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حمليات � /إعالنات

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
رع��ى رئيس اللقاء الوطني ورئيس ح��زب االتحاد
الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،مصالحة بين عائلتي
مظلوم والزهران في منزله في بلدة الخيارة  -البقاع

الغربي ،بعد اإلشكال الفردي الذي حصل بين شابين من
العائلتين ،بحضور الوجهاء وحشد من أبناء البلدتين.
وشجب الطرفان االقتتال بين العائالت والصف الواحد
داع��ي��ن إل��ى اللحمة وال��ت��ع��اون والمحبة على الخير
واإللفة.

مراد متوسطا ً وجهاء عائلتي مظلوم والزهران

«قولنا والعمل» :دعم مطلق للجي�ش والمقاومة
في مواجهتهما التكفيريين
باركت جمعية «قولنا والعمل»،
في بيان أصدرته بعد اجتماعها
ال����دوري ب��رئ��اس��ة ال��ش��ي��خ أحمد
القطان ،للجمهورية اإلسالمية في
إي��ران «ذك��رى انتصارها الـ،»37
معتبرة أن «الذكرى هذه السنة
لها طعم آخ��ر ،ألنها تتزامن مع
انتصار إي��ران النووي ،وقدرتها
التفاوضية ال��ت��ي أدت إل��ى رفع
العقوبات عنها» .وتمنت لـ»إيران
اإلس��ل�ام م��زي��دا ً م��ن ال��ن��ج��اح��ات
والدعم للمستضعفين ولحركات
المقاومة على امتداد العالم وال
سيما في فلسطين ولبنان».
ودع���ت «ك��ل ن���واب لبنان إلى
اإلس��راع في انتخاب رئيس قوي
للبنان ،يحفظ معادلة الشعب
والجيش والمقاومة ،وال ينصاع
ألي إرادة خارجية تريد ضرب
وح��دت��ن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
واإلسالمية».
وح� ّي��ت رئيس مجلس النواب
نبيه ب���ري «ع��ل��ى دوره الكبير
والهام في حفظ لبنان ،من خالل
المحافظة على انعقاد جلسات
ال��ح��وار والتي أفضت إل��ى عودة

تفعيل العمل الحكومي من خالل
انعقاد مجلس ال��وزراء» ،مباركة
ه��ذا التفعيل ،ومتمنية «دوام
انعقاد جلسات مجلس ال��وزراء
إلق���رار م��ش��روع تثبيت متطوعي
الدفاع المدني ،وغيره من البنود
المطروحة على طاولة جلسات
مجلس الوزراء».
وإذ طالبت بـ«اإلسراع في حل
مشكلة النفايات التي باتت تتهدد
وج���ودن���ا» ،س��أل��ت« :إذا كانت
دولتنا المصون ال تستطيع حل
مشكلة النفايات ،فهل تستطيع
م��واج��ه��ة األخ��ط��ار الصهيونية
والتكفيرية التي تتهددنا؟».
وج������دّدت دع��م��ه��ا «ال��م��ط��ل��ق
لجيشنا ال��ل��ب��ن��ان��ي ومقاومتنا
اللذين يحققان انتصارات هامة في
مواجهتهما التكفيريين المجرمين
الذين يريدون خراب لبنان أسوة
ب����دول م���ج���اورة ،وه����ذا ي��زي��دن��ا
تمسكا ً بمعادلة الشعب والجيش
والمقاومة» ،مطالبة الدولة بأن
«تسعى لتسليح الجيش اللبناني
من كل ال��دول الصديقة وال سيما
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».

تركيا وال�سعودية( ...تتمة �ص)1
ع��ل��ى أب����واب ال��ح��دود ال��ت��رك��ي��ة ،وال إمكانية
لوقف تقدّمه ،فيما الجماعات المسلحة في
حلب ،وخصوصا ً في األحياء الغربية تعيش
تحت وطأة خسارة ممرات اإلمداد من الداخل
التركي وبدأت بعض قياداتها بالتفاوض مع
الجيش السوري واألجهزة األمنية على صيغ
تسليم األح��ي��اء ال��ت��ي تسيطر عليها ضمن
تفاهمات تتيح فتح مم ّر للمسلحين األجانب
ل��ل��رح��ي��ل ب��ات��ج��اه ال���رق���ة وإدل�����ب ،وتسوية
أوضاع المسلحين أبناء األحياء.
تناغمت تركيا والسعودية مع الخطاب
األميركي ،لكنهما تراجعتا عن الحماسة
وعاد الكالم إنشائياً ،خصوصا ً باشتراط
عبّرت عنه دولة اإلمارات العربية المتحدة،
بأن تتولى واشنطن قيادة هذه القوات.
لبنان ُينهي اليوم جلسة انتخاب رئاسية
بنيت عليها أح�ل�ام وت��وق��ع��ات ،كما أنهى
ما قبلها دون نصاب ودون رئاسة ،فيما
ينتظر اللبنانيون خ��ط��اب ال��رئ��ي��س سعد
الحريري في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق
الحريري في الرابع عشر من شباط ،حيث
ق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة إنّ كلمة الحريري
س���ت���ع���رض وق����ائ����ع م����س����ار ت���ع���ام���ل���ه مع
االستحقاق الرئاسي ،خصوصا ً محطات
ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع وال��م��ف��اوض��ات م��ع العماد ميشال
ع��ون وص���والً إل��ى ش��رح أس��ب��اب ترشيح
النائب سليمان فرنجية ،بما سيمثل أول
إعالن رسمي لهذا الترشيح.

