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وا�شنطن تبد�أ ( ...تتمة �ص)1

س��وري��ة تتلقى المتغيّرات ب��ه��دوء وه��ي تعرف
حجم نصرها ،وتعرف الزمن ال�لازم لالنعطافات
الكبرى عند الدول ،فهي فتحت باب التعاون وحدّدت
شروطه وح ّذرت من تخطيها ،وال تقف على الباب
تنتظر ال��زوار ،بل على النافذة تراقب غبار القوافل
البعيدة والقريبة ،لكشف اتجاه التح ّوالت ،ووضع
الروزنامة المناسبة لخطواتها.
هكذا ج��اءت الحكومة السورية الجديدة تعديالً
وزاري�����ا ً ه���ادئ���اً ،ب��ق��ي��ت ف��ي��ه ال������وزارات السياسية
والسيادية على حالها ،بينما لبنان م��درك للجمود
المانع لرهانات على حلول ،منصرف إل��ى قضية
مخطوفيه العسكريين م��ن جهة ،ومهت ّم بتسليح
جيشه من جهة أخرى.

تكثيف الجهود لردع اإلرهاب

وفي ضوء ذلك ،بدت الجهود الداخلية على المستويات
المختلفة تتركز على تحصين الساحة من مخاطر إقدام
المجموعات اإلرهابية على أعمال عدوانية جديدة على غرار
ّ
مخططات من
ما حصل في عرسال ،وبالتالي استباق أي
قبل التكفيريين لضرب االستقرار وحتى احتالل عرسال أو
غيرها ،خصوصا ً أن المسلّحين عاودوا االنتقال إلى بعض
أحياء البلدة والتضييق على أهلها .وتتمحور المشاورات
في هذا الصدد على مسألتي تأمين السالح للجيش ليكون
قادرا ً على إلحاق الهزيمة باإلرهابيين ،وكذلك تأمين عودة
العسكريين المخطوفين من دون المساس بهيبة الدولة أو
المؤسسة العسكرية.
سجل في
وعلمت «البناء» أن التنسيق الكثيف ال��ذي ّ
الساعات الماضية بين المراجع المسؤولة ،تركز حول
قضيتي دعم الجيش وملف العسكريين المخطوفين وسبل
إطالق سراحهم سالمين .وقالت المعلومات إنه اتفق على
ثالثة عناصر هي :أوالً ،التعامل مع هذه القضية بعيدا ً من
المزايدات نظرا ً لدقتها ولضمان سالمة العسكريين .وثانياً،

عدم المبادلة بينهم وبين أي إرهابي قيد التوقيف .وثالثاً،
تأكيد مرجعية اللبنانية وسيادة لبنان.
سجلت حتى اآلن بخصوص
أما في شأن النتائج التي ّ
يسجل أي عنصر إيجابي حتى
إط�لاق العسكريين ،فلم
ّ
اليوم ،خصوصا ً أن الجهات اإلقليمية وتحديدا ً قطر وتركيا لم
تعطيا إشارات واضحة وإيجابية .وتوقعت مصادر مطلعة
أن يكلّف مجلس الوزراء الذي يلتئم اليوم برئاسة الرئيس
تمام سالم المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
القيام باالتصاالت الخارجية بهذا الخصوص بدءا ً من تركيا
وقطر .كما أشارت إلى أن رئيس الحكومة تمام سالم سيقوم
بزيارات لبعض الدول العربية الخليجية لحض هذه الدول
على تقديم المساعدات العسكرية للجيش بينها اإلمارات
وقطر .لكن مصدرا ً وزاري��ا ً آخر الحظ أنه حتى لو لم يتم
تكليف اللواء إبراهيم رسميا ً من المجلس ،فهو معني بإجراء
االتصاالت مع ال��دول التي تستطيع المساعدة في إطالق
العسكريين.
وكانت هذه المواضيع مدار بحث أمس بين رئيس مجلس
النواب نبيه بري وكل من سالم وقائد الجيش العماد جان
قهوجي .وأوضح سالم «أن قضية العسكريين ليست اليوم
أو غدا ً وإنما معركة طويلة مع ناس ال يعرفون ال دينا ً وال
هوية وال مذهب».
وعلم أن بري وضع سالم وقهوجي في أجواء لقائه أول
من أمس مع سفراء الدول الكبرى وجرى االتفاق في اللقاءين
على أهمية أن يتجاوز موقف الدول الكبرى التصريحات إلى
األمور التنفيذية لدعم الجيش ،وأن يكون التنسيق مع هذه
الدول عبر الطرق السياسية والدبلوماسية والعسكرية.
من جهته ،أشار وزير البيئة محمد المشنوق لـ«البناء»
إلى «أن رئيس الحكومة حريص على إبعاد ملف العسكريين
المخطوفين عن االع�لام ال سيما أن التسريبات ستعيق
الوصول إلى حل في هذه القضية االنسانية والوطنية»،
معتبرا ً «أن حياة كل عسكري مختطف على يد تنظيم داعش
وجبهة النصرة رهن بالتسريبات اإلعالمية التي من شأنها
أن تدفع المجموعات االرهابية إلى القيام بأعمال انتقامية
بحق العسكريين» .فيما أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس لـ«البناء» أن «مجلس ال��وزراء ليس هو المخول

