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حمليات � /إعالنات
رعت تكريم عوائل �شهداء «�أمل» في الجنوب

�أكدت وقوفها �إلى جانب ال�صحافيين

«نقابة المح ّررين» :لإن�شاء �صندوق دعم
وتوفير حوافز لإعانة ال�صحف
بعد ق��رار جريدة «السفير» بالتوقف عن الصدور،
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا ً اعتبرت
فيه أن «هذا القرار يعكس عمق األزمة التي يعاني منها
قطاع الصحافة واإلع�لام في لبنان ،وال سيما الصحافة
الورقيّة التي كانت ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع
عشر أحد أبرز روافد النهضة العربية في جميع المجاالت،
وحاملة ل��واء التح ّرر الوطني والقومي ،مقدمة مواكب
الشهداء الذين سطروا بدمهم مالحم البطولة والفداء في
مقارعة االستعمار واالحتالل ،وجبه الطغيان واالستبداد،
ونشر الوعي والحس بالكرامة .إن هذه الصحافة خ ّرجت
رؤساء وقيادات ،واحتضنت أدباء ومبدعين ،وتجاوزت
حدود هذا الوطن الصغير مواكبة التقدّم والتط ّور .وإن
جريدة «السفير» كان لها ال��دور الريادي بما زخرت من
طاقات مبدعة ،وما ض ّمت من صحافيّين ومحللّين وك ّتاباً.
وكانت صاحبة تأثير واسع م ّكنها من المشاركة الفاعلة
في صنع الرأي العام» .
وأضافت« :إن أزمة «السفير» هي أزمة قطاع بكامله ،وال
التحسر واألسف على احتجابها،
ينبغي الوقوف عند حدود
ّ
ألن الكأس ال��ذي تج ّرعته قد ينسحب على ما تبقى من
صحف ال تزال تصدر إلى اليوم على رغم الصعوبات التي
ت ّمر بها .
م��ن هنا ،وان��ط�لاق��ا ً مما ت��ق��دم ،تدعو نقابة محرري
الصحافة اللبنانية الحكومة اللبنانية إل��ى إي�لاء هذا
الموضوع ما يستحق من عناية واهتمام ،ألن��ه ليس
تفصيالً عابرا ً أن يكون هذا القطاع الذي م ّثل وال يزال ذاكرة
لبنان الوطنية والسياسية والثقافية واالجتماعية عرض ًة
لالنهيار ،فاالندثار من دون اتخاذ خطوات جادة وحاسمة
لمعالجة أسباب هذا التراجع وتقديم الدعم الضروري.

فمسؤولية الدولة كبيرة في إنشاء صندوق دعم يم َّول من
القطاعين العام والخاص ،وتوفير حوافز عديدة بدءا ً من
تسهيالت ضريبية وإعفاءات جمركية ،وضمانات متنوعة
تعين الصحافة الورقيّة على الثبات في وجه التحديات
ريثما تستجد ظ��روف تم ّكنها من النهوض مجددا ً وفق
صيغ تتالءم مع التطو ّرات التي أصابت القطاع اإلعالمي
ككل .وتطالب النقابة وزارات اإلع�لام والعمل والثقافة
بالتحرك العاجل».
وإذ شدّدت النقابة على أنها معنيّة بمصير الصحافيين
العاملين في جريدة «السفير» وكل الصحف التي تعاني
من عثرات وصعوبات ،أكدت اآلتي :
 – 1وقوفها إلى جانب الزمالء الذين ينبغي الحفاظ
على حقوقهم كاملة ،وضمان ديمومة عملهم إذا تق ّرر
تحويل «السفير» أو سواها من المطبوعات الورقيّة إلى
«جرائد «الكترونية» .واعتبار هؤالء من الناحيّة القانونية
غير منقطعين عن عملهم .
ّ -2
حث المسؤولين على تح ّمل مسؤولياتهم اتجاه
هذه األزمة من خالل إطالق سلسلة اتصاالت ومشاورات
لبلورة األفكار التي تصلح ألن تشك ّل مدخالً لحل هذه
األزمة الخطيرة .
 - 3وج��وب مبادرة أصحاب الصحف إل��ى تسديد
المستحقات المتأخرة للزمالء العاملين فيها ،خصوصا ً
َ
يتقاض راتبه منذ أشهر طويلة ،وهو مصدر
أن منهم مَن لم
معيشته الوحيدة .
في هذا الوقت العصيب ليس أمام الصحافيين في أيّ
موقع كانوا إالّ التآزر والتعاون والتضامن في مواجهة
هذه المحنة التي ال ب ّد أن تنحسر إذا عولجت بموضوعية
وتصميم» .

