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حمليات � /إعالنات

�إطالق الت�شيكيين المخطوفين ً
ليال

«القومي» ي�شيّع في الح�صن
الرفيق المنا�ضل مروان حديد
شيّعت منفذية الحصن في الحزب السوري القومي
االجتماعي وأهالي منطقة الحصن الرفيق المناضل
مروان عزيز حديد في مأتم حزبي وشعبي ببلدة عمار
الحصن.
شارك في التشييع إلى جانب زوجة الفقيد الرفيقة
راغدة يازجي والعائلة ،عضو المجلس االعلى بشرى
م��س��وح ،منفذ ع��ام الحصن غضفان ع��ب��ود وأع��ض��اء
هيئة المنفذية وع���دد م��ن أع��ض��اء المجلس القومي
ومسؤولي الوحدات الحزبية وجمع كبير من المواطنين
والقوميين.
ت��رأس صالة الجنازة قسيس الكنيسة وتحدّث عن
صفات الراحل وما تحلى به من أخالق حميدة .
وأدّى القوميون تحية الوداع للرفيق الراحل .ثم تقبّلت
العائلة والمنفذ العام التعازي.
يذكر انّ الرفيق مروان حديد انتمى الى الحزب عام
 ،1955وشغل عدة مسؤوليات في مديرية مرمريتا ثم
سافر الى انتيغوا (البحر الكاريبي) عام  1988حتى
عام  2000حيث شغل هناك مسؤولية مفوض مركزي.
جسد الرفيق الراحل طيلة حياته المناقب القومية
االجتماعية وك��ان مثاال ً للقومي االجتماعي المؤمن
وال��ع��ق��ائ��دي ،وق��د ن��ال وس��ام ال��واج��ب ف��ي – 12 - 2
.2005

قتيل و 5جرحى في �إ�شكال بطرابل�س
سقط مساء أمس ،قتيل سوري يدعى أحمد عبد الرحمن ،و 5جرحى ج ّراء إشكال
تطور إلى إطالق نار بين شبان من آل الصبقجي وآخرين من آل م��راد ،في منطقة
الجسرين والبرانية في طرابلس.
وحضرت وحدات من الجيش إلى مكان الحادث ،وضربت طوقا ً أمنيا ً وأوقفت 6
أشخاص والبحث جار عن آخرين.
ونقل كل من الجرحى دعاء عبد المنعم مرابع ،كنان عزام أحمد األحمد ورشاد فاروق
قيسانيإلى المستشفى الخيري اإلسالمي .كما نقل الجريحان محمد سالم وعبد الفتاح
الدواليبي إلى المستشفى الحكومي في طرابلس للمعالجة.
من جهة أخرى ،وقع إشكال فردي على خلفية مادية بين شبان من بلدة مجدال
وآخرين من بلدة الحصنية في عكار عند مفرق برج العرب  -برقايل ،تطور إلى إطالق
نار في الهواء من قبل أحد األشخاص من دون وقوع إصابات.
وحضرت األجهزة األمنية المختصة إلى مكان الحادث ،وعملت على تطويق اإلشكال
ومالحقة مطلق النار.
على صعيد آخر ،أفادت «الوكالة الوطنية لإلعالم» أنه تم ،مساء أمس إطالق
التشيكيين الخمسة الذين كانوا خطفوا على طريق كفريا  -البقاع الغربي في تموز
الماضي وتسلمهم األمن العام اللبناني.

المجامالت ال ت�صنع ( ...تتمة �ص)1
جانب من الحضور في الكنيسة

تحية الوداع للرفيق الراحل

ً
قتال بـ«الن�صرة» وتهجيراً بعر�سال بعد ال�سيطرة
«داع�ش» يُمعن

عائلة يعقوب :الأبواب مقفلة
و�سيكون لنا موقف

م�صدر �أمني لـ«البناء» :الخيارات �ض ّيقة
ونتعامل مع الواقع لحماية ال�سيادة
البقاع  -أحمد موسى
َ
علمت «البناء» َ
رفض
أن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
وَساط ًة إلنها ِء االقتتالِ مع «جبه ِة النصرة» اإلرهابية
في جرو ِد عرسال ،مهدِدا ً
بذبح أسرى «النصرة» لدي ِه ما
ِ
ُ
المعارك َ
بين
لم تسلمه األخيرة عناصره .لكن كيف بدأَت
التنظيمينِ اإلرهابيين ،وماذا أحد َثت على األرض؟
قبل الدخول في مجريات اﻷحداث الميدانية ماذا عن
الخريطة الجغرافيا لتموضع التنظيمين اﻹرهابيين:
جغرافيا« :جبهة النصرة» محصورة ببقعة جغرافية
من اﻷودية والجرود الضيقة جنوب وشرق عرسال ،أما
«داعش» فيتواجد في مساحة جغرافية أوسع تمت ّد من
جرود رأس بعلبك إلى الجرود الشمالية لعرسال.

