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تتمات
الأ�سبوع الأخير من ال�شهر الأول ( ...تتمة �ص)1

العسكري للجيش اليمني على حاله ،واالنشقاقات في
الجيش اليمني تعيد للذاكرة ما كانت تبثه الفضائيات
نفسها عن انشقاقات في الجيش ال��س��وري ،تبين في
النهاية أنها ال تتعدى شراء بعض الرتب التي عجزت عن
ضم مرافقيها إليها وهي تنضم للحرب السعودية.
ال��م��ش��ه��د ال��م��ي��دان��ي م��س��ق��وف ب��ال��ف��ش��ل السعودي،
خ�ل�اص���ة ح��س��م��ه��ا ال��س��ي��د ن���ص���رال���ل���ه ،وال��ح��وث��ي��ون
يستمهلون ال���رد ،وم��ا بين أيديهم ك��اف للقيام بذلك،
فالصبر العظيم ،كما وصفه م���رده ،لفتح ال��ب��اب أمام
اقتناع سعودي يبدو متأخرا ً وفقا ً لكالم السيد ،بأن ال
جدوى من مواصلة الحرب ،وال أمل يرتجى من تحسن
أوض���اع الميدان لصالح أه���داف ال��ح��رب ،س��واء لجهة
تثبيت منصور ه���ادي ،الرئيس المستقيل والمنتهية
واليته ،وه��و ما يبدو أن السعودية تقتنع باستحالته
عبر االستعانة بتعيين رئيس ال����وزراء السابق خالد
بحاح نائبا ً للرئيس ،وتهيئته لدور مستقبلي مفتوح على
فرص التسويات السياسية ،أو لجهة فرض السيطرة
على المدن الرئيسية في اليمن لصالح حلفاء السعودية،
خصوصا ً عدن وصنعاء ،وهو ما يبدو صعب المنال،
واألمل بتحققه يضعف كل يوم.
الواضح من خطاب السيد نصرالله ،أن المهلة ليست
مفتوحة ،وأن للصبر العظيم حدوداً ،وأن الطمع بالمال
السعودي لممارسة فضيلة الصمت ل��م يعد مقبوالً،
داع��ي��ا ً ك��ل م��ن ف��ي العالمين ال��ع��رب��ي واإلس�لام��ي إلى
صرخة «كفى» للسعودية ،لوقف الحرب العبثية التي ال
جدوى منها ،ووقف احتضان الجماعات التكفيرية التي
كانت من ثمار الفكر الوهابي الحاكم في السعودية،
ملتفتا ً ن��ح��و ال��ذي��ن ي��راه��ن��ون مسترعين م��ن��ذ البداية
على نصر عاصفة الحزم ،سواء في لبنان أو خارجه،
بالدعوة لتذكر ما قالوه في ح��رب تموز  ،2006وما
راهنوا عليه في سورية ،التي بنوا حساباتهم المتسرعة
على سقوطها ،وهو السقوط الذي لو حدث لتغير وجه
المنطقة لحساب «إس��رائ��ي��ل» ،ليرسم السيد نصرالله
معادلة «شكرا ً لسورية» مجددا ً كما في الثامن من آذار
 ،2005ألن صمودها هو الذي حفظ خط المقاومة،
ومنع من سيطرة التكفير وانتشار المذابح والفتن.
في لبنان ،ثنائية تبدو مرشحة لالستمرار ،تصعيد
في االصطفاف على ضفتي حرب اليمن ،كما في بدايات

الحرب على سورية ،مع فارق الحرص المتبادل على
مواصلة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل،
م���ن ج���ه���ة ،وت��ح��ص��ي��ن ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي وال���وض���ع
األمني كي ال يتأثرا سلبا ً بمناخ التصعيد السياسي
واإلع�لام��ي ،بينما تصدر المشهد الحكومي ،التعثر
في ملف الموازنة ،وفي المشهد األمني تقدمت قضية
العسكريين المخطوفين خطوة إل��ى األم��ام على رغم
الضباب الكثيف الذي تنثره تصريحات «جبهة النصرة»
السلبية تجاه التفاوض ،بعدما أعلن المدير العام لألمن
العام أمام وفد نقابة الصحافة أن التفاوض يتقدم وأن
طريق الحل يبدو سالكاً.

