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تتمات

على ه��ذه ال��دع��وات ،م��ؤك��دا ً أنّ المجلس
س� �ي ��واص ��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه ك��م��ا رئ��اس��ة
المجلس ،وأنّ التشريع م��ن صلب هذه
المسؤوليات.
وع��ل��ى خ �ل �ف �ي��ة م��واك��ب��ة االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ال��ذي ب��ردت فيه ن��ار تحركات
الرئيس أمين الجميّل ،بعد ظهور محدودية
أثرها أمام حجم التحديات التي يفرضها
ف��راغ انتظار جهوزية المعطيات الدولية
واإلقليمية للدخول على خط التفاهم حول
فرص رئيس جمهورية من العيار الثقيل
أو الوازن تمثيلياً ،وهي فرص مشروطة
بإزالة آثار ومترتبات مثل هذا الخيار على
التوازنات اإلقليمية الدقيقة التي يجري
ترتيبها بعناية فائقة ،وه��ي مترتبات ال
أي اسم من العيار
يمكن تجاهلها طالما أنّ ّ
الثقيل يعني تأثيرا ً سلبيا ً أو إيجابيا ً على
م �ك��ان��ة ال �م �ق��اوم��ة وح �ض��وره��ا ف��ي هذه
التوازنات.
ف��ي ه ��ذا االرت� �ب ��اك ج ��اء ك�ل�ام السفير
األميركي المفاجئ لزواره ،ليصير حدثا ً
لبنانيا ً بامتياز ،عبر م��ا ص��ار ُينقل من
مجالسه ولقاءاته التي يص ّر على التحدث
ف�ي�ه��ا ب�ل�غ��ة ال�م�ح�ل��ل ال �س �ي��اس��ي ،فيكثر
من القول «ب��رأي��ي» ب��دالً من قوله الرائج
رسميا ً «وفقا ً لما تراه إدارت��ي» ،ويضيف
«وفقا ً الستنتاجي» بدالً من «استنتاجات
حكومتي» ،لكن ال ��زوار وال��ذي��ن يصلهم
ك�لام ديفيد ِه � ْل الشديد االنتباه والدقة،
يعتبرون كالمه التحليلي بمثابة رسائل
مش ّفرة واجبة األخذ على محمل الجدّ.
من ت��ردّدات الكالم المنسوب إل��ى ِه ْل
قوله ،إنّ ما جرى في حمص يحسم نصر
الرئيس ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د ،ويمنح
جسدها
ه��ذا النصر م�ب��ارك��ة س�ع��ودي��ةّ ،
ضمان تنفيذ االتفاق الذي أري َد له أن يبدو
كنتيجة لتفاهم محدود أنجزه مسلحون
أتعبهم الحصار والتف ّوق الجوي للجيش
السوري ،ليصير في الشقّ المتصل بتنفيذ
بنوده خارج حمص ،خصوصا ً في أرياف
حلب والالذقية وإدلب ،ساحة حرب غير
معلنة بين تركيا وال�س�ع��ودي��ة ُحسِ َمت
لصالح األخيرة ،بنجاح التنفيذ وبالتالي
إنجاز مرحلة التسليم بسقوط مشروع
الحرب الداخلية السورية السورية ،على
رغم بقاء المواجهات المسلحة في مناطق
هامة في الشمال والشرق والجنوب لكنها
م��واج�ه��ات محكومة بالمحدودية طالما
يمسك الجيش ال �س��وري ب�ص��در وبطن
سورية ،حيث القلب والكبد ،ويقدر على
التعايش زمنا ً طويالً مع حروب األطراف،
التي ال يبدو أنها قابلة للتح ّول إلى حروب
إقليمية ،ومسقوفة بنتائج يملك الجيش
السوري عناصر التف ّوق فيها.
وم��ن ك�ل�ام ِه� � ْل ع��ن ت��داع �ي��ات الحرب
ال �س��وري��ة ع�ل��ى االس �ت �ح �ق��اق الرئاسي،
أنّ ح��رب القلمون ال�ت��ي حسمها دخول
ح��زب ال�ل��ه إل��ى ي �ب��رود ،أزال ��ت الحماسة
األوروبية لتسريع االستحقاق الرئاسي
كيفما ات �ف��ق ،بالتالي توليد ق��وة ضغط
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دول�ي��ة ك��ان ممكنا ً أن تنتج مناخا ً دوليا ً
القوي
وإقليميا ً إلغالق الباب أمام الرئيس
ّ
أو الوازن تمثيليا ً والذي لم تنضج ظروفه
كما يبدو ،ليصير االسترخاء الدولي بعد
حرب القلمون من موقع المطمئن إلى أن
نزوح القاعدة صارت وجهته شماالً بعيدا ً
عن لبنان ،وبالتالي فالقدرة على التعايش
م��ع االن�ت�ظ��ار ص ��ارت أك �ب��ر ،وه ��ذا يعني
أنّ ح��زب ال�ل��ه رب�م��ا أق ��ام حساباته على
منح حليفه العماد ميشال عون الفرصة
األط ��ول زم�ن�ي�اً ،بتوفير عناصر البرود
ال��دول��ي ت �ج��اه م�خ��اط��ر ال��ف��راغ ،بالتالي
إبعاد الضغط لحساب مرشحي التوافق
من العيار األمني أو السياسي من خارج
نادي الزعماء.

ملفات داخلية ساخنة

أما داخلياً ،ففي وقت بدأ شبح الفراغ يطل
تجاه قصر بعبدا ،واستمرار «الكباش» حول
سلسلة الرتب والرواتب برز أمران رئيسيان
أمس خ��ارج الملفات الساخنة :أولهما إقرار
مجلس الوزراء «لسلة تعيينات» تضمنت 12
مديرا ً عاما ً وموظفا ً في الفئة األولى ،في خطوة
لم تحصل منذ سنوات وثانيهما ،ما أثاره كالم
وزير العدل أشرف ريفي عن استعداده لتوقيف
الزميلين إبراهيم األمين وكرمى خياط في حال
طلبت المحكمة الدولية ذلك ،وهو األمر الذي
طرح الكثير من عالمات االستفهام وخلفيات
هذا االستباق من قِبل وزير العدل.

