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حمليات � /إعالنات

الكعكي التقى لجنة المواقع االلكترونية

«ال�صداقة الفل�سطينية الإيرانية»
�أحيت ذكرى انطالقة الثورة الفل�سطينية
أق����ام����ت ج��م��ع��ي��ة ال���ص���داق���ة
الفلسطينية  -اإلي��ران��ي��ة ،ف��رع
لبنان ،ن��دوة سياسية بمناسبة
ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية،
حضرها ممثل ع��ن س��ف��ارة دول��ة
ف��ل��س��ط��ي��ن وم��م��ث��ل ع���ن س��ف��ارة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
إض��اف��ة إل��ى ممثلين ع��ن ال��ق��وى
وال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية وع��دد
من المشايخ ومسؤولي اللجان
الشعبية وال��م��ؤس��س��ات األهلية
وحشد من الفعاليات الفلسطينية
في المخيمات.
بعد تقديم من مسؤول «هيئة
ال��ع��م��ل ال��ش��ع��ب��ي» ف��ي الجمعية
إبراهيم أبو ري��اض تحدّث جمال

ق��ش��م��ر ع��ض��و ال��م��ج��ل��س ال��ث��وري
لحركة «فتح» ،مؤكدا ً أن «الثورة
الفلسطينية كانت وستبقى على
طريق المقاومة واالنتفاضة حتى
إنجاز العودة والتحرير» ،مشيدا ً
ب��ـ«ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي��ران
التي انتصرت لفلسطين وشعبها
ال��م��ق��اوم» ،ش��ارح �ا ً «الصعوبات
التي ما زال��ت تواجه الثورة منذ
انطالقتها ومسيرتها الحافلة
ب��ال��ش��ه��داء ،ورغ����م م���ا تعانيه
فلسطين وجوارها من أزمات ال بد
وأن يكون النصر حليفا ً لها».
وب��ع��د م��داخ�لات م��ن الحضور
اختتمت الندوة بتحية لالنتفاضة
المستمرة في فلسطين.

المتحدّثون في الندوة

نقابة المح ّررين ترف�ض «اتحاد الإعالم الريا�ضي»

الشعب الفلسطيني المنتفض والذي يقدم يوميا ً
التضحيات الجسام على مذبح الحرية والكرامة
والعزة وتحرير األرض واإلنسان ،وإنما يصب
في مصلحة الكيان الصهيوني الغاشم المحتل
لفلسطين الحبيبة ويقدم له خدمة مجانية كبيرة
لم يكن يتوقعها بهذا الشكل المنحدر في يوم من
األيام».
ولفتت الجبهة إلى أن «هذا الموقف المتخاذل
لن يثني الشعب الفلسطيني المقاوم «شعب
الجبارين» عن متابعة مسيرة جهاده ونضاله
حتى يعود الحق إلى أهله ،وحتى يتم دحر العدوان
وطرده نهائيا ً عن أرض اإلسراء والمعراج».

أكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ،في
بيان ،رفضها «القرار الصادر عن وزير الشباب
وال��ري��اض��ة تحت رق��م  2016/1/9المتعلق
بتشكيل لجنة «االت���ح���اد اللبناني ل�لإع�لام
الرياضي» ،ألنه يتعارض مع قانون المطبوعات
خصوصا ً المادة ( )77منه التي تحصر تنظيم
الصحافيين في هيئتين مستقلتين هما نقابة
الصحافة اللبنانية ونقابة محرري الصحافة
اللبنانية».
وقالت في البيان« :كلفت النقابة مستشارها
القانوني المحامي انطون الحويس تقديم مراجعة
أمام مجلس شورى الدولة إلبطال المادة  118من

المرسوم  8990وملحقاتها التي تجيز إنشاء
االتحاد اللبناني لإلعالم الرياضي».
وشددت النقابة على «رفضها المطلق إلنشاء
أي تجمع إعالمي وصحافي له هيكلية ذات طابع
نقابي ،بما في ذلك الجمعيات واألندية والروابط
اإلع�لام��ي��ة والصحافية وس���وف ت��ج��ري نقابة
المحررين اتصاالت بكل من وزي��ري الداخلية
واإلعالم لوضع حد إلنشاء مثل هذه الهيئات».
وختمت مؤكدة أن «أب��واب النقابة مفتوحة
أمام جميع المحررين الرياضيين العاملين غير
المنتسبين لتقديم طلبات االنتساب ،والعمل
جميعا ً تحت مظلتها».

