على العادة األميركيةّ ،
الدولة السورية زاعمة أنها «تخيّر السكان بين التجويع أو االستسالم».
مضيفة« :أنظر إلى الصوَر المحزنة للمدنيّين ومنهم األطفال وحتى
ّ
الرضع في مضايا ...هذه فقط الصور التي نراها ،يتع ّرض مئات اآلالف
للحصار والتجويع عن عمد اآلن وتعيد هذه الصور إلى أذهاننا الحرب
العالمية الثانية».
السفيرة المذكورة ،ومَ��ن هم في صفها وحلفها ومحورها ،اكتفوا
بالنظر إلى الصور المزيّفة والتقارير المفبركة ،ولم يقدّموا طرحا ً واحدا ً
يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم «المجاعة» والفيلم
األكذوبة.
على أية حال ،ال يجوز التشكيك في قصر نظر السفيرة باور ،فهي
تتحدّر من أصول ايرلندية «مضاياوية» قبل أن تصبح سفيرة أميركية،
وبحكم منصبها الجديد ،لم تعد تمارس التغطية الصحافية الميدانية
للحروب اليوغوسالفية ،وال هي أتت إلى مضايا لهذا الغرض ،حتى
تعرف الحقيقة ك ّل الحقيقة .كما أنّ ذهنها مفتوح على مجاعة الحرب
العالمية الثانية ومقفل على مجاعة الحرب العالمية األولى ،العتبارات
تتعلّق بحليفها العثماني!
والحديث عن المجاعات الحقيقية ،وليست الوهمية ،يقودنا إلى
ح��رب المجاعة واإلب���ادة التي يواجهها أبناء شعبنا في مخيمات
النزوح الفلسطيني ،حيث إنّ وكالة «أون��روا» التابعة لألمم المتحدة
قلّصت تقديماتها للفلسطينيين إل��ى ح�� ّد االن��ع��دام ،ما ينذر بكارثة
إنسانية حقيقية ،ومع ذلك ال يرتفع صوت دولي لمعالجة تداعيات
هذه الكارثة ،وال يجتمع مجلس األمن لمناقشة هذا الموضوع ،ألنّ قرار
إعدام الفلسطينيين وإبادتهم قرار «إسرائيلي»؛ و«إسرائيل» خط أحمر ال
ُتعا َقب وال ُتنتقد!
في العودة إلى مضايا ،وقصة فيلم جوعها المفبرك والمدبلج ،لن