ريفي يستعجل
قرار المحكمة الدولية!

إذاً ،فقبل ثالثة أيام من الموعد الذي حددته
المحكمة ال��دول��ي��ة لمثول الزميلين األمين
وخياط بحجة تحقير المحكمة ،استبق الوزير
ريفي ما يمكن أن يصدر عن المحكمة المشكوك
بشرعيتها وق��رارات��ه��ا ،وأعلن أن��ه لن يتردد
بتوقيفهما إذا طلبت المحكمة ذلك.
وفيما أعلنت قناة «نيو تي في» أنها قررت
المواجهة بالمثول أمام المحكمة الدولية بعدما
اعتمدت المحامي كريم خان موكالً لفريقها،
أكد الوزير السابق القاضي سليم جريصاتي
أن كالم ريفي خ��ارج عن مذكرة التفاهم بين
لبنان والمحكمة الدولية وقال« :إن وزير العدل
ليس الشخص المخ ّول توقيف أحد وهو بذلك
يتعدى على صالحيات وزير الداخلية ومدعي
عام التمييز.

سلة تعيينات
يقرها مجلس الوزراء

أما على صعيد جلسة مجلس الوزراء التي
استمرت لحوالى ست ساعات مساء أمس ،فقد
أق��رت الدفعة الثالثة من التعيينات كاآلتي:
أورور فغالي مديرا ً عاما ً للنفط ،روني لحود
رئيسا ً للمؤسسة العامة لإلسكان ،جورج لبكي
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رئيسا ً لمجلس إدارة المعهد الوطني لإلدارة،
جمال الزعيم المنجد مديرا ً عاما ً للمعهد الوطني
ل�لإدارة ،العميد نقوال الهبر رئيسا ً للصندوق
المركزي للمهجرين ،القاضية خيرية النويري
مديرا ً عاما ً لوزارة العدل ،يوسف نعوس مديرا ً
عاما ً لوزارة العمل ،دالل بركات مفتشا ً عاما ً
في إدارة التفتيش المركزي ،العميد نزار خليل
رئيسا ً للمجلس األعلى للجمارك ،تثبيت مدير
عام الجمارك الحالي بالوكالة شفيق مرعي
في مركزه ،غابي فارس عضوا ً في مجلس إدارة
الجمارك وأحمد الحلبي عضوا ً في مجلس إدارة
الجمارك.

االستحقاق الرئاسي:
دورانه في الحلقة المفرغة

وفي شأن االستحقاق الرئاسي ،بقيت األمور
تدور في الحلقة المفرغة على رغم االتصاالت
المعلنة وغير المعلنة ،وأشارت مصادر مطلعة
إلى أن بعض السفراء الغربيين أبلغوا بعض
المسؤولين اللبنانيين أال ينتظروا تدخالً من
هذه الدول لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء
اللبنانيين ،ونصح هؤالء السفراء المسؤولين
الذين التقوهم ،بأن تعمل القيادات اللبنانية
على تحصين ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ،م��ن خالل
السعي للتوافق على اس��م الرئيس الجديد
للجمهورية .وقالت المصادر إن ه��ذا الكالم
األوروب��ي مؤشر أيضا ً على صعوبة التوافق
بين القوى السياسية على شخص الرئيس
العتيد ضمن المهلة الدستورية.

الكتائب منزعج
من «المستقبل» و«القوات»

وفيما أوضحت مصادر مقربة من االتصاالت
المارونية أن هذه االتصاالت لم تفض إلى أي
شيء ملموس أو جدي في خصوص االنتخابات
الرئاسية .وقالت« :إنه على رغم سعي فريق
 14آذار لعدم إظهار الخالفات بين أطرافها
ح��ول كيفية التعاطي مع ه��ذا االستحقاق،
أوضحت أن حزب الكتائب بدءا ً من رئيسه أمين
الجميل منزعج من عدم أخذ تيار «المستقبل»
وحزب «القوات» اللبنانية بدعوته للتباحث
في االتفاق على مرشح آخ��ر من ه��ذا الفريق
غير رئيس «القوات» سمير جعجع .وأوضحت
أن عضو كتلة الكتائب سامي الجميل طلب
في االجتماع األخير لهذا الفريق ال��ذي عقد
في بيت الوسط ،أن يتم البحث بالخيارات
الفضلى لفريق  14آذار في ما يتعلق بمرشح
هذا الفريق ،داعيا ً المجتمعين إلى البحث في
استمرار ترشيح جعجع ،ف��ر ّد عليه رئيس
«المستقبل» فؤاد السنيورة رافضا ً هذا الطرح
ومعتبرا ً ذلك «خدمة مجانية لحزب الله».
وفي كل األحوال تقول مصادر مطلعة على
االتصاالت التي يجريها رئيس «الكتائب» أمين
الجميل« :إن ه��ذه االت��ص��االت واللقاءات من
دون أفق سياسي» .وأضافت« :على رغم أن
الجميل يحاول تصوير اتصاالته بأن ال عالقة
لها بموضوع ترشحه فهي تستهدف توجيه
رسائل لحلفائه قبل خصومه بأنه موجود في

الجي�ش يوقف ً
ليال �سيارة في بعلبك
محملة بمواد متفجرة و�أ�سلحة
ّ
البقاع ـ أحمد موسى
اشتبه حاجز للجيش اللبناني مساء أمس ،أمام أوتيل بلميرا في بعلبك ،بسيارة من نوع «بي
أم دبليو» (وطواط) وت ّم توقيف صاحبها الذي اقتيد مك ّبالً.
وذكرت مصادر أمنية أنّ السيارة مح ّملة ببعض المتفجرات وكمية من األسلحة واألعتدة
الحربية.

الساحة المسيحية ،وأنه أحد األرقام الصعبة
في االستحقاق الرئاسي».