رندة بري :لتطبيق الكوتا الن�سائية بلدي ًا

دعت عقيلة رئيس مجلس النواب نائب رئيسة الهيئة
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رندة بري إلى تطبيق
مبدأ الكوتا النسائية في االنتخابات البلدية واالختيارية
المقبلة ،معتبرة أن تكريس ح��ق مشاركة ال��م��رأة في
كل مناحي الحياة اللبنانية االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والبيئية والثقافية والتربوية والصحية،
مدخله اإللزامي والخطوات األولى لمقاربته مقاربة تنتج
الحلول وتحقق األهداف ،تكون من خالل دخول المرأة في
غمار استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية.
دع��وة بري ج��اءت خالل رعايتها االحتفال التكريمي
ال��ذي أقامه مكتب ش��ؤون المرأة في «حركة أم��ل» إقليم
الجنوب ،تكريما ً ألمهات وزوجات وبنات شهداء الحركة
في الجنوب ،وذل��ك في «مج ّمع المالك السياحي» في
أنصارية وحضرته المئات من أمهات وزوج��ات وبنات

الشهداء ،مسؤولة مكتب شؤون المرأة المركزي في «حركة
أمل» الدكتورة رباب عون ،المسؤول التنظيمي للحركة في
الجنوب باسم لمع على رأس وفد من قيادة اإلقليم ،أعضاء
من المكتب السياسي في الحركة ورئيسة «واحة الشهيد
اللبناني» فاطمة قبالن وفاعليات نسائية.
بعد كلمتين ب��اس��م ع��وائ��ل ال��ش��ه��داء الب��ن��ة الشهيد
علي عواضة ومسؤولة مكتب ش��ؤون المرأة في حركة
«أمل» ـــ إقليم الجنوب عايدة كوثراني ،ألقت بري كلمة
استهلتها بنقل تهنئة رئيس مجلس النواب رئيس «حركة
أمل» للمك ّرمات ،داعية إلى تطبيق الكوتا النسائية في
االنتخابات البلدية وح ّثت «القوى النسائية الناشطة
في مجال حقوق المرأة والطفل إلى الضغط وبأساليب
ديمقراطية تعبيرية راقية للمطالبة بتطبيق الكوتا
النسائية في هذا االستحقاق».

داع�ش ي�ضرب ( ...تتمة �ص)1
ومعارضيه ،وفقا ً للطرح األميركي ال��ذي حمله
كيري لمناقشته م��ع الحلفاء لكل م��ن موسكو
وواشنطن ،قبل الدخول في األسماء التي يبدو أن
في جعبة األميركيين ما هو جاهز منها للتداول.
جماعة الرياض التي لم تستوعب بعد صدمة
مشاركة األك��راد تلقت الكالم المنسوب لكيري
ع��ن تأجيل البحث بمصير ال��رئ��اس��ة السورية
ك��ص��ف��ع��ة ع��ل��ى ال���وج���ه ،ب��ع��دم��ا أم��ض��ت يومين
تتحدّث عن تغير في التعاطي الدولي لمصلحة
مشروع هيئة الحكم االنتقالي ليتحدث الناطق
بلسان هيئة التفاوض منذر ماخوس عن مؤامرة
أميركية روسية على المعارضة.
ّ
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ورغ���م ع��ط��ل��ة أع��ي��اد ال��ف��ص��ح عكرت
زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
إلى لبنان على اللبنانيين التمتع بهدوء الطرقات
الرئيسية بسبب اإلجراءات المبالغ بها في إقفال
ال��ط��رق وت��ح��وي��ل ال��س��ي��ر ال��ت��ي ات��خ��ذت بمواكبة
تنقالته.
الزيارة التي لم يستطع المسؤولون توصيف
هدفها ،بين مصير الالجئين السوريين ووضع
المخيمات الفلسطينية ،وربط المساعدات المالية
الدولية بانتخاب الرئيس العتيد ،فشلت في ملف
األنروا فشالً ذريعا ً وواجه حملة غضب شعبي،
لكونه لم يحمل أي حلول لشلل المؤسسة الحيوية
في حياة الفلسطينيين ،والتي يخفي تهميشها
ت��ورط��ا ً أمميا ً ف��ي ملف التوطين ،ويفتح شهية
ال��ت��س��اؤل ع��ن مساعي ب��ان ك��ي م��ون للحصول
على تسهيالت إلقامة الالجئين السوريين بطلب
أوروبي لتخفيف ضغط الهجرة عن أوروبا.
زي������ارة ك���ي م����ون ل���م ت��س��ح��ب م���ن األض�����واء
تداعيات فضيحة اإلنترنت التي تناولها النائب
وليد جنبالط في تغريداته غامزا ً من قناة َمن قال
إنهم جهاز أمني وح��زب لبناني فاعل ومحطة
تلفزيونية تربطها عالقة خاصة بهذا الحزب،
وقالت مصادر متابعة لمواقف جنبالط إنه يتهم
حزب القوات اللبنانية الذي له مكانة خاصة في
محطة «أم تي في» ،التي جرى توضيع هوائيات
الشبكات المتورطة في مواقع اإلرس��ال العائدة
لها في ال��زع��رور ،والتي اندلع بسبب ما جرى
فيها من منع لألجهزة المعنية بفك التجهيزات
غير الشرعية وحراس المحطة ،سجال تلفزيوني
ب��ي��ن ش��اش��ة ال��م��ح��ط��ة وم��ح��ط��ت��ي «أل ب��ي سي»
و«الجديد».