تكليف مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم التفاوض
في مسألة المختطفين ،فالتكليف يحصل من قبل وزير
الداخلية نهاد المشنوق» ،مع إشارته إلى أن اللواء إبراهيم
كان حاضرا ً اللقاء الذي جمع المشنوق بأهالي العسكريين
المخطوفين منذ أيام.
وش��دد على «ض��رورة أن يكون البلد في ح��ال ط��وارئ،
فالخطر المحدق يتطلب التعاطي معه بمسؤولية» .وشدد
«على أن الحفاظ على األمن في البلد ال ينتظر إذنا ً من أحد».
وإذ اعتبر أن رئيس الجمهورية هو صمام األمان للبلد،
أكد درباس أن االنتخابات الرئاسية تنتظر ما سيؤول إليه
التفاهم اإليراني – السعودي.
أمنياً ،أوقف حاجز الجيش في وادي فيسان – الهرمل أمس
سيارة نوع «فولفو» يقودها المواطن أحمد محمد الحجيري
وبرفقته المواطن أشرف محمد عز الدين ،كانت متجهة إلى
الشمال ،وضبط بداخلها عدد من قذائف «آر.بي.جي».

مناخات حلحلة

في السياق السياسي ،تتحدث مراجع مطلعة عن وجود
مناخ دافع أكثر من السابق حيال إمكان نجاح االتصاالت
بإحداث حلحلة في ملف االنتخابات الرئاسية ،وعزت هذه
المراجع هذا التفاؤل الحذر إلى استشعار الجميع في الداخل
إلى خطورة ما يتعرض له لبنان من أخطار والحاجة إلى
إنجاز االستحقاق الرئاسي تمهيدا ً إلعادة العمل للمؤسسات،
ألن في ذلك المدخل الجدّي لتحصين الوضع .وأيضا ً إلى
بداية مؤشرات حلحلة في الوضع اإلقليمي ،وهذه األجواء
نقلها أمس زوار الرئيس بري الذي رأى أن التقارب السعودي ـ
اإليراني فيه تباشير خير وله انعكاسات إيجابية على لبنان.
وردا ً على االنتقادات التي وجهت إلى تحرك بري والنائب
وليد جنبالط على خط االستحقاق الرئاسي ،أوضح وزير
المال علي حسن خليل أن حراك بري «ال يعني على اإلطالق
تجاوز أي مكون من مكونات البلد ،بل هو نابع من حرص أكيد
على إنجاز هذا االستحقاق المهم لكل اللبنانيين وللمسيحيين
بالدرجة األولى».
وأكد أن التواصل والتنسيق بين بيري وجنبالط «يبدأ

الجي�ش ال�سوري ي�صدّ ( ...تتمة �ص)1
ومنذ انسحاب المسلحين من قرى وبلدات القلمون قبل
أشهر ،عقب هجوم واسع للجيش السوري ،تمركز المسلحون
في الجرود الممتدة على طول الحدود السورية اللبنانية،
وعمل الجيش السوري على استهداف تجمعات المسلحين في
الجرود بالقصف المدفعي وغارات الطيران.
وفي السياق ،تمكن تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي
يوم أمس من السيطرة على معبر القنيطرة على الشريط
الفاصل مع الجوالن المحتل ،كما تدور اشتباكات عنيفة بين
المسلحين والجيش السوري في القرى المجاورة.
هذا وذكرت وسائل إعالم العدو «اإلسرائيلي» أن جيش
االحتالل رفع حالة التأهب على الحدود في هضبة الجوالن
بعد اشتداد المعارك في مدينة القنيطرة بين المسلحين
والجيش ال��س��وري .وأض��اف��ت أن المزارعين تلقوا أوام��ر
بمغادرة أراضيهم المحاذية للحدود مع سورية خوفا ً من

انزالق نيران المعارك ،حيث ت ّم أيضا ً إغالق عدد من األماكن
العامة.
وأكد موقع «روترنت» العبري إصابة جندي يهودي في
موقع لجيش االحتالل في الجوالن بشظايا قذيفة هاون سقطت
بالقرب من الموقع .وأشار إلى أنه نقل بمروحية إلى مستشفى
«رام بام» وأن وضعه مستقر .وذكر الموقع أيضا ً أنه «من غير
الواضح لغاية اآلن إذا ما كان إطالق النار قد نفذ عن عمد أو عن
طريق الخطأ بسبب المعارك الجارية».
ب����دوره ذك���ر م��وق��ع «وااله» أن ال��رق��اب��ة العسكرية
«اإلسرائيلية» سمحت بنشر خبر إصابة الجندي .كما نقل
الموقع عن مصدر عسكري توقعه «انزالق المزيد من القذائف
إلى المناطق «اإلسرائيلية» خالل هذا اليوم القاسي من
المعارك».
وتحدثت القناة الثانية عن أن «المعارضة المسلحة في

سورية تحاول السيطرة على المعبر الحدودي في القنيطرة
مشيرة إلى اشتباكات ضارية تجري فيها» ،في حين أشار
موقع «يديعوت أحرونوت» إلى «اندالع حريق في الجانب
«اإلسرائيلي» من الحدود في الجوالن بسبب هذه المعارك».
من جهتها ،أفادت وكالة «سانا» الرسمية السورية أن
وحدات الجيش السوري استهدفت رتالً لسيارات المسلحين
اإلرهابيين كان يتجه من بيت سابر باتجاه مزرعة النجار
بريف القنيطرة ودمرت عددا ً منهم ،مشيرة إلى تدمير عدد
آخر من سيارات المسلحين على اتجاه قرية أم باطنة وعلى
محور الرويحنة -أم الفطام.
كذلك استهدفت وح��دات الجيش السوري مسلحين في
رسم الخوالد ورسم الهور وقرية عين الدرب ،فيما تم تدمير
سيارتين بمن فيهما من مسلحين في قريتي رسم علي العبد
لله وبئر عجم.

