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حمليات � /إعالنات

ت�شييع حا�شد للمنا�ضل القومي فهمي علوه في الهرمل

الحاج ح�سين :جمع �صالبة المنا�ضل
حب
وطيبة الإن�سان ال ُم ّ

احتفال في المنية بذكرى �أ�سر يحيى �سكاف
بدعوة من حركة «فتح» في قاعة عين
البرج في المنية ،أقيم احتفال جماهيري
لمناسبة الذكرى السنوية ال��ـ  38لعملية
«كمال ع��دوان» البطولية واعتقال األسير
ي��ح��ي��ى س���ك���اف ف���ي س���ج���ون االح���ت�ل�ال
«اإلسرائيلي».
حضر االحتفال المندوب السياسي للحزب
السوري القومي االجتماعي في الشمال زهير
الحكم ،مسؤول حركة «فتح» في الشمال
محمد فياض ،رئيس لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف شقيقه جمال سكاف على
رأس وفد ،إمام مسجد المنية الشيخ فايز
سيف ،المحامي محمد الخير ممثالً اتحاد
بلديات المنية ،مسؤول «فتح االنتفاضة»

في الشمال أبو ياسر ديب ،مسؤول «الجهاد
بسام موعد ،عاطف
اإلسالمي» في الشمال ّ
خليل عن الجبهة الديمقراطية ،ممثل حركة
«حماس» أبو ربيع الشهاب ،أبو عدنان عودة
عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ
القيادة العامة» وفاعليات المنية ومخاتيرها
وممثلو األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية
وحشد من مخيمات الشمال وأبناء المنية،
و ُرفعت في االحتفال صور األسير سكاف
والشهيدة دالل المغربي وش��ه��داء عملية
«كمال عدوان».
وألقى جمال سكاف كلمة عائلة ولجنة
أصدقاء األسير سكاف قائالً« :سنبقى رافعين
لواء مقاومة االحتالل من خالل الكفاح المسلح

حتى تحرير كامل أراضينا المحتلة وفلسطين
من البحر إلى النهر ومقدساتنا وأسرانا ،ألنّ
األ ّمة التي تترك أسراها في السجون هي أمة
بال شرف وبال كرامة وهذه المعادلة كتبها
المقاومون بدمائهم الذكية والتي ستتذكرها
األجيال القادمة بفخر واعتزاز».
وحيّا سكاف «المقاومين المرابطين في
الصفوف األمامية لمواجهة العدو في فلسطين
ولبنان الذين نرفع رأسنا بهم» .وقال« :إننا
نعيش في عصر االنحطاط الرسمي العربي
حيث يتهمون من قدّم دمه من أجل تحرير
أرض��ه ولتعيش األم��ة بع ّز وكرامة وشرف
باإلرهاب ويتناسون مقدساتنا واآلالف من
أسرانا في سجون العدو».

�شعيتاني يزور رئي�س «لقاء علماء �صور»

شيعت م��ن��ف��ذي��ة ال��ه��رم��ل ف��ي ال��ح��زب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي وأه��ال��ي
المنطقة الرفيق المناضل فهمي عقيل علوه
(أبو عقيل) مختار الهرمل ،بمأتم حزبي
وشعبي مهيب.
ش��ارك في التشييع إل��ى جانب أبناء
الفقيد المنفذون العامون لمنفذيات الهرمل
والبقاع الشمالي وحوض العاصي ،محمد
الحاج حسين وحسن نزها وع��واد عواد،
وعدد من أعضاء هيئات المنفذيات وأعضاء
المجلس القومي.
كما شارك الوزير السابق الدكتور طراد
حماده ،النائب السابق وجيه البعريني،
آم��ر قطاع الهرمل ف��ي ح��زب الله الحاج
إيهاب حمادة على رأس وفد كبير ،أمين
شعبة الهرمل في ح��زب البعث العربي
االشتراكي علي المصري على رأس وفد،
وفد من حركة أمل ،رؤساء بلديات وأعضاء
مجالس بلدية واخ��ت��ي��اري��ة ،وفاعليات