بان ينهي زيارته لبنان اليوم

جس النبض في ملف النازحين السوريين
تنتهي زيارة ّ
التي قام بها األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
ورئيس البنك الدولي اليوم ،بعدما زار والوفد المرافق
أمس ،مخيم نهر البارد ،واطلع على أوضاع النازحين في
حي التنك في الميناء في طرابلس ،وجال على مخيمات
النازحين السوريين العشوائية ضمن بلدة بحنين
 المنية ،ومخيم نوفل للنازحين السوريين في بلدةالدلهمية في تربل ،وافتتح مركز الشؤون االجتماعية في
البقار في منطقة القبة بحضور وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس.
وأكد بان في مؤتمر صحافي في فندق فينيسيا «أن
دعم األمم المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية ليس فقط
دعما ً للبنان بل لالستقرار اإلقليمي» ،الفتا ً إلى «أنه من
دون انتخاب رئيس للجمهورية سيبقى لبنان ضعيفا ً
ولن يقوى في عالقاته الخارجية والدولية» .ولفت إلى
أن لبنان «يستضيف أكبر عدد من الالجئين في العالم
بالنسبة إلى الفرد الواحد» ،معلنا ً أن المجتمع الدولي
سوف يدعم «الالجئين السوريين الذين يستضيفهم
لبنان مؤقتاً ،إلى حين يتمكنون من العودة بسالم وأمان
إلى سورية».

الهدف من الزيارة?!

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن زيارة كي مون
للمخيمات هي للتغطية على السبب الرئيس للزيارة
التي جاءت بهدف محدّد يتصل بالنازحين السوريين
واستطرادا ً بالجيش اللبناني والملف الرئاسي ،فهناك
مشكلة حادة بين الفلسطينيين واألمم المتحدة» ،مشيرة
إلى «أن هذه الزيارة لم تقدّم شيئا ً للفلسطينيين ،فاألمين
العام لألمم المتحدة أبدى تأثره بوضع الفلسطينيين
م��ن دون أن يلتزم بعمل أو تقديم وع��د بمعالجة».
وأشارت المصادر إلى أن الزيارة في اليوم األول عندما
خرج من وزارة الدفاع ،وما حصل أمس من جولة في
طرابلس وعلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين ليست
إال نوعا ً من السلوكيات االستعراضية» .وتحدّث مصدر
وزاري لـ«البناء» عن محاوالت الغرب إعطاء حرية
العمل واإلق��ام��ة للنازحين واستيعابهم بهدف إبعاد
خطر النزوح السوري عن الدول األوروبية» ،الفتة إلى
أن المساعدات التي أق ّرت في مؤتمرات لندن والدوحة
والكويت ال تتجاوز .»25%

..والتقى البطريرك الراعي

وف��ي ظل الفراغ في الموقع األول في الجمهورية،
خص األمين العام لألمم المتحدة البطريرك الماروني
ّ
الكاردينال بشارة الراعي بلقاء في مطرانية بيروت
المارونية .وتناول اللقاء أبرز المواضيع المطروحة على
الساحتين اللبنانية واإلقليمية ودور المجتمع الدولي
في المساهمة بح ّل أزمات المنطقة .وتط ّرق البحث إلى
موضوع رئاسة الجمهورية ،وكان توافق على وجوب
تعاون كل اللبنانيين من أجل تسهيل عملية االنتخاب