وينتهي بالقيادات المسيحية الفاعلة سياسيا ً ونيابياً».
وأوضح أنه «ليس هناك مبادرة بالمعنى الدقيق».
وفي هذا االطار ،توقعت مصادر بكركي لـ«البناء» أن
يلتقي البطريرك الماروني بشارة الراعي في روما التي
يتوجه إليها اليوم ومن ثم إلى الفاتيكان ،الرئيس سعد
الحريري للبحث في ملف االنتخابات الرئاسية ،في ظل
التحرك الفاتيكاني لوضع حد للفراغ الحاصل في سدة
الرئاسة ،مع إشارتها إل��ى أن ه��ذا االستحقاق مرتبط
بالتفاهم األميركي – اإلي��ران��ي ،ولفتت المصادر إلى أن
الراعي «ال يز ّكي وال يقصي أي مرشح رئاسي وهو أعلن ذلك
أمام سفراء الدول الكبرى الذين التقاهم أمس في بكركي.
وحضر االستحقاق الرئاسي في اجتماع بطاركة الشرق
الثاني في بكركي أمس والذي انضم اليه السفراء المذكورون
وذلك لبحث أوضاع المسيحيين في المنطقة .ودعا البطاركة
الكتل السياسية إلى «فصل انتخاب رئيس الجمهورية عن
مسار األوضاع اإلقليمية واإلسراع في التفاهم على الرئيس»،
معتبرين «أن انتخاب الرئيس واجب قبل اتخاذ أي قرار في
شأن االستحقاق النيابي».
وأك��د البطاركة في بيان «أن األس��رة الدولية مسؤولة
عن تنامي «داع��ش» والحركات التكفيرية ويجب الضغط
على مم ّولي هذه التنظيمات لقطع مصادر اإلرهاب» .وأشار
البيان إلى «أن االعتداء على المسيحيين يأخذ منحى خطيراً،
والسكوت ع ّما يحصل هو األشد إيالماً».

مؤتمر في واشنطن لحماية المسييحن

إل��ى ذل��ك تستضيف واشنطن مؤتمرا ً تنظمه مجموعة
من المسيحيين األميركيين والعرب واللبنانيين ما بين 9
و 11أيلول المقبل تحت عنوان حماية المسيحيين .وعلمت
«البناء» أن البطريرك الراعي سيحضر المؤتمر إلى جانب
بطريرك السريان الكاثوليك أغناطيوس يوسف الثالث
يونان ،وبطريرك السريان األرثوذكس أغناطيوس أفرام
الثاني كريم ،وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ،وبطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام.

موعدنا مع الن�صر ...
(تتمة �ص)1
األبرياء ،وينتقمون من األطفال والنساء ،بعدما فشلوا في مواجهة
المقاومين األشداء ،ها هو العالم يرى ويراكم في ذاكرته من هم
الصهاينة وما هي أفعالهم وفظاعاتهم».
وش���ددت الفصائل على أن «النصر قبل أن يكون نصرا ً
للمقاومين ،هو نصر كل أم أرضعت فلذات كبدها معاني الرجولة
والشهامة والفدائية ،نصر كل أخت وبنت وزوجة رأت ابنها أو
أخاها أو زوجها أو أباها يخرج لصد العدوان وهي تعلم أنه قد ال
يعود ،فدفعته للواجب من دون تردد».
وأهدت النصر لصمود شعبنا وانتصاره لدماء شهدائنا األبرار
«الذين انضموا إلى السلسلة الذهبية المختارة من شهداء شعبنا
وأمتنا ،وإذ صنع ه��ؤالء االنتصار بدمائهم الزكية وأرواحهم
الطاهرة ،فإنّ رسالتنا من عبق دمائهم وتضحياتهم وانتصارهم»
(راجع تفاصيل أخرى في الصفحة .)12

حزب ال�شعب الجمهوري ( ...تتمة �ص)1
من جهتها ،قالت صحيفة ايدينليك التركية «إن أردوغان
بدأ يتلقى الضربات قبل صعوده إلى قصر تشانكايا بسبب
ضعفه ألنه لم يتمكن من رفع نسبة أصواته في االنتخابات
المحلية والرئاسية حيث يالحظ انخفاض نسبة أصواته
قياسا ً بانتخابات عام  2011األمر الذي يضعف موقفه»،
مشيرة إلى أن أوساطا ً مختلفة وصفت وضع أردوغان الذي
ق��رر ع��دم حضور الحفل ال��ذي سيقام بمناسبة ب��دء العام
القضائي الجديد بأن «إحدى أرجل كرسيه تعرضت للكسر

