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حمليات � /إعالنات

وفد ع�سكري تركي يتفقد
م�شاريع عيدمون العكارية!

«القومي» ي�ش ّيع الرفيق المنا�ضل
علي ح�سين حمادة في تفاحتا

الوفد التركي مع مستقبليه في عيدمون
ف��ي زي���ارة الفته ف��ي الشكل واأله����داف ،زار الملحق
العسكري في سفارة تركيا في لبنان ،العقيد كامل غونلر،
بلدة عيدمون  -عكار ،يرافقه مساعده الميجر شاهين
باران وكان في استقبالهم رئيس البلدية الدكتور رامي
حداد وأعضاء المجلس البلدي حيث كان بحث في الشؤون
العامة للبلدة وتفقد المشاريع التي تنفذ بمساهمة من
الدولة التركية.

وأق��ام ح��داد على شرف الوفد التركي مأدبة غ��داء في
حضور قائد سرية درك عكار المقدم مصطفى األيوبي،
مسؤول مكتب القبيات في المديرية االقليمية ألمن الدولة
في محافظة عكار النقيب ميشال ف��ارس ،مسؤول مكتب
عكار في فرع المعلومات النقيب زياد جمال ،آمر فصيلة
درك مشمش المالزم أول عماد ع��ازار ،آم��ر فصيلة درك
القبيات المالزم أول جاك شكور وفعاليات.

عائلة المخطوف مغيط تل ّوح بالت�صعيد
أعيد مساء أمس فتح طريق القلمون في الشمال باالتجاهين،
بعد أن قطعها أهالي العسكريين ،وأزيلت اإلطارات والعوائق.
ويذكر أن الطريق البحرية في المنطقة كانت قد شهدت زحمة
سير خانقة .وعقدت عائلة العسكري المخطوف إبراهيم مغيط
مؤتمرا ً صحافيا ً بحضور أطفاله ماريا وعمر وحمزة ،وتوجه
شقيقه نظام مغيط الى الحكومة قائال« :يا حكومة الموت
البطيء تعبنا من التوسل واستجداء ضمائركم استيقظوا فهذا
الشعب لن يرتاح ويستكين ونحن لن نكون الحلقة األضعف»،

ش � ّي��ع ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي وأهالي
بلدة تفاحتا والجوار الرفيق
المناضل علي حسين حمادة
ف��ي مأتم حضره منفذ عام
صيدا ـ الزهراني وأعضاء
هيئة المنفذية ،وع��دد من
أع��ض��اء المجلس القومي،
وم��دراء مديريات ،وممثلون
عن حزب الله وحركة أمل،
ورؤس��اء بلديات ومخاتير،
وف���اع���ل���ي���ات اج��ت��م��اع��ي��ة
وسياسية ورجال دين وحشد
من القوميين والمواطنين.
والرفيق حمادة من مواليد
تفاحتا ع��ام  ،1955انتمى
إلى الحزب عام  ،1979وكان
قوميا ً ملتزما ً ومعطاء ،وله
سج ّل حافل بالنضال ،حيث الرفيق المناضل علي حسين حمادة
شارك في معارك المواجهة
ض�� ّد ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
إبان اجتياحه للبنان ،وتميّز الراحل بالمناقبية القومية ،وتح ّمل مسؤوليات عدة
منها مدير لمديرية تفاحتا ،وكان حتى وفاته ناموسا ً للمديرية .البقاء لألمة.

