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«إسرائيلياً» ينطلق ره��ان كيري من سقوط الخيار العسكري
م��رارا ً من يد القيادة «اإلسرائيلية» السترداد قوة الردع والعجز
عن إحداث تغيير نوعي في قواعد االشتباك يتيح إلسرائيل ترميم
أسباب ضعفها مما سيجعلها تعتمد بنسبة شبه كلية على الحماية
األميركية السياسية أو العسكرية واالقتصادية بما يتيح تقديم
المشروع التفاوضي األميركي كخشبة خالص ال يملك أحد من
القادة «اإلسرائيليين» القدرة على رده.
رهان كيري تنامى مع الفشل اإلسرائيلي في مراقبة عناصر
قوة سورية وإيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية ومحاولة
ال��دخ��ول على خط التطورات أم�لاً باستثمار المتغيرات لتعديل
ال��ت��وازن��ات وف��ي ك��ل م��رة ك��ان��ت «إس��رائ��ي��ل» تجد نفسها مجبرة
على تجرع كأس العودة لمربع االنتظار وليس بيدها قدرة على
المبادرة.
أضاف كيري لسلة األوراق التي يحفظها للحساب «اإلسرائيلي»
ت��ط��ورات ال��ت��ف��اوض ال��غ��رب��ي م��ع إي���ران ف��ي ظ��ل ان��ك��ش��اف العجز
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ع��ن ال��ذه��اب للحرب ض��د إي���ران م��ن دون شراكة
أميركية واض��ط��راره��ا لالكتفاء بالضغط على واش��ن��ط��ن لعدم
ال��دخ��ول ف��ي التفاهمات مما كشف الضعف «اإلس��رائ��ي��ل��ي» من
جهة ودرج��ة اعتماد «إسرائيل» في حماية أمنها المكشوف على
أميركا.
فلسطينيا ً راه���ن ك��ي��ري بالمقابل على ت��أث��ي��رات ال��ح��رب على
سورية في وضع حركة حماس مقابل إغوائها بوصول اإلخوان
المسلمين إلى الحكم في أكثر من بلد عربي تحت المظلة األميركية
لتحييدها م��ن خ��ن��دق ح��ل��ف ال��م��ق��اوم��ة ،ب��ال��ت��ال��ي ش��ل ح��رك��ة هذا
الحلف على التصدي ألي حل تفاوضي يفرط بحقوق الشعب
الفلسطيني.
راقب كيري تطورات تموضع حماس بعد إزاح��ة اإلخ��وان في
مصر وتعقد حالتهم ف��ي ك��ل م��ن ليبيا وت��ون��س واليمن وتركيا
وم���ح���اوالت ح��م��اس ال��ت��م��وض��ع ف��ي ن��ق��ط��ة وس���ط ب��ي��ن خياريها
ال��م��ق��اوم واإلخ��وان��ي وصعوبة استعادتها ثقة حلف المقاومة
بعد شعوره بالغدر والخذالن من موقفها إثر حرب غزة بإهداء
نصرها لإلخوان الحاكمين في مصر وقطر وتركيا وتسميتهم
بحلف ال��م��ق��اوم��ة ال��ج��دي��د واس��ت��ق��رت ق���راءة ك��ي��ري على معادلة
الوهن الفلسطيني المطلق في ظل قناعته بأن السلطة الفلسطينية
ستكون جاهزة ألي حل في هذا الواقع العربي المتهالك وأن النفوذ
السعودي المطلق على قيادة السلطة ستكون ورقة الحسم لفرض
القبول عليها بالحل الذي ينضجه كيري وأن السبب المانع وفقا ً
لرهان كيري بين السلطة والحل كان يتمثل بالخوف مما تقدر
حماس على فعله لتعطيل الحلول ومع شل قدرة حماس تصير
طريق كيري الفلسطينية سالكة بال ألغام وحواجز ومطبات.
ها هي اللحظة الحاسمة تقترب ويختبر كيري رهانه بعد زيارة
باراك أوباما للسعودية فيقع بالفشل ،فـ»إسرائيل» بعد حرب غزة
األخيرة تكتشف حجم ق��وة حركة الجهاد اإلسالمي وحجم ما
ينتظرها من جهة الجنوب وما ال تضبطه ال تسويات وال تفاهمات
وه��ا ه��ي تكتشف أن حلف المقاومة ال ي��زال ق���ادرا ً على رسم
قواعد االشتباك وعبوات الجوالن وم��زارع شبعا تقول إن واقع
الشرق والشمال يزداد قوة وإن السلطة الفلسطينية التي راقبت
مأزق حماس لم تذهب للحض األميركي بل إلى ترميم العالقة مع
سورية وإي��ران وح��زب الله وإن أحد أسباب تعثر ع��ودة حماس
إلى هذا الحلف المقاوم هو وجود محمود عباس في مكانة مميزة
لدى أركان هذا الحلف ويكتشف كيري أن المفاوض «اإلسرائيلي»
يزداد تعنتا ً في حالة الخوف والمفاوض الفلسطيني يزداد تصلبا ً
وحذرا ً في لحظة اقتراب التوقيع.
هرب كيري ألنه فاشل فهل يستقيل؟ يبقى الجواب في األيام
المقبلة.

