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حمليات  /تتمات

مديرية �أوتاوا في «القومي»
�ش ّيعت المنا�ضل عماد حمود

تكرم الجعفري
الرابطة ال�سورية للأمم المتحدة
ّ

جبور :ال�سفير ّ
الفذ والمقدام والم�ؤلف والأكاديمي
} دمشق ـ نيرمين فرح

حجار يلقي كلمته خالل التشييع
شيّعت مديرية أوت��اوا في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،المناضل القومي الرفيق عماد محمد حمود
الذي قضى بحادث سير م��ر ّوع .شارك في التشييع إلى
جانب عائلة ال��راح��ل مدير المديرية يوسف الغريب
وأعضاء الهيئة ،وجمع من القوميين واألصدقاء ،وأهالي
بلدة مجدل بلهيص المقيمين في كندا.
وأل��ق��ى عضو المجلس القومي حبيب حجار كلمة
المديرية ،تناول فيها مزايا الراحل ،مشيدا ً بمناقبيته
والتزامه بمبادئ النهضة القومية االجتماعية ،وقال :إنّ
عماد ابن عائلة قومية ،وبلدة شامخة في البقاع األش ّم،
فمجدل بلهيص آمنت بالعقيدة القومية االجتماعية وقدّمت
الشهداء ،وأعطت الوجود الحزبي في الوطن وعبر الحدود
زخما ً وحضوراً ،وساهمت في إعالء مداميك بناء النهضة
الكبرى منذ الشهيدين أحمد حمود وقاسم عواضة ،وك ّل
من ساهم وعمل في صفوف النهضة.
أضاف :لقد لبّى عماد نداء الواجب يوم كان في الوطن

ودافع عن الحزب ووج��وده المعنوي والرمزي في وجه
قوى العبثية والتخلف والتكفير ،فنحن حزب تجمعنا
وحدة الفكر والروح ووحدة الحياة والمصير ،فال حزبية
ضيقة وال مناطقية متناحرة ،وال أصولية جاهلة ،وال
طائفية أو مذهبية ،بل مصلحة وطنية عليا.
وق��ال مخاطبا ً الراحل :لقد تركتنا مبكراً ،كما تركنا
العميد الراحل صبحي ياغي ،وخسارتنا بكما كبيرة وال
تع ّوض ،لكن إرادة الحياة عندنا أقوى ،إذ ال يمكننا مواجهة
إرادة القدر.
واختتم كلمته بتقديم العزاء لألسرة وللقوميين.
وبعد التأبين نقل جثمان الراحل إلى المدافن اإلسالمية
في أوت��اوا حيث ووري الثرى بعد أن أدّى له القوميون
التحية الحزبية.
ونظمت المديرية يوما ً استقبل خالله القوميون وعائلة
الراحل المعزين في مكتب المديرية الذي أمته أعداد كبيرة
من أبناء الجالية والفاعليات االغترابية.

«الن�صرة و«داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
 ف��ش��ل��ت ح������روب االس����ت����ن����زاف األم��ي��رك��ي��ةبواسطة «القاعدة» ،وفشلت خطط الحزام األمني
«اإلسرائيلي» على الحدود س��واء بواسطة «جبهة
ال��ن��ص��رة» ،أو ب��واس��ط��ة العبث ب��ال��م��ك�� ّون ال���درزي
وتوظيفه ،فاألميركي واجه صمودا ً لم يضعه في
وتمسكا ً من الحلفاء
الحسبان للدولة السورية،
ّ
ف��اق التوقع ،بينما اصطدمت «إس��رائ��ي��ل» بميزان
ال��ردع ال��ذي نصبته المقاومة في وجهها ،فارت ّد
األميركيون ف��ي رب��ع الساعة األخ��ي��ر قبيل نهاية
ال���زم���ن ال��ت��ف��اوض��ي ال��م��ت��اح ف���ي ال��م��ل��ف ال��ن��ووي
اإلي��ران��ي ،وبعد االنتكاسات التركية والسعودية
و«اإلسرائيلية» ك ّل في ملف وساحة ،إلى التعاقد
بالمف ّرق مع ف��روع «القاعدة» ،والعنوان :تسهيل
ت��م��دّد «ال��ن��ص��رة» ج��ن��وب وش��م��ال س��وري��ة مقابل
قتال حزب الله وهزيمته في القلمون ،والتعاقد مع
«داعش» بتسهيل دخول قواته إلى الرمادي وتدمر
مقابل وصول ما يلزم منهما إلى القلمون والتع ّهد
بقتال حزب الله ،وفي المقابل قامت «إسرائيل» بعد
التيقن من استحالة تغيير المعادالت بعرض إدارة