ثقافية وتربوية واجتماعية ،ووف��ود من
البلدات والقرى وحشد كبير من القوميين
والمواطنين.
وأك��د منفذ ع��ام الهرمل في «القومي»
محمد الحاج حسين ،أنّ الرفيق الراحل
المختار (أبو عقيل) تميز بمناقبيته ،وهو
قيمة اجتماعية ،جمع ف��ي شخصيته،
صالبة المناضل في سبيل قضية ،وطيبة
متحده ،وقد انخرط
المحب ألبناء
اإلنسان
ّ
ّ
في مسيرة الحزب النضالية ،مؤديا ً واجبه
القومي وملبيا ً المه ّمات التي توكل إليه،
وعلى الصعيد االجتماعي ح��از ثقة أهل
المدينة فانتخبوه مختاراً ،وهو الذي كان
يؤدي دوره انطالقا ً من مبادلة الناس الثقة
والمحبة.
ورأى منفذ عام الهرمل أنّ الرفيق (ابو
عقيل) ك ّرس حياته للنضال والخير العام،
ّ
فاستحق التكريم في هذا ال��وداع المهيب
من حزبه ومنطقته ومناطق الجوار.

في إطار جولته على القيادات والمراجع الروحية والسياسية ،زار رئيس
«هيئة حوار األديان» الدكتور محمد شعيتاني رئيس «لقاء علماء صور»
الشيخ علي ياسين في مكتبه في صور ،وتركز الحديث على «الحوار
وضرورته بين األفرقاء اللبنانيين» ،بحسب بيان مشترك.
وأش��ار شعيتاني إلى أنه جرى خالل اللقاء «التشديد على ضرورة
مواصلة الحوار الوطني الجامع الذي يقوده رئيس المجلس النيابي نبيه

بري ،والحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل».
وأكد ياسين ،من جهته ،أنّ «المقاومة هي الخيار ال��رادع ألي عدوان
«إسرائيلي» وإلفشال الهجمة اإلرهابية التكفيرية ،ومنع أية فتنة بين
المسلمين» .وناشد الجانبان «اللبنانيين تحصين الوضع الداخلي
وااللتفاف حول الجيش والمقاومة ،ألنهما ص ّمام أمان لبنان في مواجهة كل
التحديات والمخاطر المحدقة بلبنان وشعبه».

«الفكر العاملي» :لمواجهة التق�سيم بالوحدة والحوار
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام بلدة
عيناثا السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى
«صحوة وطنية تنبذ العصبيات المذهبية
والطائفية وتحمي لبنان من الرياح المشبوهة
التي تعصف في المنطقة من جراء تضارب أو
تالقي مصالح الدول الكبرى».
وش �دّد على «ض��رورة التنبّه إلى تأثيرات
ال��ص��راع المحتدم على ال��ه��وي��ات الطائفية
والعرقية على الساحة الوطنية ومن مخاطر
الحديث عن أزمة كيانات وإعادة توزيع جديد
لخرائط الديمغرافيا والجغرافيا»,معتبرا ً أن
«ما يخرجنا من ك ّل هذه الرهانات أو المخاوف
هو العودة إلى الحالة الوطنية التي تقوم على

الوحدة وال��ح��وار ،اللذين يقومان على إبراز
الكيان الوطني والحضاري وليس الكيان
الطائفي والمذهبي والقبلي».
ورأى أنّ «أفضل صورة للخروج من حالة
االصطفاف إلى حالة التالقي ال تكون إالّ من
خالل المسارعة إلى إلغاء الطائفية السياسية
واعتماد النسبية في قانون إنتخابي نيابي
ج��دي��د» .وت��ط� ّرق إل��ى الحديث المتجدّد عن
الفساد الغذائي وص���راع الصالحيات بين
ال��وزارات المعنية .واستغرب هذا «التضارب
والتالعب بصحة الناس وأعصابها» .ودعا
إل��ى «ف��ت��ح تحقيق ج���ا ّد وش��ف��اف ب��إش��راف
رئاسة الحكومة والقضاء المختص لمحاسبة

المتو ّرطين والمتسبّبين بهذه المشكالت».
التبصر في ما يجري
وأشار إلى «ض��رورة
ّ
ح��ول��ن��ا م��ن س��ق��وط م��ري��ع لمنظومة القيم
العربية واإلسالمية ،حيث توصف المقاومة
التي حاربت العدو الصهيوني وتصدّت لك ّل
المشاريع المشبوهة وثبّتت معادالت الحماية
وال����ردع وأع����ادت إل��ى ال��ع��رب والمسلمين
كرامتهم ،وه��ذا التوصيف العربي للمقاومة
مخز ومعيب وافتراء على المقاومة وشهدائها
وتبنّ للمصطلحات األميركية والصهيونية ،في
حين يغفلون ويتجاهلون إرهاب الدولة الذي
يمارسه العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة
ولبنان وسورية وك ّل المنطقة العربية».