الرد اليمني بات قطعيا ً

أك��د األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنّ
«اليمنيين لم يذهبوا حتى اآلن إلى خياراتهم الحقيقية ولم
يقوموا بأية خطوة بعد ،والشعب اليمني يرتب أموره الداخلية
من دون أن يتحرك أمام السعودية التي وصلت إلى آخر الخط،
وهناك بعد العملية البرية ،فهل لدى السعودية القدرة على
ذلك»؟
وش���دّد خ�لال كلمة ل��ه ف��ي «مهرجان التضامن وال��وف��اء
وصرخة الحق في وجه السلطان الجائر» على أنّ هناك فشالً
معنويا ً وتهيّبا ً من االستحقاقات المقبلة ل��دى السعودية
والحرب الجوية ال يمكن أن تشكل ردعاً ،مشيرا ً إلى أنّ الجيش
السعودي أنفق عليه مليارات ال��دوالرات ،وعندما أتى وقت
الج ّد في مقابل شعب معروف في إمكاناته وظروفه فهو يخاف
الدخول في حرب ض ّد هذا الشعب».
ولفت إل��ى «أنّ عاصفة ال��ح��زم تستخدم نفس المنطق
اإلسرائيلي في غزة لتبرير ارتكاب مجازر في اليمن ،فالحصار
والقتل والحملة اإلعالمية في اليمن تشبه ما جرى في حرب
تموز عام .»2006
وشكر سورية لعدم خضوعها أمام الجماعات التكفيرية،
ولفت إلى أنّ اإليرانيين سعوا منذ سنوات إلى الحوار مع
السعودية ولكن السعودية هي التي تكابر ألنها تعتبر نفسها
فشلت في سورية والعراق ولبنان وتريد البحث عن نجاح قبل
الذهاب نحو التفاوض وذلك عبر قتل الشعب اليمني وسحق
عظام المدنيين».
ونصح السيد نصر الله «بعض الناس في لبنان أن ال يحتفلوا
بنصر عاصفة الحزم من اآلن وأن ال يتس ّرعوا في الحسابات
بل أن ينتظروا وقد راهنوا على سقوط النظام في سورية بعد
شهرين وهذه السنة الخامسة ،وفي نهاية المطاف كما في
المسألة السورية أيضا ً في المسألة اليمنية أن يحتفظ كل منا
برأيه مع المحافظة على األخالق وأن نعمل سويا ً وأن نحيّد
لبنان وعدم نقل الصراع في الموضوع اليمني إلى لبنان».

ثقة مطلقة بهزيمة السعودية

وفي السياق ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ السيد
نصر الله ع ّرى السعودية تعرية غير مسبوقة منذ إنشاء هذه
الدولة» .وأوض��ح لمن ال تزال الغشاوة على عينيه ،حقيقة
الدور السعودي في الحرب األهلية اللبنانية منذ أربعين عاماً،
حين كانت الرياض تدفع األموال لكال الفريقين ليتقاتال ويد ّمرا
لبنان ،األمر الذي فتح لها الباب لدخول بيروت.
وذكر السيد بشكل موضوعي وموثق ،بدور الرياض في
سورية وما اقترفته من قتل ودمار ،وفي العراق من اجتثاث
التاريخ ،وصوال ً إلى جرائمها في البحرين واليمن.
وأشارت المصادر إلى «أنّ السيد نصر الله لم يفصل في
موضوع قرار مجلس األمن كثيراً ،لكنه أرسل برقيات سريعة
حول المسارات المستقبلية لألزمة اليمنية ،وبدا واضحا ً في
مواقفه أنه ال يثق بمجلس األمن ،وال يثق بجدوى االستمرار في
القصف الجوي ،وبعقم التفكير بالحرب البرية».
ولفتت المصادر إلى «أن السيد نصر الله أبدى ثقة مطلقة
بالشعب اليمني ،وح��رص على نصح السعودية أن توقف
عدوانها حقنا ً للدماء ،متوقعا ً أن ترضخ للمفاوضات بغير
شروطها وأن تعود إلى رشدها ال سيما أن الخليج على عتبة
التحوالت ،لكنه رأى أن ذلك ليس قريباً».
ولفتت المصادر إلى أنّ السيد نصر الله أعاد تأكيد تحييد
لبنان وعدم نقل النار إليه ،ودعا  14آذار إلى عدم بناء مواقفهم
على أوهام ،وذكرهم بمواقفهم من األزمة السورية ومن حرب
تموز».

الحريري :نصر الله على خطى خامنئي

ولم يكد السيد نصر الله ينهي خطابه حتى انتفض رئيس
تيار المستقبل سعد الحريري مغ ّردا ً عبر تويتر« :إنّ األمين
العام لحزب الله على خطى المرشد األعلى للجمهورية
اإلسالمية علي خامنئي» .وأكد أنّ التصعيد المتواصل لحزب
الله لن يستدرجهم إلى مواقف تخ ّل بقواعد الحوار والسلم
األهلي .وقال« :إذا كانت وظيفتهم تدفعهم للتضحية بمصالح
لبنان كرمى ألهداف الحوثي ،فإنّ المسؤولية تفرض علينا
عدم االنجرار وراء ردود أفعال مماثلة».

الكتائب لم نراهن
على سقوط النظام السوري

ف��ي المقابل أك��د مصدر ق��ي��ادي ب��ارز ف��ي ح��زب الكتائب
لـ«البناء» أن الكتائب لم يراهن يوما ً على سقوط النظام
السوري ،وفي الوقت نفسه لم يراهن على انتصاره» .وشدد
المصدر على «أننا ال نعتبر كالم السيد نصر الله على بعض
الناس في لبنان أن ال يحتفلوا بنصر عاصفة الحزم من اآلن
وأن ال يتسرعوا في الحسابات» ،موجها ً لنا على اإلطالق».

