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تتمات
 2015تبد�أ بحلف ( ...تتمة �ص)1

من سورية وال��ع��راق ،ودعت
إل����ى ت��ح��وي��ل��ه ث�ل�اث���ي���ا ً إي���ران���ي���ا ً ـ
عراقيا ً ـ سورياً ،نظرا ً إلى أهمية
التنسيق العراقي ـ السوري في
ال��ح��رب على اإلره����اب ،كما قال
وزير الدفاع اإليراني ،هو عمليا ً
سيكون وفقا ً لمصادر الحرس
ال��ث��وري اإلي��ران��ي رب��اع��ي��ا ً يض ّم
ح��زب ال��ل��ه ك�لاع��ب رئيسي على
مسرح المنطقة.
الحلف العسكري الجديد الذي
ي��ح��ظ��ى ب���دع���م روس�����ي واس����ع،
ي��ش��ك��ل الع���ب���ا ً إق��ل��ي��م��ي��ا ً ستظهر
أدواره تباعا ً حيث فشل التحالف
الذي أقامته واشنطن تحت شعار
الحرب على «داعش» .فالمصادر
الحكومية العراقية ،المق ّربة من

ال��رئ��ي��س ح��ي��در ال��ع��ب��ادي أك��دت
لـ»البناء» أنّ األح��داث العسكرية
ستحمل المزيد من اإلنجازات،
ف���ي األش���ه���ر األول�����ى م���ن العام
الجديد ،خصوصا ً في محافظات
ص�ل�اح ال��دي��ن واألن���ب���ار وديالى
ليت ّم التف ّرغ م��ع الربيع للحسم
ف��ي ال��م��وص��ل ،ح��ي��ث ي��ت��وق��ع أن
تكون القوات السورية النظامية
��س��ن��ت م��واق��ع��ه��ا ف���ي دي��ر
ق���د ح ّ
ال����زور ب��م��ا يمنع ت��دف��ق مقاتلي
«داع��ش» والفرار نحو األراضي
ال���س���وري���ة ،وت���ك���ون ال���وح���دات
ال��ك��ردي��ة ق��د حسمت سيطرتها
ف��ي الحسكة ،لتكون ال��رق��ة آخر
المعارك مع التنظيم الذي تكون
حروب الحسم قد أنهكته وتك ّفلت

داع�ش» �إلى زوال ( ...تتمة �ص)1
سيد الموقف على رغم كل الذي حصل والمياه التي جرت في جنيف أو مسقط
أو فيينا.
بل إن ما يتسرب من هناك من كالم يزيد على الموقف األميركي غموضا ً أكثر
فأكثر ،ما يؤكد أن العاصمة األنجلوساكسونية األولى ال تزال تربط بين أي تقدم
في النووي اإليراني وبين ضرورة خروج طهران من فلسطين أو الحد األدنى
إخراج فلسطين من خريطة طريق القيادة اإليرانية.
وبينما ال تزال بوابات الشام وقصر الشعب السوري قبلة السياسات اإليرانية
الخارجية ،فان طهران خطت خطوة أخرى أكثر توسعا ً باتجاه التمترس في
أكناف بيت المقدس عندما نجحت في إعادة كثير مما انقطع بينها وبين حماس،
في خطوة خلطت أوراق المشهد اإلقليمي ونفخت فيه الحراك.
بالمقابل فقد حاولت واشنطن ،وال تزال ،اللعب في الوقت النووي الممدد
الضائع جمع جل من وما اختلف من «حلفائها» العرب واإلقليميين تحت مظلة
«التحالف الدولي ضد داعش» الزائفة والمثقوبة.
وعبثا ً حاولت وال تزال إسقاط الروبل الروسي أو الريال اإليراني ،على خلفية
اللعب بحقول نيران النفط الخليجي.
فروسيا تجاوزت اختبار القوة على مستوى سقف العالم الذي بات يحدد
انطالقا ً من مثلث هرمز  -باب المندب  -جبل طارق ،وصار مضيق ملقا سالح
ذو حدين.
ومن ال يصدق فليرى ويشاهد قريبا ً م��اذا سيحل باالقتصاد والبورصة
السعوديتين نتيجة هذا الخيار المغامر وكيف سيخرج المارد الروسي منتصرا ً
على حرب الرياض المفتوحة عليه ،على رغم إشادة ما ك كين بالرياض.
أما إي��ران العصامية والتي أتقنت وأدمنت صنعة االلتفاف على حروب
التضييق والعقوبات ومحاوالت العزل ،فقد صارت على مسافة «شمرة عصا»
كما يقول المثل العربي الشهير من معاقل الدرعية ،بعد الذي جرى ويجري في
اليمن السعيد ،فأين تذهبون!؟
هي لعبة المصارعة التي تتقنها طهران أكثر من أي لعبة أخرى تحاول
واشنطن مرة أخرى اختبار خصمها اللدود عبرها ،ولكن هذه المرة فوق الرمال
المتحركة.
لكن ما خفي عن واشنطن أكثر بكثير مما كشف لها ،إن كانت تظن أنها أصالً
قادرة على لي ذراع طهران من اآلن إلى األول من تموز المقبل.
وواشنطن ت��درك أكثر من أي عاصمة أخ��رى في العالم ،بأن قائد سفينة
المستضعفين كان واضحا ً وشفافا ً وصريحا ً عندما جمع كادر الدولة اإليرانية
في جسمها الديبلوماسي في الصيف الفائت وقال لهم:
لقد اخترنا طريق «المرونة البطولية» نعم ...ولكن الهدف واضح ...ليس
إقناعه ...بل بطحه أرضاً!.
انتهى كالم القيادة هنا.
صحيح وألف صحيح ،فاألميركي الذي يشيد اليوم بالرياض لحربها على
االقتصاد الروسي ،ويحاول رفع بيرقها بوجه البيرق اإليراني ،ولم شمل ما
انفرط من عقد الحرب الكونية الفاشلة والمهزومة في شكل مدو على سورية
المشهد الدمشقي الشهير.
هذا األميركي الذي تجرع كؤوس السم الخمس المتتالية من الشام حتى
فيينا ،لم يعد أمامه الكثير من األوراق ليلعبها وال القدرة السباقية الالزمة لغلبنا
في رياضة المصارعة ،ناهيك عن وصول نار الفوضى الخالقة التي أشعلها في
العالم إلى داخل بيت كل أميركي اليوم والربيع سيكون موسم الحصاد ،كما
يتنبأ كثيرون من العارفين بخفايا بيت العنكبوت.
لم يبق أمام األميركي إال طريق واحد يقوده إلى قصر الشعب السوري ،وهذا
الطريق ثالثي األبعاد ،إما عبر طهران أو عبر موسكو أو عبر الضاحية األبية.
وما عليه إال أن يختار أي الطرق أقل كلفة ،وأما في ما عدا ذلك فعليه أن يستمر
في تجريب المجرب.
أو أن يقرر خوض مقامرات نتن ياهو التي ستغرقه في البحر الميت هذه
المرة وليس فقط في رمال غزة المتحركة.
فالضفة الغربية له بالمرصاد هذه المرة ،والجوالن له بالمرصاد كذلك،
واإلطباق سيكون شامالً ومن كل الجهات وعلى كل المديات.
وإذا كان يظن أنه نجح جزئيا ً في بغداد ،فنحن نبشره بأن أرض الرافدين
ستكون أقسى عليه هذه المرة من أرض الشام وستخسف األرض به وبدواعشه
على جانبي الحدود العراقية السورية بعد تحرير»القائم» من رجس أبنائه
الدواعش.
فما يحضر من ترتيبات وخطط ومشاريع اجتياحات ألرض الدواعش
على أيدي كتائب الحشد الشعبي والدفاع الوطني والجيش العربي السوري
والقوات العراقية بمساعدة غرف عمليات إيرانية روسية حزب اللهية ستذهل
كل من ظن أننا متجهون إلى شهر عسل مع الشيطان األكبر.
إنها الخسارة المزدوجة هذه المرة يا أوباما.
ليس فقط لن تستطيع نيل الجائزة الكبرى أي طهران كما سماها بوش
االبن.
بل إنك ستخسر الرياض هذه المرة بقبيلتها اآليلة إلى االنقراض عاجالً أو
آجالً.