بين مو�سكو ( ...تتمة �ص)1
لتصفية القضية الفلسطينية ...مستفيدة من عجز أميركي متفاقم تجاه
تح ّوالت تقاطع «ماالقا» النوعية ،حيث التنين األصفر الذي يصعد بقوة
صاروخية متحدّيا ً إمبراطورية شائخة تخسر أول مرة في ساحات
قتالها كلّها...
وحده النظام الرسمي العربي الذي يفتقر إلى فنّ حياكة السجاد كما
إلى كياسة اللعب مع الكبار ،بسبب تركه لجام حصان األمة بيد أمراء
ما بعد الربع الخالي ،تراه يغوص في التيه التوراتي بعد أن ق ّرر أن
يلعب دور كلب حراسة لدى «اإلسرائيلي» الغارق أصالً في عجز بيت
العنكبوت...
فقاعات وقنابل دخان مَن تبقى مِن القوى المحلية وبعض القوى
اإلقليمية المساندة لها هنا أو هناك ،والتي تلعب في الوقت الضائع،
ليس فقط ال تأثير لها في المعادلة الكبرى التي تتشكل ،بل هي أعجز
حتى من انتخاب أو تقرير مصير رئيسها المتباكية على مقعده الذي
يعلوه الغبار منذ ما يقارب السنتين...
في هذه األثناء فقد ت ّم سحب البساط من تحت أرجل العثماني الجديد،
وص��ار في عين العاصفة ،وقد يغرق في دم��اء ووح��ول من صناعته
وإنتاجه ،إال إذا تدارك أمره وربط مصيره بذيل األسد اإليراني...
أما القبيلة الموغلة والممعنة في الحمق والغباوة من الرمل الرمل،
فهي تنتظر مصيرها على يد مجتمع الحكمة واإليمان التي تشير ك ّل
الظروف والمؤشرات والعالمات إلى أنها تصعد رويدا ً رويدا ً إلى عنق
السماء لتصبح سيدة العرب األول��ى وسلطان البحر وملكة المحيط
كاسرة قرن الشيطان ومح ّولة مصير تلك القبيلة المتهالكة إلى أسرة
آيلة لالنقراض تجمع بقايا إرث دولتها في الدرعية إلى حين...
إنه العالم الجديد الذي سيد ّون فيه نصرنا المبين ومشهدهم الحزين،
الدب الروسي إلى
وتبقى الوكالة الحصرية لك ّل هذا التح ّول فعليا ً بيد
ّ
حين...
ويبقى رجال الله دوما ً هم األجدر بدور خليفة الله في األرض ،وهم
وحدهم مَن يغيّر القدر وهم وحدهم مَن يهلكون ملوكا ً ويستخلفون
آخرين...
بعدنا طيّبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

ألن استمرار الفراغ يزيد من أزمات لبنان ويسير به إلى
ال��وراء .وعرضا للمواضيع الشائكة الراهنة في لبنان
ومنطقة الشرق األوسط مع اقتراحات لحلها.
وأك���دت م��ص��ادر بكركي لـ«البناء» أن «البطريرك
الراعي أبلغ كي مون الرفض المطلق لتوطين النازحين
السوريين ،وضرورة أن يسعى المجتمع الدولي بدال ً من
تأمين العمل لهؤالء في الدول المضيفة ،العمل إليجاد حل
سياسي يوفر عودة هؤالء إلى سورية».
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن ال��راع��ي «س��لّ��م ب��ان مذكرة
تتضمن شرحا ً تفصيليا ً حول الملف الرئاسي ووضع
المسيحيين» .وك�� ّرر أمام ضيفه إص��راره على ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية ،ودع��اه إلى الضغط عبر
اتصاالت مع المعنيين من ال��دول المؤثرة للمساعدة
في إنهاء الفراغ ال��ذي من شأنه أن يعيد انتظام عمل
المؤسسات» .ولفتت المصادر لـ«البناء» إلى أن زيارة
مطرانية بيروت للموارنة متفرعة عن الضغوط إلنجاز
الملف الرئاسي وتعبّر عن دعم لما يقوم به البطريرك
الراعي باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية».
وفي سياق متصل ،أش��ارت مصادر مطلعة في 14
آذار لـ«البناء» إلى أن «أفق االنتخابات الرئاسية ال يزال
مسدودا ً محليا ً وإقليمياً» ،الفتة إلى «أن الرئيس سعد
الحريري يتجه بناء على طلب األميركيين إلى البحث عن
اسم آخر غير رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
في ظل تعثر انتخابه وإقناع حزب الله بالنزول إلى
المجلس النيابي النتخابه».

بو صعب لـ«البناء»:
الحكومة أبلغت بان رفضها التوطين

وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
لـ«البناء» أن «موقف رئيس الحكومة خالل لقائه األمين
العام لألمم المتحدة كان موقفا ً أكثر من واضح وصارم في
موضوعين أساسيين :األول :أن فكرة توطينهم وإبقائهم
في لبنان غير قابلة للنقاش مع الحكومة ،والثاني
أن عدونا «اإلسرائيلي» ال زال يخرق سماءنا ويحتل
ج��زءا ً من أرضنا ،ونطلب من األمم المتحدة أن تساعد
لبنان لوضع حد لالعتداءات «اإلسرائيلية» في لبنان».
ولفت بو صعب إلى ال أحد يرضى بأن يبقى النازحون
السوريون في لبنان ،مشددا ً على أن األمين العام لألمم
المتحدة «لم يفرض شروطا ً لتوفير المساعدات للبنان
التي من وجهة نظرنا يجب أن تأتي بأسرع وقت ممكن».