وفد دولي وفرن�سي جاال على الخط الأزرق

عذراء فاطيما تبارك مجل�س النواب
لطرد اال�شرار وانتخاب رئي�س جمهورية
تميزت جولة تمثال عذراء فاطيما ،بشمولها ساحة النجمة.
فبعد زيارته كاتدرائية مار جرجس للموارنة في وسط بيروت
حيث ترأس رئيس اساقفة بيروت المطران بولس مطر ذبيحة
إلهية على نية انتخاب رئيس للجمهورية ،إنطلق موكب التمثال
في مسيرة صالة الى مجلس النواب على وقع قرع األجراس
والتراتيل والزغاريد ونثر الورود وتوجه الجموع سيرا ً رافعين
صور العذراء بمواكبة أمنية وهم يتلون صالة المسبحة،
وتوقفوا في محطات في الشوارع المحيطة.
ولدى وصول الموكب دخل تمثال سيدة فاطيما الى مجلس
النواب حيث كان في استقباله في الداخل عضوا هيئة المجلس
ميشال موسى وانطوان زهرا ،أمين سر تكتل التغيير واإلصالح
النائب ابراهيم كنعان ،النائب حكمت دي��ب ،واألمين العام
لمجلس النواب عدنان ضاهر وكبار موظفي المجلس.
وتزامنا مع صالة الظهر ،تليت في بهو المجلس صلوات
وتراتيل «إلبعاد االشرار والشياطين عن مجلس النواب» وعلى
«نية انتخاب رئيس للجمهورية» ،بينما كان المؤمنون في
الخارج يتلون صالة التبشير المالئكي ،ويستمعون الى كلمة
القاها أحد األباء استذكر فيها البابا بيوس الحادي عشر الذي
«بعدما تعب من الطلب من الرؤساء والحكام بإيقاف الحرب
العالمية األولى ،توجه بنداء على اإلذاعة الى سلطانة السالم،
سلطانة السماء واألرض مريم طالبا منها التدخل إليقاف
الحرب وبعد تسعة ايام في  13ايار  1917ظهرت العذراء في
فاطيما وبدأت المسيرة ثم توقفت الحرب».
وق��ال« :نحن األن باسم البطريرك الراعي نناشد العذراء

مريم ان تتدخــل وتأتي برئيس لجمهورية ونحــن كلنا ثقة
بأن هذا األمر سيتــم وبشكــل سريع على رغم كل التوقعات
والحسابات».
وودع تمثال سيدة فاطيما بالزغاريد والدموع والتمنيات
والشفاعة ،وقد حمله النواب من البهو إلى الخارج ثم نقل الى
مطار بيروت وغادر إلى البرتغال.
وقال النائب ديب« :إن سيدة فاطيما اميرة عربية في االندلس
والبرتغال تعبدت للسيدة العذراء وك��ان عندها الكثير من
الكرامات وعدد من العجائب .وقد اطلق اسم السيدة فاطيما على
هذه االميرة الفاضلة المسلمـة التي كانت في البرتغال ،وهي
ظهرت على ثالثة رعيان بعمر الورود وكانت تظهر عليهم دائما
وتخبرهم اشياء كثيرة وتعطيهــم المواعيد الدورية لمالقاتها
وتعطيهم النصائح وكيف يصلون وكيف يبلغون الرسائل الى
البشرية والكنيسة والمسؤولين وكيف يتصرفون.
وقد أبلغــت ثالثة اسرار لها عالقة بالصالة والعبادة وبقي
السر الثالث في عهــدة الفاتيكان».

كنعان

وتمنى النائب كنعان أن «تكون بركة العذراء على لبنان
وعلى هؤالء الناس المؤمنين الذين احتشدوا اليوم في ساحة
النجمة ودخول قسم منهم الى مجلس النواب وتمنيا من الله
ومن بركة العذراء تغليب رأي الناس والشعب ونتطلع الى
مصلحة الشعب واولوياته الحياتية الملحة وانتخاب رئيس
صالح للجميع وللوطن».

الجنوب ـ رانيا العشي

معلنا ً «أننا بصدد التحضير لخطوات تصعيد ستحرقكم».
وأض��اف« :ستجدوننا أم��ام أبوابكم ،أكاذيبكم خ�دّرت
أعصابنا لفترة ،لكننا اآلن أقوى وال أحد يستطيع أن يقمعنا».
وختم »:لماذا تكون الهيبة فقط مع أبنائنا؟ هذا سؤال مهم
وبيت القصيد وأنهي بسؤال أين ملفنا وعند من ومع من من
المسؤولين حتى نتابعه لنصل إلى نهاية األحزان؟ ،من يهتم
بهذا الملف حتى نذهب إليه وعسى ولعل إن شاء الله أن تكون
عودة أبنائنا في القريب العاجل».

جال وفد دول��ي يرافقه ن��واب وإعالميون فرنسيون وضباط من الوحدة
الفرنسية العاملة في الجنوب ،على الخط االزرق في المنطقة الحدودية
الفاصلة مع فلسطين المحتلة في موكب مؤلف من سيارات دولية عدة ،وسط
مواكبة أمنية مشددة من قوات «يونيفيل» والجيش اللبناني.
وكان الوفد قد زار مقر وحدة اإلحتياط الفرنسية في ديركيفا ،ومن هناك
انطلق في الجولة حيث توقف عند مدخل بلدة عديسه واطلع من المرافقين
الدوليين على الوضع العام على الخط االزرق وراقب عن كثب الحدود الدولية
الفاصلة مع فلسطين المحتلة ،ثم توجه الى الوزاني مرورا ً بكفركال و بوابة
فاطمة و سهل مرجعيون ،وصوال ً إلى المنتزهات الواقعة عند الضفة الغربية
لمجرى نهر الوزاني ،وراقب بواسطة المنظار بلدة الغجر .