قبل أن يجلس عليه».
ولفتت إلى أن أردوغ��ان سيؤدي اليمين الدستوري في
البرلمان التركي في ظل قرار حزب المعارضة الرئيسي بعدم
حضور أداء اليمين الدستوري حيث يستعد حزب الشعب
الجمهوري لالحتجاج ضد أردوغ��ان قبل أن يتسلم منصب
رئيس الجمهورية وقالت إن اتحاد الشباب األتراك أطلق حملة
«إسقاط أردوغان من قصر تشانكايا» قبل أن يتسلم منصبه،
مؤكدة استعداد أعضاء االتحاد لتنظيم تظاهرة احتجاجية

ضد أردوغان في األيام المقبلة.
بدوره توقع هكان بايراكجي رئيس شركة سونار للدراسات
في تصريح لصحيفة «إيدينليك» التركية «أن وضع أردوغان
سيتأزم في األشهر المقبلة وأن وضع حزب العدالة والتنمية
في االنتخابات النيابية المزمع إجراوءها في عام  2015ال
يدعو إلى التفاؤل» ،مشيرا ً إلى أن استطالعات الرأي التي
أجرتها الشركة حول نسبة أصوات الحزب في االنتخابات
النيابية برئاسة أحمد داود أوغلو أظهرت انخفاضا ً في نسبة

األصوات لحزب العدالة والتنمية.
وأشار بايراكجي إلى أن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن
من الفوز في االنتخابات النيابية وحده ،األمر الذي سيخلق
المشاكل ألردوغ���ان ال��ذي سيواجه المشاكل على مسار
السلطتين القضائية والتنفيذية ،مشيرا ً إلى أن سقوط الحزب
من الحكم سيحد من تصرفات أردوغ��ان كرئيس جمهورية
ومن المحتمل أن يضطره إلى التخلي عن منصبه قبل انتهاء
واليته ،األمر الذي ال يعتبر مفاجئاً.

ّ
غزة :المقاومة ( ...تتمة �ص)1
ما ينقذهم من قبضة الجيش .ومع هذا نقول
إنّ «طعنة عرسال» أخفقت عسكريا ً وخسر
اإلره��اب بهدها فرصة الوصول إلى البحر
وإق��ام��ة اإلم���ارة وم��ح��اص��رة المقاومة من
الشمال.
أ ّما غ ّزة ،فكان فيها وعلى مدار  50يوماً،
ح��رب معقدة تقلّبت ف��ي وج���وه متعدّدة
شاءتها «إسرائيل» وج ّربت فيها ك ّل الخطط
وك��� ّل أن���واع ال��ح��روب وال��ق��ت��ال .ول��م تفلح
في تحقيق ما أرادت .ح��رب بدأتها بالنار
التدميرية للتركيع ،ف��د ّم��رت البناء ولم
تد ّمر اإلرادة الفلسطنية .وما حصل العكس
تماماً ،إذ إنّ نيران المقاومة زعزعت الكيان
النفسي والمعنوي لدى العدو في مستوياته
السياسية والعسكرية ،واألخطر االجتماعية،
وع��ن��دم��ا ان��ت��ق��ل��ت «إس��رائ��ي��ل» إل���ى ال��ب � ّر،
صعقتها المقاومة بقتال «اص ُمد والتحِ م»،
وقتال «ف��وق االرض وتحتها» في االنفاق
والخنادق .وأجبرت «إسرائيل» على إغالق
كتاب التهديد بالحرب البرية أو تنفيذها
أص�لاً ،ثم كانت ح��رب «االس��ت��ن��زاف» التي
انفلت فيها الوحش اإلرهابي الصهيوني إلى
ّ
منقضا ً على البناء والعمران
المدى األقصى
في غ � ّزة .فصمدت المقاومة واستمرت في
الميدان تمطر ال��ع��دو ب� ّ
�زخ��ات صواريخها
التي أتبعتها بقذائف المدفعية والهاون ،ما
فاقم المأزق «اإلسرائيلي» وزاد من االنهيار
المعنوي والنفسي لديه.
ح �دّدت «إسرائيل» أه��داف�ا ً لعدوانها في
كل مرحلة من مراحله وللحرب كلّها ،لكنها
لم تستطع أن تح ّقق شيئا ً من هذه األهداف.
وصحيح أنّ «إسرائيل» لم تفصح علنا ً عن
تلك األهداف ،لكن المتابع يعرف أ ّنها قصدت
من حربها اجتثاث المقاومة من غ ّزة ،وإجبار
القطاع على التن ّكر لهذه المقاومة ،وحمله
على إلقاء السالح ،ما يم ّكن «إسرائيل» من
ص��وغ غ�� ّزة على ن��م��وذج الضفة الغربية،
وجعلها ميدانا ً للتنسيق األمني الذي يثخن
الجسم الفلسطيني بالجراح العميقة.
في المقابل ،رفضت المقاومة الفلسطينية
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وبفصائلها كافة ،وفي طليعتها «حماس»
و«الجهاد االسالمي» ما تريده «إسرائيل».
ِ
تكتف بالرفض ،بل ردّت بشيء لم تألف
ولم
«إسرائيل» سماعه من الفلسطينيين .ردّت
المقاومة بالقول« :بدأتم الحرب بقراركم،
ل��ك��ن ال��ح��رب ل��ن ت��ق��ف إلاّ ب��ق��رارن��ا ووف��ق �ا ً
لشروطنا» .قول أذهل «إسرائيل» وأذهل ك ّل
المنظومة االقليمية والدولية التي تدعمها
في عدوانها ،والتي كانت تنتظر األيام التي
ال يتجاوز عددها أصابع اليدين حتى تسمع
نعي المقاومة الفلسطينية في غ ّزة من قبل
«إسرائيل» .إنّ عبارة «ش��روط المقاومة»
كانت فوق ما تستطيع «إسرائيل» احتمال
سماعه ،فكيف يمكن قبوله أو ح ّتى النقاش
بشأنه.
وبعد خمسين يوما ً من المواجهة ،حصل
التفاهم أو التوافق أو االتفاق ـ س ّمه ما شئت
ّ
وفك الحصار ،وفتح
ـ حصل ما أوقف النار،
المعابر وط��وى صفحة ال��س��ن��وات السبع
العجاف التي ُوضع الفلسطنييون أثناءها
في معتقل أو سجن كبير اسمه غ � ّزة ،وقف
على بابه ح � ّراس صهاينة وع��رب يمنعون
فلسطنيي غ ّزة من العيش بح ّرية أو الوصول
إلى احتياجاتهم أو التنقل من القطاع وإليه
كباقي البشر في العالم .أي باختصار ،حصل
وق��ف إط�لاق ال��ن��ار ب��ش��روط المقاومة ولم
تحقق «إسرائيل» شيئا ً من أهدافها .ما يعني
المهاجم أل ّنه
وبكل بساطة هزيمة المعتدي
ِ
لم يح ّقق أه��داف هجومه ،ونصر المعتدى
عليه المدافِع أل ّنه منع المعتدي من تحقيق
أهدافه .وأكثر من ذلك ،حمله على اإلذعان لما
س ّمي «شروط المقاومة» وهي في الحقيقة
ُ
حقوق الشعب في غ ّزة التي عملت المقاومة
على تحقيقها ونجحت.
واآلن ،وقد آلت األمور إلى ما آلت إليه من
انتصار للمقاومة وإخ��ف��اق لـ«إسرائيل»،
نجد من المفيد أن نتوقف عند تداعيات هذه
النتائج ،ليس على الصعيد الفلسطيني
فحسب ،ب��ل على صعيد محور المقاومة
بر ّمته ال��ذي يُعتبر الجهة المعنية بشكل