العالقة بين المك ّون الدرزي و«النصرة» لمصالحة
وعدم تصادم مقابل تحييد السويداء في الجغرافيا
السورية العسكرية والسياسية ،والمقصود تعطيل
حركة الجيش السوري فيها ومنها وإليها.
 ف��ش��ل «داع������ش» ب��ع��د ف��ش��ل «ال���ن���ص���رة» فيمعارك القلمون ،أسقط في يد أميركا مرة أخرى،
وظهرت المقاومة هذه المرة كقوة دولية عظمى،
وك���ان الفشل األم��ي��رك��ي ال��م��د ّوي ،وف��ي المقابل
جاءت مجازر «النصرة» بحق ال��دروز الموحدين
ف��ي ق��ري��ة ق��ل��ب ل����وزة ف��ي ري���ف إدل����ب م��ن جهة،
والغلبة الكاسحة للتيار الوحدوي بين الدروز من
جهة أخ��رى ،على رغ��م الدسائس «اإلسرائيلية»
والتحريض الجنبالطي ،لتحسم مرة أخرى هوية
الجبل ال��ذي يحمل اسم جبل العرب ،وال��ذي كان
على الدوام صانع بطوالت في حروب االستقالل،
ليسقط في يد «اإلسرائيلي» و«النصرة» وينتصر
الجبل لنفسه ووطنيته وعروبته ووحدة سورية
ومكانة جيشها.
ناصر قنديل

نفير ال�سويداء ( ...تتمة �ص)1
بعد المجزرة انكشفت خديعة «الضمانات» ،وظهرت
حقيقة ساطعة مفادها أنّ اإلره��اب الذي ينقاد بغرائزه
اإلجرامية الوحشية ،هو إره��اب قاتل وه��دّام ،يستهدف
ك ّل السوريين من دون استثناء ،ويستهدف اإلنسان في
المجتمع ،خصوصا ً أنّ مجزرة جبل السماق ليست األولى،
بل سبقتها مجازر وحشية عديدة ،أزهقت أرواح آالف
السوريين.
لقد بات مؤكدا ً أنّ فكرة «الضمانات» لشرائح اجتماعية
سورية معينة ،هي لتعبيد الطريق أم��ام المجموعات
اإلرهابية ومن يقف خلف هذه المجموعات وفي ص ّفها،
الحتالل مناطق سورية جديدة .وأنّ هناك دوال ً معروفة،
شجعت على السير بخديعة
في مقدّمها تركيا ،هي التي ّ
«الضمانات» ،وطبعاً ،العدو الصهيوني ليس بعيدا ً عن
هذه األج��واء ،فهو ك َّثف في اآلونة األخيرة ،الحديث عن
«ضمانات» يقدّمها هو لبعض المناطق السورية ،في
سياق مشروعه الهادف إلى إقامة ح��زام آمن له ،ضمن
األراضي السورية!
تركيا متو ّرطة فعالً في موضوع الضمانات الوهمية،
وهناك أكثر من بلد عربي متو ّرط أيضاً ،وبعض القوى
المحلية انغمست في الترويج لذلك ،مسنودة بوعود هذه
الدول ،فتو ّكلت من دون أن تعقل!
صحيح أنّ تركيا وبعض حلفائها من العربان يديرون
المجموعات اإلرهابية ويقدّمون لها اإلسناد العسكري
وال��دع��م المالي والتسليحي واللوجستي ،ويضعون
لها األه���داف ،هدفا ً تلو اآلخ��ر ،وفقا ً للمخطط الغربي ـ
الصهيوني ،لكن واهم من يعتقد أنّ تركيا ومعها حلفاءها
من العربان يستطيعون لجم وحش اإلرهاب الذي يقتات
من دماء البشر!
وواهم من يعتقد أنّ تركيا ومعها بعض العرب يمكن أن
يصلوا إلى مرحلة منع هذا الوحش اإلرهابي من ارتكاب
القتل والفظائع ،ألنهم هم الق ّتالون ،والعناصر اإلرهابية
المتعدّدة الجنسيات أدوات منفذة مهمتها قطع األعناق
والتمثيل بالجثث.
دماء السوريين المسفوكة في مجزرة قلب لوزة ،أسقطت
خديعة الضمانات الكاذبة ،وعلى وقع هول المجزرة تل ّمس
السوريون الخطر ،وقد تعزز عندهم خيار المواجهة وقرار
الدفاع المستميت عن القرى والبلدات ،ومع هذا الخيار
والقرار ترتسم معالم جديدة في مسار المعركة ،التي