مفاو�ضات يمنية ( ...تتمة �ص)1
في لبنان ك ّل شيء يسير بطريقة
خاصة ،فبينما تواصل المقاومة
وحدها عمالً منهجيا ً مدروسا ً في
تصفية ب��ؤر «داع����ش» ف��ي جرود
القلمون ،وتتقدّم التالل واحدة تلو
األخرى وهي تقترب من مشارف
ص��ح��راء ح��م��ص ،وت��ح��ك��م إقفال
جرود عرسال وفصلها عن البلدة
ال��ت��ي ه��رب إليها ق���ادة «النصرة»
وم���ق���ات���ل���وه���ا ،ي���ع���ي���ش ال���وض���ع
السياسي قلق الضياع واالرتباك
بال رؤية ،حيث الحكومة في إجازة
عاجزة عن التعيينات األمنية التي
يضعها التيار الوطني الحر شرطا ً
لإلفراج عن اجتماعاتها ،وعاجزة
عن اإلقالع من دون التيار وحليفه
حزب الله ،بينما العونيون يتجهون
إلى التصعيد وربما يكون الشارع
مسرحه الجديد .ال خريطة طريق
أم��ام اللبنانيين الذين ال يعيشون
ح��ال ال��ت��ف�� ّرج على ع ّ
��ض األصابع
ب���ي���ن ال����ف����رق����اء ،خ���ص���وص���ا ً بين
العونيين و»المستقبل» ،بقدر ما
يشعرونه عضا ً من الفرقاء على
أصابعهم هم.

«التغيير واإلصالح»
يل ّوح بالشارع

ال ي��زال ال��وض��ع الحكومي ي��راوح
م��ك��ان��ه ب��ان��ت��ظ��ار م��ا ستفضي إليه
االتصاالت التي تجرى بين المعنيين
لحلحلة األزمة الحكومية وعقد جلسة
لمجلس ال���وزراء ،والتي أرجئت في
مطلق األحوال إلى ما بعد عودة رئيس
الحكومة تمام سالم من القاهرة التي
يتوجه إليها اليوم في زي��ارة تستم ّر
ليوم واح���د ،وم��ن ال��م��ق� ّرر أن يلتقي
خاللها الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم
محلب واألمين العام لجامعة الدول
العربية نبيل العربي إلى جانب شيخ
األزهر أحمد الطيب.
وك�� ّرر تكتل «التغيير واإلص�لاح»
مطالبته ب��وض��ع م��ل��ف التعيينات
األمنية كبن ٍد أول على جدول األعمال
في أيّ جلسة لمجلس الوزراء ،وناشد
الوزير السابق سليم جريصاتي خالل
تالوته مق ّررات التكتل «رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم إلى دعوة المجلس
إلى االنعقاد كي يضع حدا ً لهذا النوع
من اختزال السلطة اإلجرائية وطعن
الطائف في الصميم ،لتصحيح المسار
ق��ب��ل أيّ ش���يء آخ���ر ،م��ط��ال��ب�ا ً س�لام
«بإلحاح بأن يمارس سلطته كرأس
للسلطة اإلجرائية ويضع ح��دا ً لمن
يتجاوز ه��ذه السلطة وينحرها من
الوزراء» .وأكد أنّ «المواجهة مفتوحة
وأنتم على مشارف سماع صوت هذا
الشعب إذا لم تضعوا ح��دا ً للتقصير
بحق رموزنا وحقوقنا».
وأكدت مصادر نيابية في «التكتل»
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ «األم����ور تتجه إل��ى
التصعيد والتحرك في الشارع رفضا ً
لمحاوالت تجاهل حقوقنا ،وأش��ارت
إلى أنّ األمور ربما لن تصل إلى حصول
التمديد لرئيس األرك��ان في الجيش
اللبناني في السابع من آب ألنّ الشعب
ربما يحسم األمر قبل هذا الموعد».
وإذ لفتت المصادر إلى أنّ «رئيس
الحكومة تمام سالم ال يزال عند موقفه
برفض وضع ملف التعيينات األمنية
ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال جلسة مجلس
ال��وزراء ،استبعدت أن يتجاوب سالم