معالجات داخلية للملفات الساخنة

في ظل هذه األج��واء ،حفلت الساحة الداخلية أمس بسلسلة واسعة
من المعالجات من استكمال الخطة األمنية في طرابلس ،إلى متابعة
الجلسة التشريعية لمجلس النواب وإق��رار قانون المياومين ،م��رورا ًَ
بجلسة مجلس الوزراء المسائية التي أقرت عشرة تعيينات بسالسة بعد
اتفاق عليها سبق الجلسة ،بينما أحال ملف تلزيم النفط إلى لجنة وزارية
بينما شهد يوم أمس حراك تربوي وعمالي وحياتي تم ّثل باإلضراب العام
لهيئة التنسيق النقابية إلى إضراب المياومين قبل إقرار قانونهم ،وانتهاء
بتحرك العاملين في الدفاع المدني للمطالبة بتثبيتهم.

الجيش ينتش في باب التبانة

إذن ،فعلى الصعيد األمني ،واصلت وحدات الجيش اللبناني عملية
انتشارها في معظم شوارع طرابلس بالتوازي مع حملة مداهمات واسعة
لتوقيف المطلوبين ،وكان البارز أمس دخول الجيش إلى شوارع وأزقة
ب��اب التبانة الداخلية للمرة األول��ى منذ سنوات ،وق��ام بإزالة الدشم
والمتاريس ،ولقي الجيش تأييدا ً شعبيا ً واسعا ً من أبناء المنطقة ،ما يؤكد
أن طرابلس كانت رهينة المجموعات المسلحة ،ولوحظ أن مسيرة شعبية
انطلقت من باب التبانة باتجاه جبل محسن تأكيدا ً على وحدة التعايش
والتمسك بالوحدة في وقت توارى قادة المحاور عن األنظار.
وأعلنت قيادة الجيش أنه جرى أمس استكمال االنتشار في طرابلس

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
وآل االشقر ينعيان

الرفيق الدكتور فادي االشقر
يقام ق��داس وجناز لراحة نفسه
في صالون كنيسة الصعود ضبية
الساعة الرابعة والنصف من بعد
ظهر اليوم الخميس  3نيسان 2014
وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ف���ي ص��ال��ون
الكنيسة اليوم الخميس وغدا ً الجمعة
 3و 4نيسان من الساعة الحادية
عشرة الى الساعة السابعة مساء.
البقاء لالمة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واألس����ى
والتسليم
تنعى سفارة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية
مدير مكتبها اإلعالمي الفقيد الغالي
المرحوم

الحاج إبراهيم حسن حرشي
المنتقل إلى رحمة الله تعالى فجر
االثنين في  22جمادى األولى 1435
هجري الموافق لـ 24آذار 2014م.
تقبل التعازي في قاعة جمعية
التخصص والتوجيه العلمي في
الرملة البيضاء (ق��رب أمن الدولة)
وذل��ك اليوم الخميس الواقع في 3
جمادى الثاني  1435هجري الموافق
لـ 3نيسان  /2014م��ن الساعة
الثالثة حتى الخامسة عصراً.
سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

بان يُعلن ( ...تتمة �ص)1

وال��ذي شمل باب التبانة وأحياء أخ��رى ،وقامت وح��دات الجيش بدهم
منازل المطلوبين للعدالة وتعمل على إزالة المتاريس والدشم.