محمد صادق الحسيني

آل كرامي وآل قبطان

ينعون إليكم بمزيد من الرضى والتسليم بقضائه تعالى
وفاة فقيدهم المرحوم

ب��ج��ع��ل��ه ي��ح��ت��ض��ر ،وه����و ال��وع��د
ال���ذي يختصر مضمون كلمات
الرئيس السوري بشار األسد في
زيارته ليلة رأس السنة إلى جنود
وض��ب��اط ال��ج��ي��ش ف��ي مواقعهم
حي جوبر الدمشقي،
األمامية في ّ
بالتزامن مع تحضيرات سورية
وم���ص���ري���ة وروس����ي����ة ل��ل��ح��وار
السياسي ،وتحضيرات المبعوث
ال��دول��ي ستيفان دي ميستورا
لتجميد القتال ووق��ف التس ّرب
ال���ح���دودي ف��ي ش��م��ال سورية،
ليتوقف مسعى الحوار ومسعى
الح ّل األمني على وج��ود شركاء
حقيقيين ف��ي جسم المعارضة
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ال��ق��ي��ام بموجبات
الح ّل ،ويتح ّملون تبعاته.
ف���ي ع��ن��اوي��ن ال���ع���ام الجديد،
جنبا ً إلى جنب ،مع سقوط حلف
واشنطن ف��ي وج��ه اإلره���اب في
مستنقعات الفشل ،فشل أميركي
آخ����ر ،ف���ي رب����ط ال���ص���راع حول
فلسطين بمفاتيح التفاوض ،فقد
سقطت رؤي���ة وزي���ر الخارجية
األم����ي����رك����ي ج������ون ك����ي����ري في
مستنقع الفشل هي األخرى ،وها
هي السياسة «اإلسرائيلية» تغرق
في تنافس التطرف والمزايدات
االن���ت���خ���اب���ي���ة ل����ج����ذب ق��ط��ع��ان
المستوطنين ،بينما التضامن
األميركي األعمى مع «إسرائيل»
ت��ك�� ّف��ل ب��إح��ب��اط ف����رص ال���ه���دوء
الفلسطيني وافتتح مرحلة من
ال���م���واج���ه���ة ،ب�����دأت م���ع توقيع
االنضمام من قبل دولة فلسطين
إل���ى ات��ف��اق��ي��ة المحكمة الجنائية
الدولية ،وما سيتبعها من تصعيد
وعد وتو ّعد به بنيامين نتنياهو.

وداع
دولة «الكرامي»

ف���ي ال���ي���وم األول م���ن ال��ع��ام
ال��ج��دي��د ،ط��غ��ت وف����اة ال��رئ��ي��س
عمر كرامي وتشييعه السياسي
والشعبي الجامع ،على المشهد
اللبناني .إذ بوفاة «األفندي» بعد
معاناة مع المرض عن عمر ناهز
الثمانين عاماً ،خسر لبنان أحد
أبرز رجاالته بما انتهجه من فعل
وق��ول ،من اع��ت��دال في المواقف،
وح���رص على ال��وح��دة الوطنية
ونبذ للفتنة التي م�دّت أصابعها
إلى بيته عندما اعتدى مسلحون
على نجله الوزير فيصل.
وأجمعت المواقف التي رثته
ع��ل��ى أن���ه رج���ل وط��ن��ي بامتياز
مث ّمنة مواقفه العروبية ،وال سيما
قضية فلسطين ،ك��م��ا ان��ح��ي��ازه
إلى المقاومة في لبنان وتقديره
إنجازاتها .وأكدت أنه «شكل صمام
أمان للثوابت الوطنية ،فمصلحة
لبنان بالنسبة إليه تتقدّم على
ما عداها» ،وتغلب «على جراحه

