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حمليات � /إعالنات

رعى اختتام المرحلة الأولى من غر�س مليون �شجرة في الجنوب

الم�شنوق :بيئتنا ال�سيا�سية لي�ست بخير
فيا�ض :حري�صون على عودة عر�سال الى الدولة

دروي�ش التقى وفد ًا من �أمل ول ّب�س
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش وفدا ً من إقليم البقاع في حركة أمل برئاسة
الشيخ عباس شريف المسؤول الثقافي في اإلقليم وعضوية مسؤول الحركة
في قضاء زحلة خالد ابو حمدان ،مسؤول البلديات هيثم يحفوفي وقاسم عمار،
عباس دبوس وحسين مرتضى.
ونقل الوفدإلى درويش تحيات رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة
إقليم البقاع ،وأكد أهمية التعايش بين جميع مكونات المجتمع البقاعي في
مواجهة األخطار المحدقة.
ورحب درويش بالوفد مح ّمالً اياه التحية والسالم لرئيس حركة أمل الرئيس
بري مشددا ً «على الدور الهام الذي يلعبه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ
لبنان.
من جهة أخرى ،استقبل المطران درويش سفير لبنان في فنزويال الياس لبّس
على رأس وفد من اللبنانيين المقيمين في فنزويال ،في حضور النائب األسقفي
العام األرشمندريت نقوال حكيم ،ورجلي األعمال نقوال ابو فيصل ومحمد مظلوم،
وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية هناك.
وأشاد درويش بالدور الهام «الذي يلعبه السفير لبّس في جمع اللبنانيين في
فنزويال وربطهم ببلدهم األم لبنان ،وهذا ليس باألمر السهل» .كما دعا درويش
«جميع اللبنانيين في بلدان اإلغتراب أو المتحدرين من أصل لبناني الى العمل
على الحصول على الجنسية اللبنانية ،ألنها حق لهم».

المشنوق وفياض مع فريق نزع االلغام في وادي الحجير
رع��ى وزي��ر البيئة محمد المشنوق ،اللقاء الختامي
للمرحلة األول���ى م��ن «حملة غ��رس مليون شجرة في
الجنوب» ،شجرة لكل مواطن الذي أقامته جمعية «أخضر
بال حدود» ،في قاعة متنزه أكاسيا في بلدة مجدل سلم –
قضاء مرجعيون ،في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض ،رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي
الزين ،ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الراعية لهذا
المشروع باإلضافة إلى رؤساء اتحادات وبلديات وعدد
من المخاتير والفاعليات والشخصيات.
والقى فياض كلمة رأى فيها «أننا نعيش في مرحلة
دقيقة وحساسة في مواجهة هذا اإلرهاب التكفيري ،وأمامنا
كلبنانيين فرصة سانحة لوضع حد لهذه الظاهرة».
وقال« :نحن حريصون بكل دأب وإصرار على أن تكون
حدودنا الشرقية  -الشمالية نظيفة من كل وجود إرهابي
تكفيري ،وحريصون على أن تعود بلدة عرسال إلى كنف
الدولة وعهدة الجيش ،وعلى أن نمضي جميعا ً بمؤازرة
الجيش والقوى األمنية لوضع خطة وطنية الستئصال كل
وجود إرهابي تكفيري في الداخل اللبناني».
أم��ا المشنوق فأكد في كلمته أن «بيئتنا السياسية
ليست بخير ،وهي منقسمة ويجب أن تكون موحدة»،
مشيرا ً إلى أن أجواء مجلس الوزراء ورئيسه داخل مجلس
الوزراء مميزة ،بمعنى هذا االلتزام باالئتالف الوطني ،ولو
كان بالحد األدنى ،فيما األجواء خارج مجلس الوزراء تبدو
في حال تجاذب ،وهو الذي يؤثر على بيئتنا السياسية».
وقال« :آن األوان لنا أن نعيد األمور الى أولوياتها ،إذ إن