دي مي�ستورا يملأ ( ...تتمة �ص)1
يمنح دي ميستورا لعواطفه أي��ام�ا ً قليلة ،ريثما
يعود كيري بالخبر اليقين.
لبنانياً ،حيث النفايات تكشف فضيحة النظام
ال �س �ي��اس��ي ،ص���ارت ال �م �ط��ام��ر م �خ��رج النجاة
الوحيد مجدداً ،وكما في المشهد أمس سارت
المطامر بالتراضي في برج حمود والتغاضي
ف��ي خ �ل��دة ،لتحل م�ك��ان ال�ت��رح�ي��ل .وك�م��ا اعتاد
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ال��رب��ط ب�ي��ن ال �م �ف��ردات والملفات،
ف �ت �س��اءل��وا م��ع ت��رح �ي��ل ال �ن �ف��اي��ات ع��ن ترحيل
ال��رئ��اس��ة ،ي �ت �س��اءل��ون ال �ي��وم ه��ل ف��ي ب��ال أحد
مشروع رئاسي يسعى لتسويقه وفقا ً لنظرية
التراضي في مكان والتغاضي في مكان آخر
تم ّهد لها النفايات والمطامر مخارج النجاة؟

خطة المطامر إلى التنفيذ

بعد تذليل عقبة مطمر برج حمود وموافقة أهالي
عرمون وقرى الشحار على إعادة فتح مطمر الناعمة
وف��رض مطمر الكوستبرافا كأمر واق��ع على أهالي
الشويفات وجوارها ،شقت خطة المطامر طريقها إلى
التنفيذ على أن تعمل الشاحنات واآلليات ابتدا ًء من
اليوم لرفع النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة
بيروت وجبل لبنان ونقلها إل��ى المطامر المحددة
وفقا ً للخطة التي أقرها مجلس الوزراء حتى تستكمل
عملها اليوم.
وفي السياق ،أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب بعد
لقاء فاعليات عرمون وق��رى الشحار أن «األهالي
وافقوا على فتح مطمر الناعمة لمدة ستين يوما ً فقط
إلدخال النفايات القديمة إليه وانطالقا ً من المسؤولية
الوطنية والمشاركة في الحل».
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «خطة المطامر
نجحت وسيبدأ العمل تباعا ً بجميع المطامر المحددة
وفقا ً للخطة المؤقتة ولن تحول بعض االعتراضات
الشعبية إلى عرقلتها ريثما تتمكن الحكومة من العمل
لوضع دراسة شاملة لخطة مستدامة وشاملة ألزمة
النفايات».
أما في مطمر الكوستبرافا ،سيبدأ العمل فيه في
األيام القليلة المقبلة بحسب ما علمت «البناء» والذي
سيستقبل نفايات الشويفات وضواحيها بما يقارب
 1100طن يوميا ً إضافة إلى جزء من نفايات العاصمة
بيروت بما ال يتجاوز  125طنا ً يومياً».

سليم حمادة:
سنواجه لكن لن نح ّرك الشارع

وأكد مستشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب طالل أرسالن الدكتور سليم حمادة لـ«البناء»

أن «ال��وزي��ر أرس�ل�ان ل��ن يتح ّمل ق��رار إق��ام��ة مطمر
الكوستبرافا ب��ل الحكومة ه��ي التي تتح ّمل هذه
المسؤولية» ،وشدّد حمادة على أن «أرسالن ال يزال
على موقفه الرافض إلقامة المطمر في المنطقة ولن
يعطيه أي شرعية ،لكنه ُفرض على أهل الشويفات
والقرى المحيطة».
وأش��ار إلى أن «أرس�لان أعلن في االجتماع الذي
حصل في خلدة منذ يومين ويعلن في كل االجتماعات
أننا سنواجه هذا المطمر بجميع األساليب القانونية
والشرعية لكن ليس عبر الشارع ،بل بتح ّركات بعيدة
عن االستعراض ومن خالل خطوات قانونية معينة ال
سيما عبر االتحاد األوروب��ي ومجلس شورى الدولة
والقضاء اللبناني».
واستنكر حمادة تحميل بعض اإلع�لام أرس�لان
منفردا ً مسؤولية إقامة المطمر ،جازما ً بأن ذلك لن
«يدفعنا إلى تحريك الشارع تج ّنبا ً لمرحلة شبيهة
بما حصل في  7أيار عام  ،2008ألن البلد ال يحتمل
خضات أمنية ت��ؤدي إل��ى تهديد االستقرار األمني
والسلم األهلي».