مع دع��وات تكتل التغيير واإلص�لاح،
ولفتت إلى أنّ األمور ما زالت ضبابية
وغ��ي��ر م��ع��روف إل���ى أي���ن ستذهب،
والمراوحة واالنتظار سيدا الموقف».
وأكد عضو «تكتل التغير واإلصالح»
النائب سليم سلهب لـ»البناء» أنّ
«ترجمة بيان التكتل يمكن أن تكون في
الشارع لكن هناك سيناريوات متعددة
والتكتل ت��رك األم��ر لرئيسه العماد
ميشال ع��ون ليأخذ القرار بناء على
سير التطورات وال قرار حاليا ً لتوقيت
ومكان أو شكل التحرك في الشارع».
وأش����ار سلهب إل���ى أنّ «التكتل
مستع ّد لحضور جلسة لكن بعد وضع
ملف التعيينات األمنية كبند أول على
جدول األعمال».
وأض������اف س��ل��ه��ب« :أنّ وزي���ر
الخارجية ج��ب��ران باسيل لمس من
الرئيس تمام سالم خالل لقائهما أنه
ال يزال يفكر بالدعوة إلى جلسة وأنه
يتريّث بانتظار االتصاالت ،ولم يقتنع
بعد بوجهة نظرنا وال اتفاق حول هذا
األمر».
وأكد «وجود اتصاالت بين الرئيس
نبيه ب���ري وال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط
والرئيس سالم لمحاولة إيجاد مخرج
لهذه األزم��ة ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ
م��م��ارس��ات س�لام السابقة وخبرته
وث��ق��اف��ت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة وع��ل��ى رغ��م
الضغوط السياسية عليه من بعض
األطراف تمنعه من دعوة المجلس من
دون وضع بند التعيينات على جدول
األعمال أو السير من دون الوقوف عند
مطالب التكتل».
ورأت «كتلة المستقبل» في بيان
بعد اجتماعها أمس أنّ «تعطيل عمل
الحكومة ينعكس ف��ي شكل سلبي
وكبير على األوض����اع االقتصادية
والمالية للبالد حيث تتفاقم حالة
الركود االقتصادي وتتراجع القطاعات
االقتصادية ويزداد عجزها عن تأمين

فرص العمالة الجديدة ،بالتالي إلى
تردّي األوضاع المعيشية للمواطنين،
كما تتراجع الخدمات وال سيما في
ظ ّل استمرار الوضع السيّئ للكهرباء
خ�لاف �ا ً ل��ل��وع��ود ال��ت��ي أطلقها وزراء
الطاقة الثالثة المتعاقبون ،الفت ًة إلى
أنّ الحالة التي أصبح عليها االقتصاد
اللبناني يشكل أم��را ً خطيرا ً يتح ّمل
مسؤوليتها حزب الله الذي يستم ّر في
تأمين الغطاء السياسي لتكتل اإلصالح
والتغيير ال��ذي يربط مصير البالد
ومصير العيش المشترك اإلسالمي
المسيحي بمصالح شخصية وعائلية
ضيقة ومحصورة».

عدوان في عين التينة

م��وض��وع ال��ج��ل��س��ة التشريعية
كان محور لقاء بين رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ن��ب��ي��ه ب���ري وع��ض��و كتلة
«القوات اللبنانية» جورج عدوان في
عين التينة ،حيث أكد عدوان ضرورة
«التمسك بمؤسساتنا والعمل في أسرع
وقت لننتخب رئيسا ً للجمهورية وأن
نفعّ ل العمل المؤسساتي الضروري
وإقرار قانون انتخابات».

تالل جديدة
في قبضة المقاومة

أمنيا ً تستم ّر المقاومة والجيش
ال��س��وري ف��ي تحقيق اإلن��ج��ازات في
القلمون وج��رود عرسال ،فقد سيطرا
أم��س على تلة رأس ال��ك��وش وقرنة
رأس الصعبة في جرد الجراجير في
القلمون.
وع��ل��ى صعيد آخ��ر تستم ّر حرب
التصفية بين تنظيم «داعش» و«جبهة
النصرة» في القلمون وجرود عرسال
بعد المعارك التي دارت بينهما منذ
أسابيع ،فقتل أم��س «أم��ي��ر» تنظيم
«داع���ش» ف��ي القلمون المدعو «أب��و

