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حمليات � /إعالنات
حمدان التقى وفد
المنظمة الأوروبية للأمن

الن�صر على الجماعات
التكفيرية قاب قو�سين
} ناديا شحادة
ما يحدث في منطقة الشرق األوسط مخطط له منذ فترة طويلة بهدف إعادة تشكيل
الخريطة العربية من جديد لتتماشى مع ايديولوجيات ومخططات تستهدف الدول
العربية .وبات واضحا ً للجميع أن الجماعات اإلرهابية ومنها تنظيم «داعش» هي األداة
المستخدمة حاليا ًلتنفيذ المخطط المذكور.
ً
هذا التنظيم الذي ظهر في نيسان  ،2013وأصبح واحدا من أكبر الجماعات اإلرهابية
الرئيسية التي تقوم بالقتل والدمار في سورية والعراق وينتشر بشكل رئيسي في
مناطق الشرق التي تعتبر المجال الحيوي لتحركات «داعش» .وسيطر التنظيم خالل
هجماته الماضية على مناطق واسعة في سورية والعراق مستفيدا ً من الفوضى التي
خلفها ما يسمى «الربيع العربي» لينشر أجنداته الخاصة به ويتوسع في ضم عشرات
اآلالف من المقاتلين األجانب .وقد استطاع التنظيم خالل السنوات الماضية تحقيق
النجاحات من خالل قاعدة العبث بالجميع ليتصدر مشهد التنظيمات المتطرفة ويؤسس
لنفسه منظومة عسكرية واقتصادية ودعائية خاصة به تلك المنظومة التي باتت تظهر
حجم التنظيم بأنه أكثر بكثير من حجمه العسكري الحقيقي ،وخرافة االنتصارات على
طريقة «إسرائيل» قبل هزائمها ،وب��دا أنه هالة من أسطورة القوة الخارقة في أرض
المعركة حيث أراد من خالل أفالمه الهوليودية تصوير عناصره بالجيش ال��ذي ال
يقهر ،باإلضافة إلى تصريحات الرئيس األميركي باراك اوباما في  9تشرين األول عام
 2014على بأن الحرب ضد تنظيم «داعش» االرهابي مهمة صعبة وتحتاج إلى مزيد
من الوقت ،هذه التصريحات هدفها األول هو تعظيم قدرة «داعش» ال أكثر.
يؤكد المراقبون سقوط بعض المحافظات العراقية والسورية بهذه السرعة التي
نشهدها برغم الضربات الجوية الموجهة من قبل التحالف الدولي لمحاربة «داعش»
حيث بات يسيطر على  40في المئة من األراضي العراقية بعد مرور عام على فرض
سيطرة التنظيم على الموصل في مسعى حثيث يمارسه قادة وعناصر التنظيم في
العراق وسورية إلقامة دولة الخالفة التي يطمح لها منذ عام  2013بعد أن توسع في
سورية وأنشأ لنفسه موطئ قدم في الرقة ودير الزور والزحف نحو الحدود العراقية
السورية ليدخل مناطق غرب العراق جاعالً من مدينة الفلوجة المقر الرئيس لتمركز
عناصره المسلحة ،وبات التنظيم يقترب تدريجا ً من الرمادي مركز محافظة األنبار
غرب العراق في ما يعد أكبر تقدم ميداني حققه وفرض سيطرته عليها في  16أيار
من العام الحالي وتقدم نحو تدمر وأحكم السيطرة عليها بعد أيام من سقوط الرمادي،
األمر الذي جعل المراقبين يؤكدون أن توسع التنظيم يتم بتغطية أميركية فال يوجد
تنظيم على وجه األرض يأتيه السالح من السماء كما يدعي التحالف ويستطيع التوسع
بهذه السرعة.
فـ «داعش» يتقدم بتواطؤ أميركي في الوقت الذي تنهار فيه «جبهة النصرة» في جبال
القلمون حيث كبّدت المقاومة اللبنانية جماعة «النصرة» خسائر كبيرة في سياق المعركة
الدائرة بينهما منذ شهر وتمكنت من التقدّم والسيطرة على نحو  514كلم من الجرود
اللبنانية والسورية ،وهذا ما أكده االمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي
قال «إن القمم العالية والجبال الشامخة أصبحت كلها تحت سيطرة الجيش السوري
ومجاهدي المقاومة وأصبحت لديهم السيطرة المطلوبة والكافية بالنار على مختلف
بقية الجرود من تلك الجهة ولحقت هزيمة حقيقية ونكراء بجبهة النصرة» ، ،وأدى هذا
التقدم الى تأكيد الخبراء العسكريين أن النصرة على شفير االنهيار في الجرود».
ً
أميركا التي تنظر إلى أن الحرب على اإلرهاب أو تنظيم «داعش» لن تنتهي قريبا و
تصر على مسألة الصبر االستراتيجي التي تتبعها في قيادة التحالف الدولي للقضاء
على «داع��ش» التي تستخدمها لتحقيق أجنداتها في بناء شرق أوسط جديد وضرب
محور المقاومة ،وبالذات حزب الله الذي يشكل هدفا ً أميركيا ً في حروب المنطقة ،حيث
أكد القائد العام السابق للقوات األميركية في أوروبا ويسلي كالرك ان تنظيم «داعش»
هو صناعة أميركية بتمويل من أصدقائها وحلفائها هدفه القضاء على حزب الله للحفاظ
على أمن «إسرائيل» لذلك سعت إلى دعم جماعات مسلحة وقامت بالتنسيق معها للحد
من قدرة حزب الله .فالواليات المتحدة تؤجج الفوضى في الشرق األوسط من خالل
فرض حالة الحرب الدائمة في المنطقة ،وبذلك يكون استخدام «القاعدة» حقق أغراضه
باستنزاف المقاومة حيث أصبح الحزب وجها لوجه مع تنظيم «داعش» ،ولكن ما يؤكده
المتابعون هو أن ال��ر ّد والحسم السريع لحزب الله وانتصاراته تفاجئ األميركيين
وستكون حرب القلمون واالنتصارات التي يحققها حزب الله فيها من سيقرر مصير
المنطقة وذلك بهزيمة «النصرة» و«داع��ش» من القلمون حتى تدمر والرقة .وقد أكد
السيد نصر الله «أن المعركة قد بدأت مع تنظيم «داع��ش» في القلمون وفي السلسلة
الشرقية والحدود اللبنانية – السورية وهم بدأونا بالقتال ،ونحن سنواصل المعركة
ومص ّممون على إنهاء الوجود التكفيري الخبيث عند حدودنا مهما غلت التضحيات».
والجميع يدرك مدى صدق السيد نصرالله وأنه إذا قال فعل ،فالنصر على الجماعات
التكفيرية وإفشال المشروع الصهيو  -أميريكي أصبح قاب قوسين.