«كباش» مستمر
حول سلسلة الرتب

وف��ي سياق آخ��ر ،واصلت هيئة التنسيق
النقابية إضرابها العام الشامل في القطاع
التربوي الرسمي واإلدارات العامة اعتراضا ً
على تقرير اللجنة النيابية ح��ول سلسلة
الرتب والرواتب والذي خفض أرقام السلسلة
بما يزيد على الثلث وألغى درجات المعلمين
وحقوق أخرى لألساتذة والموظفين.
وفي هذا اإلط��ار داف��ع عضو كتلة «القوات
اللبنانية» جورج عدوان باسم اللجنة النيابية
عن التشحيل الذي أدخلته اللجنة على أرقام
السلسلة .لكن عدوان بدا متناقضا ً في دفاعه
عن التقرير حيث برر التخفيضات في السلسلة
من جهة ،واعترف بأن وقف الهدر في المرفأ أو
بالكهرباء يكفي لتمويل السلسلة ،كما اعترف
ع���دوان ب��أن اللجنة حرصت على ع��دم أخذ
اإلي���رادات من الطبقات الميسورة ،ما يشير
بوضوح إلى أن اللجنة تعاطت برغبة مسبقة
بعدم إعطاء المعلمين واألس��ات��ذة حقوقهم
في مقابل إعفاء أصحاب الرساميل والريوع
العقارية والمصرفية من دف��ع حد أدن��ى من
الضرائب على أرباحهم.
وقد ج��ددت هيئة التنسيق في بيان أمس
تمسكها بزيادة الـ  121في المئة على أساس
جداول سالسل الرواتب المقررة .ورفضت ما
يقوله بعض النواب (وهي بذلك ردت بصورة
غير مباشرة على ع���دوان) ح��ول تسييس
السلسلة وقالت« :إن الهيئة بعيدة كل البعد
عن االنقسامات السياسية وكانت وستبقى
في الموقع النقابي المستقل» .وأعلنت عن يوم
الغضب في  14الجاري من خالل التظاهرة
المركزية م��ن أم���ام جمعية ال��م��ص��ارف إلى
المجلس النيابي.

اتصاالت نيابية
لتجاوز الخالفات

وقبل أي��ام م��ن انعقاد الجلسة النيابية
العامة المقررة ي��وم األرب��ع��اء المقبل لبحث
السلسلة والسعي إلقرارها نشطت االتصاالت
بين بعض الكتل النيابية في سبيل تجاوز
الخالفات بين الكتل ،خصوصا ً التي ينتمي
إليها أعضاء اللجنة النيابية وكتلتي التحرير
والتنمية والوفاء للمقاومة ،ال سيما أن هناك
وجهات نظر متباينة من أرقامها وبعض بنود
تمويلها.

لقاء خليل ـ عدوان

وعلم ف��ي ه��ذا اإلط���ار أن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري تحرك لعقد اجتماع بين
وزير المال علي حسن خليل ورئيس اللجنة
النيابية النائب جورج عدوان ،وقد حدد موعد
االجتماع ي��وم االثنين المقبل للتشاور في
موضوع السلسلة والمالحظات التي وضعها
الرئيس بري ووزارة المال على بنود السلسلة.
وأش���ارت م��ص��ادر نيابية ف��ي كتلة التحرير
إلى أن هذه االتصاالت واالجتماع المقرر يوم
االثنين تستهدف تذليل العقبات وتقريب
مواقف الكتل من بنود السلسلة حتى يتمكن
مجلس النواب من إقرارها يوم األربعاء المقبل.
ورجحت المصادر إدخال العديد من التعديالت
على بعض االقتراحات التي أعدتها اللجنة
النيابية لكي يمكن تجاوز التباينات بين الكتل،
بالتالي األخذ بمعظم مطالب هيئة التنسيق
النقابية ،ألن في ذلك خدمة لالستقرار الداخلي
ودفع الهيئة لوقف تصعيدها ،خصوصا ً عدم
مقاطعة االمتحانات الرسمية.

وجهوا اتهاماتهم الباطلة إلى أجهزة حفظ النظام السورية
بقتل هؤالء الضحايا ،وبعد ذلك استثمار دفن هؤالء الضحايا
والمتاجرة بدمائهم من ِقبَل من أمر بقتلهم «ويسير في جنازاتهم»
وهكذا خلق دائرة شريرة هدفها األ ّول واألخير قتل سورية شعبا ً
وبلدا ً ومبادئ وإمكانات هائلة حشدت طيلة سنوات الستعادة
الحقوق المسلوبة ألمتنا العربية وإثبات أ ّننا أمة تستحق أن
تعيش تحت الشمس وفوق األرض بع ّزة وكرامة.
�اص� ًة في ممالك وإم���ارات العرب
يعتقد البعض واه��م �اً ،خ� ّ
الخليجية وغيرها ،أنّ أميركا التي ر ّتبت أوراقها وحشدت طاقاتها
وعمالءها وإعالمها إلسقاط سورية وإخضاعها لـ«إسرائيل»
ولهيمنة الدول االستعمارية ،تقول للشيء كن فيكون .وتصور
هؤالء خطأ ً انّ سورية ستكون خالل أيام أو أشهر قليلة لقمة سائغة
طالما أنّ السيد «اإلسرائيلي» – األميركي قد اتخذ القرار بإسقاطها.
إال َّ أنّ حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر!
لم تترك الواليات المتحدة وأدواتها الغربية في باريس ولندن
وغيرها ،طبعا ً بالتعاون مع أدواتها وعمالئها وبيادقها اإلقليميين
المساكين وفي المنظمات الدولية ،شيئا ً من المكيافللية بكل
أبعادها الشريرة ومبدأها األساسي «الغاية تبرر الوسيلة» إال َّ
واستخدمتها ،بما في ذلك وعلى نحو مكشوف اإلرهابيون الذين
استقدمتهم من كل أنحاء العالم للنيل من سورية .إرهابيون
لبنانيون وشيشان وأفغان وباكستانيون وليبيون ومصريون
وأردنيون وأتراك وأميركيون وفرنسيون وسعوديون وهولنديون
وبلجيكيون وكويتيون وقطريون وإماراتيون زجت بهم تلك
األطراف بال خجل أو تردد أجهزة االستخبارات الغربية في حربها
على سورية .وهكذا لم يعد غريبا ً أن تستأجر الواليات المتحدة
وأدواتها بندقية تنظيم «القاعدة» وفروعها المتمثلة بـ»النصرة»
ّ
ومؤخرا ً «الجبهة
و«الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام»،
اإلسالمية» ومئات األلوية والتنظيمات اإلجرامية .فتحت بأوامر
أميركية كل مخازن السالح الليبي والسعودي التي نقلوها إلى
تركيا ولبنان واألردن ومنها إلى سورية ،ووص��ل األم��ر أخيرا ً
إلى تزويد مجاهديهم صواريخ تاو «غير القاتلة» وهكذا يفعل
البريطانيون .أ ّما الفرنسيين واآلخرون من الغربيين في الناتو،
فقد أوهموا األردن وتركيا أنّ سورية ستغزوهم فنصبوا صواريخ
الباتريوت على أرض هذين البلدين في مسرحية «بايخة» ال
تنطلي على أحد ،بينما يستقبل بنيامين نتنياهو «رمز الرحمة
بالشعب الفلسطيني» «المجاهدين من «النصرة» و«داعش» في
سورية في مستشفياته ليعالجهم وبعد ذلك يعود إلى إرسالهم
إلكمال رسالة الجهاد الصهيونية!
ارتكب أعداء سورية وداعمو اإلرهاب فيها جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية في سورية .وما يجب كشفه هو أنّ هؤالء الذين
ر ّوج��وا أنهم يحترمون القانون اإلنساني الدولي ،بما في ذلك
اتفاقيات جنيف األربع وملحقاتها ،كذبوا على العالم ألنّ ق ّوات
الجيش العربي السوري لم تبدأ معركة واحدة في سورية ضد
مدنها وقراها ولم تطلق رصاصة واحدة على قرية أو بلدة أو مدينة
سورية ،بل أنّ جهدها طيلة هذه السنوات كان ضد الهجمات التي
تعرضت لها هذه المدن والبلدات والدفاع عن مواطنيها األبرياء
الذين واجهوا وحشية اإلرهابيين بصدورهم العارية في حلب
وكسب وعدرا والحسكة والر ّقة ومعلوال وصدد ...بينما يتباكى
الغرب ويذرف دموع التماسيح على المدنيين السوريين وعلى
والمهجرين والنازحين ،وهم يعرفون أ ّنهم هم
األطفال والالجئين
ّ
الذين صنعوا هذه الكارثة بكامل تفاصيلها ويتحملون مسؤولية
دماء السوريين وعذاباتهم ،بعدما كانت سورية تنعم حتى قبل