يوجه ( ...تتمة �ص)1
دي مي�ستورا ّ
الحريري ال يزال على موقفه من هذا الموضوع بشك ٍل واضح .هذا مشروع
تسوية وطنية ،وإذا تالقت األط��راف على هذه التسوية فمن المؤكد أننا
سائرون به».

الحكومة التي تنتظر جلسة الخميس لحسم التعيينات العسكرية
كاختبار نيات الستعادة وحدتها وتماسكها ،ال ت��زال تنتظر ربع
الساعة األخ��ي��ر قبيل م��وع��د الجلسة الت��ض��اح مصير المبادرات
المطروحة للتفاهم على تعيين أعضاء المجلس العسكري.

هل يعلن الحريري ترشيح فرنجية؟

استقر المشهد الرئاسي أمس ،على حملة ردود بين عين التينة ومعراب
على خلفية كالم نقله زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه جاء فيه:
«هل يريدون حزب الله أن يضع مسدسا ً أو بندقية أو صاروخا ً في رأس
سليمان فرنجية ونبيه بري لينتخبوا مرشحا ً بعينه؟» ،وعلّق رئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»« :إذا ً على أي أساس ميشال
عون هو مرشح  8آذار؟» .لير ّد بري قائالً« :على ذات أسس ترشيحك من
 14آذار» ،ليغ ّرد جعجع مجدداً« :يا دولة الرئيس بري ،ولكن أنا انسحبت
لمصلحة العماد ميشال عون».

مساع فاتيكانية رئاسية
ٍ

تبادل ردود بين عين التينة ومعراب

ماذا يقصد بري؟

ونفت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن يكون الرئيس
بري قد قصد في تصريحه أن ترشيح  8آذار لعون مناورة كترشيح  14آذار
لجعجع ،وأضافت« :أوال ً يجب السؤال ،هل جعجع جدّي في المشروع الذي
طرحه في معراب؟ ثانيا ً فاقد الشيء ال يعطيه ،أي هل جعجع يملك األوراق
كلها التي توصل العماد عون إلى بعبدا؟ ثالثا ً ما هو موقف عون م ّما يس ّمى
الوصايا العشر التي طرحها جعجع في معراب؟».
وأكدت المصادر أن «الرئيس بري ال يزال على موقفه السابق بأن إذا اتفق
األقطاب المسيحيون األربعة األقوياء الذين اجتمعوا في بكركي على مرشح
واحد ،عندها نسير به ،لكن الواقع اليوم أن هناك طرفين مسيحيين هما
حزب الكتائب وتيار المردة غير موافقين على ترشيح عون».
وأبدت المصادر استغرابها من رمي جعجع الكرة على حزب الله ودعوته
للضغط على حلفائه و«هو يعرف جيدا ً أن حزب الله ال يستطيع إلزام
حلفائه بالسير بأي مرشح ،وأن العالقة بين الحزب وحلفائه ليست كما
يريد جعجع تصويرها».
ورجحت المصادر أن يكون مصير جلسة  8شباط المقبل كسابقاتها
ّ
بحسب المعطيات حتى اآلن« ،حيث لم تحسم كل الكتل بعد موقفها،
لكن كتلة المستقبل أعلنت أ ّنها لن تقاطع الجلسة ،ما يعني أن النصاب
السياسي والوطني لن يتأ ّمن في حال مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر
وحزب الله ،وبالتالي فإن الرئيس بري قد يعمد إلى تأجيلها».
وجزمت مصادر عين التينة لـ«البناء» بأن «الرئيس بري لم ولن يعلن
موقفا ً إال بعد جالء موقف الكتل كلها» ،وأشارت إلى أنه «ال يزال هناك م ّتسع
من الوقت لتظهر مؤشرات جدية النتخاب الرئيس».

موجها ً ضد عون
كالم بري ليس
ّ

ولفتت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «كالم بري ردا ً
على جعجع ليس موجها ً ضد العماد عون» ،الفتة إلى أن «ما قاله بري
للوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب خالل لقائهما منذ أيام مغاير
تماما ً عما ُنقل عنه».

لن نذهب إلى جلسة «تهريب»...