أساسي وجوهري بهذه النتائج ،نظرا ً إلى
ّ
استراتيجته في المواجهة ،وإلى التهديدات
التي ما فتئت «إسرائيل» والجبهة الدولية
التي تنتمي إليها ،تطلقها ض ّد هذا المحور.
في هذا اإلط��ار ،نرى أن نؤ ّكد بداي ًة على
االنتصار االستراتيجي لمحور المقاومة.
انتصار هو من طبيعة انتصار تموز /آب
 2006في لبنان ،وإذ بلعنة تموز /آب تتك ّرر
ف��ي نزولها على «إس��رائ��ي��ل» خ�لال ثماني
س��ن��وات م� ّرت��ي��ن .لعنة ال تنحصر آث��اره��ا
السلبية على «إسرائيل» وحدها ،بل تمتد
لتشمل ،وإن بدرجات متفاوتة ،كل من وقف
إلى جانبها ض ّد المقاومة ،أو ك ّل من سكت عن
عدوانها سكوتا ً يشجع على هذا العداون .أ ّما
في التفاصيل ،فنجد أنّ لنتائج هذه المواجهة
من التداعيات ،وإضافة إلى ما ك ّنا ذكرناه في
مواقف سابقة ،ما يمكن ذكره كالتالي:
 1ـ غرقت «إسرائيل» بشكل أكبر في «دائرة
عجز القوة» التي أدخلتها فيها المقاومة في
لبنان ،ولم يعد عاقل يصدّق أنّ «إسرائيل»
تملك الجيش القادر على فعل أيّ أمر تق ّرره
حكومته.
 2ـ صار الحديث عن اجتثاث المقاومة أو
نزع سالحها أو تدجينها ضربا ً من الخيال ال
غبي مجنون .وهذا
سطحي أبله أو
يقاربه إال
ّ
ّ
األمر لن ينحصر في النطاق الفلسطيني ،بل
يشمل ك ّل مقاومة منتظمة في محور المقاومة
ض ّد «إسرائيل» ،وهذا من شأنه أن يرعب من
يحتضن «إسرائيل» ويع ّول على وظيفتها
خدم ًة لمصالحه.
 3ـ س��ت��ض��ط� ّر «إس���رائ���ي���ل» لمناقشة
جدّية لجدوى الحرب الب ّرية ض ّد مقاومة
تتقن القتال فوق األرض وفي باطنها عبر
األنفاق ،وتعمل بمبدأ «اص ُمد والتحِ م» الذي
ابتدعه حزب الله في لبنان .وسيش ّكل هذا
األم��ر انقالبا ً في مسار العقيدة العسكرية
«اإلسرائيلية» س��واء كان القرار إقالعا ً عن
الحرب البرية أو تقيي َد العمل الب ّري وتحجيم
حاالت الدخول فيه.
 4ـ تأ ّكد م��ج �دّدا ً عقم نظرية «المناعة