كاغ :مخاطر ( ...تتمة �ص)1
محلية م��ن أه��ال��ي ه��ذه األح��ي��اء
لإلشراف عليها ومتابعة الدخول
وال��خ��روج إليها وتقييم األض��رار
وال��ت��ع��اون م��ع الجهات المعنية
لتأمين كل ما يلزم .وأعلنت غرفة
الصناعة والتجارة في حمص عن
افتتاح صندوق مخصص إلعادة
إع��م��ار ال��م��دي��ن��ة ب��رأس��م��ال 100
مليون ليرة سورية.
فيما ع��ث��رت وح���دات الجيش
على ع��دد م��ن المقابر الجماعية
وبعض الجثث المحروقة وعدد من
المستشفيات الميدانية ومعامل
لتصنيع العبوات الناسفة وأنفاق
في أحياء ب��اب ه��ود والقرابيص
وج���ورة الشياح والخالدية في
المدينة ال��ق��دي��م��ة ،فككت أيضا ً
ع���ددا ً م��ن ال��ع��ب��وات الناسفة في
ح��ي ب��اب ه��ود ووج���دت بداخله
مصنعا ً لقذائف الهاون والقذائف
الصاروخية يحتوي على كميات
كبيرة من المواد المتفجرة وشبكة
م��ن األن��ف��اق تمتد تحت ال��ش��ارع
الرئيسي لحي القرابيص وتحت
المنازل السكنية باتجاه منطقة
البساتين.
وق���د وص��ل��ت أم���س ش��اح��ن��ات
اإلغاثة إلى مدينتي نبّل والزهراء
ف��ي ري���ف ح��ل��ب ال��ش��م��ال��ي ،فيما
غ���ادرت سبع ح��اف�لات تقل آخر
دفعة من مسلحي حمص القديمة
ب��ات��ج��اه ال����دار ال��ك��ب��ي��رة ،وتضم
القافلة  12شاحنة تحمل المواد
ال��غ��ذائ��ي��ة واألدوي�����ة ،س��ت منها
دخلت بلدة نبّل والست األخ��رى
بلدة الزهراء.
وأب��ل��غ��ت رئ��ي��س��ة ف��ري��ق األم��م

المتحدة ومنظمة حظر األسلحة
الكيماوية سيغريد ك��اغ مجلس
األم��ن ال��دول��ي عن عقبات تواجه
عملية التخلص من  8في المئة
من األسلحة الكيماوية في سورية
«بسبب وقوعها في أماكن تسيطر
عليها مجموعات مسلحة تتبدل
أوضاعها بين عشية وضحاها».
وقالت كاغ عقــب جلسة للمنظمة:
«إن ال��ت��ع��ـ��اون م���ع ال��ح��ك��وم��ة
السورية يسير بشكل إيجابي»،
الف��ت��ة إل��ى «تحقيق تقـدم كبير
بنسبة بلغت  92ف��ي المئــة»،
مشيرة إل��ى أن «ع��ل��ى المجلس
إيجاد طرق للتعامل مع الكميات
المتبقية والخطرة» ،نافيــة علمها
بأن تكون «م��واد كيماوية سربت
إلى لبنان».
وأض���اف���ت ك����اغ« :م���ن المهم
أن تكمل س��وري��ة ال���دورة م��ع كل
ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة» ،موضحة:
«بحثت م��ع المجلس سبالً عدة
إلنجاز ذلك ،وراجعنا كيفية تدمير
األس��ل��ح��ة وال��م��ن��ش��آت ،والبحث
مستمر م��ع نظرائنا السوريين،
متوقعة« :استمرار روح التعـاون
الممتازة».
وأك����دت ك���اغ قطعنا ش��وط �ا ً
طويالً ،مضيفة« :نحتاج إلى قطع
ت��ل��ك ال��خ��ط��وة األخ��ي��رة م��ن أج��ل
تحقيق التخلص بنسبة  100في
المئة ،ومن أجل إكمال العمل مثلما
جرى تصوره وفق برنامج التدمير
بكامله».
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،ات��ه��م
المبعوث البريطاني في المنظمة
س��وري��ة «بتأخير عملية تدمير