انتخاب الرئيس دونه عراقيل

رئ��اس��ي�اً ،ل��ن يطرأ أي جديد على صعيد جلسة
انتخاب الرئيس األربعاء في  23الشهر الجاري التي
ستكون على غرار الجلسة السابقة لجهة النصاب
والحضور ،والتي سيحضرها الرئيس سعد الحريري
وسيتكرر النصاب ليقارب  72نائباً.
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه
لـ«البناء» «أنه يبذل جهودا ً كبيرة في مستويات عدة
إلنجاز االستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس قبل
الجلسة المقبلة» .كما نقلوا عنه أنه «ال يزال هناك
عوائق محلية وإقليمية ودولية تحول دون انتخاب
الرئيس لكنه مستمر في الدعوة إل��ى جلسات إلى
أن يتأمن النصاب السياسي والقانوني والميثاقي
ل�لان��ت��خ��اب ك��م��ا سيستمر ن���واب كتلته النيابية
بالحضور في المجلس».

خليل إلى واشنطن

على صعيد آخ��ر ،وبعيد زي���ارة ال��وف��د النيابي
اللبناني إلى واشنطن ،يتوجه وزير المال علي حسن
خليل اليوم إلى الواليات المتحدة األميركية ،يرافقه
وفد من كبار موظفي ال��وزارة والمستشارين .وقبل
سفره التقى خليل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
في إطار تنسيق برنامج عمل الزيارة.
وقالت مصادر الوزير خليل لـ«البناء» إن «زيارته
إلى الواليات المتحدة تأتي استكماال ً لزيارة الوفد
النيابي اللبناني إلى واشنطن منذ أسبوعين ،حيث
سيشرح خليل للمسؤولين األميركيين ال سيما
المعنيين بالشأن المالي ووزارة الخزانة األميركية،

طبيعة التركيبة اللبنانية والخالفات السياسية
ال��م��وج��ودة وسيؤكد لهم أن المؤسسات المالية
والمصرفية اللبنانية ملتزمة بكل المعايير الموضوعة
وال يوجد أي مؤسسة خارجة عن القوانين والضوابط
العالمية».
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن «خليل سيوضح أيضا ً
للمسؤولين األميركيين حساسية ودق���ة موقف
الحكومة وانعكاس أي عقوبات مالية أميركية على
المصارف وعلى االستقرار المالي ال��ذي يتمتع به
لبنان ،وبالتالي على االستقرار األمني والسلم األهلي
ال سيما أن لبنان يخوض مواجهة مع اإلرهاب».
وش��ددت المصادر على أن «العقوبات األميركية
المالية محصورة بأشخاص محددين وشركات
تعتبرهم الواليات المتحدة مقربين من حزب الله أو
يقدّمون له الدعم المالي ولن تطال أي مؤسسة مالية
أو مصرفية لبنانية».

إجراء كويتي جديد
ال تجديد إقامات

في جديد اإلجراءات الخليجية بحق لبنان ،كشفت
صحيفة «القبس» الكويتية عن «قائمة ممنوعين من
تجديد اإلقامات في البالد تضم  ١١٠٠مقيم لبناني
وس��وري بسبب عالقتهم المباشرة مع ح��زب الله
تعاطفا ً وتنظيماً» .ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني
تأكيده أنه «ت ّم إبالغ عدد منهم بضرورة مغادرة البالد
في غضون شهر كي يتس ّنى لهم ترتيب أوضاعهم،
فيما «الخطرون» سيتم إبعادهم فوراً».
وقالت مصادر مطلعة في وزارة المالية لـ«البناء»
إن «هذه اإلجراءات الخليجية المتتالية بحق لبنان
ال سيما بعض اللبنانيين العاملين في دول الخليج،
لن تؤثر على االقتصاد اللبناني ألسباب عدة ،أولها أن
ّ
مضخم
حجم الودائع خليجية في المصارف اللبنانية
إلى حد كبير ،ألن هذه الدول سحبت ودائعها منذ وقت
طويل ،كما ت ّم سحب معظم الودائع الخليجية من
المصرف المركزي ،بينما السياح الخليجيون توقفوا
عن السفر إلى لبنان منذ اندالع األزمة السورية».