وقالت مصادر مقربة من الرابية لـ«البناء» إن ال جديد على صعيد الملف
الرئاسي ،وجزمت أن عون لن يذهب إلى أي جلسة انتخاب يت ّم من خاللها
مرجحة أن يقاطع وزراء التيار الوطني
تهريب اسم غيره وانتخابه رئيساًّ ،
الحر وح��زب الله الجلسة ،موضحة أن ظ��روف المقاطعة الموجبة في
الجلسات السابقة ال تزال قائمة في هذه الجلسة.
وألمحت المصادر إلى أن المساعي لتقريب وجهات النظر بين الرابية
مسعى ما يت ّم بعيدا ً عن األضواء»،
وبنشعي قائمة ومستم ّرة ،وأن هناك
ً
رافضة التكهّن بما ستؤول إليه هذه المساعي.

فتفت :تسوية فرنجية قائمة

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أنه «إذا كان هناك فعالً
انتخابات ،فسنشارك في الجلسة ونص ّر على أن يكون هناك انتخابات،
لكن إذا كان هناك تعيين رئيس للجمهورية ،فنحن لسنا مع فرض رئيس».
وأضاف فتفت بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق« :أن
الرئيس سعد الحريري يسعى من أجل تسوية وطنية ،فكرة التسوية
الوطنية تستند إلى إمكان دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية ،والرئيس
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علي �إبراهيم نزها
		
أبناؤه:
		
		
		
		
بناته:
		

الرفيق الشهيد حسين نزها.
األمين حسن نزها (الكابتن)
مدير شعبة العمليات في عمدة الدفاع.
الرفيق محمد نزها.
الرفيقات :أليسار ،خليلة ،ظريفة ،فاطمة ،سعاد،
زينب وسورية.

شيّع في بلدته النبي عثمان أمس االثنين في  25كانون الثاني.
ُتقبل التعازي في منزل األمين حسن نزها (الكابتن) في النبي عثمان
اليوم الثالثاء وغدا ً األربعاء في  26و 27كانون الثاني.
وفي بيروت ،قاعة الشهيد خالد علوان ـ البريستول يوم الخميس 28
كانون الثاني  2016من الساعة الثانية حتى السادسة مساءً.
البقاء لألمة

الكعكي مع وفد اللجنة

من�سق ( ...تتمة �ص)1
كيري ّ

جبهة العمل �شجبت موقف عبّا�س
شجبت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» في لبنان
برئاسة منسقها العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد
«الموقف الذي أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عبّاس والذي أكد فيه استمراره وتمسكه
بمواصلة ما يُسمى بالتنسيق األمني مع العدو
الصهيوني الغاصب ،واستمرار السلطة في منع
وقمع العمليات الجهادية ضد سلطات االحتالل
وجنودها والمستوطنين المغتصبين لألرض
واإلنسان والمقدسات».
واعتبرت الجبهة في بيان ،هذا الموقف «وغيره
يصب في
من التنازالت ومواقف الذل والمهانة ال
ّ
مصلحة القضية المحقة حتماً ،وال في مصلحة

استقبل نقيب الصحافة عوني
الكعكي وف���دا ً م��ن لجنة المواقع
االلكترونية في لبنان ،وبحث معه
في ميثاق الشرف اإلعالمي المنوي
إعالنه من المواقع االلكترونية.
وض��� ّم وف��د اللجنة :ج���ورج غرة
ع���ن م��وق��ع «ل��ي��ب��ان��ون ف��اي��ل��ز»،
ميشال قنبور عن موقع «ليبانون
ديبايت» ،جو أبو جودة عن موقع
«الجمهورية» ،ربيع سعادة عن
موقع «لبنان  »24وماهر الخطيب
عن موقع «النشرة».

وذكرت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن «الحريري سيعلن ترشيح
فرنجية في االحتفال بذكرى  14شباط بعد أن كان ينوي إعالن ترشيحه
من الفاتيكان خالل زيارة البطريرك الراعي إلى روما ،لكن لقاء معراب جعله
يتريّث وبعدها تم إلغاء الزيارة بشك ٍل مفاجئ من قبل الحريري وفرنجية».
إلى ذلك يغادر وفد من تيار المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة
إلى السعودية للتشاور مع الرئيس الحريري في االستحقاق الرئاسي،
خصوصا ً بعد لقاء معراب وترشيح جعجع لعون.
على صعيد آخر ،وبعد زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى
روما ،من المتوقع أن تبدأ الفاتيكان مساعيها للدفع باتجاه انتخاب رئيس
بأسرع وقت ممكن ،وتؤكد مصادر بكركي لـ«البناء» أن «الراعي التقى مع
البابا على موضــوع الرئاسة بأن تتفق المرجعيات المسيحية واللبنانية
حول مرشح يمثل اللبنانيين واالستعجال في انتخاب الرئيس ،ألن الوقــت
داهــم ال سيما مع تردي األوضاع على المستويين االقتصادي واألمني».
وتنقل المصادر أن «أجواء الفاتيكان إيجابية بتأكيدها أنها ستبدأ بلعب
دور مع كل األطراف الدولية المؤثرة وستقود حملة اتصاالت واسعة مع الدول
إلحداث اندفاعة النتخاب رئيس لكنها لن تقف مع أحد من المرشحين».