تخوضها الدولة السورية ض ّد اإلرهاب.
مدينة السويداء التي باتت في مرمى ن��ار اإلره��اب
ّ
تتحضر اآلن لمعركة كبيرة ض ّد
بعد سقوط اللواء ،52
المجموعات اإلرهابية .معركة يخوضها الجيش السوري
بجدارة ،مدعّ ما ً بالتفاف القوى وأبناء السويداء حوله ،وقد
ترجم هذا االلتفاف في مؤازرة الجيش السوري الذي أفشل
هجوم المجموعات اإلرهابية على مطار الثعلة العسكري.
في السويداء وجبل العرب ،بدأت تنتشر دعوات يطلقها
مشايخ العقل والفاعليات ،تحث أبناء المنطقة على
التط ّوع في الجيش لمحاربة المجموعات اإلرهابية ،وهذه
خطوة مهمة لها أكثر من داللة ،وهي تستبطن موقفا ً حازما ً
وحاسما ً برفض قيام أيّ تشكيل يحمل هوية طائفية أو
مذهبية من خارج سلطان الدولة السورية ،طالما أنّ هناك
جيشا ً سوريا ً وقوى حزبية وشعبية يحملون لواء الدفاع
عن سورية وك ّل السوريين.
نفير السويداء للتط ّوع في الجيش السوري وجد بيئة
خصبة لدى أبناء المنطقة ،وشكل رسالة واضحة إلى
الدول والقوى التي تعزف على الوتر الطائفي والمذهبي،
بأنّ أبناء منطقة جبل العرب والسويداء وسائر المناطق،
هم أساس في النسيج السوري ،وحريصون على الوحدة
الروحية االجتماعية ،ومرتبطون عضويا ً بسوريتهم،
وبالتأكيد هي رسالة للعدو «اإلسرائيلي» الذي يحاول منذ
بدء األزمة السورية أن يثأر من تاريخ أبناء جبل العرب
وصمودهم وبطوالتهم في مواجهة االحتالل واالستعمار
بك ّل أشكاله.
نفير ال��س��وي��داء وجبل ال��ع��رب ،لالنضواء ف��ي كنف
الجيش ال��س��وري والقتال ف��ي صفوفه ض�� ّد اإلره���اب،
يستحضر تاريخ هذه المنطقة األبية في مواجهة المحت ّل
األجنبي والعثماني ،يوم كان سلطانها يقود المقاومة ض ّد
المستعمر ،بالتكافل والتضامن والتعاون والتفاعل مع
القادة السوريين في المناطق السورية األخرى.
هذا االستحضار للتاريخ ،يؤكد أنّ السوريين على قناعة
تامة بأنّ ضمانتهم الوحيدة واألكيدة ليست في اإلغراءات
وال��وع��ود الكاذبة وليست في ضمانات خ��دّاع��ة ،بل أنّ
الضمانة الحقيقية الفعلية في دولتهم وجيشهم وقيادتهم،
وفي وحدتهم ،وهذا هو الر ّد الحاسم على اإلرهاب وداعميه،
وعلى أصحاب مشروع ضرب سورية وتفتيت المنطقة.

معن حم ّية

الجي�ش و«�أن�صار اهلل» ( ...تتمة �ص)1
ميدانياً ،قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية معسكر
عليق والجحف ورقابة الضبعة في ظهران الجنوب بستة
وعشرين صاروخا ً وقذائف مدفعية ،إضافة إلى حرقهم
آلية سعودية محملة باألسلحة بوادي الملح بجيزان مع
قصف وحدات الجيش واللجان الشعبية لمعسكر الرجفة
السعودي سبقه قصف بأربعين صاروخا ً على معسكر
العين الحارة ومواقع سعودية بجيزان .إضافة إلى تم ّكن
الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة على جبل
الدود ومنطقة الغاوية في الخوبة السعودية.

وأشار مصدر عسكريّ يمني إلى مقتل عدد من الجنود
السعوديّين والى أَس ِر عدد آخر ،وجنوبا ً بدأ الجيش اليمني
َ
قصفت الطائرات
هجوما ً واسعا ً على مدين ِة المنصورة ،فيما
السعوديّة محط َة الكهرباء في خور َمكسِ ر ما سبّبَ انقطاعَ
الكهربائي عن عدن.
التيا ِر
ِّ
كما تم استهداف جبل النار في حجة إضافة إلى
تع ّرض محافظة الجوف إلى ست غ��ارات على معسكر
الحنجر بعد مرور ست ساعات على تطهيره من عناصر
«القاعدة».

ب��ع��ي��دا ً م��ن م��ق�� ّر عمله ونشاطه
اليومي المعتاد بآالف األميال ،ومن
أرض الوطن الذي قدّم وما زال يقدّم
ج�� ّل ج��ه��ده ف��ي معركة ال��دف��اع عن
حقوقه وفضح مرامي أعدائه ،تلقى
الدكتور بشار الجعفري خبر تكريمه
م��ن راب��ط��ة ع��اي��ش تأسيسها منذ
التفاصيل األول��ى ،ليرسل الى ابنته
في دمشق كلمة شكر تبدأ بمقتطفات
من الكتاب المقدس «في البدء كانت
الكلمة» وليقدّم اعتذارا ً عن عدم تمكنه
من الحضور لمشاركة محبّيه ،بسبب
ما وصفه «أسره» في منصبه كممثل
دائ���م ل��س��وري��ة ف��ي األم���م المتحدة،
وصعوبة مغادرة مق ّر البعثة رسالة
فيها من اللباقة والمعرفة ما يضيف
إل��ى المناسبة الشيء الكثير ،وهو
ليس بغريب ع��ن أس��ل��وب الدكتور
الجعفري الحاضر دوما ً إلضافة ما هو
ثمين إلى كالمه ومواقفه.
ولع ّل المصطلح األعمق لوصف
رجل بموقع بشار الجعفري قد يصدر
من الذين عايشوه منذ بداية مساره في
الديبلوماسية وفي الرابطة السورية
لألمم المتحدة ،ليكون السفير الفذ
والمقدام والمؤلف واألكاديمي ،في
ن��دوة أقامتها في ال��ذك��رى العاشرة
لصدور ق��رار إشهارها ،حيث ك ّرمت
الدكتور الجعفري والدكتور محمد
س��ع��ي��د ال��ح��ل��ب��ي وال��دك��ت��ور سهيل
مالذي.
وال��ق��ى رئ��ي��س ال��راب��ط��ة الدكتور
جورج جبور كلمة ع ّرف فيها بالرابطة
كهيئة معنية بشؤون الوطن في ك ّل
أمر تتصدّى له ،وتؤمن بميثاق األمم
المتحدة رغم ما يعتريه من شوائب،
وتتخذ موقفا ً مستقالً م��ن ق���رارات
أجهزة األمم المتحدة ،مدركة أنها في
العمق إنما هي هيئة سياسية قبل أيّ
اعتبار آخر.
وفي سرد لبداية محاوالت إشهارها
أكد جبور أنّ االقتناع رسميا ً بفائدة
الرابطة جاء تدريجيا ً مبتدئا ً بمذكرة

خطها قلم ديبلوماسي ش��اب يمثله
ال��دك��ت��ور ب��ش��ار الجعفري ،ك��ان له
ف��ي أي���ام الح��ق��ة أن ي��غ��دو رم���زا ً من
رم���وز ال��وط��ن وال��ع��رب وم���ن رم��وز
الديبلوماسية الدولية .وتابع جبور:
ل��م يبخل ال��دك��ت��ور الجعفري على
الرابطة بالدعم المعنوي كلما سنحت
الفرصة ،وزارن���ا م��رات وكتب إلينا
م��رات ،لذلك ق�� ّررت الرابطة تكريمه
اليوم وشكره على مسيرته الحافلة
التي تستم ّر الى يومنا هذا.
أض��اف :بشار السفير في المنبر
العالمي اإلعالمي األعظم ،كلكم عريف
به ،وقد صل إلى علم استاذ جامعي
لبناني تولى النيابة وال���وزارة ،هو
الدكتور عصام نعمان ،أنني سأتكلم
عن الجعفري فتب ّرع لي برسالة يصفه
فيها بأنه السفير الفذ .وحين أهديت
بشارا ً كتابي عن الوقائع السورية
وصفته بالسفير المقدام .وأث��ق أنّ
كالً منكم سمع في وصف الجعفري
تعابير مماثلة.
وأح���ب ان أح��دث��ك��م ع��ن السفير
ّ
المؤلف ،في عشرين عاماً ،بين 1983
و ،2003صدرت للدكتور بشار كتب
أرب��ع��ة ه��ي :الجماعات المصلحية
ال��ض��اغ��ط��ة ف��ي ال���والي���ات المتحدة
االميركية ( ،)83السياسة الخارجية
السورية  ،)86( -1982 1946األمم
المتحدة والنظام العالمي الجديد
( ،)94أولياء الشرق البعيد (.)2003
اما كتابه الخامس ،وقد صدر مؤخرا ً
ع��ن دار بيسان ف��ي ب��ي��روت ،وع��دد
صفحاته  685م��ن ال��ق��ط��ع الكبير
والحرف الصغير ،فعنوانه :سياسة
التحالفات السورية.1982-1918 :
الكتاب الجديد متابعة لكتابه الثاني
ع��ن السياسة الخارجية السورية
وهو في األص��ل رسالته للدكتوراه.
أورد المؤلف ع��دة أس��ب��اب لعودته
إلى موضوع طرقه سابقاً .لن أذهب
الى تفاصيل أسبابه لكنني ألخصها
ف��ي سعي مستم ّر إل��ى درج��ة أعلى
من الكمال في دق��ة العمل ،كما أنها
م��ح��اول��ة ج����ادّة ل��ب��ل��وغ استقاللية

د .جبور يسلم شهادة التقدير إلى يارا بشار الجعفري
علمية سورية في الشؤون السورية،
استقاللية ،فلنالحظ ،يقدّمها سوري
مهنته الديبلوماسية ال األكاديميا.
دبلوماسي هو ،وإلى ذلك أكاديمي بك ّل
ّ
معيار .الهدف االول للكتاب تبيان ثقل
مقومات المجتمع السوري في صناعة
السياسة الخارجية السورية .وفي
بلوغ هذا الهدف يتابع السفير المؤلف
التطبيق العملي لسياسة التحالفات
ال��س��وري��ة .ونتابعه فندهش لدقة
الجهد المبذول وكثافته .وال يتركنا
الجعفري لندهش بما كتب .يتابع
فيعدنا بمباهج مقبلة إذ يبدأ العمل
قريبا ً على كتابين آخرين ،نستكمل في
األول منهما تحليل السياسة الخارجية
السورية بين العامين  1982و،2000
ونخصص الثاني الستعراض تاريخ
ّ
سورية السياسي خالل الفترة الممتدّة
بين العامين  2000و.2014
وتخللت الحفل كلمات تعريفية