جلسة انتخاب بال نصاب

ال معطيات ج��دي��دة ت��ؤش��ر إل��ى أن تغيرا ً
ما سيطرأ على مشهد جلسة انتخاب رئيس
للجمهورية اليوم ،في ظل االصطفافات الحالية
للقوى السياسية ،وبالتالي فإن الجلسة ستلقى
مصير سابقاتها ،أي جلسة بال نصاب ،مع ثبات
التيار الوطني الحر وح��زب الله ورئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية على موقفهم
بمقاطعة الجلسات ما يثبت عمليا ً حفاظ فريق
 8آذار على وحدته وتماسكه ،رغم االشتباك

السياسي وخلط األوراق والسجاالت اإلعالمية
بشأن الملف الرئاسي ،وبمعزل عن مشاركة
كتلة التنمية والتحرير المتفق عليها مع  8آذار
منذ الجلسة األولى بعد الفراغ الرئاسي.
وأش��ارت عضو كتلة المستقبل النائب بهية
الحريري إل��ى «أننا لن نكون إال فاعلين في
اختيار الرئيس المقبل بغض النظر عن النتائج،
ونحن من دعاة الديمقراطية الحقيقية بأن ينزل
جميع النواب إلى المجلس وينتخبوا من يريدون
رئيسا ً ولسنا مع الديمقراطية المعلّبة».

الحريري سيتحدث
عن الرئاسة في  14شباط

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري
لـ«البناء» حضور كتلة المستقبل جلسة اليوم،
موضحا ً «أنه ال يمكن أن يتم االستحقاق الرئاسي
من دون موافقة ومشاركة تيار المستقبل وكل
فريقنا السياسي».
ولفت حوري إلى أن «انتخاب الرئيس معطل
بسبب تمسك حزب الله بالعماد ميشال عون،
وال يمكن للحزب أن يفرض علينا مرشحاً ،بل
على جميع الفرقاء بمن فيهم الحزب النزول إلى
المجلس النيابي النتخاب رئيس وليس لتعيين
رئيس».
وإذ أوض��ح ح��وري أن التواصل قائم بين
ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري وال��وزي��ر فرنجية
حول الملف الرئاسي ،أكد حوري أن الحريري
سيتحدث في ذك��رى استشهاد الرئيس رفيق
موسع عن االستحقاق الرئاسي،
الحريري بشك ٍل َّ
«لكن مضمون الحديث وإعالنه رسميا ً ترشيح
فرنجية أم��ور تعود للحريري وال ي��زال هناك
متسع من الوقت للحديث عنها».
وأشار إلى أن «اللقاءات بين المستقبل والتيار
الوطني الحر ال تلغي الخالفات السياسية بين
الطرفين ال سيما حول االستحقاق الرئاسي».
وردا ً على س��ؤال ح��ول ما إذا ك��ان الهدف من
هذه اللقاءات إع��ادة إحياء التفاهم بين عون
والحريري ،أجاب حوري« :ترشيح عون ليس
واردا ً لدينا حالياً».

 ..وعريجي سيم ّثل «المردة»...

وعلمت «البناء» أن «تيار المردة سيشارك في
ذكرى  14شباط عبر وزير الثقافة ريمون عريجي.
كما علمت أن «التواصل قائم بين الحريري
وفرنجية من خالل بعض األشخاص».

أبو فاعور :الفراغ الرئاسي
قد يطول

ورأى وزي��ر الصحة العامة وائ��ل ابو فاعور
أن «المبادرات األخيرة التي حصلت لم تدخل
تعديالً جوهريا ً في وتيرة تسريع انتخاب رئيس
للجمهورية» ،مشيرا ً إلى أن الفراغ الرئاسي قد
يكون طويالً وفق الشروط السياسية الموجودة
حالياً.

حسين خليل من الرابية ،يؤكد أن ال خالف بين
حزب الله والوزير فرنجية ،بل ويتماشى مع ما
قاله فرنجية من أنه يربط مشاركته في جلسات
انتخاب الرئيس بمشاركة حزب الله».
ووصفت المصادر موقف حزب الله من الرابية
«باألخالقي»« ،ألن الحزب احترم موقف فرنجية
وأنه طالما لم يسحب ترشيحه ،فإن حزب الله
لن يطلب منه ذل��ك ،بل إن الحزب يحترم قرار
فرنجية باالستمرار في ترشحه.