الوطني الحر لن يتراجع
عن موقفه واالستقالة ليست بعيدة

وفي الشأن المتصل بالموازنة ،بدأ وزير المال علي حسن
خليل أمس لقاءاته مع رؤساء الكتل السياسية لمعرفة مدى
استعدادها للموافقة على تضمين الموازنة تكاليف السلسلة
على أن يحمل اإلجابة لمجلس الوزراء الثالثاء المقبل ،واستهلها
بلقاء رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون في
حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
كما زار خليل رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة .ولفت خليل
إلى «السيناريوات المفترضة ،ومنها ،ضم كلفة سلسلة الرتب
والرواتب إلى مشروع الموازنة والتزام إقرار هذه السلسلة في
الجلسة نفسها المخصصة لمناقشة الموازنة».
وأوضحت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ«البناء»
«أن العماد ميشال عون لن يتراجع عن موقفه الرافض بق ّوة
التمدي َد للقادة العسكريين واألمنيين تحت أي ظرف» ،الفتة
إلى حركة اتصاالت واسعة تجري داخل التيار ومع المعنيين
التخاذ القرار المناسب الذي لن يكون بعيدا ً عن االستقالة في
حال تم السير بالتمديد».
وإذ أشارت المصادر إلى «أن فريق  8آذار لم يحدد قراره
من ملف التعيينات» .رأت «أن ما ينطبق على رفض «التيار
الوطني الحر» التمديد لمجلس النواب ينسحب على موضوع
التمديد للقادة األمنيين» .وأك��دت المصادر «أن األم��ر ليس
شخصيا ً مع أي من القادة األمنيين وأن تصوير المسألة أن
العماد ميشال عون يريد العميد شامل روكز قائدا ً للجيش هو
تشويه للصورة على رغم أن روكز هو ضابط كفوء وله الحق
في هذا المنصب».

 48صاروخ ميالن

إلى ذلك ،يتسلم الجيش بعد غد االثنين في القاعدة الجوية
في مطار بيروت ال��دول��ي 48 ،ص��اروخ �ا ً من ن��وع «ميالن»
مضادة للدروع من ضمن هبة الثالثة مليارات دوالر .وأكدت
مصادر عسكرية لـ«البناء» «أن فرنسا شطبت بالكامل،
بناء على الرفض اإلسرائيلي قائمة األسلحة المقدمة من
قيادة الجيش والتي تشمل منظومة رادار تغطي كل مساحة
لبنان وصواريخ دفاع جوي كروتال وصواريخ للمستويات
المتوسطة والمنخفضة ،وطيارات من دون طيار قادرة على
حمل الصواريخ ،وأجهزة اعتراض وتشويش راداري ومنظومة
رادارية شاطئية للسواحل تغطي حوالي  30كلم فوق سطح
ال��م��ي��اه ،وهليكوبتر ع��ادي��ة وحاملة ص��واري��خ ومنظومة
أجهزة تمكن لبنان من بناء منظومة قيادة وسيطرة ميدانية
ولوجيستية متطورة».
وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «عدم سماح الجيش
لإلرهابيين بالتسلل إلى أي قرية أو بلدة لبنانية تحت أي ظرف
من الظروف» ،مشيرا ً إلى أن «ورشة تسليح الجيش وتدريبه من

 يقع السعوديون وجماعاتهم ،بعدخطاب السيد في مهرجان التضامن
مع اليمن ،في خطأ مواصلة الخطأ،
فيتحدّثون عن التصعيد ،وي��رون أنّ
السيد رفع السقوف ،كأنهم لم ينتبهوا
إلى شيء في الخطاب ،الذي يبدو أنه
مبني على دراسة عميقة لسيكولوجيا
ّ
التلقي السعودي للخطاب ،فيثير نقاط
الهستيريا ب��وع��ي ودراي����ة ،ويتحكم
بمسارات حربه النفسية واإلعالمية،
وي��س��ت��درج��ه��م إل���ى ج��ول��ة ث��ان��ي��ة لها
م��ه��م��ة ت��غ��ط��ي��ة ف��ت��رة ال��ص��ب��ر الحوثي
التي أشار إليها الخطاب ،وفتح الباب
لمهلة ال��ت��ج��اوب ل��ل��ح��ل��ول السياسية
ق��ب��ل أن ي��أت��ي وق���ت ال م��ك��ان ف��ي��ه إال
للتصعيد ،فما فعله السيد ه��و شرح
وتفسير للمواقع وال��م��واق��ف ،وليس
أي نوع من التصعيد ،فمن يصف
فيه ّ
ال���ح���رب ب��ح��رب س��ع��ودي��ة أميركية،
وإض��اف��ة ص��ف��ة األم��ي��رك��ي��ة ه��ن��ا أقرب
إل��ى تم ّن س��ع��ودي ،وليست بالنسبة
إليهم تهمة وال تصعيدا ً وال إس��اءة،
بينما يتجنّب وصفها بـ«اإلسرائيلية»،
ف��ك��أن��ه ي���ري���د إب���ق���اء ال���ب���اب مفتوحا ً
ل��ل��ت��راج��ع ال��س��ع��ودي ،بينما ل��دي��ه من
ال��ت��ص��ري��ح��ات وال��م��واق��ف السعودية
و«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» م��ا ي��ك��ف��ي لوصفها
ب��ح��رب «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ب��أي��د سعودية،
وم���ن ال ي��ت��ط�� ّرق إل���ى ط��ب��ي��ع��ة النظام
السياسي السعودي وعالقته بشعبه
وم��ك�� ّون��ات��ه ،وال يضع مصير النظام
على الطاولة ،ال يكون قد كسر الجرة
كما يقولون ،وال يكون «غاضبا ً خالفا ً
لعادته» كما يتذاكى المتذاكون ،بل هو