بلقيس ال��ب��غ��دادي» ف��ي وادي حميد
شرق عرسال اثر قصف تعرضت له
المنطقة.
وقالت مصادر بقاعية لـ«البناء»
يتحسن في
إنّ «ال��وض��ع في البقاع
ّ
شك ٍل كبير وتوقعت أن تتح ّرر منطقة
سهل ال��ق��اع بالكامل خ�لال أسبوع،
وأك���دت اس��ت��ع��داد جميع أب��ن��اء قرى
البقاع المتاخمة للمعارك للوقوف
مع المقاومة والجيش اللبناني لص ّد
المسلحين .وأكدت أنّ الجيش تموضع
ف��ي شكل جيّد وي�لاح��ق اإلرهابيين
الفا ّرين من المعارك».
ولفتت إلى أنّ «المعارك ت��دور في
شكل متوا ٍز األول��ى فوق رأس بعلبك
واألخرى في جرود الجراجير باتجاه
طريق فليطا .وأشارت المصادر إلى أنّ
 90في المئة من جرود عرسال باتت
مح ّررة وتحت سيطرة المقاومة».
وأضافت المصادر أنّ «المسلحين
ي��ه��رب��ون إل��ى ال��داخ��ل ال��س��وري إلى
ّ
يلتف خلف المقاتلين
تدمر وقسم آخر
إلى جرد يونين وكامد اللوز والبقاع
الغربي .وتحدّثت المصادر عن «حرب
تصفيات تدور في الجرود بين تنظيمي
داعش والنصرة لرفض األخيرة مبايعة
داعش».

أهالي العسكريين
يهدّدون بالتصعيد

بعد الحديث عن تقدّم المفاوضات
ف��ي ملف العسكريين المخطوفين
ع��اد الغموض ليلف ه��ذه القضية،
وبالتزامن مع االنتصارات التي تحققها
المقاومة على التنظيمات اإلرهابية في
القلمون برز تهديد جديد بالتصعيد من
أهالي العسكريين المخطوفين الذين
أقدموا أمس في خطوة تصعيدية على
قطع اوتوستراد القلمون باالتجاهين
قبل أن يت ّم فتحه مساءً.
وتوجه شقيق العسكري المخطوف

إب��راه��ي��م م��غ��ي��ط ،ن��ظ��ام مغيط إل��ى
الحكومة ق��ائ�لاً« :ي��ا وزراء حكومة
ال��م��وت ال��ب��ط��يء تعبنا م��ن التوسل
واستجداء ضمائركم ،استيقظوا فهذا
الشعب لن يرتاح ويستكين ونحن لن
نكون الحلقة األضعف» ،معلنا ً «أننا
بصدد التحضير لخطوات تصعيدية
ستحرقكم».
وأش����ار ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م أه��ال��ي
العسكريين المخطوفين حسين يوسف
لـ«البناء» إلى أنّ «أهالي العسكريين
المخطوفين لدى داع��ش لم يحصلوا
على معلومة واح��دة عن أبنائهم منذ
خمسة شهور» ،مؤكدا ً أنّ «المفاوضات
بين الدولة اللبنانية وتنظيم داعش
مقطوعة ما وضعنا في حالة من القلق
وال��خ��وف والتساؤل عن سبب ذلك،
في حين أنّ األجواء كانت ايجابية في
مراحل سابقة».
ولفت يوسف إل��ى «أن��ن��ا ل��ن نميّز
بين المخطوفين لدى داع��ش أو لدى
النصرة ،لكن ندعو الدولة إلى أن تعمل
خالل المفاوضات كسلة واحدة وعدم
تجزئة هذا الملف».
وأعلن أنّ «األهالي سيصعّ دون في
ال��ش��ارع كخطوة تحذيرية للضغط
على الدولة بعد أن رفض المسؤولون
استقبالنا ،بحجة الحفاظ على سرية
الملف» ،كاشفا ً أنّ المدير العام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس إب��راه��ي��م «ق��ال
أله��ال��ي المخطوفين م��ع داع��ش منذ
أشهر أنه توجد بعض االتصاالت مع
داعش إال أنها بطيئة» ،وجدّد احترام
وثقة األهالي باللواء إبراهيم ،مستغربا ً
عدم استقبال سالم لألهالي.
وأك��د يوسف أنّ «المفاوضات مع
النصرة انتهت وأنّ الدولة قدّمت ك ّل
شيء في هذا الموضوع ،إال أنّ األمر
متوقف على بعض التفاصيل التي
تناقش بين الوسيط القطري والدولة
القطرية».