في�صل�« :أونروا»
تتجاهل مطالبنا
حيّا عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين علي فيصل في تصريح
أمس «أبناء الشعب الفلسطيني
الموحد
في لبنان على تح ّركهم
ّ
في مواجهة إج���راءات «أون���روا»
التي تنال من صحتهم وكرامتهم
وتعليمهم واغاثتهم».
وأشار الى اجتماع عُ قد في ع ّمان
أمس «خرج من دون نتائج جراء
إص��رار أون���روا على إدارة الظهر
للمطالب الفلسطينية والتاكيد
على االس��ت��م��رار ف��ي إج��راءات��ه��ا،
مما ي��ؤك��د الخلفية السياسية
لهذه اإلج���راءات التي تستهدف
النيل م��ن النسيج االجتماعي
الفلسطيني لالجئين ودفعهم
للمصير المجهول في اطار النيل
من حقوقهم المدنية واالجتماعية
وفي مقدّمتها حق العودة».

ال��ت��ي ق��ال عنها رامسفيلد إن��ه��ا ص���ارت شيئا ً من
الماضي وق��د انتهى زمانها ،م��ع ظهور م��ا س ّماه
ب���أوروب���ا ال��ج��دي��دة م��ن ج��ورج��ي��ا وأوك���ران���ي���ا إلى
رومانيا وتشيكيا وبلغاريا وبولندا ،وتدعو الوثيقة
إلى العودة إلى حظيرة األمم المتحدة كإطار لحفظ
األم��ن والسلم الدوليين ،أم��ا ف��ي ال��ش��رق األوسط
فقد أوصت الوثيقة بانسحاب القوات األميركية من
العراق ضمن عملية سياسية تشاركية مع الجارين
اإليراني والسوري ،من ضمن حوار شامل معهما،
يقوم على االعتراف بإيران نووية ،وبنفوذ إيراني
في أفغانستان والعراق ودور فاعل في أمن الطاقة
والخليج ،وب��ال��ت��وازي االع��ت��راف بمكانة سورية
كالعب إقليمي له دوره في استقرار العراق ولبنان،
وف��ي صناعة السالم العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وما
يستدعيه ذلك من تسليم بأنّ «إسرائيل» باتت عبئا ً
على ال��س��ي��اس��ات األم��ي��رك��ي��ة برفضها االستجابة
ل��دع��وات ق��ي��ام دول���ة فلسطينية عاصمتها القدس
الشرقية ،على األراضي المحتلة العام 1967؛ ومع
ح ّل عادل لقضية الالجئين ينطلق من القرار 194
دعت الوثيقة إلى االنسحاب من الجوالن حتى خط
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ،وم��ن م���زارع شبعا اللبنانية
ضمن مفهوم تالزم المسارين اللبناني والسوري.
 ص�����درت ال��وث��ي��ق��ة ف���ي ت��ش��ري��ن ال���ث���ان���ي منالعام  2006وقامت في وجهها ح��رب مم ّولة من
السعودية ومدعومة من «إسرائيل» ،كان أول نتاجها
وثيقة فريدريك كاغين الصادرة عن معهد «أميركان
إن��ت��رب��راي��ز» ال��داع��ي��ة إل��ى ب��دي��ل ي��ق��وم على تشكيل
حلف بين َمن تس ّميها «دول السنة» و«إسرائيل»،
في وجه ما أسمته بـ«المحور الشيعي» ،معتبرة أنّ
المواجهة ستغيّر الجغرافيا السياسية في الشرق
األوس��ط ،وكان تشيني يومها الراعي لإلعالن عن
الوثيقة ،التي أطلق عليها اسم «النهوض» وشهدت
وسائل اإلعالم األميركية سجاالت ومناظرات بين
مناصري الوثيقتين ،وك��ان ج��ون ماكين المرشح
الرئاسي الجمهوري المدعوم م��ن الرئيس بوش
وفريقه في وجه المرشح الديمقراطي باراك أوباما
المدعوم بصورة رئيسية من السناتور كيري الذي
خسر انتخاباته عام  2004في وجه بوش بتعاون
اللوبيات «اإلسرائيلية» مع التشكيالت الجمهورية
بتمويل من السعودية ،وهي السعودية ذاتها التي
زاره��ا كيري قبل يومين ،والسعودية ذاتها التي

