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حمليات  /تتمات

رندة بري ترعى احتفا ًال تربوي ًا في �أن�صار:
ال�ستكمال بناء �شبكة الأمان التربوية في مراحلها كافة

«موقع بنت جبيل» الإلكتروني يحتفل بمنا�سبة مرور  13عام ًا على ت�أ�سي�سه

فلحة ممث ًال جريج :نع ِّول على دور الإعالم
في تقريب الم�سافات بين اللبنانيين

مصطفى الحمود
رع���ت رئ��ي��س��ة «م��ل��ت��ق��ى الفينيق
للشباب العربي» عقيلة رئيس مجلس
ال��ن��واب رن���دى ع��اص��ي ب��ري احتفال
تكريم الطالب الناجحين في الشهادات
الرسمية وتكريم المربي حاتم فياض،
في بلدة أنصار ،والذي ّ
نظمته «كشافة
الرسالة اإلسالمية» بالتعاون مع بلدية
أنصار في باحة ثانوية البلدة ،بحضور
النائبين هاني قبيسي وعبداللطيف
ال��زي��ن ،المسؤول التنظيمي لحركة
«أمل» في الجنوب باسم لمع ،مف ّوض
رئيسي
عام الكشافة حسين قرياني،
َ
ات��ح��ادي ب��ل��دي��ات الشقيف وساحل
الزهراني محمد جميل جابر وعلي مطر
والمجلس البلدي وفاعليات وعدد من
أبناء البلدة وال��ج��وار وذوي الطالب
المك ّرمين.
بعد النشيد الوطني ونشيد الحركة
وكلمة للمربي محمد علي عاصي ،ألقى
عبدالله عاصي كلمة الكشافة تاله
المهندس علي فياض الذي ألقى كلمة
بلدية أنصار وشكر فيها لبري رعايتها.
ث��م أل��ق��ت ب��ري كلمة ت��ح�� ّدث��ت في
مستهلّها ع��ن «دور اإلم����ام ال��ص��در
في تعميم ثقافة المقاومة والحوار
واالعتدال والوحدة» ،مؤكدة أنّ «هذه
العناوين كانت العامل األساسي الذي
أسهم في تحقيق االنتصار على العدو
اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ح��روب��ه العدوانية
كافة» .ونقلت إلى الطالب المكرمين
«تهنئة خاصة من الرئيس نبيه بري».
ث��م تطرقت إل��ى «ال���دور المحوري
الذي تشكله العملية التربوية في بناء
وتحصين ال��وط��ن» ،فقالت« :ال بديل
عن التسلح بالعلم والتعلم لمواجهة
الجهل والتخلف الذي يحاول البعض،
القابع ف��ي ال��غ��رف ال��س��وداء م��ا وراء
البحار ،فرض وقائعه على مجتمعاتنا
تارة باسم الدين والتكفير وتارة اخرى
بتعميم ثقافة اال جدوى من االستثمار
ف��ي التربية والتعليم .وه��ذا مفهوم

بري تسلم الشهادة إلحدى الخريجات
خطير جدا ً قد بدأ يتسلل إلى مجتمعاتنا
م��ن خ�ل�ال ارت���ف���اع ن��س��ب��ة ال��ت��س��رب
المدرسي .وهنا يبرز الدور المحوري
للجان التربوية في المجالس البلدية
ودور األندية الكشفية وف��ي المقدمة
كشافة الرسالة في تنظيم ورش عمل
حول التوعية من مخاطر عمالة األطفال
والتسرب المدرسي».
أض���اف���ت« :ال��م��ط��ل��وب اس��ت��ك��م��ال
ومواصلة بناء شبكة األمان التربوية
ف��ي مراحلها ك��اف��ة ،وأعتقد أننا في
الجنوب والنبطية قد قطعنا شوطا ً
كبيرا ً بإنجازها على مستوى المراحل
التعليمية ك��لّ��ه��ا ،الجامعية منها
والمهنية .وفي المجال الجامعي أود
أن أش��ي��ر إل��ى أنّ الجنوب اللبناني
بات لديه صرح جامعي بمواصفات
اكاديمية عالمية ،وهو جامعة فينيسيا
التي يشرف على إدارت��ه��ا وهيئاتها