حشود تحيط بعذراء فاطيما في ساحة النجمة

�أردوغان بعد ( ...تتمة �ص)1
تفصل ه��ذه المعلومات بالقول إن معبر تل أبيض
ّ
يعتبر أحد معابر «داعش» المهمة مع تركيا ،وبعد سيطرة
األكراد عليه فإنهم يؤ ّمنون الربط بين القامشلي وكوباني.
ويبقى هناك معبر لـ«داعش» على الحدود مع تركيا من
مدينة جرابلس ،وهو سيكون الهدف الثاني لألكراد حيث
سيعمدون إلى احتالله بغطاء أميركي أيضاً.
ويتوقع أن يت ّم ذلك في األيام المقبلة ،األمر الذي سيؤ ّمن
لألكراد منطقة في سورية ممتدّة على طول الحدود مع
تركيا .وستقوم هذه المنطقة بوظيفة عزل تركيا عن منطقة
«داعش» في سورية ،على غرار كردستان مع العراق.
تضيف هذه المعلومات أن حملة األك��راد العسكرية
هذه سيكون لها استتباعات أيضا ً نحو عفرين غربا ً حتى
المالكة شرقا ً وعلى نحو يقفل ك ّل الثغرات التي يوجد فيها
لـ«داعش» منافذ عبر الحدود السورية مع تركيا .بمعنى
آخر سيؤ ّمن هذا األمر هدف إقامة منطقة عازلة تقطع طرق
التواصل بين «داعش» وتركيا.
ثانياً :تكشفت هذه المعلومات أنّ أردوغان ومعه أوغلو
المكلف بتشكيل حكومة جديدة ومن ورائهما حزب التنمية
والعدالة ،قطعوا في اليومين األخيرين مسار اهتمامهم
بالوضع الحكومي الداخلي التركي ،ودعوا إلى اجتماع
للحكومة التركية من أجل نقاش التطورات التي تحدث
في تل أبيض وخلفياتها المتصلة بإنشاء منطقة كردية في
سورية على الحدود مع تركيا.
تجدر اإلش��ارة في هذا المجال إلى أن حكومة حزب
التنمية والعدالة كانت حدّدت إقامة مثل هذه المنطقة على
حدودها بمثابة خط أحمر لن تسمح به ،واعتبرته تهديدا ً
مباشرا ً لألمن القومي التركي.
والسؤال اليوم م��اذا ستفعل أنقرة في مواجهة قيام
واشنطن واألكراد السوريين بكسر خطها األحمر هذا؟
ثالثاً :تركز هذه المعلومات على مالحظة أن عملية
تل أبيض التي يمضي األك��راد الستكمالها باتجاه معبر
جرابلس ومنطقة عفرين إلكمال الطوق الحدودي السوري
الفاصل بين «داع��ش» وتركيا ،بدأت بعد صدور نتائج
االنتخابات التركية التي أظهرت هزيمة حزب التنمية

حرب ال�سويداء ( ...تتمة �ص)1
 مع تح ّول الحرب إلى حرب مع «القاعدة» عمليا ً علىرغم أكاذيب التسميات التي تم ّر على بعض غير السوريين
وتخدعهم .إال أنّ السوريين يعرفون يقينا ً أنّ في سورية
جيشهم من جهة و«ال��ق��اع��دة» بتسمياتها المتعدّدة من
جهة مقابلة ،ولذلك فإنّ ما أظهرته االنتخابات الرئاسية
من التفاف شعبي سوري حول الرئيس بشار األسد كان
حقيقياً ،ول��م تكن تشوبه شائبة ،وق��د حسمت عمليات
التصويت خ���ارج س��وري��ة ال��ش��ك باليقين ح��ول تح ّول
نوعي في مزاج السوريين المتردّدين لجهة انضمامهم
إلى الكتلة المؤيدة للعودة إلى حضن الدولة ومظلتها،
س����واء ت��راف��ق ذل���ك م��ع خ��ط��اب ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ك��� ّل مطلب
إصالحي مقابل عودة األمن واألمان ،أو ترافق مع الثقة
واألمل بالقدرة على معالجة ك ّل شيء بالحوار واالحتكام
للصناديق ،تحت شعار لقد نضجنا ونضجت الدولة
أيضا ً بعد الذي جرى.
ً
 لم يعد ثمة شك في أنّ سورية ربحت كليا لدى شعبهاحرب الخيارات ،وحرب العقول وحرب القلوب ،وأنه إنْ
توقفت الحرب اآلن وأتيح إجراء استفتاء برعاية محايدة
ل��ت��رك السوريين ي��خ��ت��ارون م��ن يمثلهم ،ل��ف��از الرئيس
األس��د بأكثر مما ك��ان يناله في االستفتاءات المشكوك
بدقة أرقامها ،لكن كلفة الحرب العالية ونسبة الدمار
المرعبة ،ودورة الحياة الشاقة والصعبة ،أوصلت الكثير
من السوريين إل��ى التعب واإلن��ه��اك ،في وق��ت ال يخفى
حجم الكلفة التي ترتبها الحرب على من يختار التموضع
فيها على ضفة الدفاع عن دولته ،بينما كلفة القتال ض ّد
«ال��ق��اع��دة» ونوعية ه��ذا القتال وأع��ب��اؤه قاسية وشاقة،
وكلفة االنهزام أمام هذه التشكيالت القاعدية مكلفة أكثر،