البلد ال ينهض إال باكتمال المؤسسات وبانتخاب رئيس
الجمهورية ،وال يكتمل إال إذا أعدنا االنتخابات الى الشعب
ليختار ممثليه كما يجب ،ونهضوا بالمجلس ،وال يكتمل
البلد إال بحكومة تمثيلية لهذه القوى».
وتابع« :نحن نضع األصبع على الجرح ،وننادي من
هذه المنطقة الجنوبية في جبل عامل ،بأحقية المواطنين
بالحصول على أجواء وبيئة سياسية مميزة اآلن وليس
بالوعد في المستقبل».
واختتم« :ال يجوز لنا أن نتالعب بالبلد فيما جيشنا
اللبناني يقوم بمهمة كبيرة في مواجهة االرهابيين في
البقاع وشمال البقاع وأي منطقة أخ��رى من لبنان ،مع
كل القوى األمنية ،ونحن نشهد اذا كانت المقاومة قامت
بالتحرير في الجنوب ،فعلينا متابعة صون هذا التحرير
من خ�لال إبعاد االره��اب عن لبنان وم��ن خ�لال تكريس
المؤسسات الدستورية».
وكان الوزير المشنوق ،قد تفقد محمية وادي الحجير،
وكان في استقباله النائب فياض ،في طاحونة الوادي،
بحضور رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين ،وعدد
من رؤساء بلديات االتحاد ،وإعالميين ،وبعد استراحة
قصيرة وجولة في أرج��اء الطاحونة التي كانت تعمل
قديما ً على المياه الجارية.
بعد ذلك ،انتقل والنائب فياض الى تفقد اعمال فريق
نزع األلغام في المحمية ،واستمع الى شرح عن األعمال
الجارية لتنظيف المحمية من القنابل العنقودية التي
خلفها جيش العدو خالل عدوان تموز .2006

درويش متوسطا ً الوفد

(أحمد موسى)

اعت�صام فل�سطيني في وادي الزينة
ً
احتجاجا على تقلي�ص خدمات «�أونروا»
نفذت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة وادي الزينة والنازحون
من سورية ،تحت شعار «إن منظمة أون��روا وج��دت لتشغيل الفلسطينيين ال من
أجل تجويعهم وتشريدهم» ،اعتصاما ً أمام مكتب المنظمة في منطقة وادي الزينة،
احتجاجا ً على تقليصها لخدماتها اتجاه الالجئين الفلسطينيين.
وتحدث كمال غ ّنام باسم اللجان الشعبية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية
والتحالف ،مدينا ً «القرارات التي اتخذها المدير العام ألونروا في لبنان بتقليص
الخدمات للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان والنازح من سورية».
وطالب «أون���روا» بـ«اإليفاء بوعودها في تحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب
الفلسطيني إلى حين تحقيق العودة الى أرضه ودياره».
وألقت أم جهاد كلمة باسم لجنة المهجرين الفلسطينيين من سورية تخوفت فيها
من «إلغاء هذه المنظمة األممية».
وسلّم المعتصمون مذكرة احتجاج إلى مدير مكتب «أون��روا» في صيدا وإقليم
الخروب الدكتور ابراهيم الخطيب.

الو�ساطة القطرية ( ...تتمة �ص)1
التخلي الجنبالطي قابله التجلي عند ال��ن��ائ��ب طالل
أرسالن ،الذي قال ،إنّ توقيت المجزرة وما يجري حول
ال��س��وي��داء جنوب س��وري��ة يكفيان لتفسير م��ا ج��رى في
م��ج��زرة قلب ل���وزة ،فاليد «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» كافية لتفسير
األمر.

مجزرة قلب لوزة تع ّري جنبالط

الحسي القاطع أنهم ماضون في
يؤكد اإلرهابيون في الدليل
ّ
جرائهم وفي اإلبادة الجماعية ،وال يثنيهم عن ذلك تملق أو تواطؤ
أو تسلل السياسيين ،كما ال يثنيهم تعهّد أو وعد بضمانات .وتشكل
مجزرة قلب لوزة في إدلب بمفاعيلها ،بداية صفعة لرئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط الذي اعتبر «أنّ النصرة ليست
ارهابية ،وبدت ردود فعله غير مسؤولة وغير مسبوقة في عالم
التوصيف اإلجرامي ،اذ اعتبر مقتل  40شخصا ً حادثا ً فردياًَ،
واألغرب أن يتعهد معالجة الموضوع لدى الجهات االقليمية.
وسألت مصادر مراقبة« :ماذا فعل الحلف التركي – االردني
سابقا ً حتى ينفع الحقاً؟ هل بمقدور رعاة اإلره��اب أن يعيدوا
األرواح للجثث الهامدة؟ لقد ع� ّرت مجزرة قلب ل��وزة جنبالط
وفضحت خياراته على نقيض ما كان عليه سياسيون «دروز»
آخ��رون الذين تص ّرفوا بواقعية وشجاعة ،فهم س ّموا األشياء
بأسمائها ،مؤكدين انّ الدولة السورية ومحور المقاومة هما
الضمانة في وجه التكفيريين».