عن الشخصيات المك ّرمة ،ومقتطفات
من كتب الدكتور الجعفري ،وطرح
ت��س��اؤل وص���ف ب��ال��ب��ريء ع��ن ع��دد
الديبلوماسيين المؤلفين في سورية،
ودور وزارة الخارجية في جهدهم
التأليفي ،وأض��اف :أعقد األم��ل على
المعهد الديبلوماسي المرتجى لتأتينا
ان��ط�لاق��ة ن��وع��ي��ة ف��ي ال��ت��ف��اع��ل بين
الديبلوماسية والبحث العلمي.
ون��اش��د ج��ب��ور م��ج��ل��س الشعب
السوري المنعقد اآلن أن يتب ّنى تشريعا ً
ب��ش��أن ال��ح��ق ف��ي المعلومة ،خدمة
إلعالمنا ،واالستقصائي منه بخاصة،
مشيرا ً الى الصعوبات التي يالقيها
طالب المعلومة من الجهات الرسمية.
وعبّرت يارا الجعفري التي مثلت
وال��ده��ا ال��دك��ت��ور ب��ش��ار الجعفري
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ع��ن ف��خ��ره��ا بشخصه
وتكريمه على أرض سورية األ ّم التي
يقدم لها ج ّل جهده ،شاكرة الرابطة

على اهتمامها وتكريمها .وأك��دت
ال��ج��ع��ف��ري أن��ه��ا ع���ادت م��ع الممثل
السوري مصطفى الخاني الى سورية
لتستق ّر فيها رغم ك ّل الظروف التي
تواجهها.
كلمة الجعفري التي نقلتها يارا
ال��ج��ع��ف��ري ب���دأت ب��ت��وج��ي��ه الشكر
والتحية الى شهداء الوطن والتمني
بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين
وح��ل��ول ال��س�لام ف��ي س��وري��ة كك ّل،
وت��ض�� ّم��ن��ت ت��ف��اص��ي��ل ع���ن ع�لاق��ة
الجعفري بالرابطة وأختتم اللقاء
بتقديم الرابطة شهادة تقدير للسفير
الدكتور بشار الجعفري من الرابطة
وك ّل الحضور.
وختاما ً فإنّ اسم بشار الجعفري
لم يعد مقتصرا ً على متابعي الشأن
ال��س��وري ،ب��ل ط��رق بكلماته الفذة
آذان العالم كك ّل ليعبّر عن الصورة
الحقيقية للشعب السوري.

اكتمال تح�ضيرات جنيف ( ...تتمة �ص)1
على الجبهات اللبنانية السورية العراقية،
على رغم اشتعال الجبهات ،واستعار الحمالت
اإلع�لام��ي��ة ،وسخونة ال��م��واق��ف السياسية،
أص��اب الحدث التركي واالنشغال بالهموم
الداخلية ،معسكر «جبهة النصرة» و«داعش»
باالرتباك ،باعتبار قواعدهما الخلفية وخطوط
إم��داده��م��ا كلها ه��ن��اك ،وب����دا أنّ السعودية
الخارجة بثقل هزيمة من حربها على اليمن،
عاجزة عن لعب دور محوري وهي تجرجر
جراحات نازفة ،بعد اضطرارها قبول الخروج
من دور المراقب في مؤتمر جنيف إثر فشلها
بحجز مقعد ال��راع��ي واس��ت��ض��اف��ة المؤتمر
ووضع الشروط على قبول المشاركين ،ولم
يكن ينقصها إال ما حدث أمس كي يكتمل النقل
بالزعرور كما ُيقال في المثل الشعبي ،فنتج
من التوغل ال��ذي حققه الثوار الحوثيون في
جنوب السعودية نحو منطقة جيزان احتالل
ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة م��رك��زي��ة وأس����ر ضباطها
المضي بالخيار العسكري
وجنودها ،وصار
ّ
السعودي لمواكبة حوار جنيف خيارا ً مكلفا ً
يصعب االستمرار فيه.
مع االنهماك السعودي واالنكفاء التركي،
أطلت «إسرائيل» برأسها من بوابة اللعب على
أوتار الحمايات الطائفية كما هي العادة دائماً،
فبعد المجزرة التي ارتكبتها «جبهة النصرة»
في قرية قلب لوزة في ريف إدلب بحق سكانها
من الموحدين الدروز وذهب ضحيتها حوالي
أربعين م��ن أبنائها ك��ب��ارا ً وص��غ��ارا ً ونساء
ورج����االً ،ص���ارت ال��ح��دث ال���ذي ه�� ّز وج��دان
اللبنانيين والسوريين ،وطغى على سائر
األح�����داث .وبينما س���اد ال��وج��وم والغضب
جبل لبنان وس��ارع��ت ال��م��ك�� ّون��ات اللبنانية
السياسية والحزبية والروحية والمرجعيات
لحملة استنكار واسعة انبرى رئيس الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب ول��ي��د جنبالط
ي��ب�� ّرر ال��م��ج��زرة وي��ص�� ّوره��ا ح��ادث��ا ً فردياً،
بينما أشاد بحكمته الرئيس سعد الحريري،
مبديا ً أسفه للتجاوزات المسيئة ،فيما أبناء
ال��ط��ائ��ف��ة ال���درزي���ة ي��واج��ه��ون ح���رب تكفير
وإبادة على أيدي حليف الحريري وجنبالط.
وف��ي محافظة السويداء السورية انكشفت
الصلة بين المجزرة وبين الخطاب السياسي
الجنبالطي وال��دع��وات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» التي
حملها الموفدون والرسل ممن يتواصلون
م���ع ع����دد م���ن ف��اع��ل��ي��ات ال��ج��ل��ي��ل المحت ّل،
ومضمونها جميعاً ،إع�ل�ان ح��ي��اد المنطقة
ب��ض��م��ان��ة «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ج��ن��ب�لاط��ي��ة كشرط
لحمايتها من مجازر مشابهة ،والحياد هو
مطالبة الجيش السوري بمغادرة المنطقة.
وشهدت المحافظة حالة من الغليان والغضب
أس��ف��رت ب��ع��د ات���ص���االت م��ع ق��ي��ادة الجيش
ال��س��وري ع��ن تعزيز انتشار الجيش هناك
ونشر المزيد من وحداته ،وتعبيرات شعبية
تضامنية م��ع ال��ج��ي��ش ،ت��أك��ي��دا ً ع��ل��ى رفض
ال��ع��رض «اإلس��رائ��ي��ل��ي» الجنبالطي بإعالن
الحياد .وج��اءت برقيات التضامن من قادة
الجوالن المحت ّل تأكيدا ً على «أنّ الموحدين
ال��دروز حماة ثغور وليسوا دعاة انفصال»،
وأنهم «رواد نهضة واستقالل وليسوا عمالء
لالحتالل» ،فيما كانت معارك ضارية تدور
بين الجيش ال��س��وري ومجموعات «جبهة
النصرة» في منطقة مطار الثعلة الواقع بين