حزب الله من الرابية:
لن نشارك في الجلسة

قاسم :االتهامات بالتعطيل
ال تنتج رئيسا ً

وك��ان ح��زب الله قد ج��دد من الرابية تأكيد
تمسكه ب��ت��رش��ي��ح رئ��ي��س «ت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح» النائب ميشال عون للرئاسة ،معلنا ً
أن الحزب لن يشارك في جلسة االثنين ،مشيرا ً
إلى أنه عندما تتوفر الظروف المالئمة النتخابه
رئ��ي��س�ا ً للجمهورية ،سننزل إل��ى المجلس
النيابي ،موضحا ً أن ذلك ليس معناه أننا نعمل
على سحب ترشيح الوزير فرنجية.
وخالل زيارة قام بها وفد الحزب إلى العماد
عون في الرابية بمناسبة مرور عقد على توقيع
وثيقة التفاهم بين الطرفين في كنيسة مار
مخايل ،أكد المعاون السياسي لألمين العام
لـ«حزب الله» حسين خليل« ،أننا لدينا مرشح
طبيعي ودائ���م اس��م��ه ال��ع��م��اد ميشال ع��ون،
وعندما تتوفر الظروف المالئمة النتخابه رئيسا ً
للجمهورية ،سنكون أول الوافدين إلى المجلس
النيابي».
وقال خليل« :لم يتمكنوا من أن يضعضعوا
فريق  8آذار ،بل صار هناك تسليم لدى فريق 14
آذار ،كما قال السيد حسن نصرالله بأن الرئيس
يجب أن يكون من  8آذار ،واليوم يجب أن نعمل
على النقطة المركزية ،وال��ت��ي ه��ي أن لدينا
مرشحا ً دائما ً وهو العماد ميشال عون ويجري
العمل على هذه النقطة ليس فقط مع  8آذار ،بل
مع األفرقاء كلهم في البلد».
وأضاف خليل« :ليس معنى ذلك أننا نعمل
على سحب ترشيح الوزير فرنجية وليس معناه
إذا سحب ترشيحه يكون لمصلحة العماد عون،
األمور بأوانها».

ال خالف مع حزب الله

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «كالم
المعاون السياسي للسيد نصرالله الحاج

الجيش يفكك عبوة ناسفة
في طرابلس

على الصعيد األمني ،وبعد النجاح النسبي
للخطة األمنية في طرابلس ،برز تطور أمني الفت
أمس ينبئ بأن عمالً إرهابيا ً كبيرا ً كان سينفذ
في المدينة ،حيث عثر الجيش اللبناني على
عبوة ناسفة مكتملة األجزاء وجاهزة للتفعيل
واالستخدام في أي وقت ،داخل مبنى ديالتي في
منطقة ساحة النجمة وسط طرابلس مليئة بـ10
كيلوغرامات من م��ادة الـ «تي ان تي» شديدة
االنفجار ،وقد عثر عليها في احد المستودعات
بنا ًء على معلومات توافرت لألمن العام اللبناني
وتم إبالغ الجيش اللبناني بها.
وفرض الجيش طوقا ً أمنيا ً حول المبنى ،حيث
ع ِم َل الخبير العسكري على نقل العبوة لتفكيكها،
وبالموازاة أجرت وحدات الجيش مسحا ً ميدان ّيا ً
للشوارع الممتدّة بين ساحتي ال ّنجمة والكورة
في طرابلس بحثا ً عن أي عبوات أخرى.
وبحسب ال��م��ص��ادر األم��ن��ي��ة ،ف��إن العبوة
المضبوطة شبيهة بالعبوات التي استهدفت
دوري�����ات ال��ج��ي��ش ف��ي م��ن��اط��ق البحصاص
والخناق قبل سنوات وأدّت حينها إلى سقوط
شهداء وجرحى.

زار وف��د من اللجنة الوطنية للدفاع عن األس��رى
والمعتقلين في سجون االح��ت�لال اإلسرائيلي ،ضم
أمين سر اللجنة يحي المعلِّم وعضو المكتب السياسي
لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» عباس الجمعة وعضو
«االتحاد العام للمرأة الفلسطينية» في منطقة صور
سهام أبو خ ّروب وعضو مكتب المرأة لـ«جبهة التحرير
الفلسطينية» في ص��ور رانية ب���دّاوي ،مقر اللجنة
الدولية للصليب األحمر في صور ،حيث استقبلتهم
ممثلة اللجنة في الجنوب أنيشكا تيروفيتش ورياض
دبوق.
وأطلع الجمعة تيروفيتش على دور اللجنة الوطنية
للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل ،
مشيرا ً إلى «أن قضية المناضل الصحافي محمد القيق
المضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعين يوما ً والذي
تتعرض حياته للخطر الداهم هي قضيتنا».
وعرض الوفد لما تقوم به «حكومة االحتالل بحق
األس��رى واألسيرات خصوصا ً األس��رى اإلداريين من
تجاوزات لكل الخطوط الحمر في تحدي اإلرادة الدولية
واإلنسانية» ،مطالبا ً اللجنة الدولية للصليب األحمر
بـ«التحرك والضغط من أجل إلغاء سياسة االعتقال
اإلداري ،والتعامل مع األسرى باعتبارهم أسرى حرية
واستقالل».
وطالب المعلِّم ،من جهته ،المؤسسات الدولية،
وهيئة األم��م المتحدة ،والصليب األحمر ،واالتحاد