�آخر اختبارات ( ...تتمة �ص)1
 في ك ّل مرة كانت تجري مقاربة فكرة التسوية في سورية كانالطرح األميركي يبدو مسكونا ً بمفردات الطائف اللبناني ،من دون
أن يغيب التكرار في الكالم علنا ً عن طائف سوري تي ّمنا ً بالنموذج
الذي أبقى لبنان في حال حرب أهلية دائمة ،فقال األميركيون وردّد
حلفاؤهم مرارا ً أنّ المطلوب إعادة هيكلة القوات المسلحة واألجهزة
األمنية بعد ض ّم «المنشقين» ودم��ج الميليشيات فيها ،وك�� ّل هذه
المنوعات جزء من مفهوم للتسوية يفقد سورية دولتها المدنية
والمركزية ويجعل الدولة مجرد هيكل لدويالت حاكمة على أرض
الواقع قوامها طائفيات مسلحة على الطريقتين اللبنانية والعراقية.
 ال��ط��ري��ق إل��ى ه��ذا ال��ح�� ّل ه��و جعل الطائفيات مستحكمة فيالجغرافيا بميليشياتها المسلحة من جهة ،وتعديل موازين القوى
بإضعاف الجيش ال��س��وري وإض��ع��اف حليفه األب���رز ح��زب الله
م��ن جهة أخ���رى ،وه���ذا كله ك�لام ص��ري��ح وم��ب��اش��ر للمسؤولين
األميركيين ،أما اآللية فهي إث��ارة المخاوف الطائفية وال��ر ّد عليها
والزج بـ»جبهة النصرة» كمك ّون
بالحمايات والضمانات والتسلح،
ّ
في العملية السياسية ،واستخدامها مع «داعش» إلضعاف الدولة
يفسر المشهد
والجيش في سورية واستنزاف حزب الله ،وهذا كله ّ
الذي نراه تباعا ً منذ سنتين في محاوالت لها هذه الوجهة الواحدة،
فانتصار األك��راد على «داع��ش» يصير مقبوالً إذا أنتج مزيدا ً من
النزوع الكردي نحو االنسالخ ،ومجازر «داعش» و«النصرة» بحق
الدروز مفيدة طالما تأخذهم نحو االستنجاد بـ»إسرائيل» أو التفكير
في االنسالخ والحياد ،و«داعش» إذا بلغ تدمر وصوالً إلى القلمون
مفيد طالما يه ّز هيبة الجيش ال��س��وري كتعبير عن فكرة الدولة
الواحدة والجيش القوي ،وطالما يستنزف حزب الله ويمكن له أن
يخرج تأثيره من المعادلة السورية.
 في المقابل كانت المواجهة من جانب الدولة السورية والمقاومةتقوم على ثنائية تعزيز فكرة الدولة السورية وتأكيد الثقة بجيشها،
وص ّد مشاريع االنقالب في موازين القوى في ك ّل ميدان يعبّر عن
مسار قابل للتح ّول إل��ى عامل إخ�لال بالتوازنات الكبرى ،ه��ذا ما
حصل بعد عملية القنيطرة وهذا ما يحصل في حرب القلمون ،وهذا
ما ترتب على كيفية إدارة الر ّد على المجازر المرتكبة بحق المسيحيين
والعلويين من قبل لتأكيد أنّ الر ّد يكون عبر حماية واحتضان الدولة
والجيش ،وهذا ما يجري اليوم أمام محاولة إثارة الذعر الطائفي لدى
الدروز لدفعهم إلى الحضن «اإلسرائيلي» برافعة جنبالطية تأخذهم
إلى الحياد بعنوان أردني مم ّوه ومحمي أميركياً.
 ما يجري في القلمون والسويداء سيرسم مستقبل الرهاناألميركي على نظرية الطائف السوري ،وفرضية التقاسم الطائفي
للسلطات ف��ي أي تسوية ق��ادم��ة ،والفشل أو النجاح سيق ّرران
الخطوة التالية ،إلى المزيد من الرهانات أم إلى التسليم بحقيقة
الدولة السورية المدنية المركزية القوية.
ناصر قنديل