لقاء عون جعجع
بانتظار الصف الثاني

سياسياً ،ينتظر أن يستأنف
األسبوع المقبل الحوار بين حزب
الله وت��ي��ار المستقبل ،ف��ي وقت
تستم ّر التحضيرات للقاء المرتقب
بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ورئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع
في الرابية على مستوى الصف
الثاني من الجانبين.
وأك��دت مصادر التيار الوطني
الحر لـ»البناء» أنّ موعد اللقاء لم
يحدّد بعد ،مشيرة إلى «أنّ اللقاء
ينتظر ما ستتوصل إليه «حوارات
الصف الثاني بين الوطني الحر
وال��ق��وات من نتائج ،لتكريس ما
اتفق عليه ،وإال فلن يعقد أي لقاء».
وشدّدت المصادر على «أنّ زيارة
رئيس ح��زب القوات إل��ى الرابية
لن تكون استعراضية أو اللتقاط
الصورة ،ألنه لو كان األم��ر كذلك
لكان العماد عون وجعجع التقيا
في بكركي على غرار اللقاءات التي
كانت تحصل».
وأك���دت ال��م��ص��ادر «أنّ م��ا يت ّم
التداول به عن انتخاب عون رئيسا ً
للجمهورية لمدّة ثالث سنوات على
ً
خلفا له للمدّة
أن يكون جعجع
عينها ،غير مطروح وغير وارد على
اإلط�ل�اق» ،مبدية استياءها «من
محاولة بعض األطراف العمل على
تكريس نمط غير مقبول في الحياة
السياسية».

اشتباكات في الجرود
وص ّد تسلّل للمسلحين

أم��ن��ي�اً ،ل��م ت��ه��دأ جبهة البقاع
الشمالي في عطلة رأس السنة إذ
اندلعت اشتباكات بين الجيش
اللبناني والمسلحين في جرود
رأس بعلبك وعرسال.

خطوة ملتبسة
لـ»النصرة»

م��ن جهة أخ���رى ،وف��ي خطوة
ملتبسة الدالالت على صعيد قضية
العسكريين المخطوفين لكن يبدو
أنها مقدمة لتصعيد جديد ،التقى
الشيخ حمزة حمص أم��س ابنه
المخطوف لدى «جبهة النصرة»
ال��ع��ري��ف وائ���ل على م��دى ساعة
وربع الساعة في جرود عرسال.
وجاء هذا اللقاء بعد أن تلقى حمزة
اتصاال ً من أمير «جبهة النصرة»
في القلمون أبو مالك التلي الذي
طلب منه ال��ت��وج��ه إل��ى عرسال
ب��رف��ق��ة زوج���ة ال��ع��س��ك��ري وائ���ل.
فيما أعلن التلي «أن العسكريين
األسرى سيلتقون جميعهم أهلهم
وزوج��ات��ه��م وأوالده����م ف��ي األي��ام
المقبلة».
وأك�����دت م���ص���ادر ف���ي «ه��ي��ئ��ة
علماء المسلمين» لـ»البناء» أنّ
مبادرة «جبهة النصرة» السماح
ل�لأه��ال��ي رؤي���ة أوالده����م ،يخدم
«جبهة ال��ن��ص��رة» التي ق��د تلجأ
م���رة ج��دي��دة إل���ى دف���ع األه��ال��ي
للقيام بتحركات للمطالبة بتحرير
أبنائهم» .وأش��ارت المصادر إلى
«أنّ الشيخ وسام المصري يحظى
ب��رض��ا ت��ن��ظ��ي��م داع����ش ك��م��ا هي
ح��ال نائب رئيس بلدية عرسال
أحمد الفليطي» ،الفتة إل��ى «أنّ
موقف جبهة النصرة غير واضح،
وهذا يعود إما إلى تراجع دورها
نتيجة االنشقاقات التي شهدتها
ف��ي ص��ف��وف��ه��ا ،وان��ض��م��ام بعض
عناصرها إلى داع��ش ،وإم��ا ألنها
غير راضية عن دور المصري في
عملية التفاوض».
وج���ددت المصادر التأكيد أنّ
«الهيئة لم تعد تحظى برضا تنظيم
وداع��ش للقيام ب��دور الوساطة،
كذلك بموافقة الحكومة اللبنانية»،
مشيرة إلى «أنّ الحكومة تعتبرها
عميلة ع��ن��د المسلحين ،ال��ذي��ن
ب��دوره��م يعتبرونها أن��ه��ا تعمل
لمصلحة الحكومة».

ف��ي ش���أن محلي آخ���ر ،ت��ط� ّور
الخالف بين وزير الصحة العامة
وائ��ل أب��و فاعور ووزي��ر االقتصاد
آالن حكيم على خلفية ملف سالمة
ال���غ���ذاء ،ال سيما لجهة السكر
الفاسد في مرفأ طرابلس واألسئلة
التي وجهها أبو فاعور إلى وزارة
االقتصاد ح��ول ه��ذا األم��ر ،مح ّمالً
الوزارة المسؤولية.
وب��ع��دم��ا ردّت ال����وزارة بأنها
غير معنية إال بكمية البضاعة
الموجودة حاليا ً في المستودعات
وت��اري��خ إدخ��ال��ه��ا إل��ى األس���واق
اللبنانية ،ص��در ع��ن مكتب أبو
فاعور بيان جاء فيه« :يبدو أننا
أخ��ط��أن��ا ف��ي اف��ت��راض م��ه��ام غير
واقعية ل���وزارة االقتصاد ،كمثل
سالمة االقتصاد وصحة المواطن،
فاقتضى االع��ت��ذار .وب��ن��اء عليه
نقترح تغيير اس��م ال����وزارة من
وزارة االقتصاد الوطني إلى وزارة
االختصار الورقي واالقتصاد في
المهام ،التي كما فهمنا من بيانها،
ال تتعدّى ح��دود توقيع البيانات
الجمركية ،أي أنها وزارة األعمال
الورقية بامتياز».
ور ّد المكتب اإلع�لام��ي للوزير
حكيم على أب��و فاعور م��ك � ّررا ً أنّ
وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة غير
معنية باإلجابة عن األسئلة التي
ت ّم طرحها في البيان ،باستثناء ما
يتعلق بكمية البضاعة الموجودة
حاليا ً في المستودعات وتاريخ
إدخالها إلى األس��واق اللبنانية.
أم��ا بقية األسئلة فيجب التوجه
بها إلى إدارة مرفأ طرابلس وإدارة
الجمارك اللبنانية.