جريج لـ«البناء»:
التوطين مرفوض لبنانيا ً ودوليا ً

وقال وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» أن «زيارة
بان إلى لبنان عادية وضرورية لكونه المسؤول الدولي
األول ،ويجب أن ّ
يطلع على كل األح��داث في المناطق
الساخنة وزيارته بحد ذاتها ومعه رئيسا البنك الدولي
والبنك اإلسالمي تفصح عن نيات جدية عن مساعدة
لبنان سواء بموضوع النازحين أو بموضوع استتباب
األمن والوضع األمني واإلنساني في مخيمات النازحين

السوريين والفلسطينيين».
وع��ن الموعد الزمني لتسليم المساعدات المالية
إلى لبنان أوضح أنه «لم يت ّم اإلفصاح عن كل األمور
واإلجراءات التي تم االتفاق عليها خالل الزيارة وال تزال
المحادثات مستمرة ويجب االنتظار حتى نهاية الزيارة
ّ
لتتوضح اآلليات والجدول الزمني لتسليم المساعدات».
وأش��ار جريج إلى أن ع��ودة النازحين مرتبطة بتوافر
ال��ش��روط األمنية ف��ي س��وري��ة ،ووج��وده��م ف��ي لبنان
مؤقت فالتوطين مرفوض لبنانيا ً ودولياً» ،متوقعا ً أن
«تبدأ عودة النازحين مع تقدّم المفاوضات في جنيف
والتوصل إلى حل سياسي لألزمة».
وأوضح أن «كي مون لم يربط موضوع المساعدات
المالية إلى لبنان بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية
بل هو تمنى وح��ث الجميع على ض��رورة إنجاز هذا
االستحقاق وتفعيل عمل المؤسسات».

جنبالط يسأل عن فضيحة «اإلنترنت»؟

وفيما يحضر ملفا االنترنت وأم��ن ال��دول��ة اجتماع
مجلس ال��وزراء الخميس برئاسة الرئيس تمام سالم،
تستمر فضيحة شبكات تهريب اإلنترنت غير الشرعية
بالتفاعل في لبنان ويستمر معها تغريد النائب وليد
جنبالط بتفجير تفاصيل جديدة بتلميحه إلى تورط
مصدر أمني ،وحزب سياسي ،ومحطة إعالمية ،مشيرا ً
إلى «أن مصدرا ً أمنيا ً حاول التقليل من أهمية الفضيحة
والتنصت تمر من خالله،
لكون كل أجهزة اإلرس���ال
ّ
وكيف ال وإحدى الشركات مقربة من الدائرة الشخصية
والعائلية كما يُشاع» .وأضاف «وكيف ال وشركة أخرى
تعود إلى وسيلة إعالمية معروفة استباحة رجال األمن،
كما يُشاع .هذا األمن الذي يزداد مواكب ومرافقات ،لكنه
يبقى األمر بتفاصيله موجودا ً لدى ال��وزارة المختصة
التي بأركانها تعلم كل شيء وتغطي مع المرتكبين كل
شيء ،أما بقية الشركات المتورطة فيقال أيضا ً إن أحزابا ً
أو حزبا ً يحميها ،وفق الرواية» .وتعقيبا ً على كالم رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي ،سأل مصدر أمني أمس،
ماذا يجري بين النائب جنبالط وقوى األمن الداخلي؟
وتحديدا ً بينه وبين فرع المعلومات ،وبينه بين الحزب
الذي يرعى المحطة التلفزيونية ليوجه جنبالط أصابع
االتهام إليهم مباشرة ومن دون أن يس ّميهم؟».

حزب الله« :داعش» وه ٌم كبي ٌر

رأى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
أن «الوحش التكفيري ال معالجة له إال بطريقين :األولى:
إيقاف الم ّد الفكري الوهابي ،الثانية :منع التمويل والدعم
السياسي والعسكري والرعاية الدولية واإلقليمية لهذه
الجماعات» .واعتبر «أن داعش وهم كبير ،لم تكن لتحتل
الموصل والرقة ،ولم تكن لتقوم بتفجيرات في أماكن
مختلفة في العالم منها بروكسل وفرنسا وغيرها ،لوال أن
هؤالء رعوهم وساعدوهم تحت عنوان أن يقتلونا نحن
وهم يكونون بمأمن ،فتبيَّن أنهم يستفيدون من هذا الدعم
ليقتلونا وثم يتجهون إليهم ليقتلوهم».