وصارت الفرصة الوحيدة لمن يريد استهداف سورية
هي أن يخوض معركة االستثمار على التعب وأكالف
الحرب وليس على طبيعة وصحة الخيارات.
 مشروع الحرب التي يخوضها الحلف الذي يقودهسياسيا ً وإعالميا ً وليد جنبالط في محافظة السويداء
يستثمر على هذا التعب وهذه الكلفة ،ويتوجه إلى أبناء
المحافظة المستهدفين حكما ً بسبب ديانتهم من قبل
تنظيم «ال��ق��اع��دة» ومتف ّرعاته ،والمنحازين إل��ى جانب
دول��ت��ه��م ب��ك�� ّل ي��ق��ي��ن ،وال��ذي��ن ال يخيفهم ب��ل يطمئنهم
انتصار مشروع الدولة ،فيذهب صوت جنبالط إليهم
وي��ق��ول ،إنّ الكلفة باهظة وبإمكانكم تفاديها وتجنّب
المواجهة عبر الحياد والضمانات ،ف��إنْ كانت الدولة
حريصة عليكم كما تقول لكم وتقولون عنها ،فلتسحب
قواتها من محافظتكم ،ونحن نتكفل بجلب الضمانات
لكم بعدم استهدافكم ،وننشر في المحافظة قوة محايدة
تتولى حمايتها.
 المشروع يقوم على الخديعة البصرية والدعوةإلى مخاطرة ال يملك أحد ضمانات نتائجها ،فمن سيقدم
ضمانة ال ب ّد أنه ينتظر ثمناً ،والثمن هو تفكيك سورية
واس��ت��ف��راد م��ك�� ّون��ات��ه��ا ك��� ّل ب��ع��ن��وان ،بعضها بالتحييد
وب��ع��ض��ه��ا ب��ال��ح��م��اي��ة وب��ع��ض��ه��ا ب����اإلغ����راء بالوصاية
اإلقليمية .لكن ال��س��ؤال ال��ذي يطرحه السوريون ،ماذا
لو استجاب أغلبهم لنداء التعب ،ودخلوا في مساومات
الحلول الجزئية القائمة على االستفراد ،وسارت األمور
في البدايات كما تقول الخطط والوعود النظرية ،وتخيّلنا
م��ش��ه��د ال��ت��ف��ك��ك ال���س���وري ،دوي��ل��ة ك��ردي��ة ف��ي الشمال
الشرقي ،وحياد درزي في الجنوب ،وحماية تركية في

حلب وإدلب ،وحماية أردنية في درعا و«إسرائيلية» في
القنيطرة ،وتمكنت مجموعات «القاعدة» من استنزاف
دمشق وحمص وحماة ،وفتح جبهة القتال مع الساحل،
هل يظن الذين استجابوا للحمايات والحياد أنّ الحرب
انتهت هنا ،أم أنّ جولتها الجديدة لفرض تقسيم سورية،
تستدعي حربا ً بين مناطق الجوار ،حرب درعا والسويداء
وح��رب حلب واألك��راد ،وتهجير وتطهير عرقي وديني
وصوالً إلى تكريس الدويالت المتحاربة ،بعدما يسحب
مانح الضمانة ضمانته ،وتتح ّول سورية إلى بقايا دولة
تتالشى جغرافيتها ويقتتل سكانها ،ويبقى ما تبقى منها
بال سيادة وبال قرار وربما بال موارد.
 أن تقاتل السويداء اليوم دفاعا ً عن هويتها السوريةوع��ن س��وري��ة وع��ن نفسها ،ووراء جيشها ،أق��� ّل كلفة
من انتظار حرب التهجير والتطهير بوهم حياد موقت
ومشكوك به أص�لاً ،ول��و سلّمنا أن��ه أقنع بعض الناس
فهناك من ال يرضاه ،وبالتالي ف��إنّ فرضه كخيار عام
يستدعي قتاالً داخليا ً بين أه��ل السويداء في ما بينهم
ليهزم أح��ده��م��ا اآلخ���ر ،وك��ذل��ك ف���إنّ اإلي��ح��اء ألصحاب
المجازر ب��أنّ إقدامهم على الترويع ق��د أعطى مفعوالً
بقابلية القبول ،فسيشجعهم ذلك على المزيد من الترويع
والمجازر.
 كيفما قلبت هذا المشروع الوردي من الخارج تجدهمن الداخل خيارا ً مليئا ً بالدم على رغم تسويقه خالف
ذلك ،هذه فانتازيا وليد جنبالط العبثية ،ماثلة في جبل
لبنان ،يكفي النظر إليها لمعرفة الطريق الذي يدعو إليه
أهل جبل العرب.
ناصر قنديل