تمديد والية
المحكمة الدولية

في مجال آخر ،ق ّرر األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون تمديد
مهمة المحكمة الدولية الخاصة
بقضية الرئيس رفيق الحريري
لمدة  3سنوات ،تبدأ من األول من
آذار المقبل.
وق���ال ب��ان ف��ي ب��ي��ان أم��س إنّ
ق����راره المتعلق ب��ت��م��دي��د والي��ة
المحكمة «يأتي وفقا ً لقرار مجلس
األم��ن الدولي رقم  1757الصادر
ع���ام  .»2005وج����دّد ال��ت��أك��ي��د
«التزام األمم المتحدة بدعم عمل
المحكمة الخاصة بلبنان لتقديم
المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى
العدالة وضمان عدم اإلف�لات من
العقاب على مثل ه��ذه الجرائم
الكبرى» ،آمالً أن تستم ّر الحكومة
بالتعاون مع المنظمة الدولية في
هذا المجال.
وفي إطار المحاكمات استمعت
غرفة الدرجة األولى في المحكمة
التي تقع في الهاي إلى أكثر من 30
شاهدا ً في القضية بينهم النائب
م��روان ح��م��ادة .وم��ن المتوقع أن
تستدعي رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط.

الأ�سد ي�ستقبل ( ...تتمة �ص)1
لكن أكبر أمل هو بانتصار قواتنا المسلحة وكل من
قاتل إلى جانبهم في معركتنا ضد اإلرهاب».
وت��اب��ع األس���د أن��ه ف��ي «رأس السنة تجتمع
العائالت مع بعضها لكن انتم أردتم أن تكونوا هنا
لتحموا شعبكم ووطنكم تاركين أهلكم».
ن��ح��ن نحتضنكم كمجتمع وش��ع��ب ولكن
معنوياتنا نستمدها منكم وم���ن بطوالتكم
ومعنوياتكم العالية.
وتكتسب ه��ذه ال��زي��ارة أهمية كبيرة ،إذ يرى
محللون أنها تعني تحرير الحي الذي دارت فيه
أعنف المعارك بالكامل ،وبالتالي إبعاد الخطر
عن دمشق ،بخاصة أن ناشطين أوردوا في وقت
سابق من يوم األربعاء الماضي أن القوات الجوية
السورية نفذت ما ال يقل عن عشر غارات على جوبر
وأطلقت صواريخ على الحي.
وفي السياق ،أكدت صحيفة الشروق التونسية
ف��ي مقال لها أم��س أن س��وري��ة محمية بثالثية
ال��خ�لاص ال��س��وري ممثلة بالجيش والشعب
والسلطة المقاومة.
ورأت الصحيفة في مقالها االفتتاحي اليوم أن
اختيار السيد الرئيس بشار األسد لخط المعارك
في حي جوبر وطي صفحة عام  2014من هناك
بالقرب من عناصر الجيش العربي السوري يؤكد
أن الميدان العسكري هو الوحيد القادر على تفسير

دولة الرئيس
عمر عبد الحميد كرامي
والده :المرحوم الزعيم دولة الرئيس عبد الحميد كرامي
والدته :المرحومة يمن مصباح علم الدين
زوجته :مريم مصباح قبطان
شقيقاه :دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي
المهندس معن كرامي
أوالده :يمن زوجة عبدالله كرامي
زينة زوجة سعدي غندور
خالد زوجته ديانا درنيقة
الوزير فيصل زوجته لمى دياب
شقيقاته :المرحومة سعاد زوجة المرحوم الدكتور حسن الجسر
المرحومة نجوى زوجة الوزير السابق المرحوم مالك سالم
المرحومة سليمى زوجة المرحوم هاشم النابلسي
أميمة زوجة المرحوم الدكتور رمزي عدره
بارعة زوجة المرحوم سعيد أديب
أعمامه :المرحومون عبدالله ومصطفى ومحمد كرامي
اخواله :المرحومون تحسين ورياض ورئيس وسميح وفؤاد علم الدين
صلّي على جثمانه الطاهر عقب صالة ظهر يوم أمس الجمعة  2كانون
الثاني  2015في المسجد المنصوري الكبير.
تقبل التعازي للرجال أيام الثاني والثالث واألسبوع الواقع في  3و 4و8
كانون الثاني  2015في معرض رشيد كرامي الدولي من الساعة العاشرة
حتى الواحدة ظهرا ً ومن الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً.
وللنساء طيلة أيام األسبوع ابتداء من  3ولغاية  8كانون الثاني 2015
في معرض رشيد كرامي الدولي من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرا ً
ومن الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً.

النازفة من ج��راء جريمة اغتيال
شقيقه الرئيس الرشيد ،وعمل على
تضميد ج��راح لبنان ،بك ّل صدق
وشجاعة ومسؤولية».
وك���ان ك��رام��ي ش � ّي��ع ف��ي مأتم
رسمي وشعبي حاشد ،شاركت فيه
قوى  8و 14آذار ،في مسقط رأسه
طرابلس التي اتشحت بالسواد
وأق��ف��ل��ت م��ؤس��س��ات��ه��ا ال��خ��اص��ة
والعامة حدادا ً على الراحل الكبير.
وت��ق��دم المشيعين ممثل رئيس
المجلس النيابي النائب علي بزي،
رئيس الحكومة تمام سالم ،مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان ورؤس��اء سابقون ووزراء
ون���واب وف��اع��ل��ي��ات .وب��ع��د أن أ ّم
دري��ان الصالة على الجثمان في
المسجد المنصوري ،انتهت محطة
مسيرة الرئيس كرامي بوصول
جثمانه إلى مدافن العائلة في باب
الرمل حيث ووري في الثرى إلى
جانب وال��ده رجل االستقالل عبد
الحميد كرامي وشقيقه الرئيس
الشهيد رشيد ،فيما أعلن الرئيس
السالم الحداد الوطني ثالثة أيام.

ون��ف��ذ الجيش أم��س غ���ارة في
ج��رود عرسال ما أدّى إل��ى مقتل
 5من متزعّ مي جبهة «النصرة»
وإص��اب��ة  9آخ��ري��ن ،وذل��ك أثناء
اجتماع لهم لـ»مبايعة» «داعش».
ونقل المصابون إل��ى مستشفى
م��رط��ب��ي��ه وم��دي��ن��ة ال��م�لاه��ي في
عرسال.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك���دت مصادر
عسكرية لـ»البناء» أنّ الجيش
«قصف موقعا ً في الجرود يتخذ
المسلحون منه م��رك��زا ً للتسلل
باتجاه ع��رس��ال» ،الفتة إل��ى «أنّ
الجيش منع عملية التسلل».
وش����ددت ال��م��ص��ادر ع��ل��ى «أنّ
منطقة القلمون باتت ممسوكة
بإحكام من قبل الجيش السوري
وح��زب الله ،ولذلك ف��إنّ عمليات
اإلرهابيين في القلمون أو باتجاه
المناطق اللبنانية ل��ن تتعدّى
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��س��ل��ل ال��م��ح��دودة
ال���س���ق���ف» ،م��ش��ي��رة إل����ى «أنّ
المسلحين في تراجع».

اشتباك غذائي بين
«الصحة» و«االقتصاد»

جنيف -1وجنيف -2وه��و الفيصل في حوار
موسكو المقبل.
وقالت الصحيفة :إن «أوراق التفاوض تبدأ من
األرض ال من الفضاء اإلعالمي ومن الخنادق ال من
فنادق أنقرة والدوحة وباريس ولندن» مشيرة إلى
أن رسالة الشام األخيرة في عام  2014واألولى
في عام  2015عنوانها األبرز هو أن سورية التي
صمدت في معركة كسر العظام وقاومت الحرب
القذرة ضدها تكتسح اليوم الجغرافيا والتسويات
اإلقليمية وال��دول��ي��ة ول��ن تقبل ب��أي ت��ف��اوض ال
يحتوي ش��روط�ا ً أساسية ثالثة وه��ي أن يكون
التفاوض سوريا ً  -سوريا ً ويبدأ من قضية محاربة
اإلرهاب وأن يحترم اإلرادة الشعبية السورية في
االستحقاق الرئاسي األخير.
من جهة أخ��رى ،جدد مساعد وزير الخارجية
اإليراني للشؤون العربية واالفريقية حسين أمير
عبد اللهيان دعم بالده الكامل لسورية في مواجهة
اإلرهاب والقضاء على التنظيمات اإلرهابية.
وأش��ار عبد اللهيان في تصريح نقلته وسائل
اإلع�لام اإليرانية أمس إلى أن ذرائ��ع ومحاوالت
اإلدارة األميركية لمحاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي
تأتي بهدف تمرير سياسات البيت االبيض في
المنطقة مضيفا ً الحقيقة هي أن أميركا ال تقوم بأي
عمل للقضاء على هذا التنظيم اإلرهابي ومؤكدا ً

أن واشنطن «ليست مهتمة حتى بإضعاف هذا
التنظيم اإلرهابي وإنما تسعى الى إدارته فقط».
على الصعيد الميداني ،واصلت القوات السورية
عملياتها العسكرية ضد المجموعات المسلحة في
المناطق المختلفة بسورية.
وأف��اد مصدر في دمشق ان الجيش السوري
دمر نقاط انتشار مسلحي جبهة النصرة وآليات
لهم في ابو الريش ونبع السامور والزويك وكتف
الرمان وعمام بريف الالذقية الشمالي.
وقتل الجيش عددا ً من المسلحين ودمر عددا ً من
آلياتهم في الكستن التحتاني وجبل االكراد وحراج
الناجية وعين ال��ب��اردة وعين ال��س��ودا ومزرعة
قطرون والبشيرية في محيط بلدة ابلين بريف
ادلب.
كما دمرت مواقع للمسلحين شرق بناء الكتاكيت
وفي مبنى التدريب المهني على طريق السد بدرعا
البلد كما قتل وجرح عدد من المسلحين في عتمان
وبصر الحرير والشيخ مسكين بريف درعا.
واس��ت��ه��دف الجيش ال��س��وري ن��ق��اط انتشار
للمسلحين في ام صهريج ورح��وم وعنق الهوى
ومسعدة وعين حسين وحارة البدو بريف حمص،
وتم تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل في الهاللية
بريف حمص واحباط محاولة تسلل من جهة جسر
الخراب في حي الوعر باتجاه بساتين الحي.