نشجع السعودية على ح ّل
قاسم:
ّ
سياسي في اليمن

�ج��ع نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله الشيخ
وش� ّ
نعيم قاسم السعودية على «الحل السياسي في
اليمن والخروج من الوحل ال��ذي دخلت إليه ،ألنها
لو بقيت كذلك أشه ًرا وسنوات ،فإنها لن تنجح في
اليمن» ،مؤكدا ً أن «خروج السعودية من اليمن اليوم
أق ّل خسارة لها من خروجها غدًا أو بعد غد ،والحل
السياسي في اليمن هو لمصلحة الجميع ألن الجميع
يمكن أن يقدموا لبعضهم إذا ما سلكوا طريق الحل

السياسي ،أما العدوان الهمجي الذي تقوده السعودية
في اليمن ،فهذا لن يثمر إال المزيد من التصميم على
المواجهة وعلى رفض هذه النتائج التي يعمل لها
السعوديون».

وفد الهيئات االقتصادية إلى الخليج

وف���ي غ��ض��ون ذل���ك ،ي��ت��وج��ه وف���د م��ن الهيئات
االقتصادية إل��ى الخليج للقيام بجولة على دول
مجلس التعاون لتوضيح الموقف اللبناني ،وتحديدا ً
موقف رجال األعمال اللبنانيين ،مما آلت إليه العالقة
بين لبنان وأشقائه الخليجيين.
وكان رئيس الحكومة تمام سالم قد استقبل أمس،
رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان
القصار على رأس وفد في السراي الكبير ،حيث ت ّم
البحث في التحديات التي يواجهها لبنان ،خصوصا ً
في ض��وء األزم��ة القائمة بين لبنان ودول مجلس
التعاون الخليجي.

 30إرهابيا ً من عين الحلوة
"
إلى الرقة

أمنياً ،عاد مخيم عين الحلوة إلى الواجهة وسط
معلومات عن انتقال مجموعة كبيرة من اإلرهابيين
من الفلسطينيين من المخيم إل��ى الرقة السورية
للقتال إلى جانب تنظيم «داعش».
وف��ي السياق ،أك��دت مصادر في اللجنة األمنية
العليا في المخيم لـ«البناء» أن «م��ا بين  25و30
شخصا ً انتقلوا إلى الرقة السورية والتحقوا بتنظيم
داعش ،جميعهم من الفلسطينيين».
وكشفت المصادر أن «ه��ؤالء األشخاص خرجوا
من المخيم من خ�لال عملية تهريب منظمة وليس
عبر المرفأ أو مطار بيروت وال عبر المصنع ،بل عن
طريق خط عسكري يُستعمل للتهريب عبر الحدود
مع سورية وخط آخر عبر البحر المتوسط إلى تركيا
ومنها إلى الرقة».
كما كشفت المصادر أن «اللجنة األمنية العليا في
المخيم سلّمت األجهزة األمنية اللبنانية أسماء 8
متورطين بعملية التهريب وأن اللجنة في المخيم
تعمل إللقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى األجهزة
اللبنانية» ،مشيرة إل��ى أن «التواصل بين قيادة
داعش في الرقة والتنظيمات المتطرفة في المخيم يت ّم
عبر هؤالء الوسطاء الذين ينتمون إلى منظمات تدور
في فلك الفكر الداعشي المتطرف كجند الشام وفتح
اإلسالم ومنظمة بالل بدر وكتائب عبدالله عزام الذين
يتبعون أجندات خارجية».
ونفت المصادر «أي توسع لهذه الحالة المتطرفة
داخل المخيم ،بل تخضع للرقابة الدائمة من األجهزة
األمنية في المخيم التي هي على تنسيق مستمر مع
األجهزة األمنية اللبنانية».