شكل السجال حولها نصف حملة كيري االنتخابية
عام  2004باعتبارها المصدر الرئيس لإلرهاب
ال���ذي ي��ه��دّد ال��ع��ال��م .وف���ي ق��ل��ب ه���ذا ال��س��ج��ال بين
وث��ي��ق��تَ ْ��ي كاغين وبيكر هاملتون كتب ك��ي��ري في
«واشنطن بوست» مقاالت عديدة تدافع بصورة
رئيسية عن مبدأ الحوار مع ك ّل من إيران وسورية،
كضرورة استراتيجية لحماية المصالح األميركية.
وفي قلب هذا السجال زار كيري يرافقه السناتور
كريس دود سورية والتقى الرئيس بشار األسد في
كانون األول من العام  ،2006وكانت مقالته األه ّم
دفاعا ً عن هذا الحوار في «واشنطن بوست» إضافة
إلى مقالته األخرى دفاعا ً عن الحوار مع إيران في
الصحيفة نفسها في أيار .2008
 ك��ي��ري ال���ذي رع��ى وت��اب��ع ال��ت��ف��اوض الشرسب���اس���م إدارت�������ه م���ع إي�������ران ،وض����ع ن��ص��ب عينيه
ال��وص��ول إل��ى التفاهم ،وه��و ال��ذي خ��اض أشرس
الحروب السياسية واإلعالمية والدبلوماسية ض ّد
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ،ي��خ��وض حروبه
هذه من ضمن السعي للوصول إلى أفضل شروط
التسويات لحساب بلده ،وهو بذلك يضع فلسفته
السياسية التي تح ّولت إلى عقيدة عنده ،كما يقول
ت��اري��خ��ه ،أم���ام االم��ت��ح��ان إلث��ب��ات األهلية والقدرة
على صناعة السياسة ،بصورة أفضل مما أظهرته
سياسات خصومه ومنافسيه من معسكر ماكين
وبوش وتشيني ورايس وسواهم.
 زي���ارة كيري إل��ى ال��ري��اض ج��زء م��ن مشروعكيري نحو سورية لكنها أيضا ً جزء من رؤية كيري
للسعودية نفسها ،واأليام المقبلة ستحمل الكثير مما
يؤكد نهاية الحقبة السعودية في حساب المصالح
األميركية العليا ،وم��ا يشير إل��ى أن ت��ذ ّوق التعاون
م��ع إي���ران وثمراته الطيبة ،س��وف يخ ِّفض رصيد
«إسرائيل» والسعودية أميركيا ً إلى أدنى الحدود.
 َم��ن يتابع سيكتشف أنّ ما يجري أمامنا منموسكو إلى عواصم أوروبا ،وتجاه إيران وسورية،
وكذلك تجاه السعودية و«إسرائيل» وتركيا ليس إال
نسخة من َّقحة من وثيقة بيكر هاملتون في مرحلة ما
بعد تطبيق وثيقة كاغين لمشروع فتنة سنية شيعية
كان ُي��راد عبرها تثبيت حكم «اإلخ��وان المسلمين»
وتشريع التحالف مع تنظيم «القاعدة» ،والساحة
الفاصلة بين الوثيقتين كانت الحرب في سورية.
ناصر قنديل

تسوية التعيينات لم ُتحسم

حكومياً ،ف��إن أي صيغة للتسوية على صعيد ملف التعيينات في
المجلس العسكري لن ترشح حتى اآلن في ظل معلومات متضاربة،
بانتظار إنضاج المساعي حتى جلسة الخميس ،فقد أكدت مصادر رئيس
الحكومة تمام سالم لـ«البناء» أن «االتصاالت مستم ّرة حول موضوع
التعيينات وأن ال شيء محسوم حتى الساعة ،وإن كان سالم يأمل التوصل
إلى نتائج إيجابية».
وردا ً على س��ؤال حول مصير جلسة الخميس وحضور وزراء التيار
الوطني الحر وحزب الله ،في حال لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية
للتعيينات ،أجابت المصادر أن «األمور في إطار االتصاالت والتنسيق بين
رئيس الحكومة ووزراء التيار وحزب الله بالنسبة لجلسة الخميس».

جلسة الحوار الثنائي في عين التينة

انعقدت جلسة الحوار الـ  23بين حزب الله وتيار المستقبل مساء أمس،
في عين التينة ،بحضور المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله الحاج
حسين الخليل ،والوزير حسين الحاج حسن ،والنائب حسن فضل الله عن
الحزب ،ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد
المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل .كما حضر الجلسة
الوزير علي حسن خليل.
وأوضح البيان الصادر عن الجلســة أنه «جــرى بحــث النقاط الخالفية
بين األط��راف وسبل معالجتهــا في إط��ار النقــاش السياسي الهادئ
والمســؤول ،بما يحفظ ويع ّزز السلم األهلــي .كما جرى التفاهم على
تفعيــل عمل الحكومة وإعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس».

هل يعبر الجميع ( ...تتمة �ص)1
على الوطن والمنطقة ،بل في ك� ّل آن يجب السعي إل��ى ح� ّل المشكالت
والخالفات عبر الحوار ،فقد نال اللبنانيون نصيبهم من األخطاء والخطايا
وارتكبوا بحق بعضهم البعض ما يكفي ليسقط الوطن في حروب متتالية
وصراعات لم تخدم سوى أعداء لبنان .فلماذا علينا أن نخاف من التفاهم وال
نخاف ممن يريد أن يمأل حياة اللبنانيين بالفتنة والشقاق والكراهية؟
ثانيها :إنّ أيّ اتفاق بين المك ّونات اللبنانية يقوم على معاداة الكيان
الصهيوني والتكفير اإلرهابي مكسب كبير للبنان ولسيادته ووحدته.
ولطالما كانت خاطئة التقديرات القديمة بأن تكون «إسرائيل» هي حامية
بعض القوى اللبنانية أو المسيحيين ،ولكننا اليوم نشهد إجماعا ً مسيحيا ً
ولبنانيا ً على هوية العدو األخطر للبنان والعرب ولشعوب المنطقة.
ثالثها :إنّ مسألة انتخاب رئيس للجمهورية تتطلّب أن يعمل اللبنانيون
بعيدا ً عن التناقضات اإلقليمية ،وأن يبحثوا عن مصلحتهم ومصلحة
بلدهم.
رابعها :إنّ ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون يعني سياسيا ً تراجعا ً
كبيرا ً لقوى  14آذار ،إنْ لم نقل انهيارا ً لهذه القوى التي لم ُت ِ
صب ك ّل خياراتها
التي راهنت عليها داخليا ً وإقليمياً.
وبالتالي :يمكن فهم المعادلة الحالية للدكتور جعجع ال على قاعدة
اإلحسان واالقتناع ،وإنما على قاعدة التموضع والح ّد من الخسائر التي
تسبّب بها حلفاؤه.
خامسها :إنّ الدكتور جعجع هو من جاء إلى خيار (حزب الله) الذي
أثبتت األي��ام صوابية خياراته ونجاح صبره ودق��ة نظره إل��ى األم��ور
الداخلية واإلقليمية ،وحتى لو لم تحسم العملية االنتخابية في األسابيع
المقبلة ،فلن يكون الحزب واقعا ً تحت ضغط الحدث الجديد في معراب ،بل
سيكمل االنتظار حتى يتوافق الجميع على العماد عون رئيسا ً لمصلحة ك ّل
اللبنانيين.
لقد كان األمس مضيعة للوقت ،والبقاء في الغد على هذه الحال مغامرة
في المجهول ال ضرورة لها ،فالمطلوب أن يأتلف اإلجماع المسيحي حول
مرشح واحد لينتقل بعدها إلى بقية المك ّونات بأن يعبر الجميع حائط
الخوف إلى المسؤولية التي فيها المصير والمستقبل لك ّل اللبنانيين بعيدا ً
عن الحساسيات الشخصية التي إنْ استمرت عند البعض مسيطرة على
خياراته ،فمعنى ذلك أنّ االنتخاب سيبقى معطالً ومعه البلد بأجمعه.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