والعدالة بفعل ذه��اب األص��وات الكردية للمرة األول��ى
لمصلحة إيصال كتلة نيابية كردية كبيرة نسبياً.
وبحسب هذه المعلومات فإنّ هذه النتائج كانت إيذانا ً
لألكراد السوريين لكي يبدأوا عملية كسر خط أردوغان في
سورية والخاص بمنع نشوء منطقة كردية خالصة على
حدوده .ويبدو أن هذا التوقيت كان مقصودا ً ألنه يتض ّمن
في ثناياه تط ّورا ً هاما ً ومفاده أن أردوغ��ان لم يعد ملك
تركيا األول واألخير بل أصبح بطة عرجاء ،وذلك في مقابل
أن أكراد تركيا باتوا معارضة وازنة داخل البرلمان الكردي
وعامالً مؤثرا ً في العملية الخاصة بتشكيل الحكومة
الجديدة.
تضيف ه��ذه المعلومات أن أردوغ���ان ب��دأ يدفع ثمن
مغامرته السورية ،وأنه ماض لاللتحاق بمربع األزمة
عينه الذي يوجد فيه محمد مرسي اآلن ،وذلك انطالقا ً من
عدة اعتبارات أبرزها :أنه بعد نشوء المنطقة الكردية
السورية على الحدود مع تركيا ،ف��إنّ الجيش التركي
سيعود للساحة السياسية انطالقا ً من أن أردوغان ارتكب
أخطاء سياسية تض ّر باألمن القومي التركي .وعليه فإنّ
المطلوب محاسبته سياسيا ً والتد ّرج من ثم لمثوله أمام
القضاء بغية محاكمة ك ّل عهده.
إضافة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)
سيرفع من سقفه السياسي في وجه سياسة أردوغان ض ّد
سورية ،مطالبا ً بإجراء محاسبة لها انطالقا ً من أنها تدعم
«داعش» ضد األكراد في العراق وسورية.
باختصار يمكن القول إن واشنطن تأخذ أردوغان إلى
لحظة يصبح فيها قابعا ً بين مطرقة الجيش وسندان
األكراد .ومن المتوقع أن يحاول أردوغان اإلفالت من هذا
المأزق عبر الدعوة إلى تشكيل حكومة األقلية ،وهو إجراء
يتيحه له الدستور التركي وهدفه الدعوة إلى انتخابات
جديدة في تركيا بعد ستة أشهر .ولكن ما يفوت فطنة
أردوغان أنه لو حصلت االنتخابات بعد ستة أشهر فإنّ
النتيجة لن تتغيّر ،وستظهر نتائجها أن الحبل الكردي ال
يزال ملتفا ً حول عنقه.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
مجلس الجنوب
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2015/6/23الثالث والعشرون
من شهر حزيران عام  ،2015يجري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
مائية (انشاء قصر مائي وتمديد خطي دفع
وجر) في بلدة :طير حرفا -قضاء صور ،على
اساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية الشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لالشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد الجراء المناقصة.
التكليف
1179
مجلس الجنوب
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه  2015/6/23الثالث
والعشرون من شهر حزيران عام ،2015
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء قصر مائي
وتمديد خطي دفع وجر) في بلدة :عيتيت-
قضاء صور ،على اساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية الشغال مائية والراغبين باالشتراك

في هذه المناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لالشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد الجراء المناقصة.
التكليف
1179
مجلس الجنوب
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه  2015/6/23الثالث
والعشرون من شهر حزيران عام ،2015
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم اشغال مجاري صحية في بلدة
النبطية الفوقا -ق��ض��اء :النبطية ،على
اساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة الشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لالشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد الجراء المناقصة.
التكليف
1179