«دولة» منتهية ( ...تتمة �ص)1
يُشكر الوزير أبو فاعور على حملته
المتواصلةض ّدظواهرالفسادوالقذارة
ومخالفة القانون في شتى المجاالت،
لكن هل هو مقتنع فعالً بأنّ إجراءاتٍ
مستعجلَة يطالب بها كإنشاء نيابة
عامة لشؤون البيئة وقانون لسالمة
ال��غ��ذاء وإغ�لاق للمزارع والمطاعم
المخالفة تكفي فعالً لمعالجة الوضع
الكارثي القائم في قطاعات الصحة
وال��غ��ذاء وال���دواء؟ م��اذا يُرتجى من
مؤسسات «دول��ة» مهترئة ومنتهية
الصالحية؟ ماذا يُنتظر من «دولة»
بال رئيس لليوم الخامس والعشرين
بعد المئتين على التوالي ،عاجزة
عن ِّ
سن قانون لالنتخابات ،ومثابر
مجلس نوابها على التمديد لنفسه
والية بعد أخرى؟
لكن ،هل يجوز أن نلوم أو ندين
الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين
فقط على م��ا نحن فيه م��ن فوضى
وفساد وانهيار؟ هل ه��ؤالء وحدهم
مسؤولون عن فساد واهتراء وإفالس
وانهيار «دول��ت��ه��م»؟ أليس الناس
ال��ذي��ن انتخبوهم وم� ّك��ن��وا للنواب

من أن ينتخبوا رؤساءهم ،ولهؤالء
أن يعيّنوا اإلداري��ي��ن والموظفين
مسؤولين أيضا ً عن الكارثة التي
يرتع فيها الجميع؟ وه��ل يُرتجى
اإلصالح من شبكة حاكمة ثبُت فساد
وضعف وإفالس العديد من أركانها
وقيادييها؟ ث��م ،هل يُنتظر اإلنقاذ
وال��خ�لاص م��ن ط��رف الشعب وقد
أدمن أبناء طوائفه منذ عهود وعقود
وأج��ي��ال على الطاعة واالستكانة
والرضوخ واإلذعان والصمت المد ّوي
والسجود للرؤساء والحكام ،وتمديد
واليتهم إلى أبد الدهر؟
إننا جميعا ً في محنة بل في متاهة،
ال نعرف كيفية الخروج منهما.
قد يقول قائل :الكلمة األخيرة في
نهاية المطاف للشعب .فالشعب
سيقول كلمته عاجالً أو ً
آج�لا ،وهي
ال��ق��ول الفصل أ ّي���ا ً ك��ان مضمونها
ومفعولها ألنّ الشعب ف��ي الشأن
العام هو المرجعية العليا وصاحب
الحق في تقرير المصير.
ص��ح��ي��ح أنّ ش��ع��ب��ن��ا مستكين
ومذعن وراضح إلرادة حاكميه ،لكن

صالحيته غير منتهية بدليل أنه
ما زال على قيد الحياة .وطالما هو
حي وله صفة المرجعية العليا ،فال
ّ
مناص من تثويره وتفعيله وضخ
إرادة التغيير في عروقه وقلبه وعقله
كيما يتم ّكن من ممارسة قدراته ،وال
سيما منها حقه ودوره ف��ي تقرير
المصير .ذلك يستوجب مبادرة القوى
الحية في شعبنا – وهي قلّة خالّقة
– لمباشرة عملية توعية وتثوير
لتكوين مناخ شعبي وطني وتعبئة
جمهور حاشد ينهض بمطلب اإلنقاذ
وال��خ�لاص ويضغط على الشبكة
الحاكمة لتمكين الشعب م��ن أن
يقول كلمته في انتخابات عامة تأتي
بمجلس نيابي له دور تأسيسي.
الظروف االستثنائية تستوجب
ت��داب��ي��ر استثنائية .ذل��ك يتطلّب،
بداي ًة ،إطالق مبادرة وطنية شعبية
لتكوين مناخ شعبي ضاغط يرفع
عاليا ً مطلبَ قانونٍ ديمقراطي وعادل
لالنتخابات على أس��اس التمثيل
النسبي في دائ��رة انتخابية واحدة
هي الجمهورية كلها .مثل هذا القانون

االستثنائي ال يمكن أن ُي��ق� ّر ويَم ّر
إلاّ بضغط شعبي استثنائي على
مجلس ال���وزراء ،الحالي أو غيره،
إلحالته على مجلس النواب بصفة
المعجل وبموجب ال��م��ادة  58من
ّ
الدستور كي تكون الهيئة العامة
للمجلس مضطر ًة ألن تبت به خالل
مهلة أقصاها أربعون يوما ً من تاريخ
طرحه عليها تحت طائلة إص��داره
بمرسوم في مجلس الوزراء.
قد يقول قائل :هذا مطلب صعب
في ظرف بالغ الصعوبة .نعم ،هو
كذلك .لكن ،هل من سبيل آخر؟ بل هل
من خيار آخر غير النضال الشعبي
الجاد والجدّي والمتواصل من أجل
اج��ت��راح أعجوبة التوافق الوطني
العام على ض��رورة التغيير في بلد
قاسى ويقاسي من الركود السياسي
الخانق منذ والدت��ه القيصرية قبل
نحو سبعين عاماً؟
عندما تتوافر اإلرادة الصادقة،
تتضح طريق الخالص .فرحلة األلف
ميل تبدأ دائما ً بخطو ٍة أولى.

د .عصام نعمان

بين عمر كرامي ( ...تتمة �ص)1
مائدة الرئيس سليمان فرنجية .لفتتني نظراته الذكية ودقة تحديقه،
وسكينة س��ؤال��ه ،ع��ن ح���ال م��ن أوف���دن���ي ،ك��ي��ف األخ ن��ب��ي��ه ،وشو
بتخبرونا ،عساه خيراً ،وبعد سماع سريع جواب أسرع ،نحن هنا
في الشمال متفقون مع آل فرنجية على خطى الحميدين وسليمان
والرشيد ،والباقي تفاصيل ،فاألمن في عهدة اإلخ��وة السوريين،
والسياسة عندكم ،فشرحت الفكرة ،واستطردت في تقديم موقف
الرئيس فرنجية الذي كان يه ّم الرئيس عمر كرامي أن يعرفه ،ولما
انتهيت اختصر ال��ق��ول :ال��ع��روب��ة ق��راره��ا ف��ي دمشق وه��ي ثقتنا،
والوطنية نأتمن األخ نبيه عليها ،والرئاسة ن��رى فيها ما ي��راه آل
فرنجية ،فطالما اتفقوا على قول واحد نحن جاهزون.
 ع��دت إل��ى دمشق ،وم�� ّرت األي��ام وت��ك�� ّررت اللقاءات بالرئيسعمر كرامي ،وكان أه ّمها وأكثرها قربا ً بعد عشرين عاما ً تقريباً ،في
العام  2005وما بعده ،ولهذه اللقاءات الكثير الكثير مما ُيقال فيها
وعنها ،لكنني مع رحيل الرئيس عمر كرامي أسترجع صفات فريدة
في الرجل ،المقاتل في وجه أعدائه ،الفارس مع خصومه ،والوديع
الودود مع حلفائه ،حتى وهم يحسبون له ألف حساب ،حتى ذكرني
بحكاية يوسف وإخوته ،فقد رموه في البئر عدة مرات ،وقالوا ألبيه
يعقوب إنّ الذئب قد أكل أخاهم ،ولما أتيح له بقوة السلطة االنتقام
نسي وتسامى ،في المرتين عرف أنهم رموه في البئر ،وفي المرتين
نسي وسامح وتسامى ،وفي المرتين كان الحظ يحالفه ليعود كبيراً،
فيكبر لقومه وبهم ال عليهم ،منذ انتفاضة الدواليب عام  ،1992عندما
أرادت اللعبة الدولية اإلقليمية المجيء بالرئيس رفيق الحريري إلى
رئاسة الحكومة ،إل��ى انتفاضة ساحة النجمة ع��ام  ،2005عندما
ضحك حظ اللعبة نفسها للرئيس نجيب ميقاتي ،وفي المرتين عمر
كرامي يرمى من إخوته في البئر وحيداً ،لكنه ما خان للو ّد قضية،
وألنّ يعقوب الوالد عنده هو الوطن ،كان يكفيه أن يلقي عليه قميصه
لكي يبصر ،لكن بصر يعقوب قد خانه م��راراً ،وكان يكفيه أن يعلم
القاصي وال��دان��ي أنّ زوج��ة عظيم مصر ،السلطة وال��م��ال ،هي من
راودته عن نفسها وما ضعفت قواه وال هانت فيه شهامة ،ونخوة،
فقميصه قد شق من دبر ،فكذبت وهو من الصادقين .وفي ك ّل مرة
ح ّل جفاف مواسم الخير والرجال بقومه ،واستنجدوا بقمحه ما
بخل عليهم وتنكب المسؤولية حتى عاد البئر يراودهم عليه.
 رحل الرئيس عمر كرامي وما تخلى لحظة عن عروبة تغلغلت فينبض شريانه ،وال خان أو هان بوطنية بقيت عنده أكبر من الطائفة
والطائفية والطوائف ،هي مدرسة الكرامة في السياسة في زمن ق ّل
فيه الرجال ،حمى الله الرئيس سليم الحص وبارك الله بالفيصل.
ناصر قنديل

لماذا يقتلون ( ...تتمة �ص)1
هؤالء وحلفاؤهم أن السوريين قد حسموا خياراتهم إلى جانب قائدهم الذي
ال تلين له قناة في الدفاع عن وطنه والصمود في وجه أعداء الوطن واألمة؟ ألم
ي َر هؤالء قائد سورية وهو يزور جنوده في جوبر بعد أن زارهم في مواقع كثيرة
أخرى في شكل معلن أو غير معلن ،وهو واحد منهم ،ويعيش بينهم ،ويأكل معهم
من طعامهم ،ويشد على أياديهم ويطمئنهم على مستقبل وطنهم وعائالتهم؟ على
هؤالء جميعاً ،أن يدركوا أن أموالهم وحتى كل أموال أصدقائهم من داعمي اإلرهاب
لن تنفعهم في إركاع سورية .ألم يقتنع هؤالء كما اقتنع أسيادهم في الغرب ،أن
دمشق عصية على االستسالم ألنها ال تقبل الخضوع لغا ٍز ولمجرم وتكفيري،
ألن جيش سورية البطل الذي يقف خلفه شعب عظيم يسانده حتى تحقيق
االنتصار ،لن يقبل باالستسالم وال بالعبودية للمال المسموم وهيمنة األعداء؟
إن دم السوريين دم طاهر وسيتحمل كل من يهدر هذا الدم من أع��داء سورية
كالوهابيين و«اإلخوان المسلمين» و«القاعدة» و«داعش» ورعاة هؤالء مثل رجب
طيب أردوغان وقتلة آخرين في باريس ولندن وواشنطن ،مسؤولية ما تقترفه
أياديهم وخزائنهم من جرائم .إن دم السوريين ،كل السوريين ،سيبقى في أعناق
هؤالء أمام التاريخ وأمام عائالت هؤالء وأطفالهم .ولن يغفر هؤالء تمويل العائلة
السعودية لإلرهاب وتسليح القتلة مهما طال الزمن.
باألمس فقد لبنان قامة وطنية كبرى دافعت عن العروبة وحملت راية األخ ّوة
السورية – اللبنانية إلى آخر رمق في حياته .فقدت أمتنا رئيس وزراء لبنان
األسبق عمر كرامي ال��ذي م ّثل وعائلته رم��زا ً نبيالً من رم��وز أمتنا ال��ذي وقف
كما وقفنا ضد «إسرائيل» وضد اإلره��اب ومع وحدة األمة العربية والعالقات
التاريخية بين شعبينا في سورية ولبنان .ورحيل هذا الزعيم الوطني سيذكرنا
دائما ً بوحدة الهدف والقضية وبأن قادة أمتنا ليسوا كلهم سعوديين أو إرهابيين،
وبأن الرماح يجب أن توجه دائما ً نحو العدو المشترك ألمتنا وهو «إسرائيل» .هو
الزعيم الذي دعم المقاومة ووحدة البندقية ولم يتآمر عليها كما تتآمر السعودية
وغيرها من عمالء في لبنان وخارجه .ونحن على ثقة بأن لبنان الشقيق الذي
يقاوم «داع��ش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة» وأعالم هؤالء السوداء بما في
ذلك في مدينة الشهيد كرامي ،طرابلس الشام ،سيستمر في نهجه لتعزيز وحدة
الشعب اللبناني وتالحمه مع أشقائه في سورية لمكافحة العدو الواحد ،ولتعزيز
صمودنا المشترك وبما ينعكس على دور بلدينا الشقيقين الحضاري واإلنساني.