�س�ؤال الجعفري ( ...تتمة �ص)1
كيفية تقاسم سورية الجديدة بوكالئها ،وتربط كل قرار ذي قيمة
من األمن والسالح والجيش والسياسة الخارجية وامتيازات النفط
وخطط إع��ادة اإلعمار وإع��ادة الالجئين وس��واه��ا ،بتفاهمات يجب
أن تجري بين أصحاب القرار األصليين في مجلس األمن ،ويبصم
عليها ممثلوهم السوريون في ما ُيس ّمى بهيئة الحكم ،وممثلوهم
من ورائهم في الهيئات والمجالس الفرعية القضائية والعسكرية
واألمنية ،والنفطية والمالية واالقتصادية وسواها .ويمضي الوقت
طويالً ويتساءل الوكالء المعيّنون في الهيئة عن سبب ع��دم رفع
سيف الفصل السابع عن سورية ،ومثله حظر بيع السالح لجيشها
الذي يكون قد بناه أصحاب القرار الدولي على هواهم ،وال يخشون
منه على أمن إسرائيل ،فيتذ ّكرون أن هذا جرى مع العراق وليبيا،
والخروج من الفصل السابع ليس كدخوله.
 يعرف جماعة ال��ري��اض ويعرف دي ميستورا «الموضوعي»أن الحديث عن طرق التفافية غير الفصل السابع واالنتداب وتعليق
الدستور وإلغاء السيادة ،الستيالد هيئة الحكم االنتقالي ،لن يوصل
إلى مكان ،فال رئيس الجمهورية في الدستور السوري يملك حق
التنازل عن الصالحيات أو السلطة جزئيا ً أو كلياً ،وال إمكانية لتعديل
ال��دس�ت��ور لجعل ه��ذا ممكنا ً دون استفتاء شعبي ،وف�ق�ا ً للدستور
نفسه ،وعندما يتم التوافق أن االحتكام للشعب ال�س��وري ممكن

ومتفق عليه ،فليكن عندها الختيار من يحكم السوريين باألصالة
عبر تنظيم االنتخابات العامة .وهذا وارد في القرار األممي ،2254
لكن السؤال عن كيفية إدارة الدولة حتى يتحقق ذلك والتهيئة لتلك
اللحظة بدستور جديد وآليات انتخابية ،ولذلك فإن الطريق الوحيد
للسير وفقا ً للدستور السوري واالنتقال عبره ومن خالل ما يتيحه
من أط��ر مؤسسية وص��والً لدستور جديد وانتخابات على أساس
موحدة تتولى إدارة البالد في ظل
هذا الدستور هو تشكيل حكومة ّ
الرئاسة الحالية وتشكيل لجنة خبراء لوضع دستور جديد واستفتاء
السوريين عليه واالحتكام إليهم في صناديق االقتراع الختيار َمن
يمأل المؤسسات والمناصب الدستورية على أساسه ،أي الحفاظ
على السيادة السورية أوالً ،والقرار السوري ثانياً ،في كفة والتنازل
عنها في كفة ،وهي المعادلة التفاوضية في جنيف ،بين التمسك لحين
بلوغ دستور جديد وانتخابات جديدة بإدارة وطنية سورية للبالد،
وبين وض��ع البالد تحت االن�ت��داب والسير على خطى بريمر ودي
ميستورا في العراق ،وقد ترافقا معا ً على كل حال.
 طبعاً ،ال�ف��ارق اليوم هو أن بيان جنيف قد ص��ار من الماضيوالذكريات ،رغم ذكره في القرار األممي من باب التذكير بمقدمات
الوصول لنص القرار .وهو نص يقوم على حسم أن شأن سورية
هو ملك للسوريين ،وأن االحتكام لالنتخابات هو طريق حسم مصير

المناصب الدستورية والمؤسسات الدستورية ،وانطالقا ً من القرار
األممي ،ومن موازين القوى الراهنة التي أنتجته ،ومما بعد والدة
القرار وربط الهدنة بقطع الطريق على االختباء وراء جبهة النصرة
ومحاوالت تبييضها ،وما معهما وبعدهما من إغالق للحدود التركية
السورية ،والتغيير الذي أحدثه القرار الروسي بإعالن االنسحاب
وفتح الباب لخطر انفجار المواجهة ،إذا فشلت المفاوضات ،وفي
الميدان جيش س��وري مستع ّد وجاه ٌز ويحظى بكل ما يحتاج من
وسائل تحقيق النصر من كل الحلفاء ،فال مجلس األم��ن هو الذي
كان وال سورية هي التي كانت وال الميدان هو الذي كان وال السقف
السياسي والقانوني للتفاوض هو الذي كان.
 يحلم جماعة ال��ري��اض ب�ت�ك��رار ن�م��وذج ب��ري�م��ر ،ألن��ه طريقهمالوحيد للحكم وهم يعلمون حجمهم بين شعبهم ،بينما دولة بريمر
توفد وزير خارجيتها جون كيري إلى موسكو الستكشاف ما يجب
فعله ،كي ال تنفجر المواجهة بفشل المفاوضات ،بعدما فهمت معنى
قرار االنسحاب الروسي ،الذي يحلم جماعة الرياض أنه ضغط على
الرئيس السوري لقبول هيئتهم االنتقالية.
 الحرب كما المفاوضات بين مشروع سيادي وطني ومشروعيبيع السيادة والوطن بحثا ً عن كرسي حكم.
ناصر قنديل

وجود حزب اهلل في �سورية
والحرب الإعالمية
} علي جانبين
امتألت وسائل اإلع�لام العربية والعالمية المرموقة بالتقارير
والمقاالت عن فرضية سحب ح��زب الله مقاتليه من سورية بعد
االنسحاب الروسي ،والقصد واضح ،وهو تأكيد أن االنسحاب الروسي
ومثله يصير انسحاب حزب الله عالمتين متطابقتين على وجود تفاهم
روسي أميركي إيراني ليست سورية ورئيسها جزءا ً منه؛ واالنسحابات
هي ترجمة لهذا التفاهم والضغط على سورية لقبول مندرجاته.
لنك ّون فكرة عن كيفية خوض الحرب اإلعالمية نبدأ بصحيفة
عريقة مثل الوفد المصرية وكيف رفعت خبرا ً نقله موقع غير معروف
إعالميا ً في لبنان ومعلوم لمن يعرفه ،بأنه متخصص بالعداء لحزب
الله ،فنشرت الوفد «في معلومات وردت لموقع جنوبية أن المئات
من عناصر حزب الله الذين يقاتلون في سورية بدأوا منذ عصر أمس
بالعودة إلى منازلهم بالضاحية الجنوبية بشكل مفاجئ وكثيف دون
سابق إنذار» .وأضافت «وأرجع خبراء الشأن السياسي ،االنسحاب
المفاجئ لحزب الله ،إل��ى ثالثة أسباب وه��ي« :ات��ف��اق األط��راف
المتنازعة في األزمة السورية على الحل عبر التفاوض ،ورسالة إلى
الحكومة السورية بعدم التشدد في مطالبها خالل مباحثات جنيف
 ،3فضالً عن وجود اتفاق روسي أميركي إلعادة توزيع المطامع
والمصالح بينهم في المنطقة».
وأوض��ح مختار غباشي ،نائب رئيس مركز األه��رام للدراسات
السياسية للوفد أيضاً ،أن انسحاب حزب الله دليل على وجود اتفاق
من األطراف الدولية المشاركة في األزمة السورية ،على الوصول إلى
حل سياسي ،مشي ًرا إلى أن االنسحاب مرتبط برغبة حزب الله في
عدم مساندة بشار األسد بشكل كلي ،حتى يكون هناك تساهل على
طاولة المفاوضات -(.الوفد المصرية – )2016-3-16
أما الخبر األصلي فقد تبعه تأكيد من المصدر ذات��ه يقول« :إن
المعلومات صحيحة عن بدء انسحاب حزب الله من سورية ،لكن
األسباب هنا تعود إلى الضغط الشعبي الكبير في الداخل اللبناني
على عناصر حزب الله والحصار الذي فرضه الخليج على لبنان،
بسبب تصرفات حزب الله ،كما أن الدعم اإليراني تج ّمد بالنسبة
للحزب كما تفيد مصادر مقربة منه وهو ما جعل الحزب في حالة
صعبة للغاية» -( .موقع «جنوبية» اإللكتروني مصدر الخبر)
وبعد يوم طويل من التفاعالت للنشر اضطر الجميع للتعامل مع
نفي حزب الله الذي سارعت للحصول عليه وسائل اإلعالم الحليفة،
حيث نشرت روسيا اليوم نقالً عن وكالة نوفوستي الروسية« ،نفى
حزب الله اللبناني ،األربعاء  16مارس/آذار ،األنباء المتداولة حول
انسحاب قواته من سورية ،مؤكدا ً أنه يواصل محاربة اإلرهابيين في
البالد».
وقال المكتب الصحافي للحزب ،في حديث لوكالة «نوفوستي»
الروسية« :إن أبواق المجموعات المسلحة نشرت ،إثر إعالن موسكو
سحب القوات الجوية الفضائية الروسية (من سورية) ،أنباء باطلة
حول انسحاب وحدات مقاتلي حزب الله».
وأشار المكتب إلى أن ورود هذه األنباء تزامن مع نشر وسائل إعالم
معلومات حول بدء مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي هجوما ً
واسعا ً في مختلف المحافظات السورية.
وأضاف الحزب« :نلفت اهتمام وسائل اإلعالم إلى أنه يجب عدم
االنصياع للكذب والتسريبات المتعلقة بمثل هذه األنباء».
وشدّد المكتب الصحافي لحزب الله على أن «المقاومة ستواصل
محاربة اإلرهاب يوما ً تلو اآلخر من أجل القضاء عليه ومن أجل الكشف
عن الدول المانحة لإلرهابيين» -( .روسيا اليوم .)2016-3-16
بعد النفي وتناقله وانتشاره صار الذين تو ّرطوا بتسويق الخبر
مضطرين لحفظ سمعتهم ،فتبادر صحيفة السياسة الكويتية التي
نقلت خبر االنسحاب ور ّوجت له قبل يومين إلعادة ما نشر إعالميا ً
عن ر ّد الحزب ،حرصا ً على بعض المصداقية ،فقالت «خالفا ً لما يتم
تداوله عن انسحاب مجموعات من مقاتلي «حزب الله» من سورية
إل��ى لبنان ،ف��إن مصادر أك��دت لـ«السياسة» ،من أوس��اط قريبة
من «حزب الله» ،إنه وعلى الرغم من القرار الروسي باالنسحاب
العسكري من سورية ،فإنه من السابق ألوانه البحث في أي انسحاب
عسكري للحزب في الوقت الحاضر ،طالما أنه ما زالت هناك حاجة
للوجود العسكري ،باعتبار أن الحرب قائمة ولو أن هناك هدنة
ومفاوضات سياسية ،لكن عمليا ً ال تزال الكلمة للميدان ،ما يؤكد بقاء
الوضع العسكري على ما هو عليه ،مع ما يعنيه من استمرار وجود
الحزب هناك ،إلى جانب الجيش السوري النظامي الستكمال المهمة
المطلوبة منه.
وقالت المصادر المق ّربة من الحزب «إن مثل هذه اإلشاعات تندرج
في إطار الحرب النفسية الفاشلة التي تطلقها األدوات االستخبارية
في محاولة منها للضغط على بيئة الحزب لالنسحاب ،بعدما
انسحبت القوات الروسية من سورية».
هذا نموذج بسيط من الحرب اإلعالمية.