نستعين بما قيل عن أسباب وأه��داف عرض هذا الفيلم الخرافي ،إذ
قال البعض إنّ الهدف هو التعمية على قضية إعدام الشيخ نمر النمر،
وبعض آخر قال إنه للتعمية على مجازر يرتكبها التحالف العربي
في اليمن ،وآخ��رون قالوا إنها تمهّد إلح��راق قرى سورية محاصرة
من قبل اإلرهابيين ،وهناك مَ��ن رب��ط ه��ذا الفيلم بتسعير الخطاب
الطائفي والمذهبي ،وبعض قال إنه مرتبط بمشهدية الحوار السوري
المرتقب...
ما هو ثابت وحقيقي ،أن ليس هنالك من جوع في مضايا .فـأهالي
القرى والبلدات يعتمدون تذخير المؤن األساسية التي تقيهم ش ّر
الجوع ،و«ك ّل عائلة تذخر من المؤن األساسية حاجتها وما يفيض»،
يقول تسعيني ق��روي ،لكن ما يواجهه أهل مضايا ،أنهم يخضعون
بالترهيب لمجموعات إرهابية مافياوية ،تستخدمهم وسيلة للحصول
على أكبر قدر من المساعدات ،من أجل ازدهار تجارة اإلرهابيين بقوت
الناس ومصائرهم.
وألنّ «أهل (مضايا) أدرى بشعابها» ،كانت شهادة بعضهم بنفي
الجوع مد ّوية ،مضافة إليها شهادة الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب
األحمر الدولي في سورية باول كرزيسيان ،الذي أكد أنّ المواد الغذائية
دخلت مضايا قبل شهرين ،وأنّ «الصوَر التي بثت في وسائل اإلعالم عن
حدوث مجاعة غير مؤكدة» .لكن الدول المنخرطة والمشاركة في الحرب
على سورية ،ال تريد أن ترى أو تسمع الحقيقة الكاملة ،ألنها تريد أن
تحقق أهدافا ً وغايات مضمرة من وراء أكذوبة الجوع في مضايا.
وبمناسبة الحديث عن الحصار والتجويع ،فإنّ الدول التي استشاطت
غضبا ً على جوع افتراضي في قرية صغيرة ،هي نفسها تمارس منذ
خمس سنوات حربا ً إرهابية ض ّد سورية ،وتمارس حصارا ً اقتصاديا
وماليا ً خانقا ً ضدّها ،فأيّ إنسانية يزعمها «اإلنسانيون الجدد»؟
فيلم مضايا ،يستبطن في طياته تأسيسا ً ممنهجا ً لخلق بيئة تسودها
الضغائن والفتن ،ويندرج في سياق التمهيد لحرب جديدة تستهدف
قوى المقاومة في أمتنا ،وليس إدراج اسم حزب الله على أنه إرهابي في
بيان المجلس الوزاري العربي ،سوى ملمح من مالمح ما يت ّم طبخه في
الدوائر الغربية والصهيونية.
ال شك في أنّ المواجهة ال تزال على أشدّها ،وأنّ هناك سيناريوات
عديدة منتظرة ،لكن ما هو مؤكد ،أنّ الدولة السورية تحقق إنجازات
كبيرة في ميدان مواجهة اإلرهاب وداعميه ،ولع ّل تحرير منطقة سلمى
من المجموعات اإلرهابية مؤشر على قوة وفاعلية اإلنجازات ،كما أنّ
حظوظ األعداء في أيّ حرب قد تشنّ على المقاومة ،ستكون أسوأ من
حظوظهم في حرب تموز .2006

معن حمية

العسكرية» ،مشيرة إلى «أن جواب وزير الداخلية كان أن الوقت غير مناسب
ومن الصعوبة التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع».

التعيينات العسكرية

إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة عند العاشرة من صباح الغد ،برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم للبحث في جدول أعمال من  140بنداً .وجددت
مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إصرارها إدراج بند التعيينات
العسكرية بندا ً أول على جدول األعمال» ،مشيرة إلى «أن المتحاورين في جلسة
الحوار أول من أمس ،أجمعوا على تذليل العقد من أمام مشاركة التيار الوطني
الحر وضرورة تفعيل عمل الحكومة».
أكد الوزير األسبق سليم جريصاتي أن مشاركة تكتل التغيير واإلصالح أو
عدمها في الجلسة الحكومية المقبلة مرهون بمساعي ما قبل الجلسة .وأشار
جريصاتي بعد اجتماع التكتل األسبوعي إلى أنه «لم يتم التوصل إلى حل بعد
في مسألة التعيينات األمنية في المواقع القيادية» ،وقال« :هناك مسعى في هذا
اإلطار عسى أن يؤدي إلى اتفاق».
وأك��د وزي��ر العمل سجعان قزي لـ«البناء» «أن االتصاالت لتذليل العقد
المتعلقة بالتيار الوطني من خالل إجراء التعيينات في المراكز الثالثة الشاغرة
تتوصل إل��ى نتيجة بعد» .ولفت إل��ى «أن عدم
في المجلس العسكري لم
ّ
االتفاق لن يؤثر على جلسة الخميس سواء تغيّب وزيرا التيار الوطني الحر أو
حضرا ،برغم أننا نتمنى أن يشارك الجميع في الجلسة ،ألن المهم هو تفعيل
عمل مجلس الوزراء ،والبنود التي ال تقر في جلسة الخميس يمكن أن تقر في
الجلسات الالحقة  ،فال يجوز أن نشترط وضع كل الملفات في الجلسة األولى
بعد أربعة أشهر من التعطيل».

سالم ليس طرفا ً

وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» «أن جلسة الخميس
ستعقد بجدول األعمال الذي و ّزعه رئيس الحكومة ويضم  140بنداً» .وتحدّث
درباس عن «اتصاالت تجري لتذليل العقد أمام مشاركة التيار الوطني الحر
الذي يشترط إجراء التعيينات العسكرية» ،متمنيا ً أن تصل إلى نتيجة ،ولفت
إلى أن «رئيس الحكومة ت ّمام سالم رفض أن يكون طرفا ً في هذه االتصاالت من
منطلق أنه ليس على خالف مع أحد» ،مشيرا ً إلى «أن الرئيس سالم وضع منذ
اليوم األول لعمل مجلس الوزراء األمور الخالفية جانبا ً وأكد على التوافق».

لجنة االنتخاب ..مكانك راوح

وينتهي تفويض لجنة دراسة قانون االنتخاب نهاية الشهر الحالي .وأكدت
مصادر نيابية مشاركة في االجتماعات لـ«البناء» أن «النقاش ال يزال مكانك
راوح» .ولفتت المصادر إلى «أن األفكار التي ُتطرح ستبقى معلقة بانتظار
التسوية المتكاملة».
إلى ذلك استكملت كتلة المستقبل هجومها على وزير الخارجية جبران باسيل
على خلفية موقفه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة ،واعتبرت أن
عدم التزام لبنان بسياسة اإلجماع العربي هو خطوة باتجاه رهن سياسة لبنان
لمصلحة النظام السوري والمحور اإليراني الذي يعمل على تحقيق أطماعه في
السيطرة والتحكم في المنطقة.
في المقابل اعتبر تكتل التغيير واإلص�لاح عقب اجتماعه األسبوعي «أن
الموقف اللبناني في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يش ِّرف لبنان
يمس بما يس ّمى التناغم
في الحفاظ على المصلحة اللبنانية العليا ،من دون «أن ّ
أو التجانس أو اإلجماع العربي».

تعميق الكذب( ...تتمة �ص)1
إربا ً إربا ً وبالمجازر الوحشية التي لم تف ِّرق بين طفل رضيع وشيخ كبير؟
هل سمع هذا الحلف ورأى مشاهد القتل التي برع اإلعالم األسود في تعميمها
بحماسة شديدة؟ هل ّ
رق قلب هذا الحلف على أطفال العراق من قب ُل الذين ُقتل
منهم الماليين؟ هل ّ
رق قلب هذا الحلف على أطفال اليمن الذين يموتون بالقنابل
األميركية والطائرات السعودية بال ذنب؟ هل ّ
رق قلب هذا الحلف على األطفال
الذين يموتون بالتفجيرات االنتحارية وآخرها تفجير برج البراجنة؟ نعم ،هذا
الحلف واسع الحيل ،ولديه إعالم قوي ويستطيع أن يح ّرك الرأي العام ،ولكن
هذا التضليل الذي تقوده السعودية هذه األيام محتوم الفشل .لقد فاض الكذب
من هذا اإلعالم وفاض الخبث من داعميه الذين ال يأبهون لمن يسرق المواد
الغذائية واألدوية ويبيعها في السوق السوداء ليمأل جيوبه من المال السحت
فيما يرفع من وقت إلى آخر راية اإلسالم؟
الحملة الخرافية ال تصيب إال العقول الرثة .إنسانيتهم الكاذبة لن تنطلي
علينا .وحربهم على الحق خائبة ،ولو لم َ
يبق من الدنيا إال يوم واحد.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
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( .س��ت��م��اي��ة وأرب���ع���ون أل���ف ليرة
لبنانية)
رئيس بلدية يونين
محمد فخر الدين
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها مفوضة
بعقدي بيع سندي تمليك بدل عن ضائع
بحصة نيازي حسن دن��دش بالعقارين
 473و  396جبولة والبجاجة
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون
بعلبك -الهرمل
مايا شريف