محافظتي درعا والسويداء.
لبنان ال���ذي ع��اش ال��ح��دث وأع���رب قادته
ع��ن تضامنهم ووق��وف��ه��م م��ع أب��ن��اء الطائفة
الدرزية في لبنان وسورية جنبا ً إلى جنب،
كان ال يزال يعيش دوامة البحث عن مخارج
ألزمته الحكومية المتمادية ،التي ب��دا أن ال
أفق للخروج منها راهناً ،بينما كانت المقاومة
تحقق المزيد م��ن االن��ت��ص��ارات ،ف��ي جرود
القلمون وتتقدّم نحو ج��رد ق��ارة ،ووحدات
«داعش» تنهزم تباعا ً أمامها.

عملية إدلب رسالة
إلى دروز السويداء

طغت المجزرة التي ارتكبتها «جبهة النصرة»
فرع تنظيم «القاعدة» في سورية بقيادة المدعو
عبدالله التونسي ،بحق أبناء بلدة قلب لوزة
في جبل الس ّماق بإدلب ،على المشهد السياسي
اللبناني .وانشغلت القوى السياسية بتداعيات
هذه المجزرة التي ليست األول��ى من نوعها ولن
تكون األخ��ي��رة .والخوف في لبنان على أهالي
بلدة عرسال التي تح ّولت إلى معسكر لـ«جبهة
النصرة» المتسلحة بعقيدة التكفير والقتل .في
مقابل ذلك سارع الحزب التقدمي االشتراكي إلى
تبرير ذبح النصرة نحو  40درزيا ً محاوال ً التستر
على األمر ،مصورا ً الجريمة على أنها إشكال فردي
بين عدد من األهالي وعناصر من «النصرة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ إسرائيل
طرحت فكرة حماية ال��دروز في السويداء ،وأنّ
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط ال���ذي ي��س�� ّوق لـ«جبهة
النصرة» والعالقة معها ،ال مشكلة لديه في عالقتها
مع «إسرائيل» ،وال بما يبيحه لنفسه من لعب على
مثل هذه العالقة أسوة بما عرفه اللبنانيون في
حرب الجبل في الثمانينات» .ولفتت المصادر إلى
«أنّ عملية إدلب رسالة موجهة إلى دروز السويداء
إما القبول بالحماية «اإلسرائيلية» أو استمرار
«جبهة النصرة» بارتكاب المجازر بحقهم لكي
يقبلوا باألمر الواقع» ،معتبرة «أنّ الغاية من ك ّل
ذلك تخويف أهالي السويداء ومحاولة إجبارهم
على االنقالب ض ّد الدولة السورية».