دخان جنيف ( ...تتمة �ص)1
في زيوريخ حقيقة أثبتت أن تلك اإلرادة هي
التي تحكم في نهاية المطاف السقف الفعلي
للجهد الدولي ،وليس أي شيء آخر.
ففي الوقت الذي كان فيه المبعوث األممي
يجيب على الكثير من األسئلة المعلقة على
قوائم االنتظار ،كانت هناك إجابات غائبة أو
مغيّبة ،بعضها بحكم األم��ر الواقع ،وكثير
منها بحكم الرغبة لدى الالعبين الدوليين
ف��ي إب��ق��ائ��ه��ا خ���ارج س��ي��اق ال���ت���داول ،حيث
العراقيل والعقبات ال��ت��ي ت��ح��دّث عنها دي
م��ي��س��ت��ورا ب��ش��ك��ل ع��اب��ر ك��ان��ت ك��اف��ي��ة لفهم
ال���دواف���ع وال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��ح��دد س��ق��ف أي
ت��وق��ع��ات مستقبلية ،وإن ل��م تحسم حتى
اللحظة شكل الخيارات البديلة ،وإلى أي حد
تترجم فعليا ً على أرض الواقع لغة الحزم
الدولية.
ال��رس��ال��ة ال��م��ح��س��وم��ة ،ورب��م��ا الوحيدة،
ال��ت��ي ك��ان��ت ح��اض��رة ف��ي ح��دي��ث المبعوث
األممي ،ج��اءت في تعليقه على من حاولوا
ف����رض ال���ش���روط ال��م��س��ب��ق��ة اس���ت���ن���ادا ً إل��ى
ت��ج��ارب ال��م��اض��ي ،حين اعتقد أن��ه��م فهموا
اآلن!! ل��ك��ن ،ه���ذا م��ا ي��ف��ت��رض أن ينسحب
أيضا ً على التجربة األممية التي أخذت في
كثير من األحيان بتلك الشروط ،التي كانت
ت��ق��ف أو وق��ف��ت خ��ل��ف م��ا آل���ت إل��ي��ه جوالت
الجهد السابق.
وإذا كان من المحسوم على األق��ل مبدئيا ً
أن م��ا ظهر م��ن دخ��ان أبيض يشوبه الكثير
من تلك البقع الداكنة ،وتحول دون��ه عقبات
وعراقيل إضافية طفت على السطح في ربع
الساعة األخير ،بالرغم من محاولة تجاهل
ما صدر من السعودية وإن لم ُيعلن ،فإن ما
تعنيه من إسقاطات ..وم��ا تنطوي عليه من
دالالت يمكن أن ينسحب أيضا ً على الموقف
ممن تحركهم األصابع السعودية أو تضعهم
على قوائمها التفاوضية ،في إش��ارة إلى ما
تس ّرب من لغة استخدمها كيري في حديثه
مع الطاقم المستنسخ سعودياً.
ورغ���م أن ك��ي��ري ع��اد لينفي م��ا ك��ان��ت قد
س ّوقته ألسنة م��ن داخ��ل ذل��ك الطاقم ،فإن
المعطيات التي يمكن االستدالل عليها من
خالل حديث دي ميستورا حتى اآلن ،تشي
بأن الطريق ما كان ليسلك نحو جنيف لو لم
تكن دبلوماسية الهاتف الروسية األميركية
قد حطت رحالها على تنفيذ ما تم االتفاق