لحروب السعودية بمفهوم أمن قومي
عربي ،أو دفاع عن مذهب ،بل حروب
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ض�� ّد ك�� ّل م��ن ي��رف��ع لواء
ال��ح��رب ع��ل��ى «إس��رائ��ي��ل» ،ليصل إلى
معادلة ،وطالما «إس��رائ��ي��ل» موجودة
في ح��رب اليمن فسنكون حيث يجب
أن نكون ،وطالما الحرب لتحييد اليمن
من الصراع مع «إسرائيل» ،فهي حرب
ع��ل��ى ال��م��ق��اوم��ة ب��ال��وك��ال��ة والواسطة،
وال��م��ق��اوم��ة س��ت��خ��وض��ه��ا بطريقتها،
رضي من رضي وغضب من غضب،
لكن السيد لم يقل شيئا ً من ه��ذا ،فهو
يقول طالما أنّ الحوثيين لم يستعملوا
ما بيدهم من أوراق قوة ألنهم يمنحون
السعودية فرصة التراجع المش ّرف،
وهم الخط األول في االشتباك فلماذا
يزج باالحتياط االستراتيجي والحرب
ّ
ال ت��ح��ت��اج إل���ي���ه ،ورب���م���ا ل���ن تحتاج،
والمرحلة ال تزال فتح األبواب الخلفية
لتراجع السعودية عن حربها.
 بعض اللبنانيين العبون ثانويونفي هذه المواجهة ،يهبون وينتفضون
م��ن دون ان��ت��ب��اه ،وم���ن دون تدقيق،
لمجرد أنّ هناك من قال لهم إنّ المطلوب
ر ّد ن���اري ع��ل��ى ال��س��ي��د ،فيستعجلون
ويراكمون كمية من التعابير الثقيلة،
يظنون أنها ح��رب إع�لام��ي��ة ،أو حرب
نفسية ،بينما سيد الحرب اإلعالمية
يتبسم وه���و ي���رى حربه
وال��ن��ف��س��ي��ة،
ّ
تسير وفقا ً لما رس��م لها ،وه��و يقول
ب��دالً م��ن ل��ك�� ّل م��ق��ام م��ق��ال كما ق��ال في
خطابه ،لك ّل حادث حديث ،ولك ّل ساعة
مالئكتها وسوف نرى!...
ناصر قنديل

حرب تدمير ( ...تتمة �ص)1
فكرة تدمير المخيمات وتشريد أهلها في جهات األرض
األربع هي فكرة مرتبطة أساسا ً بمشروع القضاء على «حق
العودة» أحد ابرز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
للتص ّرف ،وه��و الحق ال��ذي يرفضه الكيان الصهيوني،
بل يعجز ،عن االعتراف به ،كما يستحيل على المفاوض
الفلسطيني التنازل عنه.
في ه��ذا المشروع تتعدّد أسباب التدمير لكن الهدف
واحد ،سواء كان الفاعل واضحا ً وجل ّيا ً كما كانت الحال مع
مخيم النبطية حيث افتتح العدو الصهيوني مباشرة حربه
لتدمير المخيمات ،لتستكمل تلك الحرب أدوات أخرى بذرائع
مختلفة ،فتبدأ هجرة جديدة للفلسطينيين من مخيماتهم بعد
هجرتهم األولى من ديارهم وبالدهم.
وهنا ،أستحضر أيضا ً كالما ً للرئيس الخالد الذكر جمال
عبد الناصر بعد سنوات من ثورة « 23يوليو»  1952حين
ق��ال« :إن تصفية القضية الفلسطينية ال تتم إال بتصفية
الشعب الفلسطيني ،ألن��ه ما دام هناك شعب فلسطيني
ستبقى القضية الفلسطينية».
ولع ّل ما نشهده اليوم من تدمير للمخيمات في لبنان
وسورية يهدف بوضوح إلى إغالق كل السبل أمام الشعب
الفلسطيني كي ال يبقى أمامه سوى الهجرة عبر التهريب في
مراكب يبتلع معظمها البحر ،أو عبر تأشيرات سفر باتجاه
واح��د من سفارات دول بعيدة تتعهد حكوماتها تشتيت
الشعب الفلسطيني فيما يبدو أنها تساعده.
إنّ إع��ادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان ،واستعادة
مخيم اليرموك ،وغيره من مخيمات الشتات في سورية،
ألهله وسكانه وعودتهم إليه ،وتحصين مخيمات لبنان،
ال سيّما مخيم عين الحلوة ،أكبر مخيمات لبنان ،من أي
عبث أو اختراق يؤدي به إلى كارثة شبيهة بالكوارث التي
سبقت ،يجب أن تصبح اليوم على رأس مهام وأولويات
كل القيادات والمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية،
عبر خطة ط��وارئ أمنية واجتماعية واقتصادية وتربوية

رومية إلى الواجهة مجددا ً

أم��ن��ي��اً ،ع��اد م��ل��ف س��ج��ن روم���ي���ة إل���ى ال���واج���ه���ة مع
احتجاز الموقوفين اإلسالميين ع��ددا ً من العسكريين في
المبنى «د» وان��دالع الحريق في الطابق الثاني من المبنى
«د» ،ج��راء حرق السجناء الفرش واألمتعة .إال أن الدفاع
المدني تم ّكن من إخماد الحريق .وفي السياق أ ّكدت مصادر
أمنية أن األولوية هي إلطالق العسكريين على أن يتم في
ما بعد معالجة الوضع ككل ،مشيرة إلى «أن مجموعة من
القوة الضاربة تمكنت من إنهاء حال التمرد حيث عملت على
تمشيط المبنى ومالحقة السجناء الذين قاموا بحرق الفرش
واألمتعة ،وحطموا الكاميرات داخل المبنى» .وأك��د وزير
الداخلية نهاد المشنوق ،في تغريدة له عبر «تويتر»« ،أن
الوضع تحت السيطرة ولن يعود السجن إلى سابق عهده من
الفوضى مهما كان الثمن».

النصرة :ال صحة عن
أجواء ايجابية في المفاوضات

وفي سياق آخر ،قابلت عائلتا العسكريين المخطوفين لدى
«جبهة النصرة» سليمان الديراني وعباس مشيك ،ابنيهما،
يرافقهما الشيخ مصطفى الحجيري .وأكدت زهراء مشيك زوجة
عباس مشيك لـ«البناء» أن العسكريين بصحة جيدة» ،ناقلة
استياءهم من طريقة تعاطي الحكومة مع ملفهم ،ال سيما أن 9
أشهر مضت على خطفهم ،والحكومة لم تفعل شيئا ً إلطالقهم».
ولفتت مشيك إلى «أنهم تبلغوا من عناصر جبهة النصرة
أمس أن ال صحة لما يتردد عن أجواء ايجابية إلطالق سراح
العسكريين وان ال مفاوضات على اإلطالق».
في حين وضع رئيس لجنة أهالي العسكريين الرهائن
ل��دى «داع���ش» و»النصرة» حسين يوسف في حديث إلى
«البناء» كالم جبهة النصرة في إطار االبتزاز والضغط على
الحكومة ،مشيرا ً إلى «أن وفد من األهالي سيلتقي النائب وليد
جنبالط والوزير وائل أبو فاعور العاشرة من صباح اليوم في
المختارة» ،معربا ً عن تفاؤله بحركة المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم والدخول القطري – التركي الجديد على
خط المفاوضات لترتيب األوض��اع» .وكان إبراهيم أكد «أنّ
المفاوضات لإلفراج عن العسكريين على الطريق الصحيح»،
رافضا ً تحديد مواعيد إلتمام العملية.

�صون اال�ستقالل ( ...تتمة �ص)1

لو �أراد ال�س ّيد ( ...تتمة �ص)1
في غاية الدقة في حساب ك ّل كلمة وك ّل
نقطة وك�� ّل فاصلة في الخطاب ،وهو
مسيطر على سياق حربه اإلعالمية
ويعرف كيف يستدرج خصومه إلى
م��ل��ع��ب رس��م��ه ه���و وي��ت��ح��ك��م بقواعد
ال��ل��ع��ب��ة ف��ي��ه ه��و وح����ده ،وه���و يعرف
ج��ي��دا ً م���اذا ي��ف��ع��ل ،وه��ك��ذا ف��م��ن يرفع
ل��ل��م��رح��ل��ة ع��ن��وان ت���رك ال��وق��ت ليفهم
السعوديون أن ال جدوى من حربهم،
وك��ي ييأسوا م��ن ال��ره��ان��ات الخاطئة
كما ق��ال ،ويستعرض حجم االهتمام
اإلي����ران����ي ب���ال���ح���وار م���ع السعودية
مقابل عنجهية تنتظر نصرا ً يحقق لها
التوازن مع خسائرها ،لينتهي برفع
شعار كفى ،ال يعلن حربا ً مفتوحة مع
السعودية ،بل يرسم سياقا ً تفاوضيا ً
سيكتشف السعوديون أنهم يسيرون
على خطى رسمها لهم وتوقعها لهم،
ويرى جماعات السعودية أنهم كانوا
مج ّرد وقود لحربه اإلعالمية.
 ل���و أراد ال��س��ي��د ال��ت��ص��ع��ي��د لقالب��ب��س��اط��ة ،ت��أس��ي��س��ا ً ع��ل��ى مسؤولية
السعودية عن ك ّل خراب وفساد ،ال أمل
بصالح حال العرب والمسلمين ببقاء
هذا النظام وهو لم يقل ذلك ،ولتساءل
تأسيسا ً على أنّ «إسرائيل» مستفيدة،
أي تتلقى
هل هي فعالً مج ّرد مستفيدةّ ،
األرباح من دون انتباه السعوديين ،أم
ه��ي ش��رب��ك ،أم ه��ي م��ح��رك ،ووص��ل
ل��ل��ق��ول إن ال أم����ل ي��رت��ج��ى بإلحاق
الهزيمة بـ«إسرائيل» من دون هزيمة
ال��س��ع��ودي��ة ،واس��ت��ع��اد م��ن ال��ت��اري��خ ما
يكفي م��ن الشواهد م��ن مرحلة جمال
أي صلة
عبد ال��ن��اص��ر م��ا يكفي لنفي ّ

خالل مساعدات الدول الصديقة ،ناشطة على قدم وساق ،وهذا
دليل واضح على الثقة الدولية بدور الجيش اللبناني وكفاءته
القتالية» .وكان قهوجي تفقد الوحدات العسكرية المنتشرة
على الحدود الجنوبية في منطقة مرجعيون ومحيطها ،حيث
جال على مراكزها األمامية ،واطلع على إجراءاتها الدفاعية
واألمنية للتصدي ألي اعتداء «إسرائيلي» محتمل ،والحفاظ
على استقرار المناطق الحدودية.