حزام أمني

وف��ي سياق متصل ،يعتبر العميد المتقاعد أمين حطيط
لـ«البناء» أن «جبهة النصرة التي تعمل في خدمة «اسرائيل»
تخطط إلح��داث الرعب في نفوس ال��دروز وإظهارهم أنهم في
حاجة الى حماية لن تؤ ّمنها سورية أو محور المقاومة بينما
«اسرائيل» جاهزة لتأمين هذه الحماية ،ما يعني الوقوع في الفخ
«اإلسرائيلي» وإنشاء حزام أمني يتعهد الدروز لحمايتها ،وربط
دروز السويداء  -بدروز الجوالن ،بدروز الجليل ،ليصبح الجوالن
بعد ذلك في خبر كان».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»« ،أن الدروز في سورية لن
يسمحوا بنجاح هذه الخطة «اإلسرائيلية» حتى ولو دعمها
وحاول التسويق لها سياسيون في لبنان أو خارجه».
وكانت الفاعليات السياسية والروحية الدرزية استنفرت أمس.
بعضها لجأ الى تجميل الصورة والتخفيف من وطأة المجزرة،
فيما اعتبرت أخرى «أن هناك مؤامرة إعالمية لتضليل الوقائع في
ما يخص ما يحصل في جبل العرب».
وأك��د شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن خالل ترؤسه
المجلس المذهبي «أن الوقوف أم��ام المسؤوليات التاريخية
ب��روح عالية ،يقطع جميع السبل على «إسرائيل» التي تبقى
المستفيد األول من تفتيت المنطقة وتحويلها الى كيانات مذهبية
متنازعة».
وجدد جنبالط بعد االجتماع تبرير جريمة «النصرة» بتأكيده

«أن ما جرى في جبل السماق كان حادثا ً فردياً ،الفتا ً إلى أنه
سيعالجه بالسياسة وأي «هيجان» يع ّرض دروز سورية
لألخطار.
وكان جنبالط أوفد الوزير وائل ابو فاعور وتيمور جنبالط،
الى تركيا واألردن ،في مسعى مع الدول االقليمية للضغط على
«النصرة» الكف عن تهديد الدروز والتعرض لهم.
في مقابل ذلك ،سأل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب
طالل ارسالن خالل مؤتمر صحافي« :لماذا حصلت هذه الجريمة
في هذا الوقت بالذات وما هو الهدف منها»؟
ورأى أرسالن ان «كل تحريض مذهبي أو طائفي من خلفية
مذهبية أو طائفية هو تحريض لسفك دماء الدروز والمسلمين»،
معتبرا ً أن هناك «مؤامرة إعالمية لتضليل الوقائع في ما يخص
ما يحصل في جبل العرب وسورية والمنطقة ،وقال« :من يعتدي
على جبل العرب سوف تكون مقبرته في جبل العرب ،والدروز
ليسوا مختلفين مع أحد في السويداء» ،مضيفاً« :فعالً األعراب
أش ّد كفرا ً ونفاقا ً ألنه بالمال العربي تد ّمر سورية ويقتل الدروز».

«النصرة» في مجدل عنجر والبقاع الغربي

أمنياً ،واصل الجيش السوري وحزب الله تقدمهما في جرد
الجراجير وسيطرا على قرنة شعاب النصوب ،قرنة ابو حرب،
قرنة سمعان ،كما تقدما باتجاه قرنة شميس الحصان جنوب
غربي جرد الجراجير.
وأفشل الجيش السوري محاولة تسلل مجموعة ارهابية
من وادي خالد الى ريف تلكلخ ما أدى الىى مقتل عدد من أفراد
المجموعة وفر آخرون باتجاه االراضي اللبنانية.
وأشار مصدر عسكري لـ«البناء» الى «أن المسلحين يحاولون
فتح جبهة في الشمال عبر التسلل الى تلكلخ لمساندة المقاتلين
في جبهة القلمون بعد الهزيمة التي تلقوها وإرب���اك القوى
الخلفية للجيش السوري والمقاومة ،موضحا ً «أن فريق  14آذار
ال يزال يراهن على إعادة فتح جبهة تلكلخ – حمص لتتالقى مع
جبهة تدمر -القلمون لمعرفتهم بوجود خاليا ارهابية نائمة في
المنطقة».
ولفت الى «أن الجيش السوري والمقاومة يعمالن على وصل
جرود فليطا بجرود عرسال ،من خالل سيطرتهما على التالل
االستراتيجية ال سيما قرنة شميس الحصان جنوب غربي جرد
الجراجير التي يبلغ ارتفاعها  2400متر التي كانت ممرا ً واسعا ً
لمجموعات «النصرة» والتي تقع على خط التماس بين تنظيمي
«داعش» و«النصرة».
وأش��ار إل��ى «أن المعركة مع داع��ش ستستكمل بعد تأمين
الخطوط الخلفية للقلمون واالستفادة من القوى المقاتلة لنقلها
إلى جبهات أخرى».
وأوق��ف الجيش اللبناني في منطقة عرسال ،المدعو أحمد
عبدالله األطرش المطلوب بجرم القيام بأعمال ارهابية ،كما داهم
مخيما ً لالجئين السوريين قرب مفرق الروضة المرج في البقاع،
تزامنا ً مع مداهمة لمخيم آخر في بلدة عنجر بحثا ً عن مطلوبين
مرتبطين بالمجموعات المسلحة.