ح�سم �أمر ( ...تتمة �ص)1
 تترك واشنطن األم��ور تأخذ وقتها مع الحلفاء الذين يصعبعليهم الفهم السريع وتأخذهم أوهامهم لتخيّل مسارب والتفافات
تخرجهم م��ن ال��ط��ري��ق الرئيسي واألم��ي��رك��ي يتعامل معهم وفقا ً
لمعادلة دعهم يصدموا رأسهم بالجدار ويعودوا ،لكنه في مسار
آخ���ر ،يكاشفهم عندما ينضجون وت��ل��ح االس��ت��ح��ق��اق��ات وتضغط
ب��ض��رورة التسليم بالواقع ال��م�� ّر وت��ج�� ّرع��ه ،لكنه يكون ق��د أنضج
خطوات الحقة يسرج لها أحصنة ج��دي��دة ،تتناسب مع فهمه لما
تتيحه موازين القوى ،وهو يدرك أن الرئاسة السورية ُحسِ مت وال
مجال للبحث والخوض في مصيرها؛ وهي ليست ورقة تفاوضية
على الطاولة مع أي من حلفاء سورية ،ال في موسكو وال في طهران،
لذلك ذهب كيري إلى موسكو ليقول تعالوا نتفق على صيغة تتيح
إقناع السعوديين وجماعتهم باالنخراط في الحل عندما ينضجون،
طالما البحث بجائزة ترضية من عيار توصيف ح��زب الله خارج
لبنان إره��اب��ي��اً ،أو جعل خروجه من سورية شرطا ً للحل ،فلنبدأ
الموحدة ،وليكن شخص رئيس
البحث برئاسة الحكومة السورية
ّ
الحكومة ال��وازن ضمانة الضفة المقابلة للرئيس ال��ذي يملك حقا ً
وصالحيات دستورية كافية لطمأنته .وطبعا ً ستكون في العقل
األميركي أسماء يطرحونها في الوقت المناسب ،وربما تكون أسماء
يراهنون على تهيئتها لخوض المعركة الرئاسية الحقا ً انتخابيا ً بعد
تصنيع مكانتها السورية والعربية والدولية ،بما يجعلها مؤهلة
للتقدم كشخصية تسووية تصالحية ،يسجل في رصيدها نجاح
التهدئة والمصالحات وتوضع في خدمتها موازنات اإلعمار.
 عندما يتحدث األميركي عن الدستور الجديد ،فهو يقصد تقاسمالصالحيات بين رئ��اس��ة الجمهورية ورئ��اس��ة الحكومة ،واللعب
على اإليحاء بجعل التقاسم يبدو كتقاسم طائفي بعدما فشل في
تكريس إعادة بناء الدولة على أسس طائفية ،كان وزير الخارجية

األم��ي��رك��ي��ة ج��ون ك��ي��ري أول م��ن ب َّ
��ش��ر ب��ه��ا م��ن ال��دوح��ة ف��ي العام
 ،2012وفي العقل األميركي استنساخ نموذج لبنان ،وإذا فشل
فال مانع من تقاسم صالحيات على الطريقة الفرنسية ،كما يبدو
أن الطرح الروسي التفاوضي يتمسك ببقاء السياسات الخارجية
والدفاعية بيد رئيس الجمهورية وتقاسم الصالحيات الداخلية بينه
وبين الحكومة ورئيسها ،مع التمسك بمعادلتين هما سورية دولة
موحدة ،حتى لو طبقت فيها الفدرالية فمن ضمن الوحدة،
علمانية
ّ
والثانية أن الدستور المعدل بتقاسم صالحيات يتم بين حكومة
َ
منتخب ،وليس
تشكلها األغلبية النيابية المنتخبة ورئيس جمهورية
الموحدة اآلتية من المفاوضات الحالية.
في مرحلة الحكومة
ّ
 سورية أمام عمل سياسي مهم ودقيق لرسم سياساتها بطريقةت��راك��م ان��ت��ص��ارات��ه��ا ،وتحفظ تحالفاتها ،لكنها ت��ص��ون معادلتها
السياسية الداخلية لمستقبل طويل المدى ،وهو أمر قد ال يتفق مع
الرؤيا الروسية بالضرورة ،ولكن من ضمن الخالف اإليجابي،
طالما أن َمن سيقرر الدستور الجديد ويبت به هم السوريون عبر
استفتائهم ،لكن المحطة األه��م اآلن التي يلتقي عليها السوريون
وحلفاؤهم هي التنبه بعناية لألسماء التي سيجري تداولها لرئاسة
الحكومة بحصيلة المفاوضات.
 ت��ق��ول م��ص��ادر على صلة ب��ال��ق��راءة األم��ي��رك��ي��ة لكل م��ن لبنانوس��وري��ة أن ال م��ان��ع أم��ي��رك��ي م��ن صيغة ل��رئ��اس��ة الجمهورية في
البلدين تبقيها بيد محور المقاومة وبصالحيات أوس��ع في مجال
السياسات الخارجية والدفاعية ،مقابل التفاهم على رئاسة للحكومة
تريح الفريق المقابل وتشكل قاعدة التشبيك االقتصادي الذي يبقى
الهم األول لألميركيين .وال مانع مع مراعاة بعض الخصوصية أن
ينسحب بشكل أو بآخر هذا النموذج على العراق واليمن.
ناصر قنديل