متكاملة تحول دون أي اختراق ،كالذي رأيناه باألمس في
مخيم نهر البارد ،أو نراه اليوم في مخيم اليرموك ،وتغلق
كل ثغرة يمكن أن ينفذ من خاللها أعداء فلسطين والعرب
الذين «تفننوا» في الحرب على فلسطين باسم فلسطين،
وفي الحرب على العروبة باسم العروبة ،وفي الحرب على
اإلسالم باسم اإلسالم.
فحين تكون فلسطين البوصلة ،وشعبها مح ّل احتضان
أبناء األمة جميعاً ،يصبح لنا مقياس نقيس بموجبه سالمة
أي موقف أو قرار أو سلوك.
اعتصام أهالي نهر البارد باألمس ال يذكرنا بمظلومية
هذا المخيم المهدم والجريح فقط ،بل يذكرنا أيضا ً بمحنة
كل مخيم آخر ،ال سيّما مخيم اليرموك ،الذي ال يقبل أهله
المتمسكون بحق عودتهم إل��ى دي��اره��م أي منطق يريد
استخدام تدمير مخيمهم ،كممر لتدمير دمشق العاصمة التي
ما تخلت يوما ً عن واجباتها تجاه فلسطين القضية والشعب
والمقاومة.
بل إنّ ه��ذا االعتصام ي ّذكرنا بظلم ال��ح��روب المتنوعة
وظالميتها ،وهي الحروب المفروضة منذ عقود على ناسنا
وجيوشنا وعمراننا ،كما هي حال اليمن اليوم (الذي ال ينسى
اللبنانيون دور أبنائه من شماله إلى جنوبه في الدفاع عن
عاصمتهم بيروت عام  )1982وحيث تدمر مدن وحواضر
وق��رى ومستشفيات وم���دارس ومرافق حيوية وإنسانية،
بذريعة التخلص من جماعة أو تنظيم ،بل كما هي الحال في
ليبيا منذ أن دخلت معادلتها قوات الناتو ،والحال في العراق
منذ أن دخله االحتالل األميركي بدباباته وإفرازاته ومشاريعه.
وبدال ً من أن يكون «العيش المشترك» بين مكونات األمة
هو صيغتها للمنعة والعزة والكرامة واالستقرار واالزدهار،
يصبح «الموت المشترك « هو واقع أمتنا على طريق تفكيك
روابطها ،وتدمير مجتمعاتها ،واجتياح استقاللها وسيادتها،
وتحطيم كل عناصر الوحدة والقوة فيها.

معن ّ
بشور

أعود إلى إبراز هذه الصفحات من تاريخنا التي
يعرفها بشكل خاص أطفال سورية ولبنان ناهيك
عن باقي مواطني هذين البلدين اللذين تربوا
أفسر
على معرفة هذه الحقائق التاريخية ،كي
ّ
خلفية الجشع الذي لم يتراجع من قبل فرنسا
وبريطانيا ،بشكل خ��اص ،لتثبيت وجودهما
االستعماري الشنيع في المنطقة .ويتبلور هذا
األمر من خالل سياسة لم تتغيّر منذ القرن التاسع
عشر وحتى هذه اللحظة ،وربما لقرون مقبلة ،من
قبل االستعمارين الفرنسي والبريطاني تقوم
على التدخل في شؤون هذه المنطقة ليس أليّ
سبب سوى وجود أطماع دنيئة لهما في أرضنا
وثرواتنا .ومن الواضح أنّ هذه المصالح بقيت
نفسها تحت أي نوع من أنواع الحكومات الغربية
سوا ًء كانت عمالية أو محافظة أو اشتراكية أو
يمينية جمهورية أو ديمقراطية أميركية فإنها ال
تتغير ،ويبدو أنها لن تتغيّر!
إنّ هذه ال��دول بشكل خاص هي التي ارتبط
تاريخها في منطقتنا بأكثر األل��وان س��واداً .لم
تتعلم هذه الدول من دروس التاريخ وبخاصة
هزائمها في المنطقة ،حيث انسحب البريطانيون
والفرنسيون من العراق وسورية ولبنان وهم
يج ّرون ذيول الخيبة والهزيمة المريرة بسبب
الثورات التي قام بها أبناء البالد صونا ً ألرضهم
وعرضهم وكرامتهم .وإذا كنا نستذكر في يوم
السابع عشر من نيسان من كل ع��ام ،بل وفي
كل يوم من أيام العام ،أسماء مجاهدينا الذين
قاموا بقيادة النضال ضد الفرنسيين في سورية
مثل قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا
األط���رش ،وص��ال��ح العلي ،وف��وزي القاوقجي،
ويوسف العظمة ،وأحمد مريود ،وحسن الخراط،
وسعيد العاص ،فإننا ال يمكن إال أن نذكر المجاهد
الكبير إبراهيم هنانو ال��ذي اتخذ من الشمال
الغربي ال��س��وري أرض���ا ً للنضال والتضحية.
والمجاهد إبراهيم هنانو نفسه هو ال��ذي كان
الهدف الرئيسي أخيرا ً لقطعان اإلرهابيين التي
دخلت مدينة إدل��ب وتوجهت ف��ورا ً إلى التمثال
الذي يخلد التاريخ المشرف لهذا المجاهد ،وكانت
أول جريمة ينفذونها هي تدمير تمثال هذه الهامة
الوطنية واإلنسانية الكبيرة ،األمر الذي يدل على
أن حقد الفرنسيين الذين دعموا وقدموا التمويل

دعوة حضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي شركة «اللبنانية لالعالم» ش.م.ل
بعد التحية،
يتش ّرف مجلس ادارة الشركة «اللبنانية لالعالم» ش.م.ل بدعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي الشركة المدعوة لالنعقاد يوم االثنين الواقع في 2015/ 5 / 4
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مكاتب الشركة الخاصة
الكائنة في مبنى محطة الـ  OTVالتلفزيونية في سن الفيل ،الطريق
العام ،بيروت ،لبنان وذلك للبحث والتداول في جدول االعمال التالي:
تالوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس االدارة.
المصادقة على حسابات السنة المالية  2013كذلك على الميزانية
العمومية والبيانات المالية وحساب االرباح والخسائر والموافقة على
جميع االعمال التي قامت بها الشركة خالل السنة المالية المذكور.
تخصيص االرباح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية
في . 2013/12/31
المصادقة على اعمال مجلس االدارة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس
االدارة عن جميع االعمال التي قاموا بها خالل السنة المالية .2013
اعطاء التراخيص المنصوص عنها موجب المادتين  /158/و/159/
من قانون التجارة اللبناني.
التجديد لمحامي الشركة ولمدقق الحسابات.
امور ومسائل اخرى متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.
آملين تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس االدارة – المدير العام
روي هاشم

والتسليح لهذه المجموعات اإلرهابية ما زال
قائما ً حتى يومنا هذا .لقد كنا نتحدث عن نقلة
من االستعمار القديم إلى االستعمار الجديد ،إال
أن الذي اتضح خالل مواجهات سورية األخيرة
مع أعدائها للحفاظ على استقاللها وسيادتها هو
أن االستعمار هو االستعمار وقديمه ال يختلف
ع��ن ج��دي��ده .واألم���ر ال��ذي أصبح اآلن واضحا ً
لجميع السوريين هو أن نوايا فرنسا لم تختلف
منذ دخول غورو إلى سورية بتاريخ  /24تموز -
يوليو عام  1920وحتى اآلن سوا ًء كانت فرنسا
يقودها اليميني ساركوزي أو االشتراكي هوالند.
لقد حصل الكثير من دول العالم على استقالله
وارتفع عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة من
حوالى خمسين بلد عندما تم تأسيس المنظمة
الدولية في عام  1945إلى مئة وثالثة وتسعين
بلدا ً اآلن ،إال أن ذل��ك ال يعني إطالقا ً أن الكثير
من دول العالم قد حصل على استقالله الناجز.
فبعض الدول ما زالت مكبلة بقيود أطلقوا عليها
اتفاقات مع ال��دول االستعمارية وم��ا زال��ت في
كل ما تقوم به تعود إلى مرجعياتها في الغرب
التخاذ القرار إزاء أوضاعها الداخلية أو عالقاتها
اإلقليمية وال��دول��ي��ة وسياساتها االقتصادية
واالجتماعية .فهل يمكن على سبيل المثال،
اعتبار السعودية وتركيا بلدانا ً مستقلة؟ بل
وهل يمكن اعتبار بعض الدول الغربية بما فيها
تلك الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مستقلة
ف��ي عالقاتها م��ع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا
والواليات المتحدة أو بشكل أساسي في عالقاتها
الفضائحية مع «إسرائيل»؟
إن الحرب اإلرهابية االستعمارية المعلنة
على سورية هي أوضح دليل على أن العالم لم
يتخلص حتى اآلن وال حتى زمن مقبل قد ال يكون
قصيرا ً من االستعمار ونواياه المبيتة ضد دولنا
النامية .ونعترف أن ال��دول االستعمارية قد
راهنت على أن مستعمراتها ستعود إليها صاغرة
طائعة ،إال أن صبر دول استعمارية مثل فرنسا
لم يطل وه��ا نحن نراها تتابع بشكل أو بآخر
مصالحها االستعمارية سوا ًء في الشرق األوسط
أو أفريقيا أو آسيا أو حتى في أوروبا ذاتها .وإذا
ك��ان البعض يشكك ف��ي م��ا ن��ق��ول ،فإننا نلفت
االنتباه وبشكل محدد إلى ما تقوم به فرنسا في