وأف��اد مصدر عسكري «ال��ب��ن��اء»« ،أن األط��رش ينتمي الى
مجموعة سامي االطرش و«أبو عبد الله العراقي» ،وكان يتولى
اإلشراف على تفخيخ السيارات وإرسالها الى المناطق اللبنانية،
ال سيما تفخيخ سيارات الهرمل الثالث».
ولفت المصدر إلى «أن المداهمات تأتي ضمن الوقاية األمنية
التي تقوم بها استخبارات الجيش في البقاع الغربي  -مجدل
عنجر حيث تتواجد مجموعات تنتمي الى جبهة النصرة» ،وكشف
«أن المقاتلين الذين يقاتلون في القلمون وجرود عرسال يتسللون
الى مخيمات النازحين المنتشرة في البقاع الغربي ويبيتون في
الليل مع عائالتهم» ،مؤكدا ً «وجود خاليا إرهابية نائمة في تلك
المنطقة حيث تشاهد حركة غريبة على طريق سعدنايل -تعلبايا
 -بر الياس».

خاليا إرهابية
واستهداف الـ»يونيفيل»

في سياق آخر ،أبلغت قوات الطوارئ الدولية األجهزة األمنية
اللبنانية مخاوفها من تعرضها لعمليات إرهابية بسبب تلقيها
معلومات في هذا الشأن عن قيام خاليا تكفيرية بالتحضير
لعملية أرهابية تستهدف القوات الدولية.
وفي هذا اإلطار ،علمت «البناء»« ،أن مخابرات الجيش بدأت
تكثف دورياتها بسيارات مدنية على طول الشاطئ الممتد من
الناقورة حتى خلدة لحماية مواكب القوات الدولية».

الوضع الحكومي مج ّمد

سياسياً ،ال يزال الوضع الحكومي مجمداً ،واالتصاالت ال توحي
بالتفاؤل بعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل .ولفتت
مصادر نيابية في التيار الوطني الحر إلى «أن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري عاد ليرفع السقف مجدداً» ،مشيرة إلى كالمه
«أن التمديد لمدير عام األمن الداخلي لمدة سنتين سينطبق على
قيادة الجيش ،إذ إنّ التمديد لقهوجي سيَحصل في حال لم يت ّم
التعيين في أوانه» ،وغامزة من لقائه العماد جان قهوجي امس
والوزير سمير مقبل أول امس».
ولفتت المصادر الى «أن التيار الوطني الحر بدأ بطرح ملف
تعيين قائد الجيش قبل شهر أيلول لكي ال نصل إلى ما وصلنا اليه
في التمديد للمدير العام لالمن الداخلي» ،فهناك تمديد أول للعماد
قهوجي حصل في عام  2013ونخشى أن نكون أمام تمديد ثانٍ ».
وقالت المصادر« :هناك قوانين ترعى عمل المؤسسات ،فلماذا
ال نطبقها»؟ مبدية أسفها «لشخصنة ملف التعيينات العسكرية
من أج��ل التلكؤ عن االل��ت��زام بالقانون» ،ومشددة على «أن ال
جلسات ذات انتاجية لمجلس الوزراء قبل بت ملف التعيينات
العسكرية».
إلى ذلك ،اكتفت مصادر التيار الوطني الحر بالتعليق على
االتصال ال��ذي أج��راه السفير السعودي علي ع��واض عسيري
بالعماد عون ،بأنه للتهنئة بالحوار مع القوات» ،داعية إلى «عدم
تحميل هذا االتصال أكثر مما يحتمل».