�إعالنات ر�سمية
كهرباء لبنان
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة إل��ى قسم أميون
إصدار شهر  2015/10توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة اسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
االطالع على موقع المؤسسة االلكتروني.
يعتبر ه���ذا اإلع��ل�ان ب��م��ث��اب��ة تبليغ
شخصي.
بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال حايك
التكليف
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كهرباء لبنان
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة لدائرة رياق إصدار
شهري 7و 2015/8توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة اسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين

االطالع على موقع المؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال حايك
التكليف
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بلدية صيدا
إعالن
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
عشر من ظهر يوم الثالثاء الموافق /12
نيسان 2016/في مركزها صيدا -مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عامة) بطريقة
تقديم أسعار بالظرف المختوم المغفل
لتلزيم إستئجار آليات لزوم مرافق البلدية
للعام .2016
تقبل طلبات اإلشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر من
ظهر آخ��ر ي��وم عمل يسبق اليوم المحدد
للتلزيم مصحوبة بالتأمينات والمستندات
المطلوبة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
يوميا ً وخالل أوقات الدوام الرسمي في مركز
بلدية صيدا -أمانة السر -الطابق الثالث.
صيدا في 2016/3/15
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف
533
اعالن
هرب العامل البنغالدشي RAHIM
 ABDURلمن يجده االتصال على رقم
03-637320

اجراء انتخابات تكملية
يدعو المجلس التنفيذي لنقابه عمال ومستخدمي الشركات
المتخصصه ﻻنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان ﻻج��راء انتخابات
نصفية للمجلس التنفيذي وذلك نهار الخميس في  2016/3/31في
مركز
النقابه في معمل الزهراني
وف��ي ح��ال ل��م يكتمل النصاب ت��ؤج��ل ال��ى الخميس التالي في
 2016/4/7في نفس الوقت والزمان.
رئيس النقابة جهاد عكوش
امين السر شادي سويد