معركة جرود الجراجير
في حكم المنتهية

وفي سياق متصل ،يواصل الجيش السوري
وحزب الله تقدّمهما في جرود القلمون وعرسال،
ب��ع��د س��ي��ط��رت��ه��م��ا ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال��ب��ل��وك��س��ات
االستراتيجية الواقعة جنوب جرود الجراجير.
وش��دّدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أنّ معركة
القلمون – جرود الجراجير باتت بحكم المنتهية،
وما تبقى ليس إال عملية تطهير وتنظيف ووضع
منظومة لمنع المجموعات اإلرهابية من إعادة
تكوين بنيتها في المنطقة.
ولفتت المصادر إلى «أنّ المجموعات اإلرهابية
لم تعد قادرة على القيام بالعمليات الجماعية أو
القتال الجبهوي ،بل أصبحت ك ّل خلية تدافع عن
نفسها .في وقت تستكمل المقاومة العمل باتجاه
قارة من غير أن تكون هناك أخطار تغيّر اتجاه
األح��داث والنتائج .ولفتت المصادر إلى «أنه لم
يعد هناك في ج��رود عرسال إال بعض الجيوب
وم��م��رات ال��ت��س�� ّرب ال��ف��ردي للمسلحين الذين
يقصدون عرسال لاللتجاء.
ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى «أنّ تطهير المنطقة
الجنوبية الغربية انتهى عمليا ً ولم تبق إال بقعة
صغيرة في وادي الخيل عبارة عن  20كلم».
وط��ال��ب��ت كتلة ال��وف��اء للمقاومة الحكومة
«بتحرير عرسال من اإلرهابيين» ،معتبر ًة «أنّ
نهج كتلة المستقبل السياسي تدميري ومن حق
اللبنانيين اختيار رئيسهم».

دعم معنوي لقهوجي

وأ ّكد رئيس الحكومة تمام سالم «وجود قرار

واضح من الحكومة يؤ ّكد أهلية الجيش اللبناني
في مهمته األمنيّة» ،مشيرا ً إلى المواجهات في
الداخل وعلى الحدود مع «إسرائيل» والمعارك في
جرود عرسال» .وأشار سالم ،بعد جولة قام بها
داخل وزارة الدفاع ،إلى «أنّ الخطط األمنيّة التي
اتبعتها الحكومة على كافة األراضي اللبنانية أدّت
إلى تحقيق األمن واالستقرار وقضينا على الفتنة».
وشدّد على أنّ «الجيش ميدانيا ً يعرف كيف يتحرك
ويحمي الوطن».
ورأت أوس��اط سياسية لـ«البناء» في زيارة
الرئيس س�لام إل��ى ال��ي��رزة دعما ً معنويا ً لقائد
الجيش العماد جان قهوجي الذي يطلب منه تيار
المستقبل عدم التدخل في عرسال وفقا ً لما يس ّوق
له وفد تيار المستقبل الذي زار قهوجي وبعض
القوى السياسية».

جولة حوار جديدة االثنين

وتعقد االثنين جولة حوار جديدة بين حزب
الله وتيار المستقبل في عين التينة ،ستبحث في
الوضع األمني عموما ً وملف عرسال خصوصاً،
وفي عمل الحكومة» .وأك��دت مصادر قيادية في
تيار المستقبل لـ«البناء» «أنّ الحوار مع حزب
الله ليس أكثر من لجنة ارتباط تعالج المواضيع
الهامشية التي ال تؤدّي إلى استقرار طويل األمد».
ولفتت المصادر إلى «أنّ وجهة نظر تيار المستقبل،
أنّ ما يجري في عرسال هو مسؤولية الدولة ،هي
وجهة نظر معظم القوى السياسية في الحكومة،
إال أنّ الفريق اآلخر مستم ّر في التعطيل والعماد
ميشال عون سيخ ّرب البلد كما فعل في .»1989
وع��ل��ى الصعيد الحكومي ،ي��ب��دو أنّ رئيس
الحكومة مستم ّر في تريّثه في الدعوة إلى عقد
جلسة لمجلس ال��وزراء .ولفتت مصادر وزاري��ة
لـ«البناء» إلى «أن ال جديد على المستوى الحكومي
الذي يعيش المراوحة بانتظار تواصل القيادات
المعنية علّها تجد حالً لهذا الوضع غير الطبيعي»،
مشيرة إلى «أنّ أحدا ً من وزراء التيار الوطني الحر
وحلفائه لم يهدّد بمقاطعة الجلسات ،إنما أكد
«أنّ األولوية في مجلس ال��وزراء هي للتعيينات
العسكرية على أيّ بند من بنود جدول األعمال».
وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أنّ الرئيس
نبيه بري ال��ذي أخذ ملفات أكثر حساسية على
عاتقه ،يأخذ ه��ذا الموضوع على عاتقه أيضاً،

وسيتحرك في أكثر من اتجاه لمنع تعطيل العمل
الحكومي.
وح��ذرت المصادر من تعطيل الحكومة ألنّ
تعطيلها يع ّد أخطر من تعطيل المجلس النيابي،
وسينعكس التعطيل س��ل��ب��ا ً ع��ل��ى األوض���اع
االقتصادية واالجتماعية واألمنية في البلد».