إطالق صواريخ على اللبوة

في السياق األمني ،عمدت المجموعات المسلحة المتطرفة إلى إطالق
ثالثة صواريخ على اللبوة ،ما أدى إلى مقتل مواطن سوري وجرح أحد
المدنيين في البلدة ،وعلى األثر قام أبناء اللبوة بقطع الطريق بينها وبين
وعرسال احتجاجا ً على عملية إطالق الصواريخ وبعد وقت عملت وحدات
الجيش على إعادة فتح الطريق.
وقد أعلن ما يس ّمى «لواء أحرار الس ّنة ـ بعلبك» مسؤوليته عن إطالق
الصواريخ.

مجلس النواب يش ّرع
على وقع التحركات المطلبية

وفي مجلس النواب ،واصلت الجلسة التشريعية أمس إق��رار مزيد
من اقتراحات القوانين كان أبرزها قانون المياومين وكل ذلك على وقع
االعتصام الحاشد واإلضراب العام الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية
للمطالبة بإقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن.

السلسلة تنتظر اللجان؟

وتمكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من فتح ثغرة في اتجاه إقرار
سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية التي أعلن عنها يومي
األربعاء والخميس المقبلين ،آمالً وحا ّثا ً النواب على االنتهاء منها في
اللجان النيابية المشتركة يوم غد الجمعة .وعلمت «البناء» أن تقدما ً قد
أحرز في موضوع الموارد في ضوء المتابعة لهذه المسألة من قِبل وزير
المال علي حسن خليل ،وأضافت المعلومات أن األمر غير مضمون حتى
اآلن بسبب شكوك حول موقف تيار «المستقبل» ،خصوصا ً أن الرئيس
السنيورة الذي يقود الكتلة لديه تحفظات دائمة حول إقرار السلسلة.
وأضافت المعلومات أنه في حال لم يتم االتفاق على التمويل ،فإن هناك
اتجاها ً إلقرار أحد مشروعي السلسلة وترك التمويل لمرحلة الحقة غير أن
هذا ال يوفي بالغرض.

إقرار قانون المياومين

من جهة أخ��رى ،أقر المجلس النيابي أمس قانون المياومين بناء
القتراح القانون ال��ذي كانت توصلت إليه اللجنة الثالثية مع إضافة
تعديلين أساسيين هما شمول القانون كل المياومين بما في ذلك مديريتا
التوزيع في بيروت وجبل لبنان واحتساب شهرين كتعويض عن كل
سنة خدمة للذين يتجاوز عمرهم  56سنة كما أقر المجلس  11اقتراح
محصلة ما أقره
قانون أبرزها احتساب إجازة األمومة  70يوما ً ليصبح
ّ
في اليومين الماضيين  33مشروعا ً واقتراح قانون ،ويستأنف المجلس
جلسته صباح اليوم الستكمال مناقشة وإقرار باقي جدول األعمال.

اعتصام وإضراب لهيئة التنسيق

وتزامنت الجلسة التشريعية مع اعتصام حاشد نفذته هيئة التنسيق
النقابية أمام السراي الحكومي ،حيث أُلقي عدد من الكلمات أكدت على
المضي في التصعيد في حال عدم بتّ السلسلة في اجتماع اللجــان
النيابية المشتركة يوم غد كما نفذ أمس إضراب عام في القطاع التربــوي
الرسمي وال��خ��اص على رغ��م أن بعض ال��م��دارس الخاصة ل��م تلتزم
باإلضــراب ،كما شل اإلض��راب اإلدارات العامة وامتنع الموظفون عن
العمل في إداراتهم.
وأعلنت هيئة التنسيق بعد اجتماعها عصر أمس عن تمسكها بتنفيذ
أشكال التصعيد كافة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات ،وصوال ً إلى
اإلضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال االمتحانات إذا لم ُتقر السلسلة.

مجلس الوزراء يقر  10تعيينات
ويؤجل مراسيم النفط

وفي قصر بعبدا ،أقرت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس 10
تعيينات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على طريقة  6و 6مكرر.
واستهل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الجلسة بالتنويه بدور
األجهزة األمنية وال سيما الجيش اللبناني ،بعد بدء تطبيق الخطة األمنية
في طرابلس ،معتبرا ً أنها أعادت االرتياح إلى نفوس أبناء المدينة.
وبعد ذل��ك ،انتقل مجلس ال��وزراء لبحث سلة تعيينات تضم عشرة
تعيينات فأقرها بعد مداخالت تناولت ضرورة اعتماد الكفاءة ،فيما طلب
الرئيس سليمان استقدام أسماء المرشحين للتعيين في كل وزارة في
الجلسات المقبلة.
وسبق الجلسة اجتماع ضم سليمان والوزيرين باسيل وعريجي وضع
الرتوش األخيرة على التعيينات الخمس المسيحية.
وبعد بتّ التعيينات انتقلت جلسة مجلس الوزراء إلى بحث مرسومي
البلوكات النفطية فاستدعت إلى الجلسة أعضاء هيئة إدارة النفط التي
عرضت تص ّورا ً عن البلوكات النفطية وأهمية تلزيم البلوكين التاسع
والعاشر لقربهما من المياه اإلقليمية مع فلسطين المحتلة وحتى ال يُقدِم
العدو «اإلسرائيلي» على سرقة ثروة لبنان.
وخالل النقاش ظهر تباين واضح داخل مجلس الوزراء بين من يريد
تلزيم كامل البلوكات وبين من يدعو إلى التلزيم بالتقسيط ،فكان أن جرى
االتفاق على تشكيل لجنة وزارية لدرس الموضوع.

إلى ذلك ،ناقش ميخائيل بوغدانوف مبعوث
الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق األوسط ،نائب
وزير الخارجية ،مع السفير السوري في موسكو
ري��اض ح��داد آف��اق استئناف مفاوضات جنيف
الرامية إلى تحقيق تسوية لألزمة السورية.
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الحديث
تناول بحث تفاصيل األبعاد السياسية المختلفة
للتسوية في سورية ،بما في ذلك آفاق استئناف
مفاوضات جنيف ،وأيضا في ض��وء نتائج قمة
الجامعة العربية التي عقدت في الكويت يومي
 25و 26آذار الماضي .وأضافت الخارجية أن
الجانبين تطرقا أيضا إلى بعض المسائل الخاصة
بالعالقات الثنائية الروسية السورية.
يأتي ذلك بعد يوم على إعالن األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون أن المجتمع الدولي
ب��دأ التحضير لمؤتمر «جنيف  »3 -لتسوية
األزم��ة السورية ،مشيرا ً في مؤتمر صحافي
له في بروكسل أن العملية التي أطلقت أثناء
مؤتمر «جنيف  »2 -لم تأت بالنتائج المرج ّوة.
وقال« :نحن بحاجة إلى حث اإلرادة السياسية
للمجتمع الدولي .ولم يؤد مؤتمر «جنيف»-2

إلى نتائج كثيرة ،ونحن نبذل قصارى جهودنا
على عقد مؤتمر «جنيف.»3 -
وك��ان ال��م��ن��دوب ال��س��وري ال��دائ��م ف��ي األم��م
المتحدة بشار الجعفري ،أكد في وقت سابق
استعداد ب�لاده لمواصلة ج��والت المحادثات
الالحقة في جنيف بهدف تطبيق مشروع جدول
األعمال المتفق عليه ،وااللتزام بآليات تنفيذه
وال��دخ��ول في مسار مقبول س��ور ّي �ا ً وإقليميا ً
ودول��ي �ا ً لحل األزم���ة .وأوض��ح الجعفري «أن
الموقف على األرض يبقى إلنجازات الجيش
العربي السوري ،فنحن صامدون بقوته وصبر
ووعي الشعب السوري».
وف��ي سياق متصل ،ص��رح مصدر مسؤول
في وزارة الخارجية السورية أن ما صدر عن
وزارة الخارجية الفرنسية بشأن األح��داث
الجارية في كسب يُعتبر استمرارا ً للسياسة
الفرنسية المتهورة والعدائية تجاه الشعب
والدولة السورية وإمعانها في حمالت التضليل
واألك��اذي��ب التي تمارسها على ال��رأي العام
الفرنسي منذ بداية األزمة في سورية.
واعتبرت الخارجية السورية أن فرنسا