كيف �ستعامل «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1

بندقية للإيجار ( ...تتمة �ص)1
يوم /18آذار ،2011/بالتنمية واألمن واألمان واالستقرار الذي
كانت دول المنطقة كلها تحسدها عليها .وصلت معدالت التنمية
قبل ذلك التاريخ إلى ما يزيد على  8%سنوياً .وما يع ّري سياسات
داعمي اإلرهاب وبنادقهم المستأجرة تلك الحماية الالمحدودة
التي و ّفروها لإلرهابيين في مجلس األمن واألمانة العا ّمة لألمم
المتحدة التي استساغت التطاول على الدول األعضاء في المنظمة
الدولية وارت��داء مالبس الرهبان والقديسين التي د ّنسها هؤالء
المسؤولون بنفاقهم وكذبهم تحت راي��ة حقوق اإلنسان التي
خاص ًة عندما تتب ّنى مشاريع
لم يبق فيها حقوق أو إنسان،
ّ
القرارات التي طرحت أمام مجلس األمن والجمعية العا ّمة جهات
مثل ممثلي آل سعود الذين يصابون باإلغماء عندما تذكر أمامهم
كلمات حقوق اإلنسان والديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد.
وأخطر ما في هذه التظاهرات على منابر األمم المتحدة هو تغييب
القضية الفلسطينية التي كانت تعقد هذه االجتماعات في مجلس
األمن والجمعية العا ّمة حولها ،بينما ت ّم تحويلها اآلن وبمخطط
صهيوني – أميركي – غربي – سعودي إل��ى اجتماعات ضد
سورية .وهكذا نجحت السعودية «نجاحا ً منقطع النظير» كانت
«إسرائيل» تنتظره منذ إنشائها ،إذ أصبحت القضية الفلسطينية
هامشية وثانوية بعدما كانت قبل هذا «الربيع العربي» الشغل
الشاغل للمجتمع الدولي.
بلى ،استأجر األميركيون تنظيم القاعدة اإلرهابي واستخدموا
ودب في حربهم على أفغانستان وسلّحوا هؤالء
�ب
ّ
كل من ه� ّ
اإلرهابيين بالصواريخ المضادة للطائرات وأخ��ذوا منهم في
المقابل دمار أفغانستان وجوارها وقتل مئات اآلالف من أبنائها
وأبناء باكستان .ونشر األميركيون قواعد «الجهاد» التي وصلت
راياتها وأعمالها في  11أيلول  2001إلى نيويورك وواشنطن
وبنسلفانيا .أ ّما الحرب العالمية على اإلرهاب والتي دعمتها األمم
المتحدة وسائر دول العالم ،فقد أصبحت حربا ً انتقائية عملياً .فإذا
خدم اإلرهابيون مصالح أميركا وحلفائها الغربيين كما هو الحال
في سورية ،فإنّ االجتماعات لما يُس ّمى «أصدقاء سورية» تنعقد
فورا ً لتأذن بتقديم جميع األسلحة الممكنة إلى هؤالء «المالئكة»،
بما في ذلك صواريخ تاو وغيرها أو تقديم «أسلحة غير ف ّتاكة»
مثلما ي �دّع��ون ،وه��ي حكما ً أسلحة ف ّتاكة بما في ذل��ك أجهزة
االتصاالت وعربات النقل أو ما قدّمه بعض «األشقاء» اللبنانيين
من «بطانيات» و«حليب أطفال» ممزوجة بالبودرة البيضاء
«الصحية» واألوراق الخضراء لشراء ضمائر الناس وبندقيتهم.
الواليات المتحدة وأوروبا التي تدعم اإلرهاب لقتل السوريين
فوجئنا بأنّ اإلرهابيين وصلوا إلى أطراف مدنها وأجهزة إعالمها
وقنوات التواصل االجتماعي فيها .وها هم م ّرة أخرى يعلنون
«النفير الجهادي الغربي» لحماية مدنهم وعواصمهم .لكن
م��اذا عن السوريين الذين أرس��ل الغربيون واألميركيون آالف
اإلرهابيين المرتزقة لقتلهم وز ّودوهم كل ما يلزم ألداء هذه المهمة
«الديمقراطية والسلمية» ،فإ ّنهم ال يأبهون بهم فهم غير معنيين
بذلك .نسوا ،ويا لسرعة النسيان 11 ،أيلول واإلرهاب في شوارع
لندن وباريس وروما ومدريد!...
خاص ًة لعائلة آل سعود واإلمارات األخرى
نقول لهؤالء وغيرهم،
ّ
التي صدّرت بشكل معلن أمام المأل مليارات الدوالرات إلى هؤالء
القتلة :إنّ من يزرع الريح لن يحصد إال َّ األشواك والعواصف .إنّ
العائلة السعودية هي األم الحقيقية لـ«القاعدة» ،ويعرف الجميع
أنّ بندر بن سلطان كان قائدها الفعلي منذ السنوات األولى لهذا
القرن.
ه��ا ه��ي س��وري��ة تنتصر بفضل شعبها ال��واع��ي وجيشها