المعركة بدأها «داعش»

جانب من االعتصام في جامع الصفا
أعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب في بيان أنها «منذ
أكثر م��ن عشرة أي��ام استجابت عقيلته ل��دع��وة رئيس
المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير
قبالن ،بفك االعتصام من مسجد الصفا ،حيث تلقت وعدا ً
من لجنة العلماء المكلفة من المجلس ،العمل مع المعنيين
إلخالء سبيل ابنها البكر النائب السابق حسن يعقوب في
أسرع وقت ،وكانت قد أمهلتهم أسبوعا ً إلى عشرة أيام ،رغم
اقتناعنا بأن األمر يتطلب مكالمة هاتفية واحدة ،فكان ذلك
على أمل أن يستطيعوا رفع المظلومية ع ّنا التي وقعت منذ
تغييب اإلمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب واألستاذ
عباس بدر الدين ،ويستدركوا أن باعتقالهم للنائب السابق
حسن يعقوب قد اعتقلوا المغيبين والمقاومة والمحرومين

في سجون وطنهم».
وأضافت« :توجهنا خالل هذه الفترة إلى السيدة فاطمة
الزهراء فحضر السيد كاظم الموسوي من مدينة قم المقدسة
ونظمنا مجالس عزاء في الليالي الفاطمية التي تزامنت مع
فك االعتصام في كل من مسجد الصفا في العاملية ،مسجد
اإلم��ام الحسين ،مسجد اإلم��ام الكاظم ،ومسجد اإلم��ام
الباقر ،مسجد اإلمام الحسن ،وجمعية العيش والتكافل في
الضاحية الجنوبية وفي مناطق عدة في البقاع».
وختمت« :يا لالسف ،إلى تاريخه لم نتلق أي تقدم،
وعلى ما يبدو أن األبواب مقفلة ،لذلك سيكون لنا موقف في
هذا الخصوص ،وحان الوقت لكي يتحمل كل األطراف في
هذه الطائفة مسؤوليتهم».

سير المعركة الدائرة منذ أيام بين تنطيمي «النصرة»
و»داعش» في جرود عرسال بدأها اﻷخير بهجوم واسع
على جملة من المواقع ونقاط «النصرة» في خربة الحصن
وحرف وادي الدب وخربة حمام والزمراني ومعبر ميرا
لتتوسع مع توسع احتدام المعارك باتجاه وادي الخيل
ّ
وخربة العويني والمالهي واللزاب وجرود الجراجير.
وقد نجح «داع��ش» بالسيطرة على مواقع ونقاط
«النصرة» في سرج العجرم وخربة الحمام ما بين وادي
حميد وسهل العجرم؛ وبعد أن تكبّد الطرفان خسائر
في األرواح والعتاد وأسرى؛ إال أن «داعش» تف ّوق على
«النصرة» وأصبح على تماس مع منطقة المالهي التي
يبدو أنها أوشكت على السقوط بيد «داعش» ليسيطر
اﻷخير على امتداد وادي حميّد ومرتفعات الزمراني
مرورا ً بخربة الحمام وسرج العجرم.
عشرات القتلى ومثيلها من الجرحى واألس��رى؛
ووساطة شيخ «النصرة» أبو طاقية لم تفلح ،وبعد
سيطرة «داعش» على «النصرة» وقضم تمدّدها إلى
الداخل العرسالي «شعر الوسيط بالحرج واختفى
عن اﻷنظار».