مجتمعتين؟
قد يكون أردوغان أدرك أخيرا ًأن مقاربته للحدث السوري
أخفقت ،وان عليه معالجة تداعياتها بعدما انعكست سلبا ً
على الداخل التركي .فقد تزايدت عمليات حزب العمال
الكردستاني في ديار بكر بجنوب شرق البالد ،كما توسع
نشاط «وحدات حماية الشعب الكردي» المتحالفة ضمنا ً
مع الجيش السوري في شمال شرق سوريا (الحسكة)
وف��ي شمالها الغربي (منطقة عفرين) األم��ر ال��ذي عزز
مخاوف أنقرة من احتمال م ّد سيطرة «الكانتون» الكردي
السوري على كامل منطقة الحدود السورية  -الكردية
من الشرق إلى الغرب .كما تزايدت العمليات اإلرهابية
في أنقرة واسطنبول سواء من طرف «داع��ش» أو غيره
من التنظيمات المعادية لحكومة أردوغان .كل ذلك ربما
يستدعي مواجهتها داخل سوريا لتفادي توسعها داخل
تركيا نفسها.
لعل الرياض أدرك��ت أيضا ً إخفاق مقاربتها للحدث
السوري وأن عليها معالجة تداعياتها ،خصوصا ً بعد
اتضاح اتفاق واشنطن وموسكو على اعتبار اإلره��اب،
متمثالً بـ «داعش» «وجبهة النصرة» ،هو الهدف الرئيس
الجدير بالمواجهة ،وأن ذلك يستدعي إرجاء ،إن لم يكن
إسقاط ،مطالبتها بتنحية الرئيس بشار األس��د .غير أن
النجاحات السريعة التي حققها الجيش السوري في
شمال البالد وجنوبها قد تستوجب ،في تقدير الرياض،
تحركا ً جدّيا ً الحتوائها قبل أن تتطور على نح ٍو يُلحق
هزيمة ميدانية وبالتالي سياسية بالمعارضة السورية
المتحالفة مع السعودية وتركيا.
في ضوء هذه الواقعات واالعتبارات ،فإن من المرجح
أن يتمثل رد الرياض وأنقرة على التطورات الميدانية
األخيرة في سورية بتنسيق متطلبات سياسة مشتركة
قوامها العودة إلى ميدان الحرب داخل سوريا بتعزيز
التنظيمات المقاتلة المتحالفة معهما بالمال والرجال
وال��س�لاح والعتاد لمنع الجيش ال��س��وري من متابعة
انتصاراته من جهة وإطالة أمد الحرب ،من جهة أخرى ،إلى
حين الفراغ من االنتخابات األميركية في تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل .ذلك أن لدى المسؤولين في العاصمتين
السعودية والتركية قناعة بأن االنتخابات األميركية
ستحمل الجمهوريين ،رئيسا ً وكونغرساً ،إلى سدة الحكم
والتأثير ما يؤدي ،تالياً ،إلى تغيير سياسة واشنطن حيال
ما جرى ويجري في سوريا.
الرهان ،اذاً ،على إطالة أمد الحرب في سوريا بانتظار
من سيكون خليفة باراك أوباما وحزبه في البيت األبيض
وتحت قبة الكابيتول.

د .عصام نعمان

ودعوات االنفصال في شمال العراق ،وجنوب اليمن ،ناهيك
عن اإلمارات المتحاربة في ليبيا وإخراج بعض المناطق عن
سيطرة الدولة في سورية.
بل وصل األمر ببعض «المحللين» إلى أن رأوا في الدعم
الروسي لسورية تكريسا ً لتقسيم سورية في إحياء لمشروع
استعماري فرنسي قديم سعى إلى قيام دويالت في سورية
أسقطتها ث��ورات الساحل وال��داخ��ل ،وثورتا جبل العرب
والجوالن المتكاملتان مع الثورة في الغوطتين والقلمون.
اليوم ،وبعد  13عاما ً على احتالل العراق و 5سنوات على
ما يُس ّمى «الربيع العربي» ماذا نجد؟!
نجد تعثرا ً لمشروع االنفصال الكردي في شمال العراق
ليس بسبب معارضة األح��زاب الكردية لمشروع السيد
مسعود البرزاني بإجراء استفتاء على االنفصال فقط،
وليس بسبب إعالن االتحاد األوروب��ي معارضته فحسب،
بل ألنّ أبسط الحسابات المحلية واإلقليمية ،السياسية
واالقتصادية ،تظهر استحالة تنفيذ هذا المشروع.
فأغلبية الكرد في العراق إذ يرفضون ظلم المركز لهم،
فإنهم يرفضون أيضا ً فصلهم عن وطنهم األ ّم العراق الذي أق ّر
لهم منذ آذار عام  1970بحقوق لم يحصلوا عليها في أماكن
وجودهم األخرى ،كما أنّ أغلبية الدول المجاورة والبعيدة
ال تنظر بارتياح إلى دولة كردية مستقلة في شمال العراق
تلقي بظاللها على الدول المجاورة حيث الوجود الكردي
يفوق عددا ً وجود األكراد في العراق.
أما في جنوب اليمن فقد ضاعت دع��وات االنفصال بين
أزيز طائرات العدوان وقعقعة سالح قوى التشدّد والغلو
الدموي التي تسيطر على المحافظة تلو األخرى من محافظات
الجنوب ،غير مبالية بإجراءات حكومة الرئيس هادي في
الرياض ،وال بشعارات أهل الحراك الجنوبي ،وقد تعدّدت
والءاتهم وتو ّزعت ارتباطاتهم ،فيما يدخل اليمن كله في حرب