ال��ت��دري��س��ي��ة ن��خ��ب��ة م���ن األس���ات���ذة
واالختصاصيين .وفيها العديد من
الكليات واالختصاصات التي تراعي
س��وق ال��ع��م��ل ،وه��ي تفتح ذراعيها
وم��س��ت��ع��دة الح��ت��ض��ان المتفوقين
وال��راغ��ب��ي��ن ب��ال��ت��ع��ل��م وت��ق��دي��م ك�� ّل
التسهيالت ،وتضاف إلى هذا الصرح
ف��روع الجامعة اللبنانية وغيرها من
الجامعات والمعاهد التي يجب أن
تتكامل ف��ي أدواره���ا ف��ي عملية بناء
اإلن��س��ان وتحصين منظومة القيم
التربوية والثقافية لمجتمعاتنا».
وتابعت« :المطلوب دعم المدرسة
ال��رس��م��ي��ة ،فبعد ال��ن��ت��ائ��ج المميزة
والمتكررة التي أحرزتها الثانويات
وال����م����دارس ال��رس��م��ي��ة ،ب����ات من
ال��ض��روري تأمين كل مقومات الدعم
لهذه المؤسسات ،خصوصا ً في هذه
الظروف االقتصادية الصعبة ،وذلك

من خالل تشكيل لجان دعم بالتعاون
مع المجالس البلدية والهيئات األهلية
والقوى السياسية في المناطق».
وختمت بري كلمتها بالدعوة إلى
«التمسك أكثر من أي وقت مضى بثقافة
ُّ
االع��ت��دال وال��ح��وار والقبول باآلخر،
وتعميم هذه الثقافة بين الطالب وخالل
مراحل التدريس وإبعاد المؤسسات
ال��ت��رب��وي��ة ع��ن م��ن��اخ��ات التعصب
والتطرف الديني».
بعد ذلك كان تكريم المربي فياض
وت��وزي��ع ال��ش��ه��ادات ع��ل��ى ال��ط�لاب.
وقدمت بلدية أنصار درع��ا ً تقديرية
لبري التي كانت جالت قبل االحتفال
في السوق التراثية في أنصار ومبنى
المجلس البلدي.
وأقام عضو قيادة الحركة في إقليم
الجنوب علي صفاوي عشاء تكريميا ً
لبري.

وفاة والدة الأمين غ�سان بول�س
غيّب الموت أول أمس السبت في  20آب 2016
المرحومة أديبة بولس كتورة( .والدة األمين غسان
بولس)
يُحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة الثالثة من

بعد ظهر اليوم االثنين الواقع فيه  22آب  2016في
كنيسة مارجرجس الرعائية ـ تبنين.
تقبل التعازي طيلة ي��وم ال��دف��ن ف��ي صالون
الكنيسة ـ تبنين،

ويوم غ ٍد الثالثاء الواقع فيه  23آب  2016في
صالون كنيسة القديسة ريتا للروم الكاثوليك ــ
جبيل من الساعة  11حتى السابعة مساء .البقاء
لألمة.

وفد من الرابطة الإ�سالمية ال�سنية
يزور �سعد وحمود وال�سعودي
استقبل األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي الناصري
الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا ،وفدا ً من الرابطة
اإلسالمية السنية في لبنان برئاسة المهندس ماهر صقال،
ضم كالً من العميد المتقاعد حافظ شحادة ،الشيخ أحمد
نصار ،المحامي محيي الدين ماهر حمود ،في حضور
عضو اللجنة المركزية في التنظيم مصطفى حسن.
وتناول المجتمعون خالل اللقاء المستجدات المحلية،
مؤكدين «أهمية مواجهة األخ��ط��ار كافة التي تعصف
ب��ال��وط��ن ،وأه��م��ي��ة ال��خ��ط��اب ال��وط��ن��ي ال��ج��ام��ع ،ونبذ

الفتنة وخطابها ،والعمل على ك ّل ما من شأنه توحيد
اللبنانيين».
كما زار الوفد رئيس «االتحاد العالمي لعلماء المقاومة»
الشيخ ماهر حمود ،في مكتبه في صيدا .والتقى أيضا ً
رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي والرئيس
السابق للبلدية الدكتور عبد الرحمن البزري ،وتناول
البحث األوض���اع االجتماعية والحياتية والسياسية
وأوض��اع المؤسسات اإلسالمية والشرعية وآلية عملها
والقوانين المقترحة المتعلقة بها.

خطيئة كردية ( ...تتمة �ص)1
كردية تركية ،بصورة تجعلهم أقرب إلى حال األرمن
في سورية وإيران ،رغم التباس قرب بعض مناطق
انتشارهم من جغرافيا االنتشار الكردي في تركيا
وال��ع��راق .وهو أمر طبيعي في ظ ّل تجاور جغرافيا
األصل وجغرافيا النزوح كما هو طبيعي اليوم تمركز
النازحين السوريين إلى لبنان في البقاع والنازحين
إلى تركيا في جنوبها ،وإلى األردن في شماله .وهذا
ال يعني أن ليس لألكراد بهويتهم الكردية في سورية
حقوق ُتضاف إل��ى حق المواطنة ،أو ليس لألرمن
مثلها ،لكن األصل هو التسليم بأنهم سوريون أكراد
وليسوا أك��رادا ً سوريين ،وإال ص��اروا أك��رادا ً أتراكا ً
في سورية ،والسوريون األك��راد مطالبون بإشهار
تمسكهم ب��ال��ه��وي��ة ال��س��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وقبولهم
الرضائي الفرح باالنضواء تحت لوائها ،ضمن دولة
المواطنة المدنية التي تمنحهم كامل حقوق المواطنة،
ومعها حقوقا ً ثقافية تحفظ خصوصيتهم كجماعة.
 نجح األك��راد في سورية بالتملّص من هيمنةزعامة مسعود البرزاني ،لكنهم لم ينجحوا في تفادي
األش��راك التي نصبها لهم الغرب ب��إغ��راءات التبنّي
والدعم ،ليقعوا في فخ التح ّول إلى ميليشيا أميركية
ش��اؤوا أم أب��وا ،رغ��م ك�� ّل االحتضان ال��ذي لقوه من
روسيا والتف ّهم الذي قدّمته موسكو لحقوقهم وللعب
دور الوساطة إلدراجهم في وفود المفاوضات في
جنيف ،ورغم ما فعلته واشنطن من كيد بحقهم يوم
هاجم داع��ش عين العرب ومنعت عنهم المساعدة
ال��ع��س��ك��ري��ة ح��ت��ى ق��ب��ل��وا م��ب��اي��ع��ة ال��ب��رزان��ي زعيما ً
لألكراد في سورية ،وكانت هنا الخطيئة األصلية،
دون أن يعني هذا أنّ الحكومات السورية المتعاقبة
قبل األزم���ة وال��ح��رب ق��د قامت بما يلزم تجاههم،
وجه الرئيس السوري مرارا ً
فقضية الجنسية التي ّ
بح ّل معضالتها لهم ،لقيت المماطلة والمراوغة من
كثير من المؤسسات القيادية السورية حتى انفجار
األزمة ،وساهم ذلك ومعه اإلهمال والتهميش برفد
القوى المعادية لسورية بشريحة غاضبة يسهل
التالعب بمشاعرها ومواقفها ،كما هو حال األرياف
التي حرمت من دعم الوقود الالزم لمضخات المياه
ف��ي زم��ن ال��ج��ف��اف ،فنزحت م��ن ال��زراع��ة والريف
تأسست
وتشكلت منها ع��ش��وائ��ي��ات ال��م��دن ال��ت��ي ّ
ح��االت الشغب عليها .لكن ال ه��ذه وال تلك تبيحان

بيع مظلومية المقهورين للعدو الذي ال تتوه بوصلة
سوري عن إدراك أنه أميركا وسياساتها وكيدها.
 نجح األميركيون في دغدغة نزوع بعض القياداتالكردية إلقامة كيان ك��ردي على جزء من الجغرافيا
السورية ،بعدما فشل األميركيون في السيطرة على
ك ّل سورية ،يكون حالها كحال إمارة لجبهة النصرة
ف��ي ش��م��ال س���وري���ة ،وح����زام أم��ن��ي ل��ه��ا ع��ل��ى ح��دود
الجوالن يحمي احتالل جيش بيت العنكبوت ،منعا ً
النتقال م��ع��ادالت ال��ردع التي أنشأتها المقاومة في
جنوب لبنان إل��ى جنوب س��وري��ة .وخرجت قيادات
كردية سورية تتحدّث عن اقتراب الحلم ،وهي تعلم
أنّ تسلم جغرافيا متصلة كردية ،يعني تطهيرا ً عرقياً،
أو إعالن كيان كردي في جغرافيا أغلبيتها عربية يعني
احتالالً .ومثلها حال إعالن فدرالية قسرية ،من طرف
واحد ،دون قبول الشريك الذي يمثل األكثرية ،والذي
ال تقوم فدرالية بال التراضي معه ،ما جعل الحلم أسيرا ً
لحجم الدعم األميركي من جهة ،وما زاد درجة التبعية
لواشنطن وقدرتها على استخدام الميليشيات الكردية
ب��ط��واع��ي��ة ،وم���ا استنفر وطنية س��وري��ة مقابل هذا
االنحراف الخطير من جهة مقابلة ،بقيت إدارة العالقة
معه تخضع للم ّد وال��ج��زر بقياس ال��خ��ط��وات التي
يستدعيها ،وقوف الميليشيا الكردية في معارك ض ّد
داعش ،أو توغلها في البيئة العربية لممارسة السلطة
أو التطهير العرقي .وليس خافيا ً أنّ القلق التركي من
نشوء كيان كردي على الحدود بعد الفشل في إسقاط
سورية ،صار ورقة سورية الرابحة لفرض استدارة
تركية تنقل ثقل الدولة األه ّم في الحرب على سورية
م��ن ض��ف��ة إل���ى ض��ف��ة ،وأنّ س��وري��ة وم��ع��ه��ا روسيا
وإي����ران ،على يقين ب���أنّ المطلوب ه��و ع���ودة أك��راد
سورية إلى مكانهم الطبيعي كشركاء في الحرب على
اإلره��اب وفي بناء سورية جديدة ،تحكمها المواطنة
وينال فيها أكرادها حقوقهم التي تحقق مواطنتهم،
لكنهم يقومون بالواجبات التي تمليها ،لينالوا بناء
عليها حقوق الخصوصية.
مؤسس
 ما يجري في الحسكة فرصة لحوارّ
على ال��ق��وة التي تمنع لعبة االنفصال وتفتح باب
ال��ش��راك��ة ،ع��ل��ى ق��اع��دة أنّ الخطيئة ُت��م��ن��ع بالقوة
والشراكة باب ُيفتح بالتراضي.
ناصر قنديل