عليه رغم التفاوت في سقف االلتزام.
ق���د ي��ك��ون م���ن ال��م��ب��ك��ر ال���ج���زم بحيثيات
وأبعاد ما ذهب إليه الجهد الدولي ،وحجم
الثغرات التي بقيت من دون إغ�لاق ،نتيجة
مماحكات المتضررين من انطالق المسار
السياسي ،فإنه على األقل يمكن فهم بعض
من األسباب التي تبقي ما كان منتظرا ً على
القائمة ذاتها ومن دون تعديل ،مع اللوائح
لحقة بها ،وهي التي أفصحت عنها على
ال ُم َ
األق���ل م��واق��ف وت��ص��ري��ح��ات متباينة تبقى
سارية المفعول حتى لحظة االنعقاد الفعلي
ل��ل��م��ح��ادث��ات وان��ط�لاق��ه��ا ف���ي ج��ن��ي��ف ي��وم
الجمعة المقبل.
لكن ما أقدم عليه المبعوث األممي يصلح
ع��ل��ى األق����ل م���ن ن��اح��ي��ة ال��ش��ك��ل أن يكون
مقياسا ً أو معيارا ً تتعاطى معه المقاربات
الدولية الباحثة عن الحل السياسي ،بحيث
ي��ت��م ت��ج��اه��ل م��ا ي��ص��در ع��ن ال��س��ع��ودي��ة من
رع��ون��ة وح��م��اق��ة ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن ساعة
التوقيت الدولي ،على أن يتم تطويرها إلى
ال��م��ض��م��ون ،ل��ت��ك��ون أي��ض��ا ً ه��ي ذات��ه��ا على
م��ن يأتمر ب��أوام��ره��ا ،وم��ن يمثل وجودها
اإلرهابي على طاولة جنيف ،حيث التهديد
ال���ذي ُي��ط��ل��ق��ه ب��ع��ض م��رت��زق��ت��ه��ا ب��ي��ن الفينة
واألخ����رى يعكس ح���دود وم��س��اح��ة الخطر
الذي تمثله السعودية ومن تسعى ليكونوا
على قائمتها تلك.
ج��ن��ي��ف ..رب��م��ا خ��ط��ت ال��خ��ط��وة م���ا قبل
األخيرة حين بدا الدخان األبيض بالتصاعد
ن��ح��و اس��ت��ك��م��ال أوراق وأدوات حضورها
على ج��دول البحث ع��ن المسار السياسي
المنتظر ،وب��ات��ت روزن��ام��ة الحل المطلوبة
متوائمة أو متوافقة في كثير من تفاصيلها
م����ع م����ا ي���ف���ت���رض أن ت���ف���رزه���ا ال���ق���اع���ات
ال��س��وي��س��ري��ة م���ن ح��ص��ي��ل��ة أول���ي���ة للجهد
الدولي ،لكنها ستبقى على تناقض واضح
وجلي ،قبل أن تفتح أبوابها مع اصطفافات
ّ
ناتجة ع��ن دخ��ان س��ع��ودي أس��ود يتصاعد
عبر تحريك أج��ن��دات م��ا ه��و خ��ارج القاعة،
وم��ح��اول��ة توطينه داخ��ل��ه��ا ليكون الصوت
ّ
المعطل ،أو من خالل طروحات مستنسخة
م��ن ت��ج��ارب س��اب��ق��ة ك��ان��ت م��ق��ب��ل��ة بالبريد
األميركي المضمون ،في ش ّد عكسي للعودة
إلى المربع األول!
علي قاسم

�إعالنات ر�سمية
بلدية بالط
اعالن تلزيم
أع��م��ال جمع النفايات ضمن النطاق
البلدي لبلدية بالط وتوابعها
تعلن بلدية بالط وتوابعها عن إجراء
مناقصة عامة لتلزيم أعمال جمع النفايات
ضمن ال��ن��ط��اق ال��ب��ل��دي ،وذل���ك ف��ي تمام
الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر يوم
االثنين الواقع فيه  2016-2-22في مركز
البلدية.
ع��ل��ى ال��راغ��ب��ي��ن ب��االش��ت��راك ف��ي ه��ذه
المناقصة سحب دفتر الشروط الخاص
رقم  2014/2195ابتداء من يوم الخميس
ال���واق���ع ف��ي��ه  2016-2-4ل��ق��اء مبلغ
/1.000.000/ل.ل .مليون ليرة لبنانية.
إن مهلة تقديم العروض لدى البلدية
تنتهي عند الساعة الرابعة عشرة من يوم
الخميس الواقع فيه  ،2016-2-18على أن
يتم فض العروض يوم االثنين الواقع فيه
 ،2016-2-22الساعة الثانية عشرة في
مكتب رئيس البلدية.
رئيس بلدية بالط وتوابعها
بولس جرجس القصيفي
التكليف
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الجامعة اللبنانية كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية
الفرع الثاني
اعالن
ت��ج��ري لجنة ال��م��زاي��دات ال��ع��ام��ة في
الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية لتلزيم
استثمار استراحة ،لصالح كلية اآلداب
والعلوم االنسانية -الفرع الثاني على
اساس سعر يقدمة العارض وذلك في مبنى
االدارة المركزية للجامعة اللبنانية المبنى
الزجاجي -مقابل المتحف ،اليوم االربعاء
الواقع فيه/ 17شباط 2016 /الساعة
 13:30الثالثة عشرة والنصف لصالح
الجامعة اللبنانية -كلية اآلداب والعلوم
االنسانية -الفرع الثاني.
تقدم العروض لالشتراك في المزايدة
العمومية وف��ق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ال��ذي يمكن االط�ل�اع والحصول
عليه لدى أمين سر كلية اآلداب والعلوم
االنسانية -الفرع الثاني
مكتب أمين السر :ريتا كلاّ سي
العنوان :الفنار
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال��ع��روض وطلبات
االشتراك في المزايدة العمومية الى قلم
ال��دائ��رة اإلداري����ة المشتركة ف��ي رئاسة
الجامعة اللبنانية وذل���ك قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
اليوم المحدد إلجراء المزايدة وذلك اثناء
الدوام الرسمي.
بيروت في  20كانون الثاني 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
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