ع��ق��دت لجنة ال��ح��وار اللبناني -
الفلسطيني و معهد ع��ص��ام ف��ارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية
في الجامعة األميركية حلقة نقاش حول
أوضاع الالجئين الفلسطينيين القادمين
من سورية ،في السراي الكبير ،بحضور
مم ّثلي وزي���ري الداخلية والبلديات
والشؤون االجتماعية ،ومم ّثلي سفارات
الدول المانحة ومدير وكالة «أون��روا»
في لبنان ماثياس الشمالي ،وعدد من
األكاديميين والباحثين.
استه ّل الحلقة رئيس اللجنة الوزير
السابق الدكتور حسن منيمنة بكلمة
أ ّكد فيها ثالثة مسائل هي:
« - 1أنّ هذه المشكلة تتناول حوالى
 40ألف الجئ هم جزء من أزمة اللجوء
م��ن س��وري��ة ال��ت��ي ف��اض��ت ع��ل��ى دول
الجوار ،وبلغت أقاصي العالم .وهؤالء
الذين نزحوا من المخيمات واألحياء
السورية يعيشون التهجير م ّرتين بعد
تهجيرهم األول من فلسطين.
 - 2أنّ ه��ؤالء يعانون من تهميش
مضاعف بالمقارنة مع الالجئين من
س��وري��ة ،إذ م��ا يحصلون عليه من
تقديمات ،وم��ا يعانون من إج��راءات
وفقدان للحمايات ال يمكن مقارنته مع
ما يحصل عليه أقرانهم من السوريين.
 - 3أنّ أون��روا هي المسؤولة عن
تقديم الخدمات لهم باعتبارهم كانوا
مسجلين على لوائحها ،وفي سجلاّ تها
ّ
في إقليم سورية».
ودعا الوكالة إلى «توفير الخدمات
�ح��ة ل��ه��م ف��ي م��ج��االت التعليم
ال��م��ل� ّ
والصحة والغذاء واإلس��ك��ان ،على أنّ
مسؤولية الوكالة باعتبارها مؤسسة
دولية ال تعفي الدولة اللبنانية كدولة
ُمضيفة من مسؤولياتها».

متري

وتحدّث مدير معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية

كبرى ،فيه وعليه ،لن تنحصر تداعياتها باليمن وحده.
وف��ي ج��ن��وب ال��س��ودان ل��م تنته «ح���رب االس��ت��ق�لال»
باالنفصال إال لتبدأ ح��روب قبائل الدنقا وال��ن��وي��ر وما
بينهما لتمت ّد شظاياها إلى أوغندا الجارة المح ّرضة دائما ً
للجنوبيين على الشماليين ،وقد ظن بعضهم بـ«خيرات»
التخلص من الجنوب ،فإذا بالشمال يدفع اليوم غاليا ً من
استقالله وسيادته وكرامته ودماء جنوده من أجل حفنة من
الدوالرات خسرها يوم خسر نفطه في الجنوب.
أما في سورية ،حيث واسطة العقد في األمة ،فإذا حصل
االنهيار – ال سمح الله  -فسيع ّم االنهيار في الوطن العربي
الكبير كله ،فالتطورات الميدانية في األسابيع األخيرة
تتجاوز في أهميتها المكاسب التي حققها الجيش والدولة في
سورية .إذ إنّ األمر تعدّى فك حصار عن مطار عسكري صمدت
حاميته صمودا ً أسطوريا ً ألكثر من  3سنوات ،وفاق األمر في
أهميته إنقاذ حياة أكثر من  70ألف مواطن واجهوا على
مدى  4سنوات أقسى أنواع الحروب والحصارات ،إذ أكدت
هذه التطورات أنّ المعركة التي يخوضها الجيش والدولة
السورية وحلفاؤهما هي معركة الدفاع عن وحدة سورية ،كما
عن استقاللها واستقرارها وأمنها وموقعها وموقفها.
لقد أربكت التطورات الميدانية في شمال سورية ،كما
في جنوبها ،في ساحلها ،كما في ريف عاصمتها ،تحليالت
أولئك المنخرطين عن وعي أو عن جهل في الترويج لخرائط
افتراضية يسعى البعض إلى جعلها خرائط واقعية على
األرض.
ربما ال يملك العرب اليوم القوة الكافية لتحقيق وحدتهم
القومية ،ولكنهم يمتلكون من القوة ما يصون وحدة أقطارهم
الوطنية .وهذا ما ستثبته األيام ليس في سورية وحدها بل
في أقطار األمة كلّها على طريق تحرير فلسطين.