حاولت من خ�لال بيان خارجيتها ،التغطية
على أعمال العصابات اإلرهابية المسلحة ،التي
هاجمت وبدعم وإسناد ناري من القوات التركية
مناطق عدة في ريف الالذقية الشمالي ،ومنها
مدينة كسب وارتكبت فيها انتهاكات صارخة
بحق المواطنين األب��ري��اء م��ا ح��دا بالسكان
المدنيين في كسب ومحيطها إلى ترك منازلهم
طلبا لألمان في المناطق المجاورة وبحماية من
الجيش السوري.
وأض��اف المصدر السوري أن ذلك يدل على
انغماس المسؤولين الفرنسيين ف��ي سفك
دم��اء الشعب ال��س��وري ،عبر دعمهم المالي
والعسكري واإلعالمي والسياسي للعصابات
اإلرهابية المسلحة في سورية تحت مسميات
مختلفة .وأس��ف المصدر الستمرار الحكومة
ال��ف��رن��س��ي��ة ب��س��ل��ب إرث ال��ش��ع��ب الفرنسي
باحترام مبادئ الحرية واألخ�� ّوة والمساواة
وعدم احترام الحكومة الفرنسية لميثاق األمم
المتحدة والقانون الدولي ،وللمبادئ األخالقية
للعمل السياسي ومصالح الشعبين السوري
والفرنسي.

�أكثر من  700وحدة ا�ستيطانية جديدة في القد�س
أع��ل��ن��ت ح��رك��ة «ال��س�لام اآلن» اإلسرائيلية
المناهضة لالستيطان أم��س ،أن كيان االحتالل
اإلسرائيلي أعاد طرح عطاءات لبناء  708وحدات
استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وق��ال��ت هاغيت أوف���ران المسؤولة ع��ن ملف
االستيطان في حركة «السالم اآلن» إن «وزارة
اإلسكان تسعى إلى تقويض عملية التسوية وجهود
كيري لتشجيعها» .وأش��ارت إلى أن «العطاءات
هي في حي جيلو االستيطاني بالقدس الشرقية
المحتلة».
وأك��د الناطق باسم الرئاسة نبيل أب��و ردينة

أن ال��ع��ط��اءات اإلسرائيلية لبناء  708وح��دات
استيطانية في القدس الشرقية المحتلة ُمدانة
ومرفوضة.
وأض����اف أب���و ردي��ن��ة أن جميع ال��ن��ش��اط��ات
االستيطانية يجب أن تنتهي ألنها مخالفة للقانون
الدولي.
وك��ان��ت س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال ق��د ص��ادق��ت في
 18آذار الماضي على بناء  186وح��دة سكنية
جديدة في أحياء استيطانية في القدس الشرقية
المحتلة ،بحسب ما اعلن عضو في بلدية القدس
اإلسرائيلية.

وق��ال بيبي االل��و وهو عضو يساري من حزب
ميريتس في بلدية القدس «ت��م اعطاء الموافقة
النهائية على أربعين وح��دة في بسغات زئيف
و 146وحدة في جبل أبو غنيم».
ويأتي إع�لان بناء وح��دات استيطانية جديدة
في حين يؤكد رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
واليته محمود عباس انه سيطالب بتجميد للبناء
االستيطاني في حال اقترحت الواليات المتحدة
تمديد المفاوضات الجارية حاليا مع كيان االحتالل
اإلسرائيلي والمقرر أن تنتهي في أواخ��ر نيسان
المقبل.

مقررات الجلسة

وأوضح وزير اإلعالم رمزي جريج بعد الجلسة ،أن مجلس الوزراء أكد
أن الخطة األمنية في طرابلس تتسم بطابع مستمر وليست موسمية وبدء
تنفيذ الخطة أثبت أن الجيش وقوى األمن تمكنوا من فرض هيبة الدولة.
وتطرق إلى مقررات الجلسة ،فأشار إلى تثبيت تعيين القاضي سمير
حمود نائبا ً عاما ً لدى محكمة التمييز واللواء ابراهيم بصبوص مديرا ً عاما ً
لقوى األمن الداخلي وأعاد تعيين كمال حايك مديرا ً عاما ً لكهرباء لبنان
باإلضافة إلى تعيينات أخرى .وأوضح أن المجلس كلف لجنة لدراسة
مراسيم النفط برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم.