مقابل خضوعهم للحصار .وب��ات مستوطنو غ�لاف غزة
يعرفون أن ثمن بقاء الحصار على غزة وعدم تلبية مطالب
الوفد الفلسطيني إلى القاهرة التي هي مطالب كل الشعب
الفلسطيني ،هو فقدانهم الستقرارهم في مستوطناتهم.
ثالثها :أكدت هذه الحرب وللمرة الثالثة منذ عام 2006
أن «إسرائيل» باتت تفقد المزيد من قيمتها االستراتيجية
العسكرية كلما اندفعت بمواجهة حربية جديدة ضد طرف
في محور المقاومة .وبنظر حتى المحللين اإلسرائيليين فان
«فائق القوة المتوحشة» ال يستطيع حسم أي حرب ،وأن
اإلمعان في هذه النظرية سيأخذ يهود العالم إلى قطيعة
مع «إسرائيل» ،كون قتل األطفال الفلسطينيين ليس فقط
ال ي��ؤدي إل��ى رب��ح الحرب ،بل وي��ؤدي أيضا ً إل��ى اإلض��رار

أو من أث��رت فيهم الثورة اإليرانية وشخصية وعبقرية قائدها
بفهم جديد للدين والسياسة وفلسطين ،ليتشكل حزب المقاومة
األول ويلمع الحاج عماد كرمز لمقاومته وانتصاراتها قبل أن يبلغ
الشهادة التي كان ينتظرها ،بينما ارتقى الدكتور فتحي لشهادته
مبكرا ً تاركا ً عبئا ً ثقيالً على من سيخلفه للمهمة وهي ال تزال في
البدايات.
 وقع االختيار المبكر للدكتور الشقاقي على الدكتور رمضانعبدالله شلح لقيادة المهمة معه قبل استشهاده ،فكانت مسؤوليته
عن المسيرة ال تحتاج تدبيرا ً وال نقاشاً ،والعبء ثقيل ،لكنني منذ
تعرفت إلى الدكتور شلح قبل سنوات طوال ،وأنا أكتشف فيه خليطا ً
من الدكتور الشقاقي والحاج عماد ،ووفاء لكل منهما ال أصدق من
الدموع التي تترقرق عند ذكرهما في تبليغ رسالة الوفاء ،وصدق
سريرة مع كل من يشعر لديه الصدق نحو فلسطين ،أي��ا ً كانت
خلفيته أو مكانته أو قدراته ،وتواضع القادة الكبار ،يحرص على
اللقاء بكل من يصل لمسامعه أنه وافد من األرض المحتلة ،لتس ّقط
أخبار الوطن من مواطنيه وليس فقط من أعضاء الحركة اآلتين
للقياه بالمئات قبيل توجههم المعقد لدورات التدريب.
 الدكتور رم��ض��ان م��ن صنف ال��ق��ادة ال��ذي��ن ال يتوقفون عنالتعلم ،في فنون التفاوض والتحليل والخطابة والرماية والتنظيم،
ففلسطين تحتاج قادة يملكون ويبرعون في كل مواهب القيادة،
ال يرتفع ص��وت��ه ف��ي ن��ق��اش ،حتى أن��ه روى ل��ي م��رة ع��ن نقاش
صاخب دار في أحد االجتماعات بينه وبين آخرين ،ألكتشف أن
الدكتور رمضان وقف ليعتذر على االنفعال فيفاجئ أن الطرف
اآلخر لم ينتبه أن ثمة انفعاالً ،ومعلوم كم هي في تجارب األحزاب
والمنظمات حاالت الصراخ ،التي لم يعرفها هذا المستمع الجيد
والمتحدث اللبق ،والجدي دائما ً والممسك بقلم وورق��ة في كل
جلسة لتلخيص ما يتفق عليه في اختتامها.
 يخجل الدكتور رمضان عند ذكره في سياق تمجيد أو مديح،ويخجل أكثر عند تشبيه خجله المتواضع بقائد المقاومة السيد
حسن نصرالله ،لكنه يفتخر برفاقه وإخ��وت��ه القياديين الذين
أفرزتهم حركة الجهاد ،وبنجاحها بالنمو الهادئ إلى جانب حركة
حماس من دون أن تتورط بتنافس مريض معها أو تستثير فيها
غيرة أو حفيظة ،فالمسؤولية عن نجاح المقاومة أكبر من المكاسب
الفئوية ،ولتقدم كل التنازالت لحماس إذا كان هذا يفيد في تدعيم
مسيرة المقاومة ،من تسليم مساجد إلى تنازل عن سالح ،أو تخل
عن بيان مسؤولية عن عملية.
 إذا كان للحرب األخيرة في غزة أن تكون حرب حركة ورجل،فهي بامتياز حرب حركة الجهاد والدكتور رمضان شلح ،على رغم
كل الهالة التي يريدها ونريدها لحركة حماس في اإلنجاز وحمايته،
لكن القريبين يعرفون القيادة كيف كانت تتم ،والتفاوض كيف كان
يتم ،والوحدة الفلسطينية بين فتح وحماس كيف كانت تصان،
والعالقة بمصر وبينها وبين حماس كيف تدار ،وخطوط اإلمداد،
والعالقة بحزب الله ومقاوميه ،وبسورية ومعسكرات التدريب
ومستودعات التخزين ،م��ن دون ال��دخ��ول ف��ي متاهات األزم��ة،
واألهم العالقة بإيران وقيادتها والهم الدائم ليس حركة الجهاد،
بل التشجيع على الوصل اإليراني مع حركتي فتح وحماس.
 معبر رفح عنوان هموم الدكتور شلح لما بعد الحرب ،فهوالقيمة اإلستراتيجية لتغيير أحدثته ال��ح��رب ،ويليه أو يوازيه
تكريس مرجعية منظمة التحرير بصيغة ديمقراطية وحدوية
ج��دي��دة تشبه االن��ت��ص��ار ونتائجه ،ومثلهما تعميم مشهد غزة
فلسطينيا ً في الضفة وأراض���ي العام  ،48ودائ��م��ا ً إع��ادة الحياة
لحلف المقاومة من دون فرز تعسفي يستقطب عداوات مجانية
مع أحد.
 في زمن الفتن تبدو حركة الجهاد وقائدها بوليصة تأمينلمنع الفتنة.