هذه �أميركا التي يجب �أال نن�ساها
} علي جانبين
ما يحصل في منطقة الشرق األوسط هو أكبر دليل على رغبة الواليات المتحدة
األميركية في السيطرة على العالم وإحكام سلطتها على منابع الثروات الموجودة
في المنطقة وإعادة رسم الخرائط الجغرافية .فتاريخ أميركا َّ
ملطخ بدماء األبرياء
في معظم بقاع العالم من الهنود الحمر ،سكان أميركا األصليين ،إلى هيروشيما
وناكازاكي ،إلى أفغانستان والعراق وليبيا...
وها هي سورية اليوم التي تواجه مؤامرة كونية تستخدم فيها كافة أشكال
اإلرهاب الذي تنجزه أميركا وتنفذه أوروبا وتركيا وتدفع قيمته بشيك مفتوح
مشيخاتالبترودوالرالسعوديةوالقطريةوتجنيفوائده«إسرائيل»والصهيونية
العالمية؛ والسداد يتم من دماء الشعوب ،ولم تخف وزيرة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون األهداف الكامنة وراء عدائها لسورية وسعيها لتدميرها،
إذ ذكرت بوضوح أنّ الهدف من ذلك كسر محور المقاومة للمشاريع األميركية في
المنطقة ،وكلينتون التي تن ّكرت لتعهّدات بالدها في مؤتمر جنيف ومجلس األمن
تنصلت من هذه التعهّدات مرة أخرى وتجاهلتها متذ ّرعة بأنّ موقف بالدها
ّ
ينطلق من الحرص على الشعب السوري الذي اختصرته بالعصابات المسلحة
الموجودة في سورية ،ما يشكل دليالً واضحا ً على انحيازها لمرتزقتها من
اإلرهابيين وعناصر «القاعدة» التي تدّعي محاربتها لهم.

تزايد تأثير الوجود األميركي
في أكثر من بلد على امتداد العالم؟

تنتشر القوات األميركية اليوم في  75بلدا ً على امتداد العالم ،بينما كان
انتشارها عام  2010في  60بلدا ً وتتبع لها شركات أمنية ومنظمات سرية ،لها
ميزانيات سرية ال يدرك أحد حجمها ألنها توظف عمالء ومرتزقة يعملون في
الظالم.
فالحروب األميركية القذرة واإلجرامية في المنطقة خالل العشر سنوات
تجسد اإلرهاب بك ّل صوره
الماضية والتي فتكت بالبشر والحجر على ح ّد سواء
ّ
وأشكاله وهي التي كانت ُتدار بأدواتٍ وأسلح ٍة وأي ٍد وعقو ٍل أميركية ،أما اليوم
فماذا يمكن أن نصفها وهي ُتدار بأيدي عمالء وعصابات مسلحة وبتكتيك أميركي
وبتمويل عربي خليجي ،كما يحدث اآلن في سورية (وفق االستراتيجية التي
تتبناها واشنطن حالياً).

العالقة بين اإلرهاب والظلم!