مديرية �أمن القاهرة ...
(تتمة �ص)1
كما وقع انفجار ثالث في محيط كلية الهندسة في
وقت الحق ،وتبيّن أنه نتج من قنبلة بدائية الصنع تم
زرعها أسفل أحد أكشاك المرور في ميدان النهضة ،وال
يبعد سوى مسافة قليلة عن االنفجارين السابقين،
فيما ق��ال م��س��ؤول أمني إن شخصا ً واح���دا ً ُقتل في
االنفجار الثالث أمام جامعة القاهرة ،األمر الذي نفته
وزارة الداخلية.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة فإن «الشهيد طارق
ال��م��رج��اوي ش���ارك ف��ي ف��ض اع��ت��ص��ام اإلخ����وان في
النهضة» .وقال الفتا ً إلى أن تعزيزات أمنيّة وصلت
مكان االنفجارين الذي يعج عادة بالطالب الجامعيين،
وأش���ار إل��ى حالة م��ن االستنفار األم��ن��ي ف��ي محيط
المكان .وأفاد أن رئاسة جامعة القاهرة دعت الطالب
إلى مغادرة حرم الجامعة.
رئيس قسم المتفجرات في وزارة الداخلية المصرية
أعلن أن مجهولين زرعوا قنبلتين على جذع شجرة في
وفجـروها عن بُعد.
كلية الهندسة في جامعة القاهرة
ّ
وذكر التلفزيون المصري أن رتب أربعة من الضباط
المصابين هي لواء وعقيد وعميد ومقدم.
وقال مصدر أمني إن االنفجارين استهدفا سيارات
للشرطة أمام كلية الهندسة .وعمدت قوات األمن إلى
إغ�لاق مداخل جامعة القاهرة والنهضة باألسالك
الشائكة.
ودعا رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب إلى
اجتماع عاجل للجنة األمنية بحضور وزراء الدفاع
والداخلية والعدل واالستخبارات واألمن.
وأشاد محلب بتضحيات رجال الشرطة ،وأكد «أن
الشهيد ومصابي الحادث كانوا يقومون بدورهم بكل
بطولة وإخالص في حماية أبناء مصر في الجامعات
من عبث الخائنين من أنصار الجماعات اإلرهابية»،
مشددا ً على أن «هذا الحادث الجبان لن يثني الدولة
عن عزمها على اتخــاذ اإلجراءات كافة لمنع اإلرهاب
م��ن العبث ب��أم��ن وسالمــة ال��وط��ن والمواطنين،
واس��ت��م��رار العمل واإلن��ت��اج للنهــوض بالوطن في
القطاعات كافة».