�إعالنات ر�سمية
االجتماعية» التي عملت «إسرائيل» على
نشرها في الجسم المجمتعي الصهيوني.
وتأ ّكد م ّر ًة أخرى أنّ ك ّل التدابير التي هدفت
إل��ى إق��ام��ة مجتمع يعمل ت��ح��ت الضغط
ّ
تعطلت مرافق
الناري باءت بالفشل ،بعد أن
عامة وخاصة على نصف أراضي فلسطين
ّ
وتعطلت رحالت
المحتلة ،وأغلقت مطارات
ج ّوية ،ولم تنفع هيكلة الجبهة الداخلية أو
القبة الفوالذية أو مناورات الكيان التي ن ّفذت
لسبع م�� ّرات متتالية ،لم ُتج ِد ه��ذه األم��ور
نفعا ً في تثبيت معنويات «اإلسرائيليين»
أو تحصينهم نفسيا ً في مواجهة الصواريخ
المنطلقة من غ ّزة.
 5ـ ظهر أنّ «إس��رائ��ي��ل» ال تقوى على
ٍ
استنزاف طويلة ،وفي ذلك
تح ّمل أعباء حرب
خسارة ورقة ثمينة كانت «إسرائيل» تهدّد
بها دائماً .وهنا أضافت المقاومة في غ ّزة إلى
المشهد ما كانت المقاومة في لبنان قد أرسته
من معادلة توازن الردع وحرمان «إسرائيل»
من قرا ٍر ح ّر بالذهاب إلى الحرب أو وقفها.
نسجل التصدّع
 6ـ وأخ��ي��راً ،ال ب � ّد أن
ّ
السياسي ال��ذي سبّبته الحرب في الكيان
ّ
الصهيوني .تصدّع يش ّكل انقالبا ً على ما
هو مألوف في سلوكهم ،إذ إنّ الحرب عاد ًة
توحدهم ،أما حرب غ� ّزة فجاءت كما حرب
ّ
لبنان الثانية  ،2006لتش ّتت كلمتهم وتفتح
الباب على مصراعيه أم��ام لجان التحقيق
وإس��ق��اط الحكومة ،وص���وال ً إل��ى احتمال
الذهاب إلى االنتخابات المبكرة.
وبنا ًء على هذا نؤ ّكد أنّ المقاومة في غ ّزة
صنعت لأل ّمة نصرا ً من طبيعة استراتيجية
ليصب
قابلة للبناء عليها .وجاء هذا النصر
ّ
في مجرى إنجازات محور المقاومة بر ّمته،
وليؤ ّكد أنّ حربا ً تقوم بها «إسرائيل» في
المستقبل المنظور ض ّد أيّ مك ّون من مك ّونات
ه��ذا المحور ،فكرة غير واقعية ،وبالتالي
سحبت من يد «إسرائيل» ورقة ضغط لطالما
ُ
هدّدت بها ،وراحت تفقدها شيئا ً فشيئا ً منذ
عام .2006

د .أمين محمد حطيط

«غالف غزة اال�ستيطاني» ( ...تتمة �ص)1
بصورتهم في عيون المجتمعات الغربية التي يقطنون بين
ظهرانيها ،ما يقود إلى نتائج وخيمة على سالسة حياتهم
ومصالحهم هناك.
رابعا ً  -بعد ه��ذه الحرب ،يظهر بوضوح أن��ه لم يعد
لـ«إسرائيل» أي خطة قابلة للتنفيذ بالنسبة لقطاع غزة.
فالدخول إليه برياً ،هو أمر يرفضه حتى ليبرمان لمعرفته
بكلفته على الجيش «اإلسرائيلي» ونتائجه الكوارثية
على المدى المتوسط والبعيد .كما أن احتالل القطاع من
الخارج عبر حصاره لم يعد ممكنا ً 2بالنظر إلى أن المقاومة
ستقابله بعدم الموافقة على وقف إطالق النار المرغوب
«إسرائيليا ً».
ً
ً
والمتوقع حاليا ،أن هدنة الشهر المقترحة مصريا والتي