عون يكلف باسيل وضع حزب الله
في إطار «إعالن النيات»

وفي إطار جولته على الكتل ورؤساء األحزاب
والقيادات لشرح وتسليم «بيان إعالن النيات»
بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية
زار النائب إبراهيم كنعان رئيس اللقاء الديمقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط واألم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان .وعلمت
«البناء» أنّ العماد ع��ون كلف وزي��ر الخارجية
جبران باسيل فور عودته من كندا ،التواصل مع
ح��زب الله ووضعه في إط��ار إع�لان النيات مع
«القوات».

فتحعلي :مستعدّون للتعاون
لح ّل مشاكل المنطقة

وأم��س التقت الممثلة الخاصة لألمين العام
لألمم المتحدة في لبنان سغريد ك��اغ السفير
اإلي��ران��ي محمد فتحعلي .وعلمت «البناء» «أن
األجواء كانت ممتازة ،وقدمت كاغ تقريرا ً قصيرا ً
عن زيارتها لطهران والتي بحثت خاللها في الملف
الرئاسي اللبناني وملفات العراق واليمن وسورية
مع المسؤولين اإليرانيين .وشكرت السفير اإليراني
لتوفيره أساس الرحلة المذكورة.
وتحدثت عن المحادثات التي أجرتها مع نائب
وزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط وشمال
أفريقيا حسين أمير عبد اللهيان وأنّ االجتماع
ك��ان فرصة مفيدة لتبادل وجهات النظر حول
القضايا الهامة من الطرفين» .ولفتت كاغ إلى
«أنّ المسؤولين اإليرانيين يتم ّنون على األطراف
اللبنانيين ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ف��ي أس���رع وق��ت،
ويشدّدون على أهمية ح ّل أزمات المنطقة سلمياً».
وأعرب فتحعلي خالل لقائه كاغ عن «استعداد
الجانب اإلي��ران��ي أليّ مساعدة وال��ت��ع��اون مع
المنظمات الدولية لح ّل مشاكل المنطقة».

زهران علو�ش ( ...تتمة �ص)1
و«سجن التوبة» ليس عبارة عن مبنى كبير أو حتى مجموعة مباني متالصقة ،بل هو سجن
يقع في غرف داخل منازل كثيرة ومتف ّرقة تعود ملكيتها إلى مؤيدي «جيش اإلسالم» ،وأيضا ً في
غرف داخل مباني مؤسسات عامة صادرتها جماعات علوش .ويبلغ عدد المحتجزين في «سجن
التوبة» نحو عشرة آالف مواطن من أبناء الغوطة غالبا ً ومن خارجها ،بينهم من ُوجهت إليه
«تهمة» أنه «من غير مذهب أهل السنة» ،أو تهمة أنه غير موثوق بوالئه لـ«الثورة السورية» أو
لـ«جيش اإلسالم» تحديداً ،أو حتى لزعامة علوش فيه.
ثمة بعد آخر لفكرة علوش عن «سجن التوبة» وهو استعمال سجنائه كدروع بشرية في وجه
أي محاولة من الدولة لتحرير هذه المنطقة التي يسيطر عليها.
والغريب أنّ «سجن التوبة» ال يزال خارج أي إثارة إعالمية عالمية بخصوصه ،وأنّ صمتا ً
مطبقا ً بشأنه يسود الدول التي تدعم علوش وتصفه بأنه «معتدل وديمقراطي ،ويصلح ألن يكون
النموذج الذي سيمأل فراغ اليوم التالي بعد انهيار الدولة السورية».
وحدهم أهالي دوما رفعوا الصوت أخيرا ً في وجهه ،وطالبوه بوضع ح ّد لمأساة «سجن التوبة»
الذي يحتجز فيه أبناءهم ،وأيضا ً بوضع ح ّد للفساد المستطير الذي يمارسه بالتكافل والتضامن
مع ثلة صغيرة من مساعديه.
طبعاً ،ال فضائية «العربية» وال فضائية «الجزيرة» اللتين تغطيان بجدية ك ّل شاردة وواردة
في الغوطة الشرقية باعتبارها «مناطق مح ّررة»! نقلت وقائع غضب أهالي دوما ومحيطها على
علوش ،أو أثارت موضوع معاناة أهالي الغوطة من سجن التوبة!
وتفيد معلومات مستقاة من دوما بأنّ علوش غادرها منذ فترة بدعوى أنه يريد إجراء اتصاالت
مهمة في األردن التي يتلقى عبرها المساعدات المالية والتسليحية ،وهو يتنقل بينها وبين تركيا.
ولكن في دوما يسود انطباع بأنّ علوش غادر بعد تعاظم النقمة الشعبية في الغوطة ضدّه ،وهو
يريد أن يهرب من وجه الشعب ريثما تهدأ خواطره .والمعلومات نفسها تقول إنّ هناك لوما ً من
الدول التي تدعم علوش ألنه لم يثبت بعد أنه قادر على التحرك باتجاه دمشق .ويختم هؤالء
بأنّ علوش قضى الشهر الماضي بالسفر بين األردن وتركيا ،وثمة محاوالت لجمعه بضباط
استخبارات «إسرائيليين» بهدف درس نقطة وحيدة وهي التعاون االستخباري بشأن الوضع
في العاصمة دمشق.

يوسف المصري