ماذا يعني تنفيذ ( ...تتمة �ص)1
وبعد ه��ذا التحول السياسي -األم��ن��ي ،اتسمت
الحركة الميدانية في طرابلس بجــوالت عنف دورية،
تستمر ال��واح��دة منها من أسبــوع ال��ى أسبوعين،
ينفجـر األم��ن فيها في كل مــرة يشاء المسلحون
استقــدام باخرة أسلحة ونقلها الى سورية عبر أحد
محوريــن :وادي خالد عرسال القلمون ،أو عكار تل
كلــخ حمص ،أما عرسال فتحولـت الى منطقــة خارج
سلطــة الدولة بعدما ارتكب المسلحـون فيها أفظع
الجرائم في حق الجيش داخلها أو فــي جرودها.
رغ��م ك��ل ه��ذا االن��ه��ي��ار ف��ي األم��ن وال��خ��روج على
القانون ،لم تتمكن الدولة أو لم تحاول جديا ً استعادة
سيطرتها بسبب االنقسام في القرار السياسي داخل
السلطة التنفيذية .ورغم اننا وآخرون معنا طالبنا
مرارا ً بتحويل منطقة شمال خط عرسال طرابلس الى
منطقة عسكرية وتكليف الجيش بحفظ األمن فيها،
فإن الدولة تراخت او لنقل – ويمكن القول – أصغت
الى األص��وات األخرى التي هددت بالويل والثبور،
رافضة تحرك الجيش في أي اتجاه يعاكس ما تقوم
به ،وظهر جليا ً أن تيار المستقبل يريد ويشجع على
االن��ف�لات األم��ن��ي ف��ي تلك المنطقة ومناطق أخ��رى
لسببين :
األول له عالقة بالسلطة وخروجه منها ،وهو يريد
أن يفهم من في الحكومة بأن حكمهم ال يستقيم ان
لم يقبل به (هذا اإلخ�لال األمني شمل صيدا ايضاً،
متكامالً مع الخطة التعطيلية لجميع مؤسسات
الدولة بما فيها مجلس النواب).
والثاني ،وهو األهم ،ما يتصل بالعدوان الخارجي
على سورية والدور الذي اضطلع به تيار المستقبل
لجهة التسليح والدعم والمؤازرة بجميع الطاقات
الممكنة.
كانت طرابلس وبعض مناطق الشمال وعرسال
(مثلما كانت صيدا لفترة سنتين) ضحية اهداف
وسياسة تيار المستقبل وشهوته للسلطة ودوره
ف��ي ال��ع��دوان على س��وري��ة ،وألج��ل ذل��ك فشلت كل
المحاوالت أو ما دعي خططا امنية وضعت لطرابلس
في السابق ،كما وضعت العوائق والعراقيل في وجه

الجيش وفي طريقه لدخول عرسال الستعادتها الى
االمن الشرعي.
فجأة يتغير األم��ر ،وتنقلب عرسال من رافضة
للجيش ال��ى مطالبة ب��ه ،مثلما ك��ان يلح ويضغط
ويطالب محيطها من مجتمع المقاومة ال��ذي كان
يتضرر من السيارات المفخخة التي كانت عرسال
معبرا ً لها الى البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية،
ث��م تنطلق عبر المجلس األع��ل��ى للدفاع فمجلس
الوزراء فالميدان خطة أمنية تستهدف إعادة سيطرة
الدولة وفرض القانون ،بشكل خاص في طرابلس
وما تبقى من الشمال وعرسال.
هنا يطرح السؤال :ما الذي تغير حتى بات ما كان
مرفوضا ً باألمس مطالبا ً به ،وما الذي تبدل حتى بات
الذين استعملوا لإلخالل باألمن واشعال طرابلس
بالنار والقتل والدمار لعشرين جولة خالل السنوات
الثالث ،من غير غطاء الى حد أصبح من فاخر بهم
وبشجاعتهم ومولهم باالمس هو نفسه من يهددهم
ويالحقهم بصفته وزيرا ً أو ممثالً للفريق السياسي
نفسه الذي احتضنهم؟
نقول ببساطة إن سبب التغيير يعود الى تغيير
في واقع الحال وأسباب التفجير أصالً ،إذ انتفت اآلن
تلك األسباب ،ولم تبق هناك حاجة إلى النار .وكما
قلنا ،إن اإلخالل باألمن والخروج على القانون كانا
لسببين ،داخلي يتعلق بخروج تيار المستقبل من
السلطة ،وخارجي إقليمي يتعلق بالعدوان على
سورية ،واالن انتفى السببان معاً ،ف��األول انتفى
بسبب تمكن تيار المستقبل من العودة الى السلطة
وامتالك األكثرية المطلقة في حكومة عيّن هو رئيسها
كما سمى مباشرة أو مداورة  13وزيرا ً فيها من أصل
 ،24والثاني األهم انتفى بانتفاء دور منطقة الشمال
من طرابلس الى عرسال مرورا بعكار ووادي خالد،
إذ انتهى دوره��ا في االزم��ة السورية بعدما تمكن
الجيش العربي السوري من تطهير القوس السوري
المحيط بالحدود مع لبنان من الشمال والشرق ،بدءا ً
من تلكلخ الى قلعة الحصن فالقصير فكل منطقة
القلمون ،ولم تعد بعد هذا االنجاز قوافل االرهابيين