لبنان وسورية وف��ي مالي وجمهورية أفريقيا
الوسطى والمستعمرات الفرنسية السابقة في
غ��رب أفريقيا .وك��ذل��ك تتصرف بريطانيا في
مستعمراتها القديمة س��وا ًء كانت في األردن أو
شرق أفريقيا أو استعمارها الذي ما زال مستمرا ً
لجزيرة المالفيناس األرجنتينية ف��ي البحر
الهادئ.
إن االس��ت��ق�لال الحقيقي ألي شعب ال يقاس
فقط برحيل ال��ق��وات األجنبية ع��ن أرض���ه ،بل
إن االس��ت��ق��رار يعني ح��ري��ة ال��ق��رار السياسي
واالقتصادي واالجتماعي وتقرير المصير وتأكيد
السيادة وتحرير األرض وتحرر اإلنسان من الفقر
والعوز والجهل .وه��ذا هو ما قامت به سورية
صونا ً الستقاللها وسيادتها وبخاصة بعد عام
 .1970ونظرا ً إلى عدم تهاون قيادة سورية بقيم
ومعاني االستقالل وبالدماء الطاهرة التي سالت
أنهارا ً لتحقيق استقالل سورية عام  1946وعدم
التفريط بنقطة واحدة منها ،فإن سورية تواجه
اآلن معركة الحفاظ على استقاللها .والحفاظ
على االستقالل قد يكون أحيانا ً أصعب من تحقيق
االستقالل ذاته ،ولهذا تتعرض سورية الحبيبة
لهذه الحرب اإلرهابية لحرفها عن موقفها إزاء
قضية العرب المركزية قضية فلسطين والتي
جعلتها سورية بوصلة النضال في نضال العرب
الحديث ،إضاف ًة إلى قرار المستعمر وأدواته وقف
تطور سورية المستقل وال��ذي جعل منها خالل
السنوات العشر األخيرة األنموذج الذي يحتذى
واألمل الذي يتطلع إليه العرب ،كل العرب ،بعين
التقدير واإلعجاب.
ستنتصر س��وري��ة على اإلره����اب وقطعانه
من «داع��ش» و«جبهة النصرة» و«جيش حر»
وتنظيمات ت��زور اإلس�لام بأسمائها وأفعالها،
وستثبت سورية الحالية لكل العالم أن سورية
التي ط��ردت االستعمار الفرنسي قبل تسعة
وستين عاما ً لتحقيق استقاللها وحريتها فإنها
في حربها اآلن على اإلره��اب وداعميه ،بما في
ذلك فرنسا والسعودية وتركيا واألردن ،ستكسب
معركة الحفاظ على استقاللها وسيادتها لما
فيه خير شعبها واألم��ن والسلم واالستقرار في
المنطقة والعالم.

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
المختوم لتلزيم تقديم قطع غيار لزوم
الرصد الجوي في مصلحة األبحاث العلمية
الزراعية.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية –
رياق – البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2015/05/12
فعلى من يهمه األمر الحصول على دفتر
ال��ش��روط الخاص ال��م��ودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة – رياق – البقاع لدى قسم
المناقصات وف��ي محطة الفنار – جديدة
المتن لدى السيد غي ق��اروط ضمن أوقات
الدوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة من
دفتر الشروط خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت��رس��ل ال��ع��روض م��ب��اش��رة باليد الى
ادارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة – رياق – البقاع خالل الدوام
ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن ت��ص��ل ال��ع��روض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل عمارة في  14نيسان 2015
رئيس مجلس االدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 754
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء أسعار لشراء
محوالت شدة توتر متوسط عائدة لخاليا
نوع Merlin Gerin – Fluair 300
لزوم محطات التحويل الرئيسية ،موضوع

استدراج العروض رقم ث4د 8175/تاريخ
 ،2014/8/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/5/15عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
اسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
– امانة السر – الطابق ( 12غرفة ،)1223
مبنى كهرباء لبنان– طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان– ط��ري��ق النهر– الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس وليد لبكي
التكليف 761
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء االسعار ألعمال
هندسة مدنية بغية تركيب مستوعب مجهز
بخاليا توتر متوسط في محطة الحرج
الرئيسية ،موضوع استقصاء االسعار رقم
ث4د 2937/تاريخ  ،2015/3/18قد
م��ددت لغاية ي��وم الجمعة 2015/5/8
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة . 11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على

نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر – الطابق «»12
 المبنى المركزي.بيروت في 2015/4/8
بتفويض من المدير العام مدير الشؤون
المشتركة باإلنابة المهندس وليد لبكي
التكليف 735
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلم المديرية العامة ل�لأم��ن العام
المواطنين اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى
تركيا وجوب التأكد من أن صالحية جواز
السفر ال تقل عن  150يوما ً وذلك تسهيالً
ألمورهم كونه لن يسمح لهم بالمغادرة إذا
كانت صالحية الجواز تقل عن ذلك.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
بيروت في 2015/4/14
رئيس دائرة المطبوعات العقيد رمزي
الرامي
المديرية العامة لألمن العام-مكتب
شؤون اإلعالم  -رقم الهاتف 425704/01
– رقم الفاكس 429074/01
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS