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد
مصطفى ح��م��دان بحضور أع��ض��اء الهيئة،
األم��ي��ن ال��ع��ام للمنظمة األوروب���ي���ة لألمن
والمعلومات السفير الدكتور هيثم أبو سعيد
على رأس وفد.
بعد اللقاء ،أكد أبو سعيد «أن ما حصل
ف��ي ق��ري��ة قلب ل��وزة غير مقبول وبحسب
المعلومات والمستندات التي وصلتنا تشير
إل��ى أن ه��ن��اك م��ج��زرة ارت��ك��ب��ت ع��ن سابق
ت��ص� ّور وتصميم م��ن قبل م��ا يسمى بأمير
جبهة النصرة في إدلب (فرع تنظيم القاعدة)
عبدالرحمن التونسي ،وهناك مسار قانوني
قد يتخذ في هذا الصدد على من قام وم ّول
وحمى ويحمي تلك المجموعات التكفيرية».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ح��� ّذر ح��م��دان «م��ن خ��ط��ورة
اإلره��اص��ات واالرت�����دادات المذهبية التي

«التحرير والتنمية» :تعطيل
الم�ؤ�س�سات ي�ستدعي الفتنة

شاهدناها داخل وخ��ارج سورية في اآلونة
األخيرة» ،مؤكدا ً «محدوديتها داخل سورية
بفضل القرار الذي اتخذه أهلنا ال��دروز بأن
يكونوا جزءا ً ال يتجزأ من منظومة المقاومة
والوطنية على أرض سورية العربية».
واعتبر العميد حمدان أن «من المعيب أن
نسمع اليوم كالما ً عن وجود دروز في سورية
في هذه البقعة أو تلك ،وان نتكلم في لبنان
عن دروز سورية وكأنهم بمعزل عن الشعب
ال��س��وري ،متوجها ً بالسالم والرحمة على
أرواح الشهداء ال��ذي��ن سقطوا ف��ي مجزرة
السماق ،وعلى أرواح كل
قلب لوزة في جبل ّ
الشهداء أبناء سورية الذين يُذبحون خالل
أكبر مجزرة في التاريخ العالمي على أيدي
الوحدات «االسرائيلية» المستترة وسائر
المسميات الطائفية والمذهبية ،داع��ش
والنصرة وجيش فتح والجيش الحر».

«ال�شيوعي»� :سنواجه الإرهاب
كما ت�صدينا للعدو ال�صهيوني

من االحتفال بتخريج متطوعين في الدفاع المدني
ح� ّذرت كتلة التحرير والتنمية
من أن كل عمل يعطل دور الدولة
ومؤسساتها يستدعي الفتنة إلى
بلدنا ،وأش���ارت إل��ى أن اإلره��اب
التكفيري و«إس��رائ��ي��ل» هما من
طينة واحدة مؤكدة حرصها على
«أن يبقى هذا الوطن بخير ولتبقى
مؤسسات ال��دول��ة تعمل وتسهر
وتوفر الغطاء السياسي للجيش».
واعتبر عضو الكتلة النائب هاني
قبيسي خالل تمثيله رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب���ري ف��ي رعايته
االحتفال المركزي ال��ذي اقامته
«كشافة الرسالة االس�لام��ي��ة» -
المفوضية العامة للدفاع المدني،
في باحة ثانوية الغازية الرسمية،
خرجت خالله المئات من متطوعي
ال���دف���اع ال��م��دن��ي« ،أن تعطيل
مؤسسات الدولة يستدعي الفراغ
والفتنة ،مؤكدا ً أن «لبنان يحب
أن ي��ك��ون ب��ع��ي��دا ً ج���دا ً مما يحاك

حدادة متحدثا في االحتفال
رأى األمين العام للحزب الشيوعي خالد
ح��دادة أن «لبنان أم��ام خطر إرهابي فاشل
مص ّنع أميركيا ً ومم ّول خليجياً» .وقال« :هذه
الفاشية سنتصدى لها كما تصدينا للعدوان
الصهيوني».
وأضاف حدادة في احتفال بذكرى األمين
العام السابق للحزب جورج حاوي وشهداء
ال��ح��زب أقيم ف��ي مسبح العين ف��ي البقاع
الشمالي« :قاومنا حينما تعرضت أرضنا
لهجوم ع��ام  2006بما توفر م��ن إمكانات
وقدمنا الشهداء إلى جانب المقاومة االسالمية
وحركة أمل في البقاع والجنوب والجبل ،وفي
البقاع والشمال والجنوب والجبل سنتصدى
ل��ك��ل اش��ك��ال االره����اب المسلح دف��اع��ا ً عن
أرض الوطن وأهلنا وشعبنا الى جانب كل
المقاومين في التصدي لخطر االرهاب».
ونوه بصيغة «التعايش والتماسك الفعلي
في منطقة البقاع والبقاع الشمالي بين أبناء
الوطن رغما ً عن الذين يحاولون زرع االرهاب

المذهبي والتبعية» ،داعيا ً إلى «التواصل
على طريق المقاومة ما بين عرسال واللبوة
ورأس بعلبك والعين في هذه المنطقة التي
لها تاريخ مشرف» ،مطالبا ً بـ«التواصل بين
أهلها وأبنائها على قاعدة التكامل في هذه
المنطقة الفقيرة التي عانى أبناؤها الظلم من
أمراء الطوائف ،في مواجهة أي تهديد».
ك��م��ا دع��ا ال��ش��ع��ب ال��س��وري ال��ى «ح��وار
حقيقي ال يشمل القوى اإلرهابية التي تحطم
الجسم العربي وترتكب المجازر» ،مشددا ً
على «ح��وار مج ٍد بين القوى التي ترفض
التدخل الخارجي وتشكيل جبهة وطنية بين
الدولة والمعارضة الديمقراطية التي ترفض
اإلرهاب وان تكون سورية مسرحا ً لالقتتال
الداخلي والتبعية للمشروع األميركي بحيث
تعاني البالد من خطر التفتيت والتقسيم».
ودعا الى «تشكيل جبهة حقيقية تمتد من
الجوالن إلى ح��دود تحاول تركيا من خالل
دعمها لالرهاب فصلها عن الجسد السوري».

�أهل الوفاء ( ...تتمة �ص)1
ف��ي ال��واق��ع ه��ن��اك ف��رق واض��ح بين أه��ل ال��وف��اء
والعزم وبين القاعدين والمتلكئين ،بين َمنْ يأخذ
خيار المقاومة حرصا ً على وجوده وكرامته ،وبين
ّ
المذل.
من يجزع فيعمد إلى االنتحار أو االستسالم
فمنذ بداية األزمة السورية كان حزب الله واثقا ً من
أنّ مؤامرة كبرى تريد باألمة شراً ،مؤامرة شعارها
ال��م��ز ّي��ف ال��ث��ورة ،وحقيقتها وج��وه��ره��ا التقسيم
والتمزيق وضرب ك ّل روح مقا ِومة في األمة ،لتبقى
«إسرائيل» هي صاحبة األمر والنهي ،ونبقى نحن في
مستنقع الجهل وضيق األفق وضيق العيش وضيق
الفكر والثقافة.
حزب الله أخذ طريــق المقاومة أل ّنه يملك الشجاعة
والبصيرة ،وك��ان يستشعر بالخطر الكبير الذي
سيقع فيه الجميع إنْ لم يتحرك .لم يغمض عينه
ناشدا ً الراحة ،ولم يهرب من الوطن إلى المنفى ،ولم
ٍ
ضغــوط حمقاء كتلــك التي يقوم بها
يضعف أمام
سياسيّو الفنادق وزعماء القصور التاريخيــة .هو
يعلم أنّ الدخول إلى سورية من أضخم التجارب التي
عاينها منذ تأسيسه وأشدّها قسوة ،ولكن المقاومة
هي جهاد متواصل ،وقضية كرامة ووجود ،ومسار
إيمان وتضحيــة ،ونكران ذات من أجــل األمة.
أما اآلخرون وبعضهم باألمس كان يب ّرر المجازر
التي تركبها «داعش» و«النصرة» ،ويحاول التق ّرب

منهما ظنا ً منه أن��ه يمكن أن يتفادى هو وطائفته
التهجير أو الموت.
م��ج��زرة (ق��ل��ب ل���وزة) ف��ي إدل��ب وم��ا يحصل في
ال��س��وي��داء ،ي��ؤك��د أنّ ط��ري��ق المستقبل والحياة
مرتبطان بالمقاومة ،بالمكابدة الملتهبة والنضال
الواعي لإلفالت من رحى الحسرة والعجز واالنتظار
اليومي لحمايات خارجية الك ّل يعلم أنها سراب
بسراب.
ال��غ��رب ل��م ُي��عِ ��د لنا أرض��ن��ا التي احتلها العدو
«اإلسرائيلي» ما يزيد على عشرين ع��ام�اً ،وحتى
الساعة ل��م ُي��عِ ��د ش��ب��را ً واح���دا ً م��ن أرض فلسطين
السليبة ،وأقام منذ سنة تحالفا ً الستعادة ما احتلته
«داعش» من دون أن يسترجع مترا ً واحداً.
يتوسل بالمحت ّل ليُعيد له
فالمرء ال يمكن أن
ّ
األرض ،وال ال��ج��زار أن ي��وق��ف ح��� ّز سكينه على
رقبته ،وال المعتدي ليكــون صاحب ضمير وأخالق
وإنسانية.
ه���ذا ال��زم��ن م��رت��ب��ط ب��ال��رج��ال ال���رج���ال ،وليس
بالضعفاء .هذا الزمن أن يكون اإلنسان فيه ،عليه
أن يكون ق��وي�اً .فطوبى لألقوياء .طوبى لشبابنا
المقاومين األب��ط��ال ال��ذي��ن يصنعون لنا كرامتنا
ونصرنا اآلتي.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

حالة الأمة ( ...تتمة �ص)1
ويل ألمة مثقفوها هامشيون غير قادرين على التأثير
في الرأي العام بسبب تبريرهم الدائم لقرارات ومواقف
حكامهم وتح ّولهم الى ُمخبرين في خدمتهم،
ويل ألمة ال تعرف معنى الهزيمة بأسبابها ونتائجها
فطريق انتصارها يبقى وهماً،
 ...انّ خالص األمة وصالحها ونهضتها...
هو في العمل على استرجاع الشباب المهاجر والعلماء
ورجال األعمال من ك ّل االختصاصات،
وخ�لاص األم��ة هو في القضاء على ثقافة االستبداد
والظلم والديكتاتورية وخنق الحريات وشريعة الغاب،
وخ�لاص األم��ة وتقدّمها هو في القضاء على ثقافة
الخيانة والعمالة والتبعية،
وخالص األمة واحترام العالم لها هو في القضاء على
ثقافة مخالفة الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات
الدولية،
وخ�لاص األم��ة وصالحها هو في القضاء على ثقافة
العنف والخطف واالعتداء على اإلنسان ومنهم النساء
واألطفال والصحافيون ورجال الفكر والعلم،
وخ�لاص األم��ة ه��و ف��ي معرفتها كيف تحافظ على
أصدقائها ومناصري قضاياها بصورة دائمة،
وخالص األمة وق ّوتها هو في تفعيل منظمات المجتمع

المدني وب��ن��اء أوس���ع مشاركة شعبية ف��ي قضاياها
المصيرية،
وخ�لاص األم��ة وفعاليتها هو في تحرير اقتصادها
وإطالق روح المبادرات الفردية لدى شبابها،
وص�لاح األم��ة ه��و ف��ي إيمانها بالعدل االقتصادي
واالجتماعي والقضاء على مظاهر الفساد،
وصالح األمة هو في وحدتها ،وتحقيق هذه الوحدة ال
يتوافر إالّ بالمصالحات الوطنية والقومية،
ونهضة األمة تكمن في إعداد خطط اإلصالح السياسي
واالقتصادي مع شمولية سياسات االنماء،
ونهضة األم��ة أيضا ً وأي��ض�ا ً هي في توعية الشباب
والعمل على إرساء الدولة المدنية التي ال تنبذ الدين ولكن
تفصله عن الحكم،
ونهضة األمة ترتكز على إحياء معاني الحريات الفردية
والجماعية وفسح المجال رحبا ً أمام الفكر والحوار المتعدّد
واحترام حرية الرأي والتعبير،
أخيرا ً وليس آخرا ً
ما تقدم ذكره هو غيض من فيض الظلمة والنور ،وعلى
األمة اختيار طريق النور لتبقى وليبقى لها دور بين األمم.
 محام ،رئيس المنظمة العربية
لحماية ومساندة الصحافيين وسجناء الرأي

ويدبر» ،مشددا ً على «أننا اليوم
أحوج ما نكون في الحفاظ على كل
مؤسسات الدولة ألنها هي الحاضن
في الحفاظ لكل طوائف لبنان وهي
الحاضن لكل أح��زاب لبنان ولكل
التيارات السياسية فيه».
وتابع« :ال نقبل التعطيل ألي
م��ؤس��س��ة ك��ان��ت ع��ل��ى مستوى
الدولة وتركيبتها او على مستوى
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة أو رئ��اس��ة
الحكومة أو تعطيل عمل مجلس
النواب وكل عمل يعطل دور الدولة
ومؤسساتها يستدعي الفتنة إلى
بلدنا .وه��ذا األم��ر لعل الكثيرين
يخططون له سنبقى حرصاء مع
قيادتنا م��ع األخ دول���ة الرئيس
األس��ت��اذ نبيه ب���ري ليبقى ه��ذا
الوطن بخير ولتبقى مؤسسات
الدولة تعمل وتسهر وتوفر الغطاء
السياسي للجيش».
بدوره ،أكد عضو الكتلة النائب

أي��وب حميّد أننا «في حركة أمل
سنبقى نصرخ في برية هذا الوطن
أن لبنان قدرنا جميعا ً وعلينا أن
نحميه ونعمل من أجله ونفتديه
بكل غ��الٍ ونفيس ،بعدما أثبتت
األيام لكل من يجاهر ويكابر ،أن
اإلره��اب التكفيري و«إسرائيل»
وإن تلونت األسباب هم من طينة
واحدة ينطلقون من منطلق واحد،
ال ي��م��ي��زون بين طيف وآخ���ر وال
بين طائفة وأخرى وال بين مذهب
وآخر ،وكل من ال يوالي وال يبايع
وال يسير على نهجهم فمصيره
القتل ألن��ه نقيض لمعتقداتهم
وأفكارهم».
على صعيد آخر ،استقبل عضو
«كتلة التحرير والتنمية» النائب
عبد المجيد صالح في منزله في
ص��ور وف��دا ً من مشايخ حاصبيا
ومنطقتها وق��دم��وا ل��ه التعازي
بوفاة ابن شقيقه.

ال�سعودية تعرقل ( ...تتمة �ص)1
«النصرة» التي تسيطر على بلدة
ع��رس��ال وت��ح��ت��ل��ه��ا ،ف��ي انتظار
أن يتولى الجيش اللبناني مهمة
تحريرها.
ع��ل��ى إي��ق��اع إن���ج���ازات المقاومة
ف��ي ج���رود ع��رس��ال انعقدت جولة
ح��وار جديدة بين حزب الله وتيار
المستقبل ،ل��ت��أك��ي��د ال��م��ؤك��د حول
أهمية الحوار ودعم الخطط األمنية.

جلسة هادئة
في عين التينة

على وقع التصعيد المستمر في
الحمالت المتبادلة بين «حزب الله»
و«تيار المستقبل» على خلفية ملفي
عرسال والحكومة ،انعقدت جلسة
الحوار الثالثة عشرة مساء أمس في
مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،
بحضور المعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله حسين الخليل،
وال���وزي���ر ح��س��ي��ن ال��ح��اج حسن،
والنائب حسن فضل الله عن حزب
ال��ل��ه ،وم��دي��ر مكتب الرئيس سعد
الحريري ن��ادر الحريري وال��وزي��ر
نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر
عن تيار المستقبل ،بحضور وزير
ال��م��ال علي حسن خليل .وع��رض
المجتمعون التطورات واألوضاع في
البالد ،وجرى التأكيد على ضرورة
استمرار ال��ح��وار ومتابعة الخطط
األمنية ،وإيجاد المناخات المالئمة
لعمل المؤسسات الدستورية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
«أن أج����واء ال��ح��وار ك��ان��ت ه��ادئ��ة
وايجابية وتركز النقاش فيها على
العموميات ولم يدخل في العمق»،
ولفتت إلى «أن المجتمعين شددوا
على الخطر ال��ذي تمثله الجماعات
اإلره��اب��ي��ة .وت��م االت��ف��اق على عقد
الجلسة المقبلة مطلع الشهر المقبل.

اتصاالت إليجاد مخرج
لألزمة الحكومية

حكومياً ،ال ي���زال ال��ج��م��ود سيد
الموقف في ظل تمسك تكتل التغيير
واإلص�ل�اح بموقفه م��ن التعيينات
األمنية.
وفي السياق ،أكدت مصادر وزارية
لـ«البناء «أن اتصاالت مكثفة تجرى
بين رئيس المجلس النيابي نبيه
بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ورئيس الحكومة تمام
سالم لمحاولة إيجاد مخرج للوضع
الحكومي» .وأك��دت «أن األج��واء ما
زالت ملبدة حتى اآلن وكل طرف ما
زال على مواقفه ،واعتبرت أن تكتل
التغيير واإلص�لاح وضع نفسه في
هذا المأزق» ،ولفتت إلى أنه إذا أصر
رئيس التكتل العماد ميشال عون
على موقفه فهذا األمر متروك لتقدير
الرئيس سالم الذي ربما سيدعو إلى
جلسة لمجلس الوزراء».
وأوضحت المصادر «أن أي جلسة
لمجلس ال���وزراء تعتبر دستورية
ل��ت��واف��ر ال��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي وه��و
الثلثين كما تعتبر ميثاقية لوجود كل
الطوائف فيها».
وأضافت المصادر «أن حزب الله
ليس من مصلحته تعطيل الجلسات
ال��ح��ك��وم��ي��ة ول���و أراد ذل���ك لعطل
جلسات الحوار مع تيار المستقبل

ما يدل على أن لدى الحزب مصلحة
وضرورة وطنية في انعقاد المجلس،
وتوقعت «أن يقنع حزب الله العماد
عون العدول عن رأيه».
وأشارت المصادر إلى «أن الرئيس
بري هو صمام األمان ويحاول بحنكته
وخبرته السياسية أن يجد المخرج
المناسب لألزمة الحكومية ،وتوقعت
«أن يتم إعطاء وع��ود لعون بإجراء
تعيين لقائد الجيش في أيلول المقبل».
وأب��دى وزي��ر الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي لـ«البناء»
ح��رص��ه ع��ل��ى ب��ق��اء ك��ل المكونات
السياسية بما فيها التيار الوطني
ال��ح��ر ف��ي الحكومة ألن المصلحة
الوطنية تجمع الجميع».
ولفت الحناوي إل��ى «أن التيار
الوطني الحر استعجل طرح موضوع
تعيين قائد للجيش» ،متسائالً « :ماذا
فعل العماد جان قهوجي لكي يعامل
بهذه الطريقة»؟
وأك��د «أن المنتوجات الزراعية
والصناعية ال��ت��ي ترتبط ب���أرزاق
ال��م��واط��ن��ي��ن وال��ت��ي يعتمد عليها
االقتصاد اللبناني كلها معطلة كالنقل
البحري وال��ه��ب��ات وغيرها بسبب
تعيين موظف».

المعركة مستمرة
في الجرود

على الصعيد األم��ن��ي ،يواصل
الجيش السوري والمقاومة تقدمهما
في جرود عرسال ،فيما يقوم الجيش
اللبناني بتعقب الخاليا اإلرهابية
والمسلحين الذين يفرون من القلمون
وج���رود ع��رس��ال .وأص��ي��ب ع��دد من
المسلحين اثر استهداف حزب الله
لتجمعاتهم في وادي الخيل ووادي
الحريق في جرود عرسال بالقذائف
الصاروخية.
وتفقد نائب األمين العام لحزب
ال��ل��ه الشيخ نعيم ق��اس��م عناصر
ح��زب الله ف��ي ج��رود رأس بعلبك
وج����رود ع��رس��ال وج����رود بريتال
وصوال ً إلى جرود فليطا في القلمون.
وبحسب ص��ور نشرت عبر مواقع
التواصل االجتماعي يظهر الشيخ
ق��اس��م ب��ال��ل��ب��اس ال��ع��س��ك��ري بين
عناصر الحزب في الجرود .وتأتي
جولة الشيخ قاسم بعد نحو أسبوع
على قيام رئيس الهيئة الشرعية في
حزب الله الشيخ محمد يزبك بجولة
على المجموعات العسكرية التابعة
للحزب في الجرود.
وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء
«أن العمليات العسكرية في جرود
عرسال مرتبطة بتقدير قيادة المقاومة
والجيش السوري» ،وأشارت إلى «أن
حزب الله يحاول استدراج مجموعات
داعش إلى منطقة القتل».
وأكدت «أن الوضع العسكري في
جرود عرسال هو لمصلحة المقاومة
والجيش السوري» ،ولفتت إلى «أن
منطقة المعركة مع النصرة تختلف
من حيث التكتيكات العسكرية عن
المعركة مع داعش ألن المعركة مع
النصرة كانت معركة تالل ،في حين
أن المعركة مع داع��ش تحتاج إلى
السيطرة على النقاط بالتدرج».
وأوض��ح��ت «أن جبهة النصرة
انتهت في القلمون وج��رود عرسال
والمقاومة وصلت إلى تخوم عرسال
لكن ح��زب الله ل��ن يدخلها نتيجة

الحساسيات المذهبية».
وأشارت إلى «أن الجيش يضرب
مواقع وتحركات المسلحين خارج
بلدة عرسال ،ولفتت إلى «أن جزءا ً
م��ن مسلحي ال��ق��ل��م��ون ف����روا إل��ى
البقاعين الغربي واألوس���ط وإل��ى
الشمال وباتوا يشكلون خطرا ً لذلك
يقوم الجيش بمالحقتهم».
وعلى صعيد آخر قال مصدر وزاري
لـ«البناء «أن الجيش حصن مواقعه
منذ آب الماضي ووضع استراتيجية
جديدة تمنع دخول المسلحين إلى
البلدة».
وأش���ار إل��ى «أن ه��ن��اك انقساما ً
سياسيا ً داخل مجلس ال��وزراء حول
م��وض��وع ع��رس��ال ،لكن ف��ي الواقع
الجميع يقف إلى جانب حزب الله في
القضاء على تنظيم داعش».
وألقت مخابرات الجيش القبض
ع��ل��ى  4س��وري��ي��ن ف��ي ك��ام��د ال��ل��وز
وفي جب جنين في البقاع الغربي
الرتباطهما بمجموعة إرهابية.
وعلقت مصادر في  8آذار لـ«البناء»
على كالم األمين العام لتيار المستقبل
أحمد الحريري يوم السبت الماضي
«م��اذا فعل حزب الله حين استبدل
ال��ع��داء للعدو اإلسرائيلي بالعداء
لـ«تيار المستقبل» ولكل من يخالفه
الرأي في تيار «لبنان أوالً».
وس��أل��ت« :ل��م��اذا الحريري الذي
يكن ال��ع��داء ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ال يدين
التحالف السعودي اإلسرائيلي؟
ل��م��اذا ل��م نسمع م��ن ت��ي��ار الرئيس
سعد الحريري أي إدانة أو استنكار
للقاء األخير الذي عقد في واشنطن
بين المدير العام ل��وزارة الخارجية
اإلسرائيلية ،دوري غولد ،والمقرب
من العائلة الحاكمة في الرياض،
أن���ور عشقي؟ ول��م��اذا يلتزم تيار
المستقبل الصمت حيال الدعم الطبي
الذي تتلقاه النصرة من «إسرائيل»،
وال يكن العداء للتكفيريين»؟ مشيرة
إلى «أن تيار المستقبل بات يشكل
غطاء لجبهة النصرة»؟

�إعالنات ر�سمية
اعالن
نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى في
البقاع المستدعى ضده ياسين يوسف علي
غزال المقيم سابقا ً في قب الياس والمجهول
محل االقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً او من
ينوب عنه الى قلم المحكمة في زحله لتبلغ
الحكم الصادر عنها بتاريخ 2015/4/9
باالستدعاء المقدم من علي احمد منصور
بوكالة االستاذ صالح بكري المسجل برقم
اساس  2015/224قرار .2015/64
خالصة الحكم :تقرر إعتبار العقار رقم
 /866/قب الياس غير قابل للقسمة عينا ً
بين الشريكين فيه وطرحه للبيع بالمزاد
العلني للعموم وفقا ً للثمن المحدد في تقرير
الخبير والبالغ  /145060/دوالرا ً اميركيا ً
فقط مئة وخمسة واربعون الفا وستون
دوالرا ً اميركيا ً وعلى تعيين ه��ذا الثمن
اساسا ً للطرح في المزايدة االول��ى وعلى
ان ي��وزع بالنتيجة على الشركاء بنسبة
حصته في الملكية.
وللمستدعى ضده المذكور مهلة ثالثين
يوما ً من تاريخ النشر لالستئناف.
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