والمسلحين واألسلحة والذخائر قادرة على العبور
الى سورية انطالقا من لبنان .وهنا يرتسم المشهد
المركب من متناقضين ،من أل��م وف��رح ،من مأساة
وانفراج:
أل��م ومأساة إذ نقف على حقيقة األسباب التي
ازهقت األرواح ودمرت الممتلكات وعطلت المرافق
فنجدها لصيقة ح��ص��را ً ب��ش��ه��وة ف��ري��ق للسلطة
وتوظيفه منطقة لبنانية واسعة في مشروع عدواني
ض��د دول��ة شقيقة وصديقة ه��ي األه��م بين ال��دول
للبنان ،مستغالً قدراته المالية لتوظيف فقراء هو
أفقرهم بسياسته االقتصادية وحولهم الى مرتزقة
تخلى عنهم وجعلهم مطاردين فارين من وجه عدالة
يدعي أنه هو ممثلها .أضف الى ذلك وجود من كان
في سلطة األمس وحرم الجيش من وحدة في القرار
السياسي الالزم لتغطية مهامه األمنية.
فرح وسعادة من جهة أخرى لتعطل دور لبنان في
العدوان على سورية بعد تمكن سورية من استعادة
السيطرة على منطقة الحدود مع لبنان فتلغي دور
تلك المنطقة وتلزمها بالعودة ال��ى حضن الدولة
واألم��ن الشرعي مجدداً ،وتؤكد مرة أخرى المقولة
التي نتمسك بها وال يريد أن يفهمها المرتهنون،
وتؤكد أن األمن هو قي األساس إقليمي قبل ان يكون
محليا ً قطرياً.
شعور اعتزاز وفخر مبعثه التأكيد على أن الجيش
اللبناني قادر على بسط األمن حيثما يشاء اذا توافر
القرار السياسي والبيئة المناسبة ،وأن الطرابلسيين
مثل اللبنانيين يريدون العيش بسالم وليست لديهم
رغبة في قتال او انتحار ،وان تجار السياسة استغلوا
ثغرا ً في مجتمعهم فدفعوهم الى نار يبتغونها فلما
قضوا من نارهم وطرا تخلوا عنهم.
نقول أخيرا ً إن قبول تيار المستقبل ،بل مطالبته
باألمن الشرعي ليبسطه على ما كان يسميه «مناطق
دعم الثورة السورية « هو إقرار ضمني واضح بأن
آماله في نجاح «أكذوبة الثورة» تبخرت ولم يعد
هناك دور لهذه المناطق في دعم اإلرهابيين واإلرهاب
في سورية.

دعوة لحضور
الجمعية العمومية العادية لشركة بلكو
العقارية ش.م.ل.
بتاريخ 2014/5/5
إن رئ��ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة بلكو
العقارية ش.م.ل .يدعو المساهمين لحضور
جلسة جمعية عمومية عادية نهار اإلثنين
الواقع في  2014/5/5في تمام الساعة
العاشرة في مركز الشركة في النقاش وذلك
للبحث بالمواضيع التالية:
 1ـ اإلطالع على حسابات سنة 2013
وتقرير مفوض المراقبة وإبراء ذمة رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
المنصرمة.
 2ـ تحويل أرب��اح الشركة خ�لال سنة
 2013إلطفاء جزء من خسائر سنة .2012
 3ـ البحث في إمكانية إطفاء خسائر
مرحلة لغاية 2011/12/31
سابقة
ّ
من حساب المساهمين المحدد في إعادة
التقييم تاريخ .1996/5/29
 4ـ تحويل األرصدة المدينة للمساهمين
لغاية  2013/12/31من فروقات إعادة
التقييم.
 5ـ ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��س��دي��د ج��زء
م��ن الحسابات ال��دائ��ن��ة ال��ع��ائ��دة لورثة
المرحوم الشيخ بطرس الخوري لغاية
.2013/12/31
 6ـ وأمور مختلفة.
شركة بلكو العقارية ش.م.ل
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء م��ح��والت شدة
وتوتر (عدد  ،)78وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ أربعماية ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  23نيسان  2014الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 589
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