ّ
نظم «موقع بنت جبيل» اإللكتروني
احتفاال ً لمناسبة مرور  13عاما ً على
تأسيسه وحلوله في المرتبة األولى
في لبنان ولتكريم نخبة من اإلعالميين
والشخصيات التي تركت بصماتها
في المجتمعين اللبناني والعربي،
ف��ي باحة الحديقة العامة لمدينة
بنت جبيل ،في حضور وزير اإلعالم
رم��زي جريج ممثالً بالمدير العام
للوزارة الدكتور حسان فلحة ،رئيس
تحرير جريدة «السفير» األستاذ طالل
سلمان ،وشخصيات إعالمية ،ثقافية،
فنية ،نقابية ،رياضية.
ب��ع��د ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي وإط�ل�اق
نشيد «موقع بنت جبيل» وتقديم من
اإلعالمية ريما حمدان ألقى فلحة كلمة
وزي��ر اإلع�لام ،فقال« :مما ال شك فيه
أنّ اإلعالم الجديد وارتباطه بشبكات
التواصل االجتماعي بدأ منذ فترة يحتل
مكانة متقدمة على الساحة اإلعالمية،
وهو بات األقرب إلى الناس بما يوفره
لهم من معلومات تجعلهم لصيقين
بالحدث ،لحظة بلحظة ،وهو أمر أدخل
التنافس اإليجابي إلى هذا الميدان من
أجل تقديم ما هو أفضل .إال أنّ لهذه
التنافسية بعض السلبيات ،وأهمها
التسرع في نقل المعلومة من دون
التدقيق في مضمونها وفي صحتها،
بسبب تسجيل سبق صحافي ،مما
يوقع بعض المواقع االلكترونية في
بعض األخطاء غير المقصودة ،مما
يؤثر على صدقيتها ،مع ما تسببه
من التباسات وتناقضات ال تصب في
خانة الرسالة اإلعالمية ،المفترض بها
ّ
توخي الدقة والموضوعية والشفافية
ف��ي التعاطي م��ع المعلومات غير
الدقيقة وغير الصحيحة».
ون ّوه «بالدور الذي يقوم به اإلعالم
حس
اللبناني بما يتمتع ب��ه م��ن
ّ
بالمسؤولية الوطنية ،حفاظا ً على
االستقرار العام ،على الرغم مما يقع
فيه بعض ه��ذا اإلع�لام من أخطاء،
وهو دور نعول عليه كثيرا ً لإلسهام
في تقريب المسافات بين اللبنانيين،
وفي تسليطه الضوء على المواضيع
االقتصادية واالجتماعية ،والتي
تساعد كثيرا ً في معالجة الخلل من
قبل الحكومة ،على الرغم مما يواجهها
من صعوبات تحتم ح��دا ً أدن��ى من
التضامن الحكومي ،ألنّ ال��ب�لاد ال
تحتمل مزيدا ً من الخضات في ظ ّل

فلحة يلقي كلمة وزير اإلعالم
الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.
فانتخاب رئيس جديد ه��و المعبر
اإلل��زام��ي لسلسلة حلول مترابطة
ب��ع��ض��ه��ا ب��ب��ع��ض ،وه���و ال��م��ف��ت��اح
الرئيسي للولوج إلى مرحلة جديدة
عبر البوابة الرئاسية ،وما دون ذلك
سراب في واحة أنصاف الحلول».
وكانت كلمة لسلمان قال فيها« :ها
نحن ،مرة أخرى ،في بنت جبيل التي
ما زال��ت تتردّد في جنباتها أص��داء
خطاب «السيد» ،في الذكرى العاشرة
لالنتصار على الحرب اإلسرائيلية،
يغمرنا شرف االنتساب إلى األرض
التي باتت مقدسة بدماء الشهداء
األب��رار الذين ثبتوا للعدو الذي كان
جبارا ً ال يهزم فانكشف هنا عجزه،
وغ��ط��ت ص���رخ���ات ج���ن���وده بطلب
النجدة على دوي المدافع ورصاص
القتل ال��ذي رده المجاهدون على
مطلقيه ،فكان االنسحاب المخزي من
كامل األرض التي احتلها في الهجمة
األولى ،وكانت المطاردة التي جعلته
ينسى بعض جنوده يعولون ليعود
بطائراتهم فيحملهم بحواماته بسرعة
الرصاص المنهمر عليه».
وأك��د أنّ «إط�لاق الموقع من بنت
جبيل ونجاحه الباهر خ�لال فترة

زمنية محدودة يجسد في جانب منه
إرادة أهل هذه األرض وجدارتهم ليس
فقط في رد كيد المعتدي إلى نحره،
ب��ل ف��ي تأكيد قدراتهم على دخ��ول
العصر بالتقدم العلمي وتأمين خدمة
إعالمية مميّزة بين أهدافها ربط األهل
المنتشرين في المغتربات».
وختم« :مع أننا كصحافة مكتوبة
نعاني مرارة العجز عن دخول السباق
مع هذا الفتح العلمي الباهر والذي
تعدّد نسله في اشتقاقات واستكماالت
وإبداعات جديدة تغطي االهتمامات
كافة ،سياسية واجتماعية وثقافية،
وصوال ً إلى المخاصمات والهجمات،
مبررة أو مغرضة وطائشة تستهدف
التهجير ،فإننا مجبرون على االنحناء
أمام التقدم اإلنساني وحق أبنائنا في
امتالك أسباب المعرفة والتواصل
حتى لو كانت على حساب آبائهم
واألج����داد ال��ذي��ن ق��د ي��ع��ج��زون عن
اختراق منجزات هذا العلم الجديد
يجب م��ا قبله ف��ي عالم
ال��ذي يكاد
ّ
ال��ت��واص��ل ،بما ف��ي ذل��ك الصحافة
المكتوبة .ونحن بين الضحايا ،مثل
الغالبية الساحقة م��ن جيلي من
أهل ال��ورق ممن يضحك منا وعلينا
أحفادنا األطفال».

وأعلن مدير الموقع حسن بيضون
أنه «سيتم االنطالق بالموقع بلغات
ع��دة منها اإلنكليزية والفرنسية،
وفتح مكاتب عدة في بالد االنتشار،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى إن��ش��اء تلفزيون
إل��ك��ت��رون��ي ي��ك��ون األول م��ن نوعه
في لبنان والمنطقة ،وكما سنوثق
بالصوت وال��ص��ورة مأساة الناس
لنصبح بالفعل مؤسسة إنسانية
تسعى إلى تحسين عيش اآلخرين.
ونعلن أنّ موقع بنت جبيل أصبح
م��ص��در ث��ق��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ج��ه��ات
السياسية واألمنية واإلعالمية وعامة
ال��ن��اس ،وه��ذا يحفز على أال نكون
منحازين إلى أي جهة معنية».
وتخللت االحتفال قصائد للشاعر
طليع حمدان وفقرات كوميدية للفنان
أبو سليم وفرقته وللفنان محمد وهبي
ونشيد ألطفال العرب أنشدته الطفلة
ري��م بيضون ودبكة شعبية لفرقة
عيناتا التراثية وريبورتاج وشهادات
من إعالميين وفنانين ،باإلضافة إلى
كلمات للشخصيات المك ّرمة تحدثوا
فيها عن إنجازات الموقع وتألقه في
أصعب الظروف والمراحل.
واخ ُتتم االحتفال بتسليم الدروع
التكريمية إلى اإلعالميين.

اليمنيون يربحون؟ ( ...تتمة �ص)1
من المقاومة في غزة بمحاولة الحفاظ على مناخ من التوتر
العسكري ،بانتظار متابعة تطورات المنطقة .وهو ما تشهده
أيضا ً الحدود مع لبنان في منطقة مزارع شبعا منذ أيام.
في لبنان ال زالت تداعيات الردود المستقبلية على مبادرة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باالنفتاح
اإليجابي على ثنائية رئاستي الجمهورية والحكومة لك ّل من
العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ،تلقي األضواء
على تداعي وضع الحريري داخ��ل تياره ،حيث ظهر كالم
نواب الشمال السابقين من المستقبل التشكيكي بمبادرة
السيد نصرالله اعتراضا ً ضمنيا ً عليها ،كما ظهر الموقف
المفتعل ل��وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة بالتصعيد ض��� ّد ح���زب ال��ل��ه من
التهجم على سرايا المقاومة سلوكا ً مشابها ً للتوتير،
بوابة
ّ
بهدف قطع الطريق على ال��م��ب��ادرة ،وخلق مناخ اشتباك
يقطع الطريق على مناخ حوار يخشى كثير من مسترئسي
المستقبل أن ينتج عن المبادرة.

االتصاالت السياسية تفرملت

ال تكاد االتصاالت السياسية بين المكونات السياسية تقطع
شوطا ً كبيرا ً في البحث بخيارات الحلول ،حتى تتفرمل بسرعة
الفتة من دون أن تتوقف نهائيا ً بانتظار ما سيعود به رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري من عطلته الصيفية .وش��دّدت مصادر
عليمة لـ «البناء» أن االتصاالت بين التيار الوطني الحر وتيار
المستقبل التي انقطعت اعالميا ً ال تزال مستمرة ،لكن وتيرتها خ ّفت
بسبب سفر الرئيس الحريري ،معتبرة أن «إعادة الزخم الى هذا
التواصل ينتظر ما سيحمله الحريري من الخارج بشأن الرئاسة».

بري ُيط ّل في  31آب

وفيما تؤكد مصادر الحريري لـ «البناء» أنه سيعود قبل جلسة
الحوار الوطني في الخامس من ايلول» ،ستبقى األم��ور تراوح
مكانها ،ولعل الخرق الوحيد سيتمثل بكلمة رئيس مجلس النواب
نبيه بري التي سترتدي أهمية بالغة نظرا ً للمواضيع التي سيتط ّرق
إليها ،يوم االربعاء في  31آب الحالي ،من مدينة صور في الذكرى
الثامنة والثالثين لتغييب اإلم��ام موسى الصدر والشيخ حسن
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

يتوسط عند الفرنسيين
الحريري
ّ

في غضون ذلك ،بقي وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق لسرايا
المقاومة بسرايا االحتالل محل متابعة ،ال سيما أنه صدر عن وزير
في تيار المستقبل رفض في المحافل الدولية تصنيف حزب الله
باإلرهابي ،ويعتبر من أكثر المتمسكين بالحوار الثنائي .ورغم
ذلك تعاطى حزب الله مع هذا الكالم كأنه لم يسمعه ولم يقرأه،
من منطلق رسائل التهدئة التي يبعث بها بعد المبادرة التي أطلقها
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،والتي قد تكون
مدخالً لتسويات .فهو يؤكد أنه لن يكون سببا ً في إجهاض التهدئة
والمبادرات ،وسيستمر في إيجابياته ضمن الحدود المعقولة.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ «البناء» «أن الرئيس الحريري توسط
لدى الفرنسيين إلقناع الرياض المضي بانتخاب العماد عون
وإنهاء األزمة في لبنان ،لكون هذه الفرصة هي الوحيدة لعودته
الى السلطة» .ولفتت المصادر إلى «أن األجواء الفرنسية لم تكن
ايجابية اذ إن السعودية ال تزال على موقفها من منطلق أنها لن
تسمح بأي حل في لبنان ال يعيده إلى قرارها األحادي» ،ما يؤكد
بحسب المصادر أن ال حلول في لبنان طالما أن المكابرة السعودية
قائمة ،فعلى غرار مكابرتها في اليمن والبحرين تتعاطى مع األزمة
اللبنانية».

المشنوق غير مقتنع بما قاله

وشددت أوساط سياسية لـ «البناء» على «أن كالم المشنوق عن
سرايا المقاومة يحمل أكثر من وجه ،فهو لم يتحدث بالمباشر عن
حزب الله» .ورأت أن المشنوق الذي كلّف فتح جبهة مع حزب الله
من الباب األمني بصفته وزيرا ً للداخلية ،لم يكن مقتنعا ً بتوقيت هذا
الكالم».
واعتبرت المصادر «أن مبادرة األمين العام لحزب الله أحرجت

تيار المستقبل ال��ذي هرب منها بأوامر سعودية ،وفتح معركة
جديدة خارج السياق» .ورأت المصادر نفسها أن «كالم المشنوق
هو ر ّد من قبل تياره برفضها من باب الهجوم على مسألة غير
مطروحة بشكل افترائي واستفزازي ،وإقفال لفرصة فتح السيد
نصر الله بابها للمصالحة الوطنية».

حزب الله :ال أحد يستطيع
أن يفرض علينا رئيسا ً

وب��رزت مواقف الفتة لمسؤولي حزب الله أمس ،فأعلن نائب
األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله الشيخ نعيم ق��اس��م ،أن ح��ل مشكلة
الرئاسة ال يكون بالضغط ،مشددا ً على ان حزب الله ال يفرض
على أح��د رئ��ي��س��ا ً وال أح��د يستطيع أن ي��ف��رض عليه رئيساً.
قال قاسم في كلمة باالحتفال التأبيني للشهيد عباس صادر في
بلدة مشغرة« :من الطبيعي أن يأتي الرئيس بالتوافق وأن تأتي
كل المواقع األساسية في البلد بالتوافق .وهذا يعني أن علينا أن
نتحاور حتى نصل إلى النتيجة والمعقولة والممكنة ،لم نقل يوما ً
أننا سنفرض شيئاً» .وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد أننا نريد رئيس جمهورية يملك القرار الوطني الذي يعبر عن
إرادة شعبنا المقاوم والصامد .وفي هذا الملف لن نزيد حرفا ً واحدا ً
على ما تفضل به االمين العام السيد حسن نصرالله ،في ما مضى
منذ أيام ونثبت على أن هذا االستحقاق يجب أن يستكمل وأمامنا
فرصة أشهر قليلة لنستكمل هذا االستحقاق ليتبين الخيط األبيض
من الخيط األس��ود ،وليكتشف اللبنانيون من ال��ذي كان يعطل
االستحقاق الرئاسي ومن الذي كان يكبح جماح الفئات اللبنانية
التي كان يمكن لها أن تتخذ ق��رارا ً لبنانيا ً متعاونا ً مع الفرقاء
اآلخرين ومتناغما ً معهم لملء الفراغ الرئاسي ،ومن كان الطرف
اإلقليمي الذي ال يريد رئيس جمهورية للبنان بمعزل عن التزامات
بسياسات هذا القطر اإلقليمي».

المستقبل :التواصل مع الوطني
الحر بناء على اقتراح القوات

في المقابل ،أكدت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ «البناء»
«أننا تواصلنا مع التيار الوطني الحر بناء على اقتراح حزب القوات
اللبنانية من منطلق حشر حزب الله في الزاوية ،ال سيما انه غير
جدي بترشيح الجنرال ،فكانت ردة فعل الكتلة والقواعد الحزبية أنه
ال يمكن القبول بالجنرال عون رئيسا ً بأي شكل من األشكال .عندها
توقف الحوار في الشأن الرئاسي من دون ان ينقطع التواصل بين
التيارين ،فعمليا ً لدينا قنوات تواصل مع حزب الله والتيار الوطني
بغض النظر عن موقف كل فريق من االنتخابات الرئاسية» .وقالت
المصادر «اذا كان السيد نصر الله جديا ً في موقفه من دعم عون،
فليقنع أقرب المقربين له الرئيس نبيه بري بالتصويت له ،لكن
يبدو أن حزب الله ال يريد رئيسا ً لحين تتبلور صورة المنطقة».
واعتبرت المصادر «أن مهادنة المشنوق لحزب الله في فترة من
الفترات مردها تخفيف االحتقان واستمرار عمل الحكومة ،لكن في
النهاية وصلنا الى حائط مسدود ،طفح الكيل بالنسبة الى الوزير
المشنوق» .معتبرة في الوقت نفسه ان «الحوار سيبقى مستمرا ً
رغم كل العقبات ،فالحوار يكون بين أطراف مختلفة وليس بين
حلفاء».

التعامل بحزم حيال الخروق

وش���دّد عضو المجلس األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان على ضرورة التعامل بحزم حيال
الخروق واالعتداءات التي ينفذها العدو «اإلسرائيلي» في مزارع
شبعا ،وأن تترجم الحكومة اللبنانية هذا الحزم ،باإلصرار على قرار
من األمم المتحدة يدين بشدة الخروق «اإلسرائيلية» ويُحمِّل العدو
كامل المسؤولية عن التداعيات كلّها ،إن لم ين ِه هذا العدو احتالله
األجزاء التي يحتلها ،ويتوقف عن ممارساته العدوانية وانتهاكاته
المستمرة للسيادة اللبنانية.
وقال حردان أمام وفد من منفذية البقاع الغربي زاره أمس ،في
دارته بضهور الشوير أنّ أبناء المناطق التي تتعرض لالعتداءات
«اإلسرائيلية» ،ليسوا وحدهم في هذه المواجهة المباشرة مع
العدو ،بل هناك معادلة ثابتة راسخة ،هي معادلة الجيش والشعب
والمقاومة ،وهي في جوهرها معادلة ردع وقوة قادرة على أن تحمي
لبنان واللبنانيين من الخطر الصهيوني.

ولفت حردان إلى أنّ مشكلة تل ّوث مياه نهر الليطاني تتطلب
معالجة سريعة وطارئة من قبل مؤسسات الدولة ،ألنها تشكل
مصدر خطر يهدّد آالف المواطنين ،محذرا ً من أي استهتار أو مماطلة
أو تباطؤ في معالجة مشكالت خطيرة لها تأثير مباشر على حياة
الناس .وتابع مخاطبا ً الوفد :ندعم موقفكم الذي يطالب بح ّل مشكلة
تلوث مياه الليطاني ،وندعوكم إلى تصعيد هذا الموقف من خالل
التواصل مع الهيئات والمؤسسات الحزبية واألهلية واالجتماعية
والثقافية ،خصوصا ً البلديات ،من أجل إسماع صوتكم وتشكيل
قوة ضاغطة تدفع باتجاه ح ّل هذه المشكلة.
وعن األوض��اع السياسية في لبنان والكالم عن انسداد األفق
أمام الحلول ،أشار حردان إلى «أن العوامل الطائفية والمذهبية
ُتعمِّق األزمة وطريق الخروج منها بقيام دولة مدنية عادلة وقادرة
يؤسس لها بانتخاب رئيس للجمهورية وقانون انتخابات نيابية
َّ
على أساس الدائرة الواحدة والنسبية» .وش��دّد ح��ردان على ان
تصب في
طاولة الحوار الجامعة تستطيع أن تجترح الحلول التي
ّ
مصلحة لبنان واللبنانيين شرط أن تتوافر لدى ك ّل األفرقاء اإلرادة
والنيات الصادقة إلخراج البلد من أزماته ومشكالته».

تقرير دراسة التلوث الليطاني
على طاولة مجلس الوزراء الخميس

يجتمع مجلس الوزراء الخميس المقبل في السراي الحكومية
للبحث في جدول أعمال من  127بنداً .وعلمت «البناء» أن البحث
سيتناول نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة للوزارات واإلدارات،
وع��رض وزارة التربية الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة
اللبنانية .وستشهد الجلسة عرض اللجنة الوزارية المكلفة دراسة
التلوث على مجرى الليطاني ما خلصت اليه في تقريرها إليجاد
حلول للكارثة ،إذ ان كلفة معالجة التل ّوث في حوض نهر الليطاني
بـ 750مليون دوالر في حين أن المبلغ المتوفر هو  200مليون
دوالر.
وأكدت مصادر وزارية لـ «البناء» ان ملف االتصاالت الذي غاب
عن جلستي مجلس الوزراء األخريين لغياب الوزير المعني بطرس
حرب سيطرح من جديد الخميس ،مشيرة إلى «أن الجلسة ستكون
حاسمة ولن تكون هادئة ال سيما بعد قرار وزير الدفاع سمير مقبل
تأجيل تسريح األمين العام للمجلس االعلى للدفاع اللواء محمد
خير لمدة سنة».
وأشارت المصادر إلى «أن المعارضة العونية للتمديد لن تصل
الى حدود االستقالة أو االعتكاف ،فاالستقالة لن تمنع التمديد لقائد
الجيش العماد جان قهوجي ،ولن تغير في واقع األمور» .وشددت
على أننا سنعارض التعيينات االمنية طالما ان الفراغ الرئاسي
مستمر».
ولفت وزير االعالم رمزي جريج لـ «البناء» إلى «أنه سيعرض
خالل الجلسة تجديد التراخيص لعدد من المحطات التلفزيونية
واإلذاعية.

الالمركزية اإلدارية في ساحة النجمة الثالثاء

وفيما تلتئم لجنتا اإلدارة والعدل والداخلية والبلديات غدا ً
الثالثاء بدعوة من الرئيس نبيه بري لدراسة اقتراحي قانون
التنظيم اإلداري والالمركزية اإلدارية المقدّمين من النائب روبير
غانم ،والنائب سامي الجميل .تجتمع لجنة المال والموازنة برئاسة
النائب ابراهيم كنعان غدا ً أيضا ً لمتابعة أزمة النفايات خصوصا ً
لناحية التلزيمات مع وزارة المالية ،وزارة الداخلية والبلديات،
وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار.

التسويات األمنية

إلى ذلك ،يتجه الوضع األمني الى مزيد من االستقرار بعد فشل
محاوالت توتير الوضع .وعنوان المرحلة المقبلة هو التسويات
األمنية .وفي هذا االطار يتواصل مسلسل تسليم اإلرهابيين أنفسهم
إلى المعنيين .وسلم اللبناني أمس أبو طلحة بركات وهو من جماعة
اإلرهابي الموقوف أحمد األسير نفسه الى استخبارات الجيش
في الجنوب إلنهاء ملفه األمني .وفككت شرطة بلدية عرسال قرب
منزل رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري على عبوة ناسفة عبارة
عن  200غرام من مادة  C4و 2كلغ من نيترات األمونيوم ،مضاف
اليها قطع معدنية ،موصولة بصاعق عادي وفتيل صاعق ومعدة
للتفجير عن بعد .وقد حضر الخبير العسكري إلى المكان وعمل على
تفكيكها ،وبوشر التحقيق في الموضوع».