من أرض جبل عامل ذليالً خانعاً ،إل��ى هزيمته
التاريخية األخرى عام  2006المعروفة بحرب الـ33
يوماً ،وصوال ً إلى هزيمة سيدهم األكبر باراك أوباما
وهو يتراجع عن خطة العدوان على عرين األسد ليلة
الثالث من أيلول العام الفائت ،ما جعله يتج ّرع كأس
الس ّم ويق ّر بهزيمته النهائية.
يقول األدميرال علي فدوي قائد القوة البحرية في
الحرس الثوري اإلي��ران��ي« :خمسون ثانية تكفينا
لتدمير أكبر بارجة أميركية ،قمنا بتصميم مشابه
لها وسنقوم بإنجاز المهمة في تجربة حية قريبة ،ما
يعني أننا بتنا نملك أقوى طوربيد في العالم».
بلى ،قلنا لهم ونعيد التأكيد ،إننا نعيش عصر
الشهيد عماد مغنية والشهيد محمد سليمان والشهيد
خوش نويس ،ما يعني أننا نعيش عصرا ً يشبه عصر
بدر وخيبر وليس عصر شعب أبي طالب!
مع ذلك يص ّر هؤالء االنتهازيون ومقتنصو الفرص
من ضعاف النفوس على القفز إلى واجهة المسرح
السياسي هنا وهناك ،في محاولة للتدثر بعباءات
بعض قياداتنا ،بغية التسلل إل��ى مطابخ صناعة
القرار في بالدنا لعلّهم يوقفون زحفنا الثوري الهدار!
لهؤالء جميعاً ،ولمن يعمل معهم من وراء الظ ّل،
نقول :ال مكان للقتلة وبائعي الضمير وتجار اقتناص
الفرص بين صفوفنا ونحن نقترب من مواسم االحتفال
بالتصر ،ال في مقام السياسة والزعامة في لبنان،
وال في مراتب االقتصاد وإع��ادة اإلعمار في سورية،
وال في مقام المستشارين الثقافيين أو الدينيين أو
الجامعيين ،فضالً عن السياسيين في إيران.
فقد هزم بني األصفر على امتداد التجربة اإليرانية
الثورية المعاصرة حتى أصبح نظام والي��ة الفقيه
صاحب اليد العليا في أي منازلة مقبلة ،والنصر

حليفنا ال محالة ،ومن يشكك في ذلك فليجرب حظه.
تماما ً مثلما هو األمر في جولة الحرب الكونية على
سورية الحبيبة على امتداد السنوات الثالث الماضية،
هزمت الروم ،وأصبح بقاء األسد ليس محتوما ً فحسب
كما قلنا بعد معركة باب عمرو الفاصلة ،بل اننا نزعم
اليوم أنّ هذا األسد المنتصر سيتربّع على عرش العالم
بعد االستحقاق الرئاسي ،وسيقف الكثيرون طويالً في
الصف لتقديم التهنئة وأوراق اعتمادهم لديه إنْ عاجالً
او آجالً.
أ ّما لبنان العزة والكرامة وفخر العرب والمسلمين
بمقاومته الحامية ليس لوحدة اللبنانيين فحسب ،بل
وللمسيحيين في المشرق كلّه ،ولجميع أحرار العالم
حتى من غير المتديّنين ،فيكفيه شرفا ً أنه بات محجا ً
لك ّل من يريد ان يتد ّرب على حرب التحرير الشعبية
بنسختها التقليدية المعروفة ،كما بنسختها المعدلة
بعد القصير ويبرود وعموم القلمون والقادم أعظم.
وحدهم الشرفاء إذن من أنصار أ ّمة يا أشرف الناس
هم الذين سيقــودون القافلــة المنتصــرة نحو شاطئ
األمان ،إنْ في السياسة أو في االقتصاد أو في الثقافة
أو في الديـن ،وال سيما في األخ�ل�اق ،ول��ن نسمــح
بغير ذلك ألنها معركة وجود ،ومعركة أن نكــون أو ال
نكون.
ال مكان لعديمي الشرف واألخالق أو بعض ضعاف
النفوس بين صفوفنا ،خاصة الذي يريدون التطاول
على المناصب العليا مهما تق ّمصوا من صفات ،وتحت
أي عباءة ت��د ّث��روا ،فلن نقبل من أح��د بعد اليوم أن
يتصدّر صفوف مسارحنا إال ّ من يرضى بمعادلة
الذهب المصفى ...أو بعرين األس��د ...أو العمل تحت
الكساء ...ومن يقبل بها ثالثية ماسية فله األرجحية
واألفضلية ...والسالم ،ونقطة أول السطر.