بين اإلرهاب والظلم توجد عالقة قوية وصلة وثيقة منذ قديم األزل ،فحيثما
ُو ِج َد الظلم سيولد اإلره��اب ،وبحسب القاعدة الفيزيائية القائلة :لك ّل فع ٍل ر ُّد
ُ
ضغط الظلم المتمثل
فعل يساويه في الق ّوة ويعاكسه في االتجاه ،فكلما زاد
بدول االستكبار واالستبداد على المستضعفين نما اإلرهاب وتكاثر أثره ،ولن
يُنهي اإلرهاب أو يح ّد منه إال العودة إلى العدل واإلنصاف على مستوى األفراد
والشعوب  .وك ّل اليقين ،أنّ اإلرهاب ودوله والظلم وأهله إلى زوال.
باختصار ...إنّ ما تسعى إليه أميركا اآلن يشوبه الكثير من التشويهات فهي
تريد محاربة «داعش» ،ولكنها تمدّه باألسلحة ،وهذا ما يفضحه الكاتب السياسي
األميركي دانيال بايبس ،حيث يقول :إنّ القادة األتراك واألميركان يدعمون حركة
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش» ،ألنّ سورية أصبحت تمثل لهم
ورطة مزدوجة ،فالرئيس بشار األسد ال يزال في منصبه والكيان الكردي يزداد
قوة ،مؤكدا ًأنّ أنقرة قدّمت لـ«داعش» أكثر من مجرد ممرات حدودية آمنة ،بل وفرت
التمويل والخدمات اللوجستية والتدريب واألسلحة والعالج في المستشفيات.
من خالل ما تقدّم نجد أنّ أميركا استطاعت توظيف اإلرهاب في تحقيق وجود
دائم في مناطق النفوذ والمصالح وتحويل مكافحة اإلرهاب من هدف إلى وسيلة
لتحقيق مصالحها االستراتيجية المتمثلة في التمدّد في منطقة بحر قزوين
التي تحوي ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وإضعاف النفوذ اإلقليمي
لروسيا ،كذلك تدعيم الوجود األميركي في العراق بما يخدم مصلحة «إسرائيل»
ومخططاتها وقطع الطريق على الصين ونسف مشروعاتها إلعادة طريق الحرير
والقضاء على أيّ احتمال لبروز قوة عربية مناهضة ألميركا و«إسرائيل».

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
ابنـاهــا  :رشيد فرح وعائلته (في المهجر)
أرملة المرحوم الرفيق الحاج توفيق فرح وأوالدها.
حفيدهـا  :الرفيق هيثم وعائلته ابن المرحومة سنا أرملة
المرحوم سليمان جرجس.
ابنتـاهـا  :فهدا زوجة جوزف أبي فرح وعائلتها.
األخت ماريزا (في المهجر)
أشقاؤهـا :أرملة المرحوم المختار جورج مهنا وأوالدها.
أرملة المرحوم جوزف مهنا وأوالدها.
أرملة المرحوم الرفيق الياس مهنا وأوالدها.
أرملة المرحوم الرفيق جان مهنا وأوالدها.
شقيقاتها :أوالد المرحومة حنينة أرملة المرحوم
ميشال جرجس وعائالتهم.
سعدى أرملة المرحوم جورج مينا.
أوالد المرحومة أنطوانيت أرملة المرحوم جوزف فرح.
سميرة أرملة المرحوم نبيه القاصوف وأوالدها.
ضيا أرملة المرحوم ناصيف فرح وولدها.
أسالفهـا :أرملة المرحوم إبراهيم فرح وأوالدها.
أرملة المرحوم الرفيق جان فرح وأوالدها.
ألبير فرح وعائلته.
أرملة المرحوم الياس فرح وأوالدها.
الرفيق هنري فرح وعائلته.
الرفيق يونس فرح وعائلته.
شقيقات زوجها :عفيفة أرملة المرحوم يوسف طانوس وأوالدها.
سميرة زوجة جرجس فرح وعائالتها.
نجوى زوجة عصام الزمار وعائلتها.
وعموم عائالت ف��رح ،مهنا ،إسبر ،ق��اص��وف ،جرجس ،أب��ي فرح،
قسيس ،عبد النور ،مينا ،شبوع ،سيدي ،عبود ،طانوس ،الزمار ،زخريا
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم أهالي الفرزل ينعون إليكم بمزيد
من األسى واللوعة فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

�شفيقة مخايل مهنا

أرملة المرحوم جوزف رشيد فرح
(والدة الشهيد عساف فرح)
الراقدة على رجاء القيامة والحياة األبدية يوم أمس الجمعة الواقع فيه
 25آذار  2016مت ّممة واجباتها الدينية .يُحتفل بالصالة لراحة نفسها في
تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت الواقع فيه  26آذار 2016
في كنيسة سيدة النياح – الفرزل.
ُتقبل التعازي طيلة النهار في صالون الكنيسة حتى الساعة السادسة
مساءً.
ويومي غد األحد وبعد غد االثنين الواقعَ ين في  27و 28الجاري في
منزل الفقيدة
الكائن قرب بلدية الفرزل من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الساعة
السادسة مسا ًء
الرجاء عدم إرسال األكاليل واالستعاضة عنها بالتب ّرع للكنيسة.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

البقاء للأمة

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار ألعمال رش المبيدات ونزع
االعشاب في محطات التحويل الرئيسية
الكبيرة ومعامل اإلنتاج.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض ال��م��ذك��ور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
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.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/15عند

نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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