مشهدية احتدام المعركة

المشهد انجلى ليكون أكثر تعقيدا ً خاصة مصير
مدينة عرسال التي أصبحت مع التمدد الداعشي بحكم
الساقطة عسكريا ً والمسيطر عليها بالنار والحديد
وتهجير أهلها بعد أن أصابهم ما أصابهم من تهجير
وقتل على يد «النصرة» في قتال أوقع عشرات القتلى
والجرحى واﻷسرى.
ووف��ق مصادر خاصة لـ«البناء» ،ف��إن ه��ذا القتال
الذي باشره «داعش» بدأ بعد شعور األخير بتضييق
«ال��ن��ص��رة» الخناق على التنظيم وتحويل عرسال
ومخيمات النزوح السوري فيها إلى معسكرات تجنيد
مقاتلين لمصلحتها؛ واتهام «داعش» للنصرة بالسيطرة
على مقدرات الحياة والمؤن لدى النازحين واﻷسلحة
ومستودعاتها؛ وتأليب الداخل العرسالي ضد الجيش
اللبناني واستهدافه.

 ..للسيطرة على عرسال

وال��س��ؤال إل��ى أي��ن تتجه المعركة بين التنظيمين
اﻹرهابيين والتي يبدو أنها مستمرة وسط احتدام قاس
بين الطرفين وأي مصير ينتظر عرسال وجرودها؟ وأي
مخطط مرسوم؟
معنيون بسير المعركة على المستوى الجغرافي
والعسكري الميداني قالوا لـ«البناء»« :الخيارات أمامهم
ضيقة بعدما أقفلت المقاومة والجيش السوري كل
المعابر والمنافذ الحدودية والجيش اللبناني والمقاومة
من الجهة المقابلة».
يضيف مصدر عسكري رفيع لـ«البناء»« :إن ما
قام به داعش هو شكل من أشكال السيطرة الميدانية
عسكريا ً ولوجستيا ً وحتى سياسيا ً على عرسال لتكون
بديلة عن قرارات صعبة في المرحلة المقبلة لو تمت».
ويشير المصدر إلى «أن هذا األمر ال يمكن القبول به،
وعلينا محاكاته وفق سيادة الدولة وحفظ وصون
حدودها».