معن ّ
بشور

هذا ما قاله اللواء ( ...تتمة �ص)1
وفي جبهات القتال في الشمال السورية
وف��ي الغوطة وح��م��اة ،وك��ان للقوات
الحليفة من الحرس الثوري اإليراني
دور فعّ ال في هذه المعركة ،وقدّم عشرة
ش��ه��داء ف��ي ال��زح��ف ش��م��اال ً نحو ُنبُّل
والزهراء ،وحاليا ً نحو تل رفعت واعزاز.
في قرية الزهراء التي زارها اللواء
قاسم سليماني ،يوم الجمعة الفائت،
وفي جلسة خاصة مع بعض فاعليات

ال��ب��ل��دة ،ح���دّد سليماني الخطوط
العريضة للعملية العسكرية الجارية،
ومما قاله سليماني:
 - 1سوف يستم ّر هجوم الجيش
السوري والحلفاء حتى اعزاز.
 - 2أخلى المسلحون بلدة بيانون
وسوف تت ّم السيطرة عليها قريباً.
 - 3خالل انسحابهم من بيانون
توجه سبعون مسلحا ً إلى تل رفعت
ّ

خالل اللقاء مع وفد الصليبب األحمر الدولي
الدولي للصحافيين بضرورة التدخل العاجل إلنقاذ
حياة األسير القيق ،داعيا ً إلى «تحويل مل ّفات معاناة
األسيرات واألس��رى في سجون االحتالل ،خصوصا ً
القصر،
األس��رى المعزولين ،واإلداري��ي��ن ،واألط��ف��ال
ّ
والمرضى ،إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة
االح��ت�لال ع��ل��ى ج��رائ��م��ه ال��م��ت��واص��ل��ة ب��ح��ق ه��ؤالء
األسرى».
من جهتها أشارت تيروفيتش إلى الدور الذي تقوم
به اللجنة الدولية في فلسطين وخاصة لجهة قضية
األسرى ،مؤكدة أنها ستنقل كل ذلك إلى اللجنة الدولية
للصليب األحمر في جنيف.

حلقة نقا�ش في ال�سراي الكبير
حول �أو�ضاع الالجئين الفل�سطينيين من �سورية

هل بات «التق�سيم» ( ...تتمة �ص)1

العودة �إلى الميدان ( ...تتمة �ص)1
طلب الجبير ب��ال��م��غ��ادرة ت��ف��ادي�ا ً الت��ه��ام المعارضين
يتقصدون إجهاض المفاوضات قبل أن
السوريين بأنهم
ّ
تبدأ.
المغادرة ،وبالتالي اإلجهاض ،لم يتأخرا طويالً .فما إن
تأ ّكد لتركيا أن الجيش السوري وحلفاءه تم ّكنوا من ّ
فك
الحصار عن بلدتي ُنبُّل والزهراء وقط عوا ،أو كادوا ،خط
إمداد التنظيمات اإلرهابية من تركيا حتى أعلنت الرياض
استعدادها للمشاركة في عملية برية في سوريا ،إذا ما قرر
التحالف الدولي بقيادة واشنطن القيام بهذا األمر.
الواقع أن الرياض كانت ل ّوحت ،عشية بدء محادثات
«جنيف ،-3بأرجحية فشلها .ألم يصرح عادل الجبير أن
يتنحى بعملية
على بشار األسد ،خالل المفاوضات ،أن
ّ
سياسية أو أن يُك َره على ذلك بعملية عسكرية؟
المسؤولون األتراك كانوا دائما ً في مناخ التشكيك في
محادثات جنيف ،بل هم أسهموا في ترجيح فشلها .ألم
يقذف الجيش التركي بقنابل مدافعه الشمال السوري
(منطقة جرابلس) قبل أن يص ِّرح رجب طيب أردوغ��ان
خالل زيارته للبيرو أن «ال طائل من محادثات جنيف بينما
تواصل القوات السورية وروسيا هجماتها ( )...ما جدوى
محادثات السالم هذه»؟
توجست دائما ً من مواقف أنقرة .الناطق باسم
موسكو ّ
وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشينكوف أعلن:
«لدينا أسباب جدّية لالشتباه في أن تركيا في مرحلة
إعداد مك ّثفة لعملية عسكرية في سوريا ( )...وإذا كان
هناك في أنقرة من يعتقد أن منع تحليق طائرة استطالع
روسية سيسمح بإخفاء أي شيء ،فهو يفتقد المهنية».
هل يؤدي إعالن الرياض عن استعدادها للمشاركة في
عملية بريّة داخل سوريا ،كما تصرفات تركيا العسكرية
في الشمال السوري ،إلى دخول قوات سعودية وتركية
معمعة الحرب في سوريا وعليها؟
ال��ج��واب ج��اء من موسكو وواشنطن في وق��ت واحد
تقريباً .موسكو تساءلت بته ّكم :وهل د ّمرت السعودية
جميع أعدائها في اليمن ليكون في مقدورها إرسال جيشها
إل��ى سوريا؟ وزي��ر الخارجية الروسي سرغي الف��روف
ص� ّرح ،بعد محادثة تلفونية مع نظيره األميركي جون
كيري« :أسفنا لتعليق المحادثات في جنيف واتفقنا على
بذل الجهود الالزمة لتكون فترة تعليقها أقصر ما يمكن».
كيري أ ّي��د ما قاله الف��روف ضمنا ً م��ؤك��دا ً على الحاجة
لمناقشة «كيفية تنفيذ وقف إطالق النار وكيفية إيصال
المساعدات (اإلنسانية) للطرفين».
هل تعي ك ٌل من الرياض وأنقرة االتفاق الضمني القائم
بين موسكو وواشنطن على احتواء الحرب ،بل الحروب،
الناشطة في سوريا؟ وماذا تراهما فاعلتين ،منفردتين أو

واعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم أن «تضييع المزيد من الوقت ورمي
التهم على اآلخرين بالتعطيل ال تنتج رئيساً،
بل التصرف بواقعية من خالل تعاون األفرقاء
الفاعلين هو الح ّل ،وإال َّ َف َقد لبنان المزيد من
الوقت بال طائل» ،وقال« :عودوا إلى ضمائركم
وادرس����وا ال��واق��ع ج��ي��داً ،وطمئنوا األف��رق��اء
المختلفين ُتنتِجوا رئيسا ً لكل لبنان».

لجنة الدفاع عن الأ�سرى
تعر�ض معاناتهم مع ال�صليب الأحمر الدولي

وقالوا لمن وجدوهم «من يريد القتال
فليذهب إلى هناك؛ نحن لن نقاتل»...
 - 4القرى التي يتواجد داخلها
مسلحون سوف يت ّم تحريرها بالقوة.
 - 5ال��ق��رى ال��ت��ي ي��ت��واج��د فيها
المدنيون األولوية فيها للتسويات.
 - 6انهيار المسلحين كان كبيرا ً
وأسرع من توقعاتنا.

نضال حمادة

الوزير السابق طارق متري ،عن رؤيته
للجنة ال��ح��وار ودوره����ا ف��ي «عقلنة
خطاب وممارسة وتعاطي اللبنانيين
مع اللجوء الفلسطيني ،انطالقا ً من
واقعهم القاهر ومنظومات الحقوق
الدولية واإلنسانية».
وقال« :إنّ النازحين الفلسطينيين من
سورية يعانون من التمييز المزدوج،
لذلك هم يطالبون أن يت ّم االعتراف بهم
كالجئين ،وليسوا مج ّرد أجانب يدخلون
إلى لبنان» .وأشار إلى أنّ «المعهد الذي
يعمل ف��ي س��ي��اق بحثي ،يعمل على
تيسير ال��ح��وار بين منتجي المعرفة
وص ّناع القرار في لبنان ،وبالتعاون
مع أونروا والمنظمات الدولية والدول
الشقيقة والصديقة .وما يه ّمنا أكثر من
التحاليل والمعطيات التي س ُتعرض
في هذه الحلقة ،هو جعل هذه المادة
المعرفية منهاج عمل من أجل التخفيف
من وقع ما يتع ّرض له هؤالء من ُغبن».

عبد الرحيم

وع��رض��ت ال��دك��ت��ورة س��وس��ن عبد
ال��رح��ي��م ،دراس���ة أع �دّت��ه��ا بمساعدة
الباحثة جنى ح��رب ،وبالتعاون بين
المعهد و»أون��روا» بعنوان «الالجئون
الفلسطينيون القادمون من سورية
إلى لبنان  :2015مكامن الضعف في
ّ
قطاعي الحماية والصحة» ،قدّرت العدد
اإلجمالي بـ 12735أسرة أو ما مجموعه
 44227ف��رداً .وتناولت ديموغرافية
ه��ذا اللجوء وت��و ّزع��ه على المخيمات
والمناطق اللبنانية ،والوضع القانوني
وال��ع��م��ل وال��ن��ف��ق��ات وال��دي��ون واألم��ن
الغذائي واستراتيجات التأقلم ،ومسائل
معيشية من ن��وع :الصحة والتعليم
وال��م��أوى واإلي��ج��ار والمياه والصرف
الصحي.

ياسين

أما مدير األبحاث في المعهد الدكتور
ناصر ياسين ،فعرض دراسة بعنوان
«ال�لاج��ئ��ون الفلسطينيون :أب��ع��اد
األزمة» ،مشيرا ً إلى أنّ «عدد الالجئين
الفلسطينيين في سورية قبل الحرب
بلغ حوالى  560ألفاً ،نزح منهم 280

ألفا ً ضمن الداخل السوري ،وارتحل 80
ألفا ً إلى دول الجوار في لبنان واألردن
وتركيا» ،الفتا ً إلى أنّ دراسته «اعتمدت
على  21مقابلة في مخيم عين الحلوة
شملت ،إضافة إلى الالجئين ،مم ّثلي
وك��االت دولية ومسؤولين لبنانيين
وفلسطينيين ،وم��راج��ع��ة ال��دوري��ات
والدراسات السابقة والوثائق».
وق�����ارن ب��ي��ن أوض�����اع ال�لاج��ئ��ي��ن
السوريين والفلسطينيين وبين الفوارق
بينهما لجهة المسؤولية الدولية
والحمايات والتقديمات ،متو ّقفا ً عند
«هشاشة أوضاع األخيرين».

مناقشات

وأش��ار المشاركون في البحث إلى
«مسؤولية كل من الدولة اللبنانية،
ووك��ال��ة أون�����روا ،ومنظمة التحرير
الفلسطينية ،والسفارة الفلسطينية،
ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في
االستجابة إل��ى حاجات الفلسطيين
القادمين من سورية».
وبعد مناقشات ش��ارك فيها الرائد
وج��دي كليب مم ّثالً وزي��ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ،ال��دك��ت��ور بشير عصمت
م��م� ّث�لاً وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية،
الباحث سهيل الناطور مم ّثالً السفير
الفلسطيني أشرف د ّب��ور ،مدير وكالة
أون��روا في لبنان ،إضافة إلى كلمتين
ختاميّتين لكل من منيمنة ومتري،
قدّمت المسؤولة القانونية في لجنة
الحوار الدكتورة مي ح ّمود ،خالصة
لألبحاث والمناقشات تمحورت حول
مسائل األم��ن واألوض���اع االجتماعية
والمعيشية ،وإم��ك��ان العمل وأهمية
ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن األط�����راف المعنية
(أون�����روا) ول��ج��ن��ة ال��ح��وار ووزارة
الداخلية والمنظمات الدولية والجهات
المانحة ،وض���رورة دع��م ال��م��ق��درات
المالية والبشرية للعاملين في هذا
مؤسسات دولية ورسمية
الحقل من
ّ
لبنانية ودولية.
وتو ّقفت أخيرا ً عند مسألة العدد
الفعلي للاّ جئين ،وضرورة فتح قنوات
التواصل بما يقود إل��ى الوصول إلى
تقدير دقيق ألعدادهم.

�إعالنات ر�سمية
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
(الرئيس بو نصار)
المنفذ :حامد حسين ياسين /بوكالة
المحامي أحمد الصفدي
المنفذ عليها :فاطمة ع��وض -زوج��ة
محمد علي الصال /القرعون -ومجهولة
محل االقامة حاليا
السند التنفيذي :ال��ق��رار ال��ص��ادر عن
الغرفة االبتدائية االولى في البقاع قرار رقم
 2015/293تاريخ  2014/12/23ورقم
اساس  2015/496والوارد الى هذه الدائرة
بتاريخ  2015/8/20من دائ��رة تنفيذ
زحلة تحت رق��م  2015/250والمسجل
لدى هذه الدائرة برقم اساس 2015/23
استنابات لبيع العقار  /2724/القرعون
بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :االرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/3/16الساعة الحادية عشرة
والنصف قبل الظهر في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار رقم /2724/
القرعون
مساحته ومحتوياته /1301/ :م 2وهو
عبارة عن ارض ب��ور تحتوي على بعض
االعشاب البرية اليابسة وارضه فيها صخور
وغير مزروعة ومنحدرة باتجاه الغرب وغير
محاطة باية تصوينة وال يوجد عليها اية
انشاءات وهي في قسم منها مفصولة عن
ارض العقار الى الناحية الغربية الجنوبية
حيث تفصلها قناة ري المصلحة الوطنية
لنهر الليطاني وارضه شبه مستطيلة.
الحقوق العينية :استمالك ووض��ع يد
على /63/م 2بملف /8/
استمالك ووضع يد على 104م 2بملف
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قيمة التخمين/28350/ :د.أ
بدل الطرح/28350/ :د.أ
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المزايدة ان يودع باسم رئيس دائرة
تنفيذ جب جنين قيمة الطرح في صندوق

الخزينة او مصرف مقبول او تقديم كفالة
معادلة وعليه اتخاذ محل اقامة في نطاق
دائرة تنفيذ جب جنين اذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة ايام من صدور قرار
االحالة اي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكال فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خ�لال عشرين ي��وم��ا دف��ع جميع
الرسوم والنفقات بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانين
بسعة 16000م 3للخزان الواحد لمادة
الفيول أوي��ل في معمل الجية ال��ح��راري،
م���وض���وع اس����ت����دراج ال����ع����روض رق��م
ث4د 14158/تاريخ  ،2015/12/26قد
مددت لغاية يوم الثالثاء 2016/3/29
عند نهاية ال��دوام الرسمي الساعة 3:30
ب.ظ.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدارج
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 /500000/ل.ل.
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.
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.
بيروت في 2016/2/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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