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حمليات � /إعالنات

عائلة و�أ�صدقاء المنا�ضل تي�سير قبعة يُحيون �أربعينه:
تاريخ حافل بالت�ضحيات في �سبيل فل�سطين

المبعوث الأممي ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة يجول في البقاع

غار�سي�س :لنعمل مع ًا من �أجل دمجهم
وت�أمين م�شاركتهم الكاملة في الحياة العامة في لبنان
زار «المبعوث الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة ل��ش��ؤون اإلع��اق��ة لينين
فولتير مورينو غارسيس محافظة البقاع
أم��س ،حيث ج��ال في تعنايل على مركز
وزارة الشؤون االجتماعية لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والتقى في زحلة مسؤولين
أممين ولبنانيين وسوريين الجئين من
ذوي اإلعاقة .كما اجتمع إلى مسؤولين
محليين وزار م��ق � ّر ات��ح��اد المقعدين
اللبنانيين في بعلبك الذي يُعنى بحاجات
اللبنانيين واألجانب من ذوي اإلعاقات.
وبحسب بيان لمركز األم��م المتحدة
لإلعالم ،عقد غارسيس مؤتمرا ً صحافيا ً
داخ���ل قلعة بعلبك ،دع��ا فيه «جميع
الشركاء اللبنانيين إلى العمل معا ً من أجل
إدم��اج األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتلبية
حاجاتهم ،وتأمين مشاركتهم الكاملة في
الحياة العامة في لبنان».
وشدّد على «أهمية أن يصدق لبنان على
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والتي كان قد وقع عليها سابقاً» ،معربا ً
عن «استعداد األمم المتحدة تقديم الدعم
لتطبيق القوانين واآلليات المتعلقة في هذا
الشأن».
وأش��ار إلى أنّ «من الضروري تغطية
الخدمات وحماية الحقوق المقدّمة جميع
ّ
بغض النظر عن
َم��ن هم بحاجة إليها،
جنسيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني».
وقال« :إنها مسألة إنسانية ،ولكن األهم من
ذلك ،هي مسألة تتعلّق بحقوق اإلنسان».
وذك���ر ال��ب��ي��ان أنّ ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي
سيحضر اليوم حفل توقيع مذكرة تفاهم
بين اتحاد المقعدين اللبنانيين وملتقى
التأثير المدني ال��ذي يُعقد برعايته في
فندق كراون بالزا ـ الحمرا.
وزار غارسيس والوفد المرافق ،مركز
اتحاد المقعدين اللبنانيين في بعلبك،
حيث كان في استقباله رئيس بلدية بعلبك
العميد حسين اللقيس ورئ��ي��س اتحاد

بيروت ـ ناريمان منصور
جولتي في هذا المكان الرائع توفير إمكانية
وص���ول األش��خ��اص ذوي االحتياجات
الخاصة إل��ى أم��اك��ن ع��دي��دة ف��ي أرج��اء
المعلم األثري».

اللقيس

وش��ك��ر رئ��ي��س بلدية بعلبك العميد
اللقيس غارسيس والوفد المرافق «على
زيارته مدينة بعلبك لتعزيز سبل التعاون
خدمة ألبناء المنطقة وال سيما االشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة».

سيلفانا اللقيس

بلديات بعلبك نصري عثمان والقيّمين
على المركز ،واط��ل��ع على االحتياجات
الالزمة وكيفية تأمينها.

مؤتمر صحافي

ثم انتقل إلى قلعة بعلبك األثرية ،حيث
عقد مؤتمرا ً صحافيا ً قال فيه« :من خالل
زيارتي إل��ى أح��د المخيمات العشوائية
للنازحين السوريين في البقاع تسنت لي
الفرصة لكي ّ
أطلع شخصيا ً على التحديات
العديدة التي تواجه أولئك النازحين،
ال سيما األش��خ��اص ذوي االحتياجات
الخاصة الذين هم األكثر ضعفاً».
وأشار إلى «لقاءات عديدة حصلت مع
مسؤولين شددت على أهمية العمل معا ً
من أجل ضمان وتلبية حاجات األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة من أجل ضمان
حقوقهم وحمايتهم ،علما ً أنّ هناك اتفاقيات
أممية حول هؤالء األشخاص لكن لم تتم
المصادقة عليها لغاية اآلن والسبب يعود
إلى أنّ تطبيقها ما زال بطيئا ً جداً».

وأك���د غارسيس أنّ «األم���م المتحدة
جاهزة من أجل دعم ك ّل الجهود التي تصب
في مصلحة ذوي االحتياجات الخاصة»،
وقال« :في هذا الخصوص أثار انطباعي
كثيرا ً العمل الذي تقوم به المنظمات غير
الحكومية اللبنانية».
وأوض��ح أن��ه «بصدد عقد ل��ق��اءات مع
القطاع الخاص لالستماع إليهم ولمعرفة
المزيد حول التحالفات التي يعقدها هذا
القطاع دعما ً لألشخاص ذوي االحتياحات
الخاصة ،وقد أخذت إحدى منظمات هذا
القطاع وه��ي «ملتقى التأثير المدني»
المبادرة في تقديمها ع��ددا ً من الكراسي
المتحركة والتجهيزات الخاصة باألطفال
في منطقة بعلبك ،وال ب ّد لي من شكر هذه
المنظمة ولفتتها الكريمة .وهنا أدع��و
المنظمات وال��م��ؤس��س��ات األخ���رى لكي
يكون هناك المزيد من التضامن مع هؤالء
األشخاص».
وختم« :ال يمكنني أب��دا ً تجاهل روعة
مدينة بعلبك القديمة ،وقد الحظت خالل

وأكدت رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين
سيلفانا اللقيس ،بدورها ،أنّ «الشراكة
الحقيقية القائمة على احترام التنوع أثبتت
إمكانية احترام حقوق اإلنسان المعوق ،ال
سيما حق الوصول إلى األماكن التي يصل
إليها الشخص غير المعوق».
وتابعت« :م��ن البقاع ال��ذي احتضن
ن���ض���االت ال��ن��اش��ط��ي��ن ال��م��ع��وق��ي��ن منذ
سبعينيات القرن الماضي وص��وال ً إلى
ال��ق��رار  2000/220منذ مطلع األلفية
الجديدة وص��وال ً إل��ى التخفيف من آالم
األزمة السورية على شقيقاتنا وأشقائنا
من الالجئين المعوقين .نحن اليوم نؤكد
الثوابت التي تجعلنا أكثر قربا ً من الحقوق
التي نتر ّقب ترجمتها إلى واقع يعمل في
استثمار ط��اق��ات األش��خ��اص المعوقين
اقتصاديا ً واجتماعياً».
وطالبت الوكاالت الدولية العاملة في
لبنان بـ «تعزيز برامجها ونشاطاتها
بالمعايير الدامجة التي تحترم التنوع
في ك ّل خطوة» .وقالت« :هي مدع ّوة قبل
غيرها إلى إدخ��ال المعايير الدامجة في
صلب عملها اليومي اإلغاثي التنموي».
وفي ختام الزيارة أقامت بلدية بعلبك
حفل غداء على شرف الوفد الزائر في مطعم
النورس.

أحيت عائلة المناضل الفلسطيني تيسير قبعة ذكرى أربعينه
في فندق غولدن توليب ،بحضور وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي برئاسة رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود
عبد الخالق ،السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي،
الدكتورة صفية سعاده ،األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري
النائب السابق الدكتور أسامة سعد ،النائب السابق نجاح واكيم،
رئيس حركة الشعب ابراهيم الحلبي ،وحشد من اإلعالميين ورجال
دين وك ّتاب وأصدقاء المناضل الراحل.
بعد النشيدين الوطني اللبناني والفلسطيني ،قدّمت اإلعالمية
مرحبة بالحضور.
والشاعرة نوال الحوار الذكرى ّ

السفير السوري

ثم ألقى السفير السوري علي عبد الكريم علي كلمة ،قال فيها:
«في تلك األمسية التي ش ّرفني فيها تيسير قبّعة وأسرته في دارة
حب الوطن ،كيف يكون
السفارة في بيروت تعلّمت منه كيف يكون ّ
االنتماء إلى قضية .وجدتُ في هذه القامة التي كان قد هدّها المرض
رجالً يأبى االستسالم .فيه شجاعة تخترق ك ّل آالم المرض الذي
كان يعانيه .في تلك األمسية أصغيت إلى تيسير قبعة كيف يعشق
سورية .كيف يعشق دمشق .كيف يرى في سورية ضمانة األمة.
كيف يرى في سورية فلسطين التي يحب ويرى في فلسطين سورية
يحب .كالهما في وجدان تيسير قبعة كان مفردة متأللئة في
التي
ّ
حروف متعدّدة يل ّون فيها ويعدّد الصفات».
وأضاف« :تعلّمت من تيسير قبعة كيف يمتلك ،رغم ك ّل النكبات
واالنكسارات والخيبات واإلحباطات المتوالية على امتداد هذا
التاريخ المليء بالصراع ،اليقين والثقة بأننا إلى النصر سائرون،
ورغم ك ّل هذه االنكسارات والهزائم كان على يقين بأنّ هذه األمة
ولاّ دة ،كما أنجبت مفكرين كبارا ً ومقاومين كبارا ً ومبدعين كباراً؛
فهي كذلك ولاّ دة دائماً».
ّ
وختم« :رأيته وهو يتألم على سورية اليوم التي تواجه كل هؤالء
من ش ّذاذ اآلفاق .رأيته يقول باليقين سورية اليوم ستخرج رغم ك ّل
هذه الجراح ،لقد التقيت رئيسها الدكتور بشار األسد ووجدتُ فيه
هذا الرجل الذي يرى بعين الثقة واليقين مستقبل سورية ومستقبل
األمة .إ ّنه وسورية ضمانة لفلسطين ،وضمانة للقضية التي ُفطرنا
على اإليمان بها وعلى افتدائها».

مرهج

أما الوزير السابق بشارة مرهج ،فقال« :أذكر في هذا المقاوم،
ومن بيروت التي أحبّها الراحل الكبير وحرص عليها حرصه على
عائلته الكريمة ،أذكر باعتزاز كيف انتصب الراحل الكبير واقفا ً

بوجه االحتالل الصهيوني يوم انكسرت األنظمة أمامه في  5حزيران
 .1967لم ينكفئ تيسير ولم يستسلم ،بل ا ّتخذ مبادرات طليعية
ساهمت في تصحيح المسار ،مواقف ألهمت الشباب العربي في
األقطار كلها ،وح ّفزته لاللتحاق بحركة النضال الفلسطيني التي
رفضت الهزيمة وحملت السالح باسم الشعب المقهور واألسرى
والشهداء».

سلمان

وألقى رئيس تحرير جريدة السفير كلمة سرد فيها سيرة الراحل
النضالية ،الفتا ً إلى أنّ قبعة «قاتل من قلب حركة القوميين العرب،
بقيادة أبطال ال يطويهم النسيان ،أولهم المجاهد الكبير جورج
حبش ورفيقه ،صديقه وتوأم روحه الدكتور وديع حداد ،والكاتب
الذي أغنى األدب العربي بنتاجه المميّز ،رواية وقصة ،كما أغنى
الصحافة بإبداع مختلف ،سياسيا ً وأدبياً ،الراحل الذي يتجاوز
بحضوره النسيان غسان كنفاني».

سعد

ثم كانت كلمة لسعد الذي قال« :عندما نذكر تيسير قبعة نتذكر
قادة الجبهة الشعبية الكبار من جورج حبش إلى أبي علي مصطفى
إل��ى القائد األسير أحمد س��ع��دات ،كما نتذكر سائر ق��ادة الثورة
الفلسطينية وعلى رأسهم القائد الرمز ياسر عرفات».
وأك��د أنّ الشعب الفلسطيني «سيواصل كفاحه المجيد حتى
التحرير والعودة» ،مشدّدا ً على «أهمية تحقيق الوحدة الفلسطينية،
وأهمية مغادرة كل أوهام المفاوضات والتسوية ،وعلى إعالء راية
النضال التحرري بأساليبه ووسائله كافة».

عاصي

وقالت الزميلة ثريا عاصي« :كان تيسير قبعة فلسطين ّياً ...العود ُة
ُ
طريق
البحث عن الوسيل ِة وعن
للفلسطيني.
هي الشغ ُل الشاغ ُل
ِ
ّ
واألساليب  ...كانت الجبه ُة الشعب ّي ُة
العودةِ! ..تع ّددتِ الوسائ ُل
ُ
َ
طريق العودةِ ،ولكنّ
فلسطين  ...كانوا يتقدّمون خطو ًة على
لتحري ِر
ِ
ّين وغي ِر الشرعي َ
أشقاءَهم الشرعي َ
ّين كانوا يستهوو َنهم ويغ ّررون
الجح ِر
بهِم ،حتى يتراجعوا خطوتي ِن إلى الوراء ...صدّقواُ ،لدِغوا من ُ
َ
ألف م ّرة ،ولك ّنهم تراجعوا! نعم تراجعوا أخطأوا ...وربما انحرفوا...
شيئا ً فشيئا ً كانتْ فلسطين تبتعدُ ...وكانت ذاكر ُة الفلسطيني َ
ّين في
ُ
َ
المخيماتِ
الكثيرون
فنسي
تضعف ...طا َل االنتظا ُر في المخ ّي ِم..
َ
أ ّنه ُم فلسطينيّون...
كما تحدّث النائب عاصم قانصو مستذكرا ً بعضا ً من تجربته مع
الراحل.
واختتم االحتفال بكلمة البنة الراحل رانيا قبعة التي تطرقت إلى
الحياة النضالية لوالدها.

كيري يُلزم الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
وبعدها ننظر في أمركم ونتحدث في الشأن السياسي.
النقلة التي سجلها الملف اليمني ينتظر مع اقتراب نهاية شهر آب
كموعد مفترض لسلة تفاهمات دولية إقليمية تضع اللمسات األخيرة
على خريطة توازنات فرضتها وقائع الميدان ،خصوصا ً في الساحتين
الملتهبتين في سورية واليمن ،تتزامن مع نقلة موازية ستشهدها جنيف
ال�ي��وم بلقاء وزي��ر الخارجية األميركي م��ع نظيره ال��روس��ي سيرغي
الفروف ،بعدما أنجزت اللجان األميركية الروسية في جوالت مكوكية
لثالثة أيام مسودة اتفاق لتعاون عسكري سياسي ،يتض ّمن التعاون
في ضرب تنظيم داعش وجبهة النصرة ،والتحضير لجولة محادثات
سياسية في جنيف تض ّم ممثلين للحكومة السورية من جهة ،وممثلين
للمعارضة الراغبة بالمشاركة السياسية تحت شعار أولوية الحرب على
اإلره��اب ،واعتبار وحدة سورية الخط األحمر الذي يحكم ك ّل معادلة
ج��دي��دة للتفاهمات ،بينما يكون ال�ه��دف المباشر للمحادثات تشكيل
موحدة تم ّهد لتولي السوريين عبر صناديق االقتراع
حكومة سورية ّ
حسم قضايا تكوين مؤسسات الدولة ،بشراكة أممية تقدّم الضمانات
الالزمة ليختار السوريون الدستور الجديد و َمن يمثلهم في مؤسساته.
السلة الدولية اإلقليمية يرسم معها الميدان العسكري إشارات هامة،
أبرزها ما يبدو أنه المعركة األه� ّم شمال سورية ،التي ستق ّرر مصير
مشروع الكيان الكردي ،عبر المواجهة المرتقبة في منبج بين وحدات
الحماية الكردية التي أعلنت عن انسحاب صوري من منبج إلى شرق
ال�ف��رات ،لحساب ف��رق محلية مساندة لها ،بينما ق��ال األميركيون إنّ
االنسحاب قد ت ّم مم ّهدين لتف ّرغ وحدات الحماية لمعركة فاصلة في الرقة
مع داعش.
مقابل ما ينتظر من مواجهة في منبج وال�ب��اب ،شمال ش��رق حلب،
حسم الجيش السوري مصير العقدة التي شكلتها جبهات مدينة داريا
التي تتوسط مناطق االشتباكات الموزعة على أرياف العاصمة دمشق
وأطرافها.
السلة الدولية اإلقليمية تبدو بعيدة عن لبنان ،الذي لن تعفيه المناخات
الدولية اإلقليمية عندما تحين ساعات التسويات ،من صياغة مستقبل
سياسي قابل للحياة ،وهو ما فتحت له «البناء» بالتعاون مع الشبكة
الوطنية لإلرسال «أن بي أن» قوسين ومكاتبها وذراعيها ،لتستضيف
ن��دوة تحت عنوان «مجلسي النواب والشيوخ من الطائف إل��ى الفراغ
الرئاسي».
بعد الحلقتين األولى والثانية على مدار أسبوعين متتاليين عقدت أمس
الحلقة الثالثة للندوة ،وقد شارك فيها ال��وزراء السابقون بهيج طبارة
وسليم جريصاتي وكريم بقرادوني وعصام نعمان وعميد القضاء في
الحزب السوري القومي االجتماعي ريشار رياشي ،وكانت تحت عنوان
اإلطار القانوني والدستوري لصيغة المجلسين ،بعدما تولت الحلقتان
األولى والثانية اإلطارين السياسي والميثاقي.
بعد عرض لمصادر والدة صيغة المجلسين وموقع لبنان منها ،كما
سيرد في وقائع الحلقة الثالثة للندوة الني ستنشرها «البناء» يوم غد
وتبثها قناة «أن بي أن» مساء غد السبت في الثامنة والنصف ،توغل
النقاش في عالقة الطائفي بالدستوري ،والمحلي باإلقليمي في صناعة
استقرار النظام السياسي ،ليكون إجماع م��زدوج على إف�لاس النظام
الطائفي وقوته في آن ،كمثل قوة الوطن وضعف المجتمع ،وقوة النظام
وضعف الدولة ،وسعة الحريات وضآلة الديمقراطية.
اإلجماع على الحاجة لحلول دستورية تفاديا ً لحلول ثورية عادة
ال تأتي على ال �ب��ارد يستدعي ب��رأي المشاركين ،تقديم أج��وب��ة على
االستحقاقات الدستورية ،خصوصا ً رئاسة الجمهورية تقاربها فكرة
السلة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وفي قلبها رؤية
إصالحية تستوحي روح الطائف الذاهب للتبشير بالخروج من النظام

تن�سيق �سوري ( ...تتمة �ص)1
من جهته قال الجعفري «إن العالم كلـَّه اليوم يكتوي بنار اإلرهاب الذي يهدد
مناطق أخرى في العالم» ،مضيفا ً أن «سورية والعراق يدافعان أصالة عن
نفسيهما ،ونيابة عن دول العالم األخرى ،ألن اإلرهاب ال يتوقف عند بلد ،وال عند
شريحة اجتماعية ،وإنما يحاول أن يع ّم العالم كله».
وأمل الجعفري أن تأخذ سورية «طريقها في الصعود واالستقرار والقضاء
على اإلرهاب».
والتقى المعلم كالً من رئيسي الجمهورية والحكومة ،فؤاد معصوم وحيدر
العبادي ،وجرى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العالقات بين البلدين الجارين
واألوضاع في المنطقة والحرب ضد داعش باعتباره عدوا ً مشتركا ً يهدد البلدين
والمنطقة والعالم.
وكان المعلم قام والوفد المرافق بزيارة مفاجئة إلى بغداد لبحث الحرب على
اإلرهاب الذي يتع ّرض له البلدان واالنتصارات الميدانية المحققة على األرض.

الطائفي من بوابة تشكيل هيئة وطنية لبرمجة خطوات ال�خ��روج من
الطائفية ،والشروع بقانون انتخاب تشكل صيغة المجلسين فرصة
إنقاذية وإصالحية نموذجية ضمنه في آن واحد.
ماذا لو لم يحدث ذلك في مواعيد مناسبة ونحن على مواعيد يصير
بعدها خياران ملحان ،تمديد للمجلس النيابي أو انتخابات على قانون
الستين؟ يأمل المشاركون عكس ذل��ك ،ويتوقعون تسارع األحداث
المحيطة بلبنان لتسريع المقاربات التوافقية للخروج من االنسداد
السياسي والدستوري ،وإال صارت الحلول القيصرية تفرض نفسها،
فيكون البلد على ك��ف عفريت ،والعجز ع��ن صياغة ح�ل��ول م��ن قلب
النظام الذي يختصره دستور الطائف ،بابا ً للبحث عن عقد جديد عبر
مؤتمر تأسيسي أو مؤتمر وطني ،ربما تبقى الحاجة لهما حتى لو نجح
اللبنانيون بإنجاز استحقاقاتهم الدستورية ،ومألوا فراغ المؤسسات،
كي ال يذهبوا سريعا ً ألزمات أخطر.
نهاية العام يجب ويمكن أن تكون موعد الخروج من النفق المظلم،
والمجتمع ال يستطيع أن يبقى بحال استقالة من مهام الضغط لتسريع
الحلول ،وكسل التموضع خلف العصبيات الطائفية ،بينما البلد يذبل
ويقترب من االنهيار.

يبدو أن تجاوز الميثاقية في مجلس الوزراء أمس ،لن يمر مرور الكرام عن التيار
الوطني الحر ،الذي غاب وحزب الطاشناق عن الجلسة .ولم تنجح االتصاالت
التي حصلت قبيل الجلسة في ثني المكونات الحكومية عن تأجيل اتخاذ
القرارات بالقضايا األساسية إلى جلسة مقبلة ما دفع بالوزير ميشال فرعون الى
االنسحاب .فيما لم يشارك وزيرا حزب الله ال في النقاشات التي دارت وال في اتخاذ
القرار .وتوقفت كتلة الوفاء للمقاومة أمس ،عند «الموقف االحتجاجي والتحذيري
الذي أعلنه «تكتل التغيير واإلصالح» والذي يُنذر بتداعيات متدحرجة ينبغي
تداركها بسرعة ،على المستوى الوطني العام والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة
أسبابها .وفي هذا المجال ،دعت الكتلة كل مك ّونات الحكومة ،إلى التنبه ألخطار
التهميش لمك ّون أساسي في البالد ،ال يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية
من دون مشاركته».
وخلصت إلى التأكيد أن األزم��ة السياسية في البالد قد بلغت حدا ً خطيرا ً
يتهدّد هيكل الدولة بالسقوط على الجميع وه��و ما يتطلّب حسا ً عاليا ً من
المسؤولية الوطنية ،وخروجا ً من دائرة المكابرة والمعاندة التي يُص ّر عليها حزب
«المستقبل» ،رغم ما جرته عليه وعلى البالد من ويالت يدفع ثمنها اللبنانيون منذ
العام  ،2006وهو لم يستطع تلقف الفرصة التي أتاحتها دعوة السيد حسن نصر
الله إليجاد المعالجات لألزمة التي تعصف بها البالد.
يمس
وأكدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن «ما حصل
ّ
بالميثاقية ال سيما ان بند تجزئة التلزيمات في وزارة االشغال العامة يتعلق
باالمور المالية» ،متسائلة «كيف يمكن تصنيف النفايات وتلوث نهر الليطاني
بالبنود العادية؟» .مشيرة الى اننا سنلجأ الى الطعن وإلى خطوات تصعيدية
في الشارع ،وكل السقوف مفتوحة أمامنا .وشددت المصادر على «أن التصعيد
سيكون متدحرجاً».

حزب الله ُيمسك العصا من وسطها

واعتبرت مصادر مطلعة لـ «البناء» من جهتها أن حزب الله يمسك العصا من
وسطها ،ال يريد إحراج الرئيس نبيه بري وفي الوقت نفسه لن يترك التيار الوطني
الحر يتخبّط وحده .وبالتالي ذهب الى الجلسة بنية تأمين النصاب وكي ال يعطل
مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه كي ال تتخذ الحكومة قرارات تتجاوز الحدود
المقبولة كي ال يضطر الوطني الحر الى التصعيد .ولفتت المصادر الى أن موقف
حزب الله وبيان كتلة الوفاء للمقاومة أمس وأمس االول يصبان في خانة عدم
استفزاز التيار الوطني الحر وعدم السماح باالستفراد به ،مشيرة إلى ان حزب الله
ال يريد ان يعطل فرص الحوار في  5أيلول المقبل.

هل يه ّز عون الهيكل؟

واعتبرت أوساط سياسية لـ «البناء» أن هناك سقفا ً دوليا ً وإقليميا ً يمنع
انفجار لبنان وان تبقى االم��ور مضبوطة ،مشيرة في الوقت نفسه الى ان
«الجنرال ميشال عون لديه خيارات تصعيدية ال تحاكي أي عرض سياسي
او صفقة سياسية» .وتساءلت المصادر عن «موقف حليفه القواتي الغائب»؟
واعتبرت المصادر أن الحكومة لن يفرط عقدها في الوقت الحالي ،مبدية
اقتناعها ان احدا ً ال يستطيع ان يكون سيد اللعبة بالمطلق ويمكنه أن يتنبئ
الى اين يمكن أن نصل خاصة أن الجنرال عون يدرك أن هذه المعركة هي
إثبات حضور ووجود وقد يه ّز الهيكل» .وشددت المصادر على «أن حزب الله
حريص على الستاتيكو األمني والسياسي الذي من رحمه وصلت الحكومة،
وفي الوقت نفسه حريص على عدم ترك حليفه االستراتيجي األول وحده .وهذا
األمر ال يستهان به».

انسحاب فرعون

الجلسة الحكومية التي ناقشت مط ّوال ً الميثاقية ،غاب عنها وزير الداخلية
نهاد المشنوق ألسباب لم تعرف ،قيل إنها سياسية ،وشهدت انسحابا ً من
وزير السياحة ميشال فرعون احتجاجا ً على طرح مواضيع أساسية ،ألن هناك
مواضيع تم االتفاق على تأجيلها وهي تبحث اآلن» .وعلمت «البناء» من مصادر
وزارية أن فرعون طلب تأجيل اجتماعات الحكومة لحين التوصل مع التيار
الوطني الحر إلى تفاهم ،كي ال يتكرر مشهد انسحاب حزب الكتائب من الحكومة،
اذ ال يجوز ان تتخذ الحكومة قرارات بمعارضة او غياب مكونين أساسيين.
وأبدى فرعون انزعاجه من طرح وزير األشغال غازي زعيتر تجزئة إنفاق

التلزيمات في وزارة االشغال العامة وانسحب من الجلسة ،بعدما رفض عدد من
الوزراء أن يرجئ هذا البند .ودعا قبيل انسحابه تأليف لجنة وزارية لمعرفة ما
يجري على صعيد تطبيق قرارات الحكومة في ما يتعلق بملف النفايات.

حزب الله لم يشارك

وأكد الوزير محمد فنيش لـ«البناء أن موقفنا في حزب الله أمس ،كان واضحا ً
بعدم مناقشة أي بند وبضرورة عدم اتخاذ أية ق��رارات ،ولذلك لم نشارك في
المناقشة .ولفت إلى «أن االتصاالت ستتكثف في األيام المقبلة من اجل حلحلة
االمور وحضور وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق الجلسة المقبلة».
أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أن «جلسة مجلس
الوزراء كانت عادية ناقشت جدول األعمال وأق ّرت البنود التي تعود بالمصلحة
للناس ،وتع ّمدت أن ال تبحث في البنود الخالفية ريثما تحل المشكلة» .وأشار
إلى «أن الحكومة ليست في وارد لي ذراع أحد او كسر رأي أحد» .وأبدى تقديره
للتيار الوطني و«الحاجة إليه في مجلس الوزراء ،لكن مثلما نحن نحسب له ألف
حساب ،فليحسب هو لنا حسابا ً واحداً» ،مشيرا ً إلى أنه لم يفهم حتى الساعة
سبب مقاطعته هذه الجلسة ،ما أعلنوه لم يقنعني لعدم واقعيته .وفي ملف
النازحين السوريين .أشار درباس إلى «أن السفيرة األميركية أبلغته ان الحديث
عن بقاء الالجئين ،حيث يتواجدون ال يشمل النازحين السوريين المتواجدين
عندنا ،فالواليات المتحدة ليست في وارد إبقائهم ال في لبنان وال في األردن «.

قزي :أمثل الكتائبيين

وأكد الوزير سجعان قزي لـ «البناء» «أن التيار الوطني الحر قوة تمثيلية وازنة
على الصعيد المسيحي ،ولكن هذا ال يلغي الصفة التمثيلية لغيره» .وأشار إلى
«أن غياب التيار الوطني الحر مرتبط بموقفه الدائم حيال التعيينات العسكرية.
وهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية» .مشيرا ً إلى «أن
الحديث عن الميثاقية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية» .وأشار قزي الى انه ال
يمثل حزب الكتائب في الحكومة لكنه يمثل الكتائبيين.

حكيم :قزي ال يمثل أحدا ً

ودعا وزير االقتصاد والتجارة المستقيل أالن حكيم لـ «البناء» الحكومة إلى
«االستقالة فورا ً لغياب المكونات األساسية في الشارع المسيحي ووضع الجميع
أمام مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للجمهورية الذي بانتخابه ينهي الحالة
الشاذة» .واستغرب «كيف يخرج وزير مسيحي (الوزير سجعان قزي) ال يمثل
أحدا ً يقول إن مكونا ً واحدا ً غائب وإن الميثاقية متوفرة» ،معتبرا ً ان حزب الكتائب
غير موجود على طاولة مجلس الوزراء فمن يمثله استقال وهو أنا» .واعتبر أن
هذا الوزير (قزي) يتصرف وكأننا قبل العام  2005عندما كانت أحزاب (الكتائب
والتيار الوطني الحر والقوات) خارج الحكومات» .وشدّد على أن «هذه الحكومة
تعاطت بسوء ادارة مع القضايا الوطنية بشكل عام وبشكل خاص مع قضايا
المسيحيين المتعلقة بملف أمن الدولة والتعيينات» .واعتبر أن «هذه الحكومة
شكلت على «ميزان جوهرجي» من بعد  11شهرا ً من كل المكونات السياسية،
ولذلك حتى لو عاد التيار الوطني الحر ،فإن هذه الحكومة هي بتراء وغير كاملة
لغياب مكون أساسي هو حزب الكتائب» .وشدد على أنه ال ليس باستطاعتها
اتخاذ اي قرار بغيابنا وغياب الوطني الحر والطاشناق والوزير فرعون الذي يمثل
الطائفة الكاثوليكية بأكملها.
في ملف النفايات التي عادت إلى الشوارع ،أشار حكيم إلى «أننا إلى في
 2015/9/9اتفقنا على خطة نصت على انشاء مطمرين في السلسلة الشرقية
وسرار وموضوع الالمركزية وتحفيز البلديات ،لذلك ت ّم استبدال هذه الخطة،
وبدلوا مطمرين موجودين في مناطق نائية ال تضر بالمياه الجوفية والبحر،
بمطمرين في مناطق أهلية  350000طن في برج حمود ،و  176000طن في
الكوستابرافا» .ولفت إلى اننا «لم نوقف «الـ  ،»parkingنحن أوقفنا العمل
بالمطمر».

قانصو يدعو الحكومة إلى الخروج
من سياسات المراوحة واالرتهان

وأكد رئيس رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير السابق علي
قانصو أن سورية ستنتصر وستكون أقوى في دورها وأكثر ثباتا ً على نهجها
وخياراتها القومية.
وأشار خالل استقباله سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم إلى «أن لبنان
مستهد ٌ
َف باإلرهاب نفسه الذي يستهدف سورية ،والمعارك دائرة على طرفي
الحدود ،مع وجود مليون ونصف المليون نازح سوري ،ورغم حساسية ك ّل هذه
الملفات لم تكلّف الحكومة اللبنانية نفسها عناء التواصل مع الحكومة السورية
لبحثها أو التنسيق بشأنها ،لذلك نحن ندعو من جديد ،هذه الحكومة إلى أن تخرج
من سياسات المراوحة ،وسياسات االرتهان لبعض الدول اإلقليمية المنخرطة في
الحرب على سورية ،إلى سياسة واضحة والتنسيق مع سورية ،وتنفيذ االتفاقات
المعقودة ،وندعو هذه الحكومة إلى التنسيق مع سورية ألنّ ما يجري في سورية
يعني لبنان في الصميم وسالمة سورية هي سالمة لبنان وانتصارها انتصاره».
وأكد علي عبد الكريم من جهته أنّ ما أقدمت عليه تركيا مؤخرا ً هو نوع من
التخبُّط والنزول عن الشجرة ،سواء في محاولة االستقواء أو االلتفاف على ما
كانت تطرحه من قبل ،وقد قرأت سورية هذا الموضوع بشكل عميق منذ البداية
وتحسبت للنتائج .فهذا االنتهاك مردود على تركيا ،والجيش السوري وحلفاؤه
ّ
والحاضنة الشعبية السورية التي تنتصر في حلب والالذقية وفي ك ّل مكان،
ستنتصر وتؤكد وحدة التراب السوري ،وبالتالي نحن نعتبر هذه التحركات
بمثابة مقدمات ستصل إلى نتيجة واحدة وهي االنتصار على اإلرهاب وخروج
سورية من أزمتها بالرغم من الجراح الكبيرة التي أصابت بنيتها وجيشها
وشعبها.
وتل ّقى قانصو اتصال تهنئة بانتخابه وبتشكيل القيادة الحزبية الجديدة من

رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون .كما تلقى اتصاال ً ُمماثالً
من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

قهوجي :القضاء على المجموعات
اإلرهابية في عين الحلوة اتخذ

أوض��ح قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن القرار اتخذ بالقضاء على
المجموعات االرهابية في مخيم عين الحلوة وتسليم المطلوبين ألنفسهم ،ليس
إال خطوة اولى» ،مشيرا ً الى ان «الهدف االول كان تطويق المجموعات ومنعها من
التخريب خارج المخيم» ،كاشفا ً عن إفشال الكثير من المخططات وخاصة التي
كانت تستهدف المجمعات التجارية والسياحية ،الفتا الى ان «الوضع االمني كان
خطرا ً جدا ً إال ان االوضاع اليوم تبدو اقل خطورة بعد تسليم المطلوبين انفسهم»،
مضيفا ً «خيّرنا الفلسطينيين اما التعاون معنا واما سيكون المخيم في دائرة
الخطر واستمراره على المحك».
وأق ّر قهوجي بوجود مخطط اقامة امارة اسالمية من الحدود الشرقية الى
البحر شماالً ،معتبرا ً انه «كلما ابعدنا اإلرهابيين عن الحدود تراجع خطر إقامة
اإلمارة».
ورأى قهوجي ان «الحسم في جرود عرسال سهل إذا اقفلت الحدود مع سورية»،
مضيفا ً «لست طامحا ً ألي شيء بعد انتهاء واليتي ،ألن لبنان بعهدة المؤسسة
العسكرية التي بقدر ما تحافظ الدولة عليها بقدر ما تحافظ هي على الدولة».

الحريري في أنقرة

وعقد الرئيس سعد الحريري مساء أمس في انقرة ،لقاءين مع رئيس الجمهورية
التركية رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بينالي يلدريم .وكرر الحريري خالل
اللقاءين «تضامنه مع تركيا وشعبها وديمقراطيتها في مواجهة محاولة االنقالب
العسكري الفاشلة ،كما في مواجهة الهجمات اإلرهابية التي تتع ّرض لها».
جرى خالل اللقاءين «استعراض التطورات في المنطقة وما يتعلق منها باالزمة
السورية بشكل خاص وسبل حماية لبنان من تداعياتها الخطيرة ،بحسب ما
افاد المكتب االعالمي للرئيس الحريري .كما تم عرض الجهود الجارية لوضع
حد للشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية بصفته المدخل النتظام عمل الدولة
ومواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والمعيشية المتفاقمة .واستبقى
أردوغ��ان الرئيس الحريري حتى اليوم لمشاركته في افتتاح جسر السلطان
ياوووز سليم (سليم األول) في اسطنبول ،والعشاء الرسمي االحتفالي للمناسبة،
اضافة الى لقاءات أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» ان «زيارة الحريري لتركيا تأتي تحت عنوان
اقتصادي مالي له عالقة بشركة االتصاالت أوجيه تيليكوم» .ولفتت المصادر إلى
«أن الحريري سيحاول خالل هذه الزيارة ومن منطلق المتغيرات أن تتدخل تركيا
في الملف الرئاسي مع السعودية» ،مشيرة في الوقت نفسه الى ان الزيارة لن تقدّم
او تؤخر ،ال سيما ان الرئيس الحريري لم يعد موجودا ً في الحسابات السعودية،
معتبرة أن «الحريري لو كان يضمن ان تأتي كتلته معه الى المجلس النتخاب
العماد ميشال عون لكان سار بمبادرة السيد نصر الله ولم يتطلع خلفه ،لكنه
يدرك جيدا ً أنه لن يجد معه أكثر من  10نواب في غالبيتهم نواب مسيحيون».

داريا نقطة ( ...تتمة �ص)1
والمسلحين مختلفاً ،وسيصير لسان حال الكثير من المسلحين
الذين يسمعون دعوات الصمود من الخارج ،فإذا كانت داريا قد
سقطت فما جدوى الصمود؟ وسيكون لسان حال الجيش ضباطا ً
وجنوداً ،إذا كانت داريا قد تح ّررت فلماذا نقيم حسابا ً لسواها؟
وسيكون لهذه الموجة السحرية على ضفتي الحرب فعلها في
تغيير متسارع لمشهد ال�ح��رب م��ن ح��ول دم�ش��ق .وه��ذا يعني
تسارع تحرير القدرة النوعية والكمية للجيش السوري المنشغلة
بإدارة جبهات الحرب في جبهات دمشق ،وهي الكمية والنوعية
التي تحتاجها جبهات كشمال سورية خصوصا ً في حلب ،كي
تدخل ساعات الحسم المتسارع ،ومنها تتدحرج ك��رات النصر
إلى سواها.
 يحق للجيش السوري وضباطه ،وخصوصا ً القوى التيصنعت ن�ص��ر داري���ا االح �ت �ف��ال ب�ن�ص��ره��م ،واع �ت �ب��اره ب��دء الع ّد
العكسي لتساقط أوراق شجرة المسلحين الذين تسبّبوا باأللم
والنزيف لسورية ،وه��م ي��رون المسلحين يطلبون االنسحاب
إلى إدلب معقل جبهة النصرة ،ويخرج اإلعالم العربي والغربي
ليخبرنا أنّ َمن في داريا ال عالقة لهم بالنصرة ،وهم مجموعات
تعمل تحت إسم الجيش الحر .وقد قالت معارك جرابلس إنّ هذا
اإلس��م ليس إال حملة األع�لام ومتحدثي الفضائيات ،يتقاسمه
غب الطلب ومن ورائهم
السعوديون واألت��راك وتنظيم القاعدة ّ
جميعا ً األميركي ،وقد سقطت عاصمتهم باألمس عندما تح ّررت
داريا.
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