على تفاصيل المشهد ،وما يستتبعه من صيغ قابلة للتفسير المزدوج وح ّمالة
أوجه ،وفق اتجاهات تدعو في نهاية المطاف إلى إثارة الشكوك في األبعاد
التي تنطوي عليها من جهة ،والتداعيات التي يمكن أن ُتبنى عليها من جهة
أخرى.
فممارسة أقصى درجات البرود في ردّات الفعل على مماطلة المعارضات
اآلتية بوصايا السعوديين وأوامر األميركيين يعيد رسم إشارات استفهام
كبرى على أدا ٍء بات يضيّع الوقت على تفاصيل وصلت ح ّد إدراج اللقاءات
في باب المجاملة ،والتي قرأتها المعارضات وفق تصريحات الناطقين
المتعدّدين باسمها على أنها خضوع مباشر لشروطهم ،وهي رسم بياني
لخطوط تتقاطع وتبني عليها ما يمكن أن يشكل عكازا ً سياسيا ً
متفجراً،
ّ
يحمل في طياته الصاعق المنتظر لتفجير الجهد الدولي ،أو إعادة صياغته
توجهات األجندات التي نسقتها قوى إقليمية ودولية ال تريد للمسار
وفق
ّ
السياسي أن ينطلق.
فالمجامالت ..ربما تصلح في اللغة الدبلوماسية ،وربما كانت جزءا ً
من مفرداتها ،وأحيانا ً من خطواتها البروتوكولية ،وقد تكون شائعة بلغة
التقريب بين األفرقاء ،لكنها في حقائب األمر الواقع تصبح أقرب إلى لغة
التعطيل والتسويف ،وجزءا ً من لعبة التفخيخ ،فعندما تتعلق بالوقت الذي
يضيع في فراغات من التشتت يكون لها توصيف آخر ،وعندما تكون سببا ً
مباشرا ً أو غير مباشر لكثير من التأويالت تتح ّول إلى مصيدة سياسية ال
تكون دائما ً بريئة مما يعلق بها من إضافات ،سواء جاءت بالمصادفة أم كانت
بحكم التراكمات التي أتخمتها.
عند هذه النقطة كانت التساؤالت المريبة من الخروق المستمرة التي
مارستها معارضات الرياض للوقت وللبروتوكول ولالتفاقات المعقودة مع
المبعوث األممي ذاته ،قد طفحت من الكيل األممي ،وجاءت التسريبات الموازية
واللغة التصادمية المحمولة بألسنة ال تعبّر عن تلك المعارضات ،بقدر ما
تعكس وجهة نظر الدول الراعية لها ،سواء أكان تمويالً أم توجيها ً ومساندة،
عبّرت عنها لقاءات التنسيق في السفارة الفرنسية وتوافد العشرات من خبراء
االستخبارات الغربية إلدارة الكلمات التي تنطق بها تلك المعارضات.
ما يعنينا بالفعل ..أنّ التو ّرم في حالة المجاملة أفقد الدور األممي الكثير
من أوراقه التي اعتمدها في مقارباته ،حتى عندما أعلن بدء المحادثات  -رغم
التأخير _ وربما يقف في جزء منه خلف تجميدها الذي كان فرض حضوره
على معطيات المشهد ليكون موازيا ً من حيث المبدأ لحالة التعطيل التي
مارستها تلك القوى ،عندما استنفدت آخر ما في جعبتها بلعبة الشروط
المسبقة ،فانتقلت في اليوم التالي إلى ش ّد الحبال الباحثة من خاللها عن
أرباح المبازرات السياسية ،لتكون قطافا ً تحاول من خالله أن تشتري رصيدا ً
ولو كان افتراضيا ً وغير متاح صرفه شعبيا ً أو سياسياً.
المجاملة ال تصنع مساراً ..وتحديدا ً في مسائل تبدو متحركة ومنزلقة،
وفي قضايا جوهرية وحساسة تعني وجود وطن ومصير شعب ومواجهة
إرهاب يشكل خطرا ً على الجميع ،وباعتراف الجميع ولو مواربة ،أو بصيغة
المداراة لرعاته ومم ّوليه ،حيث المجاملة تكون شراكة ولو غير مقصودة.
األخطر ما يت ّم تداوله وما تكشفه الكواليس واألروقة السويسرية الممتدة
أبعد مما هو قائم في جنيف ،تحديدا ً في ما يتعلق بالمجامالت وما تحمله من
أفق تسويف غايته تقطيع المزيد من الوقت ،حتى أنّ اإلعالن األممي عن البدء
الفعلي للمحادثات ليس هناك ما يشاطره في تلك األروقة التي تغلب عليها
لغة شديدة التشاؤم والسوداوية وتضع الطاولة على أرجل متفجرة وتقف
على أرضية مفخخة قابلة لالنفجار في أي لحظة ،وهي ربما كانت كلمة الس ّر
التي أرادها رعاة اإلرهاب وداعموه أن ينطقوا بها أو يتفقوا على مفرداتها ،ولو
اقتضى األمر أن تكون بلغة جنيف أو مرادفة لها.

علي قاسم

دي مي�ستورا يدور حول نف�سه ( ...تتمة �ص)1
الذي يتز ّعمه صالح مسلّم والذي سيصير التشكيل
المسلح األول في المعارضة بعد إخ��راج جيش
اإلسالم وأحرار الشام من بين صفوفها من جهة
أخ��رى ،وقبل أي��ار تقول مصادر متابعة سيبدو
صعبا ً توقع البدء بروزنامة الح ّل السياسي ،ما
يعني أنّ التعويل سيبقى على الميدان وما يفرضه
الجيش السوري من وقائع تتكفل بتسريع حسم
ما يبقى عالقا ً في طريق االنطالق.
دي ميستورا ال��ذي أعلن بدء العمل الرسمي،
بعملية جنيف ،وال�ت�ق��ى وف��د جماعة الرياض،
سيلتقي اليوم بالوفد السوري الرسمي ،وهو
يعلم أن��ه ال يفعل س��وى أخ��ذ ال�ص��ور التذكارية
ي��وم�ا ً ب�ي��وم بانتظار ح��دوث األه ��م ،وح�ت��ى ذلك
التاريخ سيكون منشغالً بابتكار خطوات إعالمية
بمساع إغاثية ومبادرات إنسانية متف ّرقة
كالقيام
ٍ
تمأل الفراغ وال تستدعي أصالً انعقاد جنيف.
لبنانياً ،بعد كالم النائب سليمان فرنجية الذي
وض��ع خ�ط��اب األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه السيد
نصرالله كعنوان إلعادة ترتيب بيت الحلفاء ،بما
يعيد ترشيح العماد ميشال ع��ون إل��ى الواجهة
كمشروع رئ��اس��ي تلتقي عليه ق��وى الثامن من
آذار ،أم�لاً بسعي لض ّم الرئيس سعد الحريري
إلى هذا المشروع ،برزت عناصر متعاكسة على
مؤشر الحركة على خط عون الحريري ،فوزير
مساع جدية
الخارجية جبران باسيل ،كشف عن
ٍ
إلحياء تفاهم الحريري عون الذي كاد ينتهي قبل
ص��دور الفيتو السعودي بوضع خطة وصول
عون إلى بعبدا والحريري إلى السراي ،بينما كان
الشريك المنفعل والمفترض في ترشيح عون
الذي تمثله القوات اللبنانية يكشف تأكيدا ً لما قاله
النائب فرنجية عن فيتو وضعته «ال�ق��وات» على
ترشيح العميد شامل روكز لقيادة الجيش كواحد
من شروط قبولها بترشيح فرنجية للرئاسة ،ما
يعني أنّ الموقف مع عون جاء ضمن استدراج
ع � ��روض ،ول �ي��س ول �ي��د ق �ن��اع��ة أح ��ادي ��ة بعون
رئيساً ،وال احتجاجا ً مبدئيا ً على قيام الحريري
بترشيح فرنجية ،وهنا أص��اب بيان «القوات»،
باكتفائه بالمطالبة لفرنجية بضرورة التكتم على
المحادثات بينهما عمالً بمبدأ المجالس باألمانات،
أصيب جمهور العماد عون بخيبة تتصل بالفيتو
بتمسك فرنجية ب��ه ،وفي
على روك��ز وال��ذه��ول
ّ
المقابل أس��اء كالم «ال�ق��وات» للتفاهم مع العماد

عون باإليحاء ضمنا ً أنه حصل عبره سياسيا ً على
ما لم يقبل به فرنجية؛ على مسار موا ٍز كان وزير
أي كالم للرئيس
الداخلية نهاد المشنوق يستبق ّ
سعد الحريري بكالم سلبي تجاه خطاب السيد
نصرالله واصفا إياه بالتعطيل ،راسما ً عالمات
تساؤل كبرى حول موقف الحريري الفعلي.
مرة أخرى كما كل مرة تنس ّد اآلفاق الرئاسية
يعود اللبنانيون إلى أوراقهم الحكومية ،وهذه
المرة عينهم على االنتخابات البلدية ،التي يبدو
أنّ االت �ه��ام المتبادل بين األط ��راف السياسية،
في تعطيل االنتخابات الرئاسية والنيابية ،صار
ح��اف��زا ً ل�ي�ت�ح� ّول ال �ت �ب � ّرؤ م��ن م�س��ؤول�ي��ة تعطيل
االنتخابات البلدية مصدرا ً لتقاذف كرة الترحيب
بإجرائها ،ربما بانتظار مفاجأة تبرر تعطيلها ،أو
استخدامها أداة قياس لموازين القوى وبالون
اختبار في قراءة التحالفات القديمة والجديدة.