د .فيصل المقداد

جنبالط يريد ( ...تتمة �ص)1
المتد ّرجة .وكان جنبالط قبل ذهابه إلى األقصر في مصر ،استأذن من متابعيه
على «تويتر» ،واعدا ً بالعودة مع العام الجديد.
وليس من دون خلفيات أن يختار جنبالط مصر لقضاء إجازة عيد رأس السنة
فيها ،فهذه إشارة من البك إلى القاهرة بأنه يساند مجهودها لدعم السياحة في
وجه محاوالت اإلرهاب ضربه .إضافة إلى رسائل أخرى كثيرة يرغب جنبالط
في هذه الفترة في إيصالها إلى مصر العائدة إلى دوره��ا العربي واإلقليمي.
ويبدو أنّ النائب وليد جنبالط  -ودائما ً بحسب مصادر قريبة منه  -بدا يمهد
المسرح السياسي الدرزي لكي يصبح جاهزا ً ألن يؤدي نجله تيمور جنبالط فوقه
مشهد الزعيم الجديد للمختارة .وليست حملة الوزير وائل أبو فاعور ض ّد الفساد،
في بعض جوانبها األساسية بعيدة من هذا المعنى .فأبو فاعور داخل الحزب
االشتراكي يعتبر من بيئة الشباب التقدمي الذي كان يترأس منظمته في الحزب،
وعليه فإنّ نجاحاته الوزارية تج ّير داخل الحزب لمصلحة تقوية رصيد جيل
الشباب الجديد الذي يمثله ،وعلى رأسهم تيمور جنبالط.
ويريد جنبالط من خالل نموذج أبو فاعور المكافح بجرأة ض ّد الفساد لفت نظر
الواقع السياسي اللبناني بعامة ،وضمنه الشريحة الدرزية ،إلى أهمية دور جيل
الشباب الجديد داخل الحزب التقدمي االشتراكي .ومن خالل ذلك يريد تسليط
الضوء على نجله تيمور بوصفه واحدا ً منهم بل زعيما ً لهم.
غير معروف حتى اآلن ما هو السيناريو الذي سيعتمده جنبالط األب لتنصيب
«األمير الجنبالطي الثالث» ،على رغم وجود كالم يفيد أنه سيحاكي ما فعله
النائب سليمان فرنجية الذي ق ّرر االنسحاب من النيابة ليحل مكانه نجله ،ليبدأ
األخير من داخل الندوة البرلمانية مراكمة تجربته السياسية في الزعامة كوريث
آلل فرنجية في منطقته.
ينتظر أن يتف ّرغ جنبالط األب لمزاولة منصب رئيس الحزب التقدمي االشتراكي،
أو باألحرى هندسته من جديد ليكون على قياس تيمور ورفاقه الشباب وعلى
رأسهم وائل أبو فاعور.
وتلخص هذه المصادر ك ّل هذه الصورة اآلنفة بالقول إنّ كلمة س ّر بدء مرحلة
تيمور موجودة في صورة الحراك الذي يقوم به الوزير وائل أبو فاعور على جبهة
مكافحة الفساد .فجنبالط األب ،يريد لفت األنظار إلى وجود جيل شاب إصالحي
في الحزب ،ونموذجه أبو فاعور أما زعيمه فهو تيمور.
وتضيف هذه المصادر ان ثمة جيالًكامالًداخل الحزب التقدمي االشتراكي سوف
تغرب شمسه خالل عام  ،2015لمصلحة جيل شاب من عمر تيمور :أكرم شهيب
وغازي العريضي وشريف فياض وآخرون سوف يبتعدون بالتدريج من الضوء،
وسوف ينظم لهم البك تكتيكات انسحابهم السلس من الحياة السياسية.
وبالنسبة إلى البك ،فإنّ المطلوب قليل من المشاكل الدرزية خالل فترة توريث
يفسر لماذا جرى
تيمور وكثير من تكتيكات االحتواء التي تسبق اإلبعاد .وهذا ما ّ
ح ّل الخالف بين البك والعريضي على هذا النحو الذي تنطبق عليه مقولة المثل
الشعبيّ :
«كف الش ّر» ،وبشكل أعاد األمور إلى عالقة معقولة بين الرجلين ،وذلك
بانتظار ترتيب ك ّل البيت الدرزي على قياس تيمور بك.
يبقى القول  -بحسب المصادر عينها  -إن عملية التوريث داخل المختارة هذه
المرة ،تجرى في ظروف معقدة ،نظرا ً إلى أنّ ك ّل مقوالت الثبات السياسي على
مستوى زعامات عريقة ودول وبيتوتات سياسية تمود تحتها األرض ،ليس فقط
في لبنان بل في المنطقة كلّها .وهذا ما يجعل جنبالط يسرع وتيرة نقل الزعامة
منه إلى تيمور اآلن ،بل أمس لو أمكن ،قبل الغد.