الباسل ودماء شهدائها وحكمة قيادتها ودعم حلفائها المقاومين
وأصدقائها االستراتيجيين الكثر.
وإذا كانت شرعية القيادة السورية وتدمير الدولة السورية هدفا ً
مركزيا ً ألعداء سورية ،فإنّ االنتخابات الرئاسية المقبلة بأعمدتها
الدستورية والقانونية المتطورة ،ستنسف آخر محاوالت إسقاط
سورية وتفتيتها .ونقول ألولئك الذين يتشدقون ب��أنّ إج��راء
االنتخابات الرئاسية يتناقض مع نص بيان جنيف وروحه ،بأنّ
بيان جنيف يؤ ّكد بشدّة على أهمية استمرار عمل مؤسسات الدولة
السورية ،فلماذا تكذبون؟
مثلما كانت بعض الدول العربية المستأجرة كبندقية المرتزقة
 ،هي ومالها وسالحها و مخابراتها وفضائياتها للنيل من سورية
 ،ومثلما أستأجرت بندقية اإلرهاب  ،كان أصل الصفقة والحرب
وجهين لعملة واحدة ،وكان الهدف إخضاع أو إقناع سورية لتكون
هي البندقية المستأجرة لتقتل ثوابتها ومكانتها القومية بأيديها،
قبل أن تؤول المهمة القذرة إلى من ارتضاها وارتضى معها هوان
التواطؤ والتآمر ،فكان المطلوب أن تغادر سورية موقعها كقلعة
للمقاومة وأن ترتضي أن تكون الشرطي المكلف بحماية أمن
«إسرائيل» او المنكفئ من أمام «اإلسرائيلي» ومشروعه العدواني
الذي يستهدف األمة العربية تاريخا ً وحاضرا ً ومستقبالً ،ولكن
ألنها سورية ،ولكن وبصورة خاصة ألن رئيسها هو الدكتور بشار
األسد ،حملت سورية عن كل العرب قول الـ ال وتحملت المخاطرة
بأمنها ودم��اء شعبها وعمرانها ،لتثبت أن بين العرب رجاال ال
يركعون إال لله ،وأننا أمة ستحجز مكانها بين األمم وتحت الشمس
ولو كره الكارهون.
الصفقة والحرب انتقلت وجهتهما إل��ى ص��در سورية ،بأيد
عربية وغربية ألنها قالت ال وبقي الهدف دائما ً اغتيال قدرتها على
أن تكون وطنا ً أو على األقل أال تكون دولة ،وها هي بثبات وصمود
شعبها وجيشها ورئيسها تسترد عافية الوطن بقوة مؤسسات
الدولة ،وللذين ال يعرفون معنى تمسك وإص��رار سورية على
إنجاز استحقاقها الرئاسي بهذا العزم وبال تردد ،ومهما ارتفعت
األص��وات النشاز بل ربما بصورة إضافية بسبب ارتفاع هذه
األصوات النشاز ،نقول إن قيمة سورية الوطن والدولة تتجسد
في إثبات هذه القدرة وحماية المؤسسة األساس في الدولة وهي
مؤسسة الرئاسة ،وها هو الشعب السوري يخرج من درعا برمزية
الر ّد على ما خطط لهذه المحافظة عكس تاريخها كمنطقة عريقة
في عروبتها ،وسيخرج في الثالث من حزيران في جميع المدن
والبلدات والقرى ليقول كلمته في هذا االستحقاق الدستوري ،وها
هي حمص التي أرادوها عاصمة حربهم ،تخلع ثوب الحرب وتلبس
ثوب السالم األهلي بعهدة الجيش العربي السوري ،مقدمة لما
سيكون عليه حال كل مدن وبلدات سورية وقراها ،لتكتب سورية
ملحمة وجودية نادرة في القرن الحادي والعشرين ،يعرف فيها
وبنهاياتها تجار البنادق المستأجرة برتبهم المختلفة ،الدروس
والعبر ليكونوا مثاال ً لمن يلعب هذه اللعبة مع الشعوب الحرة.
سورية قياد ًة وشعبا ً وجيشا ً تؤ ّكد يوميا ً أ ّنها ال تتخلّى وال
تتنازل عن سيادتها واستقاللها وكرامة وش��رف شعبها مهما
بلغت التضحيات .أ ّما للبنادق المأجورة والمرتزقة ومشغليهم
فنقول :انتهت اللعبة ،والمجد والخلود لشهدائنا شهداء سورية
الذين قتلتهم بنادق الغدر والغباء .الغار والمجد لصانعي انتصار
سورية وجميع الشرفاء واألصدقاء المخلصين للقيم اإلنسانية
والتحرر والديمقراطية والتقدّم وحريّة الشعوب.

الفريق الثاني أب��دى خشيته من أن ُتعِ َّد «إسرائيل» فخا ً ليقع فيه
البطريرك .لماذا؟ ألنّ المسؤولين الصهاينة واثقون من التزامه قضية
فلسطين ورفضه القاطع تهويد الوطن المغتصب ،وهم سمعوا جيدا ً ما قاله
في هذا الصدد وما يعتزم قوله ض ّد الممارسة الصهيونية أثناء زيارته ،فهل
يُعقل أن يسمحوا له باستغالل الزيارة ليكيل لـ ِ»إسرائيل» انتقادات هي
بغنى عنها؟
ويستغرب هذا الفريق قول بعض مساعدي البطريرك إنه لن يقابل أي
مسؤول إسرائيلي وأنّ زيارته ستكون محض رعوية ،فيما يقول بعضهم
اآلخر إنه لن يتوانى عن انتقاد السياسة اإلسرائيلية أثناء مخاطبته ألبناء
رعيته الموارنة .يتساءلون :هل أعطى المسؤولون اإلسرائيليون ضمانات
بأنهم لن يتع ّرضوا له بسوء ،وإذا كانوا فعلوا فهل يصدقهم؟ وإذا كان
يعتزم تفويت عليهم فرصة التع ّرض له باالمتناع عن توجيه أي انتقاد
لـ»إسرائيل» ،فهل يبقى للزيارة من فائدة وطنية؟ وإذا كانت الغاية منها
رعوية فحسب ،أفليس باإلمكان تحقيق الغاية المتوخاة بأسلوب آخر أق ّل
إحراجا ً للبطريرك وللمسيحيين في لبنان وفلسطين وسائر المشرق؟
إل��ى ذل��ك ،ح��رص منتقدو ال��زي��ارة ،مسيحيين ومسلمين ،على تذكير
البطريرك بأنّ سلفه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير حرص على
عدم مرافقة البابا يوحنا بولس الثاني عند زيارته فلسطين المحتلة ،وأنه
فعل ذلك التزاما ً منه بمواقف سياسية مضادة للتطبيع مع «إسرائيل» ،وأنّ
البابا شنودة ،رأس الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر ،ح ّرم على
رعيته زيارة القدس في ظ ّل االحتالل حتى بعد قيام الرئيس أنور السادات
بتوقيع معاهدة الصلح مع الكيان الصهيوني.
َ
يتوان مؤيدو زيارة البابا عن الر ّد على هذه الدفوع والتحفظات .لكن
لم
البطريرك الراعي يبقى شخصيا ً المسؤول المعني باتخاذ قرار اإلصرار
على الزيارة أو إعادة النظر بها .ولع ّل البطريرك يشعر بأنّ قراره يتوقف
على الصفة العامة التي يريدها لنفسه :هل هو مرجع ديني أعلى فحسب
للمسيحيين الموارنة في لبنان وسائر المشرق ،أم هو أيضا ً مرجعية وطنية
لها مواقف سياسية من القضايا العامة التي ته ّم المسحيين كما المسلمين
في لبنان وعالم العرب؟
إذا كان البطريرك يعتبر نفسه مرجعا ً دينيا ً فقط ،فبإمكانه أن يتصرف
في ضوء واجباته الرعوية على أن يأخذ في االعتبار ،بطبيعة الحال،
تداعيات مبادراته الرعوية على شخصه وكنيسته كونه مواطنا ً في دولة
ما زالت في حالة حرب مع «إسرائيل».
أما إذا كان البطريرك الراعي يعتبر بكركي ،كما هي في الواقع ،مرجعية
تخص المسلمين كما
وطنية لها مواقف ومبادرات بشأن قضايا عامة
ّ
المسيحيين ،فاألفضل أن يعزف عن زيارة فلسطين المحتلة لسببين:
األول فلسطيني ،ذلك أن «إسرائيل» تحاول دائما ً اإليقاع بين المسلمين
والمسيحيين في الوطن المغتصب ،وآخر مكائدها في هذا المجال محاولة
تجنيد مسيحيّي فلسطين  .1948وال شك في أنّ زيارة البطريرك الراعي
لفلسطين المحتلة في هذا الظرف العصيب ستوحي بأنها تت ّم في سياق
عملية تطبيع ،وبالتالي تشجيع المسيحيين على تقبّل مسألة تجنيدهم في
الجيش اإلسرائيلي.
الثاني لبناني ،ذلك أنّ لبنان غارق حاليا ً في أزمات مشكالت سياسية
واجتماعية وأمنية ،ما يتطلّب مبادرات جادة لترميم الوحدة الوطنية،
والتوافق على رئيس جمهورية جديد ،وقانون ديمقراطي لالنتخابات،
وحلول مقبولة للقضايا االجتماعية العالقة ،واستراتيجية متكاملة للدفاع
الوطني .وال شك في أنّ زيارة البطريرك لفلسطين المحتلة في هذه الظروف
ستقابَل بردود فعل سلبية بين غالبية اللبنانيين ،وال سيما المسلمين ،في
وقت ينتظر الجميع مبادرات وطنية من البطريرك الماروني الذي هو بغنى
عن أي انتقاص لهيبته في ذروة األزمات والمشكالت التي تعصف بالبالد.