«القوت» تر ّد على فرنجية

استدعت المواقف التي نسبها رئيس «تيار المردة»
النائب سليمان فرنجية إلى «القوات اللبنانية» خالل
لقاءات جمعت الطرفين منذ أكثر من ع��ام ،استنفارا ً
قواتيا ً من معراب ،حيث تم ّنت على «مرشح لرئاسة
الجمهورية أن يحفظ بالح ّد األدن��ى مبدأ «المجالس
باألمانات» ومن دون تحوير» .وأشار بيان صادر عن
دائ��رة اإلع�لام في «ال��ق��وات» إلى أن «فرضية ترشيح
فرنجية ُطرحت آن��ذاك ولم ُتمانعها «ال��ق��وات» ،وهذا
أكبر دليل إلى حسن نيّتها تجاه النائب فرنجية ،لكنها
ربطت ذلك بمجموعة تفاهمات تبيّن خالل البحث بأن
تيار «المردة» ال يستطيع مجاراتها» .وأضافت «عند
الكالم عن التفاهمات ،شدّدت «القوات اللبنانية» على
أنه يه ُّمها جدا ً موضوع قيادة الجيش ومن الطبيعي
أن يكون لها رأي وازن في هذا الشأن ،وليس أي شيء
آخر .واعتبرت أن ما قاله فرنجية عن طلب «القوات»
مساعدتها لفتح حوار جدّي مع «حزب الله»« ،عا ٍر تماما ً
من الصحة ،أوال ً نظرا ً لألسباب السياسية المعروفة،
وثانيا ً لو كان للقوات هذه النيّة لفعلت هي ذلك مباشر ًة
وال لزوم لفرنجية وال لغيره» ،مذكرة أن «التالقي مع
عون بدأ منذ أشهر طويلة قبل موضوع طرح فرنجية».
وفيما ال يزال رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
ملتزما ً الصمت حيال إطاللة األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله ،أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق
أنه «كان في الصفر ،وبقي في الصفر ،ألن عملياً ،ما
عرضه السيد حسن نصر الله قبل ثالثة أيام عنوانه
األساسي والوحيد هو تعطيل انتخابات الرئاسة ولو
بغالف ديمقراطي» .وعلمت «البناء» من مصادر نيابية
في تيار المستقبل أن وزير السياحة ميشال فرعون
تبلّغ من الحريري أنه ال يزال على موقفه من ترشيح

رئيس تيار المردة».
وفي سياق متصل ،رجحت مصادر في فريق 14
آذار «أن ال يشارك رئيس حزب القوات سمير جعجع
في احتفال ذكرى  14شباط» ،مشيرة إلى «أن العالقة
بين جعجع والحريري ال تزال متوترة واالتصاالت شبه
معدومة».

كنعان بعد لقائه الراعي:
اليد ممدودة للجميع

في غضون ذل��ك يواصل التيار الوطني لقاءاته
ومشاوراته الرئاسية ،ولهذه الغاية زار أمين سر تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان البطريرك
الماروني مار بشارة بطرس الراعي ،مجددا ً التأكيد
«نعم ت � ّم ترشيح العماد ع��ون لرئاسة الجمهورية
ألسباب عديدة وأبرزها انه األكثر تجسيدا ً مسيحيا ً
وميثاقيا ً ووطنيا ً لهذا الواقع الذي نعيشه ونحن نحتاج
تجسد هذه اإلرادة المسيحية الوطنية».
لرئاسة قوية
ّ
وأشار إلى أن «اليد ممدودة للجميع وستبقى ،ألن
هذا االتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
هو اتفاق عام يشكل رؤية مسيحية».

إحياء التفاهم بين عون والحريري؟

إلى ذلك أوضحت مصادر قيادية في التيار الوطني
الحر لـ«البناء» أن اللقاء بين رئيس «التيار» الوزير
جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري
ن��ادر الحريري تجربة ال ت��زال في بدايتها في إطار
محاولة إلحياء التفاهم ال��ذي حصل بين الحريري
والعماد ميشال عون في الموضوع الرئاسي ،وربما
تتبين نتائجها خالل أسبوع».
وإذ نفت المصادر أي تواصل بين التيار الوطني
الحر وتيار المردة في الموضوع الرئاسي .أوضحت
أن العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات
اللبنانية» تتم على أس��اس «القطعة» ،أي كل ملف
بملفه ،وستتطور بشك ٍل تصاعدي.

جلسة حكومية اليوم

حكومياً ،يلتئم مجلس ال���وزراء اليوم الستكمال
مناقشة وإق��رار بنود ج��دول أعماله إلى جانب ثالثة
ملفات رئيسية ،تأمين تمويل االنتخابات البلدية
واالختيارية ،تثبيت المتط ّوعين في الدفاع المدني
واقتراح وزير العدل أشرف ريفي إحالة ملف الوزير
السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
وتوقعت م��ص��ادر وزاري���ة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن يطرح
موضوع تمويل االنتخابات البلدية من خارج جدول
مرجحة إقرار هذا الموضوع وأن ال يرفض أحد
األعمالّ ،
من مكونات الحكومة هذا األمر.
وشككت المصادر بأن يق ّر مجلس ال��وزراء تثبيت
المتطوعين في الدفاع المدني ،قائلة« :إنها مسألة
ليست سهلة».

�إعالنات ر�سمية

ملف النفايات أصبح «تسالية»

وأك��د وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد درب��اس
لـ«البناء» أن «إحالة قضية الوزير السابق ميشال
سماحة إل��ى المجلس ال��ع��دل��ي ستأخذ وقتها في
النقاش» ،وأشار إلى أن «وزير العدل أشرف ريفي مص ّر
على طرحه على جدول األعمال ،ولكن ذلك لن يتسبب
بمشكلة في مجلس الوزراء».
وأم��ل درب��اس أن «ال يتم ط��رح ملف النفايات في
جلسة اليوم ،نظرا ً ألن هذا الملف أصبح «لعب عيال
وتسالية» ،ودعا درباس كل من لديه حلول أخرى غير
خيار الترحيل إلى الخارج أن يطرحها ،وليس فقط أن
يعمل لعرقلة ما أنجزته اللجنة المكلفة هذا الملف حتى
اآلن« ،ألن ما وضعته الدولة من تكاليف حتى اآلن
باهظة جداً» .وذكر درباس بأن «طاولة الحوار أعطت
الضوء األخضر وأمنت الغطاء الكامل لوزير الزراعة
أكرم شهيب إليجاد الحل لهذا الملف ،وتساءل :فلماذا إذا ً
يُعرقل في مجلس الوزراء اليوم بعد أن وجدنا الحل؟

قزي :لن نعيد النازحين السوريين

على صعيد آخر ،أكد وزير العمل سجعان قزي،

«أن ربط المساعدات الدولية بتأمين العمل للنازحين
قضية أساسية بالنسبة للشعب اللبناني الذي يعاني
م��ن البطالة بنسبة  %25ومنهم  %36ف��ي عمر
الشباب».
وأشار قزي إلى أن «سياسة العمل في لبنان ترسمها
وزارة العمل تحديدا ً وليس أي وزارة أخ��رى ،ال وزارة
الخارجية وال رئاسة الحكومة؛ وهذا أمر واضح .كما أن
على الحكومة اللبنانية أن تتخذ الموقف الذي يفرضه مثل
هذا التدبير الدولي .نحن حتى اآلن نقول لن نعيد النازحين
السوريين بل يجب أن نعيد النظر في هذا القرار».
وقالت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إن هذا الملف
ربما سيطرح في جلسة اليوم ،وأوضحت أنه حتى لو
اشترطت الدول على لبنان أمورا ً تتعلّق بالنازحين
السوريين على أراضيه مقابل تأمين المساعدات ،لكن
الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وترفض ما تريد
وتقبل ما تريد ولن تخضع تحت أي ظروف.
إلى ذل��ك ،يغادر رئيس مجلس ال��وزراء إلى لندن
غدا ً للمشاركة في «مؤتمر مساعدة سوريا والمنطقة»،
حول النازحين السوريين ،الذي تستضيفه العاصمة
البريطانية في الرابع من الشهر الحالي.

الأخالق في ال�سيا�سة ( ...تتمة �ص)1
البلد فإننا سنبقى في التخلّف أمدا ً طويالً .ال يمكن أن تبقى
عقلية المحاصصة الطائفية بهذا الشكل المزري .لك ّل زعيم
قطعة من هذا البلد األش��وه ،ولك ّل طائفة مقاطعة ،ولك ّل
مقاطعة أمير أوحد عليها .وقد وجدنا رغم ك ّل صيحات
التغيير في عالمنا العربي أنّ االن��ح��راف عندنا ارتفع
منسوبا ً وا ّتسع حجماً.
هناك انقطاع خطير بين الحكام وال��ن��اس .هناك
م��ي��ول إل��ى تكريس ك�� ّل م��ا ه��و ش���ا ّذ ليصبح تقليداً.
نعرف أ ّنه ليس من السهل اإلصالح في هذا البلد ،لكن
أن نسمع حكومة تتب ّنى ال��ش��يء ونقيضه ،ونسمع
ش��ع��ارات فضفاضة خ���ارج ال��واق��ع ،ونسمع زعماء
يتهاترون ويجعلوننا نعيش ال��غ� ّم غ ّمين والبؤس
بؤسين ،فهذا أم��ر ال يمكن تسميته إال بالعصفورية!
كيف يمكن تفسير ما يحصل في أنّ الجشع يشت ّد في
ظ��روف ال��ش �دّة والمحنة والفقر؟ كيف يمكن تفسير
حب التملّك والسيطرة واالستبداد في وقت االضطراب
ّ
نفسر ترويج
المعيشي وتردّي األحوال االجتماعية؟ كيف ّ
الفتن في لحظة يقف الوطن كلّه على حافة الهاوية؟ ال،
ليس أم��را ً طبيعيا ً ما يح ّل ببلدنا من ض��ر ٍر اقتصادي
وتخلّف اجتماعي وتراجع ثقافي.
ثم جاءت عُ قدة الرئاسة ل ُتضيف مشهدا ً قاتما ً على
حياة اللبنانيين ،الذين يتوقون إلى غد أفضل .ولكن
الرغبات المتعارضة والمقاييس المتعدّدة والتدخالت
الخارجية التي ص��ارت مألوفة في المشهد السياسي
الداخلي فاقت ك ّل توقع.

لنفترض أنّ التعقيدات الخارجية ستبقى لزمن طويل
فهل يبقى لبنان مشلول المؤسسات واإلدارة والقرار؟
أليس من الواجب المسارعة إلى التفاهم حول معيار
واحد بعيدا ً عن الرغبات الخاصة التي نرى فيها ك ّل طرف
يحاول ج ّر النار لقرصه؟
حتى الساعة ال ش��يء يمكن أن يجعل االستحقاق
الرئاسي منجزاً ،وال ش��يء يمكن أن يستوي في إطار
تطبيق تفعيل مؤسسات الدولة طالما أنّ الدولة هي
مغانم ومقاطعات .ما نحتاج إليه ،اآلن اآلن ،هو التسامي
والممارسة األخالقية للسياسة كما ش��رح ذل��ك مطوال ً
سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه األخير .ل َم
ال؟ ل َم ال يكون الصدق حاكما ً في المواقف؟ ول َم ال يكون
الوفاء نتيجة طبيعية للعهود والوعود .ومن يتحدّث عن
المصلحة الوطنية العليا عليه أن يبرهن عن ذلك بالفعل
ويؤثر غيره ولو كان به خصاصة ويقول الحق ولو ض ّره.
نحن أمام تجربة فريدة يقدّمها السيد حسن نصرالله،
تجربة تعيد األخالق إلى سكة العمل السياسي وتصبح
جزءا ً من الحياة والفكر والقول والسلوك .قد يقول قائل إنّ
سماحة السيد يحلم ،فهذا البلد لن يتغيّر ،والسياسيون
لن يتركوا آلة الخديعة والمكر وال جدوى من اإلصالح.
لكن على اإلنسان أن يبقى يحلم بالغد األفضل ويظ ّل
يؤمن أنّ المستقبل الجميل ال يصنعه إال الحالمون
الواثقون أنّ الحق يعلو وال يُعلى عليه!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

شركة كهرباء قاديشا
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لمسح وتنظيف ع���وازل أع��م��دة خطوط
النقل  35و 66ك.ف .ومحطات التحويل
الرئيسية ،وذل��ك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط االداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت
الواقع فيه  27شباط  2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
176
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مصفاة الزهراني
محضر جلسة اجتماع المجلس التنفيذي
عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال
ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني
(المصفاة) اجتماعا عند الساعة الواحدة
من يوم االثنين الواقع في 2016/1/11
بحضور الزمالء ال��واردة اسماؤهم :احمد
فحص -علي أحمد -سعيد دق��ور -بيار
روك���ز -ق��اس��م السيد -ادوار الناشف-
محمود العرب الغزال -عبد الكريم بلولي-
ج��واد خليفة -محمد المصري -يوسف
حايك وتغيب الزميل كمال حنينة.
الموضوع :تسمية األعضاء المنتهية
عضويتهم م��ن المجلس وتحديد موعد
الجراء إنتخابات تكميلية .األعضاء المنتهية
عضويتهم :سعيد دقور -علي احمد -قاسم
السيد -بيار روكز -محمود العرب الغزال-
جواد خليفة.
ت��م اإلت��ف��اق ع��ل��ى ف��ت��ح ب���اب الترشح
بتاريخ  2016/1/18على ان يقفل باب
الترشيح عند الساعة الثانية عشر من يوم
االثنين الواقع في  2016/2/1على ان
تجرى االنتخابات بتاريخ 2016/2/11
من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثانية
من بعد الظهر.
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سعيد دقور
أمين السر
علي أحمد