رم�ضان عبداهلل (تتمة �ص)1

نالت الموافقة من الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي»،
ستشهد ح��ال��ة ص��خ��ب «إس��رائ��ي��ل��ي» داخ��ل��ي ع��ل��ى غير
مستوى:
{ المستوى السياسي حيث المتوقع سقوط نتنياهو عن
كرسي رئاسة الحكومة.
{ المستوى االجتماعي حيث يتأهب مستوطنو غالف
غزة وأصحاب المؤسسات السياحية والتجارية في عمق
فلسطين المحتلة ومئات المصابين «بجراح» الهلع لمطالبة
الحكومة بتعويضات مالية سخية .ه��ذا إل��ى جانب أمر
أبعد أثراً ،يتمثل بالمساءلة الصعبة المنتظرة بين الجيش
والحكومة تحت عنوان من ال��ذي تسبب بالهزيمة وقتل
الجنود عند جدار غزة؟!.

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/14على المتهم عبد الرحمن
وجيه شريف سجله 54 :اليمونة جنسيته
لبناني محل إقامته ح��ارة حريك ـ دكاش
ملك قبيسي ط أول وال��دت��ه فوزية عمره
 1970أوقف غيابيا ً بتاريخ 2005/9/20
ون��ف��ذت بحقه خ�لاص��ة الحكم الغيابي
ف���ي  2010/6/10وأخ���ل���ي سبيله
 2011/6/13بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة المؤبدة وغرامة خمسين مليون
ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  126مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/7/15
الرئيس المناوب
الرئيس (ر .رزق)
التكليف 1493
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/14على المتهم علي زيد
اس��م��اع��ي��ل س��ج��ل��ه 185/75 :ب��ري��ت��ال
جنسيته لبناني محل إقامته الحمودية في
وسط البلد والدته زينب عمره  1987أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2012/9/17بالعقوبة
التالية :األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة
مئة مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/7/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1493
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/14على المتهم عباس صادق
المصري سجله/37 :حور تعال جنسيته
لبناني محل إقامته ح��ور تعال وال��دت��ه
هيال عمره  1984أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2012/9/17بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة المؤبدة وغرامة مئة مليون ليرة
لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية

وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/7/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1493
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/17على المتهم محمد زيد
اس��م��اع��ي��ل س��ج��ل��ه 185/75 :ب��ري��ت��ال
جنسيته لبناني محل إقامته الحمودية
بملكه وال��دت��ه زينب عمره  1988أوق��ف
غيابيا ً بتاريخ  2013/11/29بالعقوبة
التالية :األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة
خمسون مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125ـ  128مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/7/19
الرئيس المناوب
الرئيس (ر .رزق)
التكليف 1493
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/17على المتهم علي زيد
اس��م��اع��ي��ل س��ج��ل��ه 185/75 :ب��ري��ت��ال
جنسيته لبناني محل إقامته الحمودية
بملكه وال��دت��ه زينب عمره  1978أوق��ف
غيابيا ً بتاريخ  2013/11/29بالعقوبة
التالية :األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة
خمسون مليون ليرة لبنانية.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  125م��خ��درات و128
مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/7/19
الرئيس المناوب
الرئيس (ر .رزق)
التكليف 1493
إعالن تلزيم
مشروع إنشاء خطي تغذية وتوزيع
لمياه الشرب وخزان أرضي سعة  300م3
في بلدة مقنة ـ قضاء بعلبك
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه التاسع وال��ع��ش��رون م��ن شهر أيلول
 ،2014تجري إدارة المناقصات ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ شارع
بوردو ـ الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية ـ مناقصة تلزيم مشروع

إنشاء خطي تغذية وتوزيع لمياه الشرب
وخزان أرضي سعة 300م 3في بلدة مقنة
ـ قضاء بعلبك.
ـ التأمين المؤقت :سبعة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة الثانية على األقل
لتنفيذ صفقات األشغال المائية الذين ال
يوجد بعهدتهم أكثر من أربع صفقات مائية
لم يج ِر استالمها موقتا ً بعد.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة ديوان المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1480
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة ال��واح��دة بعد الظهر
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2014/9/16
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم
عائدة لـ«شراء سيارات نقل صغيرة لدى
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» وفقا ً
لدفتر ال��ش��روط الخاص الموضوع لهذه
الغاية وذلك في المكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ملك الشدراوي ـ
بيروت.
يمكن لمن ي��رغ��ب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االط�لاع والحصول على دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ف��ي ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث ـ
المكتب الرئيسي ـ شارع سامي الصلح ـ ملك
الشدراوي لقاء مبلغ /1.500.000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم إلى العرض.
تقدم العروض باليد إلى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
إجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف 1483
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود صيدلية
ب��ن��اء للطلب ت��اري��خ 2014/8/11
ت��ق � ّرر شطب ق��ي��ود الصيدلية المعروفة
باسم صيدلية كميل المسجلة تحت رقم
 2011/4002987البقاع
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