د .فيصل المقداد

د .عصام نعمان

ترسانتها من األسلحة الكيماوية»،
مشيرا ً إلى أنها «ال تزال تمتلك نحو
 100طن منها في موقع واح��د»،
موضحاً« :الموقع يحتوي على
جميع العناصر المطلوبة إلنتاج
غاز األعصاب وم��واد كافية لشنّ
العديد من الهجمات التي تشبه
تلك التي تعرض لها ريف دمشق
في  21آب العام الماضي».
ميدانياً ،نفذت وحدات الجيش
ال��س��وري ف��ي حلب عمليات على
محاور المدينة القديمة وحريتان
وح��ي��ان وال��رام��وس��ة وكفرحمرا
والكاستيلو والراشدين ،ومحور
الشيخ نجار والبريج ،وأحبطت
محاولة تسلّل إلى معمل اإلسمنت
في الشيخ سعيد.
وف���ي ري���ف دم��ش��ق ،استهدف
الجيش مسلحيــن فــي مناطق
داري����ا وم����زارع المليحـة ودي��ر
العصافير وزبدين وخان الشيح.
ونفذت وح��دات منه عمليات في
حرستا وعدرا البلد ومزارع عالية
في دوما والضمير وجيرود ،فيما
نفذ الجيش ال��س��وري ف��ي درع��ا
ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى م��ح��اور ال��ج��م��رك
القديم في البجابجة والمنشية
وب���ل���دات ن���وى وت���ل أم ح���وران
وعتمان وسملين.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
عن اجراء مناقصة
تعلن بلدية بعبدا ـ اللويزة عن اجراء
مناقصة عمومية لتقديم ل��وازم لصيانة
الطرق العامة ضمن النطاق البلدي وذلك
نهار الثالثاء ال��واق��ع فيه 2014/6/3
الساعة العاشرة صباحا ً في مركز البلدية.
ع��ل��ى ال��رغ��ب��ي��ن االش���ت���راك ف���ي ه��ذه
المناقصة الحضور إلى مركز البلدية خالل
الدوام الرسمي لالطالع واالستحصال على
نسخة من دفتر الشروط العائد للمناقصة
لقاء مبلغ قدره/1.000.000/ل.ل .فقط
مليون ليرة لبنانية ال غير.
على أن تقدم ال��ع��روض قبل الساعة
الثانية عشر ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
موعد جلسة المناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا الموعد.
بعبدا ،في 2014/5/5
رئيس بلدية بعبدا ـ اللويزة
الدكتور هنري كرملو الحلو
التكليف 832
اعالن
عن اجراء مناقصة
تعلن بلدية بعبدا ـ اللويزة عن اجراء
مناقصة عمومية لتقديم ل��وازم كهربائية
لزوم البلدية وذلك نهار األربعاء الواقع فيه
 2014/6/4الساعة التاسعة صباحا ً في
مركز البلدية.
ع��ل��ى ال��رغ��ب��ي��ن االش���ت���راك ف���ي ه��ذه
المناقصة الحضور إلى مركز البلدية خالل
الدوام الرسمي لالطالع واالستحصال على
نسخة من دفتر الشروط العائد للمناقصة
لقاء مبلغ قدره/1.000.000/ل.ل .فقط
مليون ليرة لبنانية ال غير.
على أن تقدم ال��ع��روض قبل الساعة
الثانية عشر ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
موعد جلسة المناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا الموعد.
بعبدا ،في 2014/5/5
رئيس بلدية بعبدا ـ اللويزة
الدكتور هنري كرملو الحلو
التكليف 829
اعالن
عن اجراء مناقصة
تعلن بلدية بعبدا ـ اللويزة عن اجراء
مناقصة عمومية لتقديم  4شاحنات لزوم
أشغال البلدية وذلك نهار األربعاء الواقع
فيه  2014/6/4الساعة الثانية عشر
ظهرا ً في مركز البلدية.
ع��ل��ى ال��رغ��ب��ي��ن االش���ت���راك ف���ي ه��ذه
المناقصة الحضور إلى مركز البلدية خالل
الدوام الرسمي لالطالع واالستحصال على
نسخة من دفتر الشروط العائد للمناقصة
لقاء مبلغ قدره/1.000.000/ل.ل .فقط
مليون ليرة لبنانية ال غير.
على أن تقدم ال��ع��روض قبل الساعة
الثانية عشر ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
موعد جلسة المناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا الموعد.
بعبدا ،في 2014/5/5
رئيس بلدية بعبدا ـ اللويزة
الدكتور هنري كرملو الحلو
التكليف 834