ي�س�ألونك عن اليمن ( ...تتمة �ص)1
لذلك ولغيره مما يهيأ في كواليس ما يُس ّمى بالمجتمع الدولي
ناصروا اليمن بصوت عال وقوي من خالل فضح وتعرية المؤامرة
الكونية التي يتع ّرض لها هذا الشعب العريق مرة من خالل فرض
أنموذج الدولة الفاشلة عليه كما فعلوا معه عندما كانت الكلمة ال
تزال للسعوديين والخليجيين ،ومرة عندما يص ّرون على تشويه
صورته ومحاولة مسخها وتشويهها يوم ق ّرر إعالن نفسه ودولته
جزءا ً ال يتجزأ من جبهة المقاومة ،فإذا بهم يسعون إللصاق تهمة
التبعية أو العمالة أو «الملحق األعمى» بما يسمونه بالمشروع
اإلمبراطوري اإليراني التوسعي!
على رغم معرفتهم وإدراكهم التام بأن ثورة اليمن إنما قامت
لتقول للعالم المحيط بها والبعيد عنها :نعم صحيح نحن جزء
ال يتجزأ من معركة التحرير الفلسطينية واللبنانية ضد االحتالل
الصهيوني ،كما نحن جزء ال يتجزأ من معركة الرفض والتصدي
السوري لك ّل أشكال التبعية لمحور الشر األميركي الصهيوني
الرجعي اإلعرابي ،وأيضا ً وأيضا ً جزء ال يتجزأ من سياسة الال
شرقية الالغربية اإليرانية الثورية المعادية لالستكبار العالمي.

لكننا نحن في النهاية شعب وقطر عربي مستقل ح ّر أبي شهم
وذو همة عالية ق ّرر أن ينفض الغبار عن ك ّل بدنه المجتمعي
والحكومي وإزالة ك ّل ما علق به من زوائد دودية مريضة وطفيليات
لم تعد مقبولة في زمن ما بعد بعد ثورة الحكمة واإليمان.
وأن رسالة اليمني اليوم إلى العالم باختصار شديد هي:
أنا سيد وحدي وال غير من يستحق أن يكون سيد الجزيرة
وفي يتبلور عالم ما
العربية وسلطان البحار والمضائق ،مني
ّ
بعد فراغ الربع الخالي ورمال الصحراء العبثية القاحلة.
بيدي وبإرادتي القوية وبإصرار ك ّل من يتضامن ويقف معي
من جبهة مقاومة االحتالل والهيمنة والتبعية سيخرج عالم ما
بعد معادلة المنتصرين في الحربين الكونيتين األولى والثانية.
بروحي الجياشة وبإيماني وحكمتي وصبري االستراتيجي
سيتحلل ويتقهقر عالم الكبار الذي أخذ أصالً يندحر وينهار ،فيما
سيقوم على أنقاضه عالم آخر مختلف تماماً.
عالم يصعد ويصعد وينهض رافعا ً رأس��ه شامخا ً بجبهته
العالية رغم أنف الشيطان األكبر وأذنابه من الشياطين الصغار.

ك ّل االحترام والتقدير واإلكبار واإلج�لال إذن لشعب اليمن
الصابر والمحتسب والجريح وشهدائه األبرار.
نقول له ذلك ونحن واثقون بأنّ النصر المبين حليفه ال محالة،
وما النصر إال صبر ساعة.
نعم اليمن العربي المسلم سيهزمهم جميعا ً في الميدان
العسكري كما في ميادين السياسة وال بد لجنيف «اليمنية» أن
تركع وتسجد أمام إرادة عدن وصنعاء وتسبح للجوف وصعدة.
أصالً متى استطاعت جنيف أن تفرض إرادتها على أي من
أطراف جبهة المقاومة حتى تكون اليمن هي الثانية؟
لقد رأيناها كيف هزمت هي ونيويورك ولوزان أمام إيران وكيف
اندحرت مولية اإلدبار على بوابات الشام.
وهكذا ف��إن إرادة اليمن واليمنيين واستقاللهم وحريتهم
وقرارهم السياسي سيظ ّل في صنعاء رغم أنف المرجفين في
واشنطن أو الرياض أو في جنيف.
نعم اليمنيون بعدهم طيبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

دولة رخوة ( ...تتمة �ص)1
س���وري���ة س��ت��خ��ف��ف م���ن ال��ض��غ��ط العسكري
ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل» ،وإذا ك���ان وزي���ر الخارجية
«اإلسرائيلي» آنذاك موشيه شتريت قد رفض
الفكرة ،فالسبب هو كما قال في ردّه تكاليف
هذه التجهيزات ،وقدم اقتراحا ً موقتا ً إلى رئيس
الوزراء بن غوريون في آب  1948بأن «تعمل
إس��رائ��ي��ل على ت��دري��ب س��ك��ان محليين داخل
��أي ت��ح��رك» ،وم��ن هنا
«إس��رائ��ي��ل» قبل ال��ب��دء ب ّ
نشأت فكرة التشكيالت العسكرية الخاصة
بتطويع ال���دروز ف��ي الجليل ومنحهم وضعا ً
خاصاً.
 سقطت المخططات «اإلسرائيلية» السابقةل��س��ب��ب��ي��ن رئ��ي��س��ي��ي��ن ،األول ه���و ق���وة ال��دول��ة
المركزية السورية ،وروح التماسك الوطني
أسس لذلك في زمن
العالية بين مواطنيها ،وما ّ
الصعود القومي والتمسك بالهوية العربية
وح��ض��ور خيار ال��ع��داء ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» م��ن جهة،
وف��ي المقابل وج��ود شخصيات وطنية عالية
الشجاعة وروح ال��ف��روس��ي��ة وق��ع بين يديها
المشروع ،وتمكنت من تضليل االستخبارات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ون��ق��ل��ت وق��ائ��ع التخطيط إلى
ق��ادة مثل كمال جنبالط وجمال عبد الناصر
وحافظ األس��د ال��ذي كان وزي��را ً للدفاع حينها
والتحسب
في سورية ،ما أتاح إحباط المخطط،
ّ
له ،وعلى رأس هؤالء كان القيادي في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي ك��م��ال كنج أبو
ص��ال��ح ال���ذي خ��دع «اإلسرائيليين» وأوهمهم
بتبنّيه المشروع وقام بتعطيله مغامرا ً بحياته
لينتهي به األم��ر ،في السجون «اإلسرائيلية»
بأحكام لثالثمئة عام سجناً ،بعد مداهمة منزله
في .1970 – 10 - 8
 على مسار موا ٍز كان األميركيون يدرسونمشاريع لهندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة،
ويعيدون النظر بخريطة سايكس ـ بيكو ،وكانت
بين أيديهم ،نظريات ال��م��ؤرخ ب��رن��ادر لويس
وخرائطه لتقسيم دول المنطقة ،واعتماد حدود
بديلة للكيانات وال���دول التي نعرفها ،لتكون
أي الطوائف
م��ا س��م��اه خ��ط��وط ال��دي��م��غ��راف��ي��اّ ،
والمذاهب واألعراق ،وما يتض ّمنه اعتمادها من
دعوة إلى حروب أهلية طويلة ودامية ،وعمليات
تهجير ودمار وخراب وتطهير عرقي متبادل،
وهذه كلها أسباب مشجعة للسير بالمشروع،
ل���وال أن���ه س���ي���ؤدّي ب��ق��وة ال��ف��ال��ق الديمغرافي
الناشئ عن الحروب لتقسيم السعودية وتركيا
ومنح الساحل المتوسطي كله من اليونان إلى
فلسطين لدويالت شيعية وعلوية ،مقابل قيام
دوي�ل�ات شيعية على ضفة الخليج المقابلة
إليران ،تختزن النفط والموقع المط ّل على المياه
التي تصير السيادة عليها تحت اليد اإليرانية،
ويصير نفط المتوسط مثلها طالما ستكون
هذه الدويالت تابعة أو ملحقة أو تحتمي بإيران
وتقيم معها عالقات مميّزة.
 ه���ن���ري ك��ي��س��ي��ن��ج��ر وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ةوم��س��ت��ش��ار األم�����ن ال���ق���وم���ي األس���ب���ق وأح���د
العقول التي استدعاها حلف األطلسي بعد قمة

فرانكفورت ع��ام  2010لالنضمام إل��ى لجنة
الحكماء التي تولتها وزيرة الخارجية السابقة
مادلين أولبرايت ،اعترض على خرائط لويس
واعتبرها حماقة كبرى ،في ظ�� ّل موقع إيران
الراهن والمرشح لالستمرار لزمن غير قصير،
لكنه اق��ت��رح ب��دي�لاً وس��ط��ا ً ي��ق��وم على زعزعة
وح��دة وتماسك الكيانات الوطنية وحدودها
في ما بينها من جهة أخرى ،والدفع باتجاه بقاء
هياكل الدولة قائمة وفارغة من القدرة والطاقة،
لحساب نشوء سلطات أمر واقع تستند ك ّل منها
إلى نواة طائفية صلبة ،تحكمها عصبية منفلتة،
واستخدام ه��ذا األم��ر ال��واق��ع المديد ،الختبار
أش��ك��ال ال��خ��رائ��ط الممكنة والتحكم بتبريدها
وتسخينها ،باإلفادة من الخبرة التي وفرتها
الحرب األهلية في لبنان.
 تتالقى «إسرائيل» في تعاملها مع الملفال����درزي م��ع رؤي���ة كيسينجر ،ف��ه��ي ال تملك
م��ق��درات سياسية وعسكرية واستراتيجية
ل��وض��ع م��ش��روع ق��ي��ادم دول���ة درزي���ة موضع
التنفيذ ،لكنها وه��ي تملك ن��ف��وذا ً واس��ع��ا ً على
«جبهة النصرة» كفرع لتنظيم «القاعدة» ،التي
تشكل القوة المنظمة للجسم المسلح المناوئ
للدولة السورية في جبهتي الجوالن وحدود
األردن ،وتملك ت��أث��ي��را ً يسمح لها بالتالعب
بمواقف ومواقع قيادية درزية تجاهر بالعداء
للدولة في سورية على رأسها رئيس الحزب
التقدمي اإلشتراكي في لبنان وليد جنبالط،
تقدّم ل��ل��دروز في سورية ولبنان وفلسطين،
حيث التشارك مع أبناء الطائفة السنية صيغة
التساكن ف��ي ح���زام أم��ن��ي ي��ت��ش��ارك األم���ن مع
«إس��رائ��ي��ل» ،فبعض ال��ح��رك��ات اإلس�لام��ي��ة في
األراض����ي المحتلة ال��ع��ام  ،1948ي��ق��ع تحت
تأثير فكر «ال��ق��اع��دة» ،ويتشاطر م��ع ال���دروز
جغرافيا واح��دة وال مانع «إسرائيلياً» من منح
هذه الجغرافيا نوعا ً من اإلدارة الذاتية ،لجعلها
تملك قيادة سياسية تتيح التعاقد مع مثيالتها
في السويداء والجوالن والقنيطرة ودرعا ،من
جهة ،وفي البقاع الغربي وراشيا وصوالً إلى
الشوف ،من جهة مقابلة.
 النواة الصلبة مهمتها الدعوة للحياد فيالصراع الذي يخوضه تحالف سورية وحزب
ال��ل��ه ف���ي وج���ه «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» و«داع�����ش»،
وانطالقا ً من أن من سيخسر ه��ذه الجغرافيا
الحساسة ه��ي س��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة ،سيكون
بمستطاع «إسرائيل» أن تستند إلى هذا التغيير
إلقامة عالقات أمر واقع ،وتعزيز األمر الواقع
في الدول الرخوة لتنمو النواة الصلبة ،من دون
اإلصرار على وضع مشروع نهائي محدّد لهذا
المسار.
 تحتاج ال��م��واج��ه��ة ع��دم االس��ت��خ��ف��اف بمايد ّبر أوالً ،وحشد طاقات أهلية غير حكومية في
مواجهته ،واستنهاض الناس الذين تل ّوح لهم
«جبهة النصرة» و«داع���ش» بح ّد السكين ،كما
جرى في قلب لوزة في ريف إدلب.
ناصر قنديل

جنبالط وامتحان ( ...تتمة �ص)1
سلطان باشا األطرش حتى اآلن ،ال يتم نيلها إال بإثبات
الشجاعة والبطولة ف��ي اللحظات الصعبة الشبيهة
باللحظة التي يم ّر بها اآلن بني معروف العرب والشجعان
والمثابرون على الدفاع عن حقوق أمتهم.
يالحظ أنّ مشهد امتحان الشجاعة للزعامة الدرزية
في هذه اللحظة ،يظهر أنّ سدّة المكانة الجنبالطية فوقه
خاوية.
لقد قدّم زعيم المختارة وصفة ألبناء جلدته لمواجهة
خطر التكفيريين على وج��وده��م وأع��راض��ه��م ،ال تليق
بتاريخهم ،وتتناقض مع أمثولة امتحان الزعيم الدرزي
كما يقدّمها تاريخ بني معروف السياسي.
لقد أوصاهم بكسب مودّتهم ومداراتهم وتقديم الطاعة
لهم على أساس تقبيل اليد التي ال تستطيع كسرها.
أوالً :هذه الوصفة تتناقض مع عادات الدروز وقيمهم.
ثانياً :هذه الوصفة هي على قياس جنبالط السياسي
وليست على قياس حاضر ومستقبل وماضي بني معروف.

جنبالط منخرط في مشروع إسقاط الدولة السورية
انطالقا ً من تموضعه في محور يض ّم عربا ً و«إسرائيليين»
للتخلص من موقعها ودوره��ا القومي المقاوم .ولذا فهو
يعطي أولوية لتحقيق هذا الهدف على أيّ هدف آخر ،حتى
لو كان من نوع أن يجرف التسونامي الداعشي والنصروي
في طريقه إلسقاط سورية ،المك ّونات الروحية الدينية
التي هي غنى هذا المشرق.
ربما بقي مجال لتوقع انقالب في الموقف الجنبالطي
بعد أن انقلبت الوقائع الصادمة والتطورات المعاشة
وأحداث مجزرة قلب لوزة ،على مقولته المراهنة على أنه
يمكن النجاة فيما لو ت ّمت مهادنة التكفيريين ،خصوصا ً
بعدما تأكد اآلن وبوضوح تا ّم أنّ مشروع «النصرة» ال
يمنح النجاة للمحايدين ،وال حتى للذين يشتركون معه
في هدف إسقاط الدولة السورية وضرب مشروع المقاومة
في المنطقة.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
إعالن إعادة تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية إعادة مناقصة عامة لتلزيم اعمال
تنظيف تسعة أشهر ل��زوم كلية اآلداب
والعلوم االنسانية -الفرع الخامس ،على
اساس سعر يقدمه العارض وذلك في مبنى
اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية المبنى
الزجاجي -المتحف.
ال��س��اع��ة  /14ال��راب��ع��ة ع��ش��رة ي��وم
الخميس ال��واق��ع فيه  2015/6/25من
شهر حزيران سنة  2015لصالح الجامعة
اللبنانية -كلية اآلداب والعلوم االنسانية-
الفرع الخامس.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن اإلط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمانة سر كلية اآلداب
والعلوم االنسانية -الفرع الخامس
ال���ع���ن���وان :ص���ي���دا -خ��ل��ف ال��س��راي
الحكومي -جنوبي دار رعاية اليتيم
مكتب السيدة :منى قطيش
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك ف��ي إع���ادة المناقصة إل��ى قلم
الدائرة اإلدارية المشتركة الكائن في االدارة
المركزية للجامعة اللبنانية ف��ي مبنى
ال��زج��اج��ي -المتحف وذل��ك قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من يوم االربعاء الواقع
فيه  2015/6/24وذل��ك أث��ن��اء ال��دوام
الرسمي.
بيروت في  10حزيران 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
1160

دعوة
الى حضور جلسة اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية

لشركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل
حضرة المساهمين الكرام
يتشرف مجلس ادارة شركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل بدعوتكم لحضور
اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية المحدد انعقادها عند الساعة العاشرة
من يوم الجمعة الواقع فيه  2015/7/10وذلك في مركز الشركة ،للبحث
والتداول في جدول االعمال اآلتي:
1 .1تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية .2014
2 .2تالوة تقرير مفوضي المراقبة عن حسابات الشركة للسنة المالية .2014
3 .3المصادقة على ميزانية الشركة وحسابات االرباح والخسائر للسنة المالية .2014
4 .4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن ادارتهم العمال الشركة.
5 .5انتخاب مجلس ادارة جديد مع انتهاء والية المجلس الحالي.
6 .6تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية  2015وتحديد بدل اتعابه.
7 .7تحديد مخصصات رئيس مجلس االدارة واالعضاء.
8 .8الترخيص وفقا ً الحكام المادتين  158و  159من قانون التجارة.
9 .9أمور مختلفة.
علما ً انه في حال لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة ،سيصار الى
انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية عند الساعة العاشرة من يوم
االربعاء الواقع فيه  2015/7/22وذلك في مركز الشركة ،للبحث والتداول في
ذات جدول االعمال المفصل اعاله.
على كل مساهم يحمل اسهم لحامله يرغب بحضور هذه الجمعية ان يودع
االسهم في صندوق الشركة او افادة باالسهم تجيز له حضور الجلسة وذلك
خمسة ايام على االقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية.

وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس االدارة
سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل

