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حمليات  /تتمات

«القومي» و�أهالي تفاحتا �أحيوا ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل علي حمادة

نادر :القتال في �سورية
هو دفاع عن لبنان وعن فل�سطين
أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة
تفاحتا ،مناسبة مرور أسبوع على وفاة الرفيق المناضل
علي حسين حمادة (أبو عصام) ،بحفل تأبيني أقيم في
حسينية البلدة وشارك فيه إلى جانب العائلة ،رئيس
المكتب السياسي المركزي في الحزب الوزير السابق
علي قانصو ،عضو المجلس األعلى قاسم صالح ،مدير
الدائرة اإلذاعية كمال ن��ادر ،منفذ عام وأعضاء هيئة
منفذية صيدا ـ الزهراني ،مديرو المديريات ،حسين
زبيب عن حركة أمل وممثلون عن قوى المقاومة في
البلدة  ،ورؤساء بلديات المنطقة وجمع من القوميين
والمواطنين.
ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية صيدا حسن
جابر كلمة عدّد فيها مزايا الراحل وسيرته النضالية ،ثم
ألقى حسن طرابلسي قصيدة وطنية تناول فيها نضال
الراحل والحزب القومي والمقاومة الوطنية .كما ألقى
إمام البلدة الشيخ عبدو بو ريا كلمة في المناسبة.
وألقى كلمة مركز الحزب مدير الدائرة اإلذاعية كمال
نادر ،بدأها بالحديث عن صفات حمادة الذي كان قدوة
ومثاال ً للقومي االجتماعي الملتزم بقضية أمته وبأمن
وسالمة مجتمعه ،وقام بدوره على أكمل وجه في جبهة
المقاومة الوطنية بمواجهة العدو الصهيوني ،وأثناء
مسؤولياته اإلدارية جهد في سبيل حفظ السلم األهلي،
والمطالبة بمصالح البلدة والمنطقة.
وتطرق ن��ادر إلى األوض��اع العامة فقال إنّ الوضع
الخطير القائم في وطننا الكبير يستدعي منا العمل
والتضحية ،للقضاء على اإلره��اب والتطرف وثقافة
الذبح والسبي واالغتصاب ،وهو إره��اب ذو وجهين:
صهيوني ومتطرف يتكامالن مع بعضهما ويتساندان

عمليا ً وعسكريا ً لتدمير نسيج الحياة في وطننا.
وحذر نادر من الفتنة المذهبية والطائفية ،وقال شبابنا
يقاتلون في ك ّل مكان من منطلقات وطنية وقومية ،وقد
استشهدوا جنبا ً إلى جنب مع جنود الجيش السوري في
أريحا وجسر الشغور وفي السويداء ،والصراع مستم ّر
ولن ينحرف عن مساره القومي ،فالقتال في سورية هو
دفاع عن لبنان وعن فلسطين.
أضاف :إنّ أهالي القرى في عكار ووادي خالد وفي
البقاع الشمالي وبعلبك يعرفون قيمة قتال المقاومة في
القلمون ،وهم يشعرون اليوم باألمان طالما يت ّم القضاء
على اإلرهاب في معظم مناطق الجبال الشرقية ،وقبل
ذلك في القص ْير وتلكلخ والزارة والحصن ،وباتت هذه
المناطق الشاسعة آمنة للجميع.
وتابع نادر :يبدو أنّ هناك من يريد أن يمنع سقوط
إمارات اإلره��اب ،ولذلك تتعالى األصوات وتتك ّرر ذات
المعزوفة السقيمة التي تدعو الى أن يكون الجيش هو
الوحيد الذي يحمل السالح ،وتساءل :ألم يسمعوا بفساد
صفقات السالح المنتظرة وفساد الصواريخ المحدودة
العدد التي جاءت من فرنسا ،ألم يسمعوا بالتحقيق
الذي فتحه الكونغرس األميركي ض ّد الجيش اللبناني
عندما أق��دم جندي بطل على إط�لاق النار من بندقية
«أم  »16على «اإلسرائيليين» ،وكيف قامت القيامة في
أميركا واألطلسي ...فكيف يمكن لجيش يت ّم تكبيل يديه
أن يدافع عن بلده ،ومن أين نأتي له بالسالح إذا كان
ممنوعا ً قبول السالح من إيران أو من روسيا...؟
وف��ي ختام كلمته ق �دّم ن��ادر التعازي باسم رئيس
الحزب النائب أسعد حردان وباسم القيادة المركزية
إلى عائلة الراحل.

منفذية الهرمل في «القومي»
ت�ش ّيع المنا�ضل ر�ضوان علوه
شيّعت منفذية الهرمل في الحزب السوري القومي
االجتماعي وأهالي المنطقة ،بمأتم حزبي وشعبي
مهيب ،مدير مديرية الهرمل األول��ى الرفيق المناضل
رض��وان ع��ل��وه ،إل��ى م��ث��واه األخ��ي��ر ف��ي مسقط رأس��ه
في وادي الرطل ،وال��ذي رح��ل بعد ص��راع طويل مع
المرض.
ش��ارك في التشييع عميد القضاء حسين عيسى،
والمنفذون العامون لمنفذيات بعلبك ،الهرمل ،البقاع
الشمالي ،العاصي ،وأعضاء من المجلس القومي،
وأعضاء من هيئات المنفذيات ،ومسؤولو الوحدات

الحزبية ،وحشد من الفاعليات السياسية والتربوية
والثقافية والقوميين والمواطنين.
والرفيق الراحل من مواليد وادي الرطل ـ الهرمل عام
 .1945انتمى إلى الحزب مطلع عام  1967في نطاق
منفذية الهرمل ،تح ّمل عدة مسؤوليات كان آخرها مدير
مديرية الهرمل األولى.
عُ رف الراحل بمناقبيته القومية وبالتزامه الحزبي،
كان مثاال ً للقومي االجتماعي المنتمي إلى قضية تساوي
وجوده ،مترجما ً بذلك إيمانه العميق والراسخ بعقيدة
ومبادئ الحزب ،الذي اتخذ منه شعارا ً له ولعائلته.

دروي�ش ي�ستقبل �سفير �أرمينيا

درويش متوسطا ً سفير أرمينيا وشخصيات
استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش سفير
جمهورية أرمينيا في لبنان اشود كوتشاريان يرافقه رجل
األعمال الزحلي نقوال ابو فيصل ،بحضور النائب األسقفي
العام األرشمندريت نقوال حكيم ،الدكتور ربيع الدبس
والمسؤول اإلعالمي في األبرشية خليل عاصي.
وت��ط��رق الحديث ال��ى العالقات المميّزة بين لبنان
وأرمينيا وتط ّورها في السنوات األخيرة على مختلف
الصعد ،وأشاد السفير كوتشاريان باالستثمارات اللبنانية

(أحمد موسى)
في أرمينيا ،وفي مقدّمها المشاريع التي ينفذها أبو فيصل،
والتي ت ّوجت أخيرا ً بزيارة للمطران درويش الى ارمينيا
حيث ب��ارك المشاريع ووض��ع الحجر األس��اس لكنيسة
الوحدة.
ورحب المطران درويش بالسفير كوتشاريان ،وأعرب
عن سعادته بزيارة أرمينيا مؤخرا ً والتع ّرف الى شعبها
الطيب ،ودع��ا المتم ّولين اللبنانيين الى االستثمار في
ارمينيا وتوطيد العالقات بين البلدين.
وفي نهاية اللقاء جرى تبادل للهدايا التذكارية.

حمدان وأعضاء ندوة العمل
تستخدم ال��دي��ن والمذهب بصورة
خ��اط��ئ��ة وب��رب��ري��ة ان ت��ك��ون أم��ل
المستقبل» ،مشيرا ً ألى أن «أمتنا هي

قدّموا المبررات واألعذار للعدو «اإلسرائيلي»ّ .
بخسوا بعطاءات المقاومين،
وصنعوا سلسلة طويلة من األوهام لتضليل الرأي العام والقول له :بأن
ال أفق لحل األزمة اللبنانية إال الجلوس على طاولة المفاوضات وتوقيع
اتفاق سالم مع العدو «اإلسرائيلي» على غرار االتفاقات التي وقعها مصر
واألردن والفلسطينيون.
نعم ،سبق لكثير من اللبنانيين أن أنكروا الجهد ال��ذي بذله حزب
الله من أجل طرد االحتالل «اإلسرائيلي» واستعادة األرض وإعادة األمن
واألمان واالستقرار إلى الجنوب ومعه معظم المناطق اللبنانية.
وسبق لهؤالء أن استرخصوا دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين
التي ال تقدر بثمن .ولوالهم لما كان في لبنان كل ما نراه اليوم من مظاهر
الدولة وإمكان العيش والبقاء لمختلف المكونات الدينية على اختالف
توجهاتها.
ما نجده اليوم وإن كان ال يُشبع طموح اللبناني وال يلبي تطلعاته ،ولكنه
أفضل بكثير من غلواء الفوضى والحرب األهلية والتخلف واضمحالل كل
أدوات النظام من مؤسسات وقوانين وغيرها.
ال يبوح هؤالء الناكرون بأي فضل للمقاومة على بقاء الدولة واستمرارها
واستقرار المجتمع وتطوره .بل على عكس من ذلك شهروا بوجه المقاومة
سالح الفتنة السياسية واإلعالمية والدينية مع أنهم ينعمون بحرية
التعبير والتنقل والتكتل والتمتع برغد العيش بفعل تضحيات ودماء
المقاومين.
كانت تحالفات النخبة المترفة من االنتهازيين والوصوليين وتجار
األوطان تصب في خانة الكسب والمنفعة ،ووثائق «ويكيليكس» تؤكد
هذه الحقيقة الم ّرة .فبدل أن يكونوا في صف المدافعين عن الوطن نراهم
يقبلون والية المحتل حتى لو كان ذلك سينعكس ذال ً وهوانا ً على المجتمع
اللبناني بأسره.
كان ينقص هؤالء اللبنانيين الناكرين لدماء المجاهدين البصيرة في
التفكير ،والتواضع في السلوك ،والحكمة في المواقف .كان ينقصهم راحة
الضمير وشفافية الموقف وصدق االنتماء .ولكن كما يقول المثل «كمن
يداوي رجالً من خشب».
ولكي نفهم خطورة هذه المشكلة يترتب علينا أن نقارب ما يجري اليوم
على الحدود الشمالية بأش ّد ما يمكن من اإلقالق .إذ ال تزال فئة الناكرين
ال ترى في التكفيريين اإلرهابيين أي خطورة ،كما لم تكن ترى في العدو
«اإلسرائيلي» أي خطورة ،مع أنها تستفيد من بركات وخيرات دماء
الشهداء والمضحين من أبناء المقاومة الذين يدفعون سكين الذبح عن كل
لبناني ،ويمنعون آلة السبي والقتل والهدم والوحشية أن تصل إلى كل
قرية ومدينة.
في الواقع .نحن نتساءل على رغم كل ذلك عن المدى ال��ذي تذهب
فيه عبثية هذه الفئة ،التي تفاقم من تعقيد الواقع السياسي واإلعالمي
واالقتصادي والثقافي وتعطل كل مسعى لتحصين الساحة الداخلية.
لم يكن مطلوبا ً من هؤالء أن يمدحوا أو يشيدوا بإنجازات المقاومة
أو يدفعوا بأوالدهم أو أموالهم إلى ميادين الوغى لكي يساهموا في دفع
األذى عن الوطن وحمايته من األخطار ،لكن فليخجلوا من أنفسهم بالتزام
الصمت.
إذا كانوا يتساءلون لماذا حمل شباب المقاومة السالح في وجه العدو
«اإلسرائيلي» وفي وجه العدو التكفيري ،فهو من أجل بقاء لبنان وسيادة
لبنان وكرامة لبنان وعزة لبنان.
من أجل أن يستم ّر العيش المشترك بين اللبنانيين.
من أجل أن يبقى المسجد إلى جانب الكنيسة.
من أجل أن يكون لألطفال ملعب ومدرسة ومتنزه.
من أجل أن يبقى لبنان مدرسة الشرق وجامعة الشرق ومستشفى
الشرق.
من أجل أال ينطفئ نور العلم والثقافة واإليمان والحضارة.
من أجل ذلك ،كان شباب المقاومة على ثغور الجنوب وها هم اليوم
على ثغور البقاع.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

التي ترفع لواء المعارضة كان التوقيع الفعلي عليها
«إسرائيلياً».
 عندما وص��ل جسم المعارضة السورية إلىحالة يصعب معها الحفاظ على عناوينه السياسية
والعسكرية ،من دون تظهير الوجود المباشر لتنظيم
«القاعدة» ،واضطر هذا الجسم القاعدي للكشف عن
نفسه ،وعندما بدا أنّ الزمن ينفذ وسورية تستر ّد
زم���ام ال��م��ب��ادرة س��ي��اس��ي��ا ً وع��س��ك��ري��اً ،وأنّ حلف
ال��ح��رب على س��وري��ة يفشل ف��ي م��ش��روع إسقاط
سورية وحدث الكثير من النتائج العكسية لمشروع
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى س��وري��ة دول���ي���اً ،خ��ص��وص��ا ً لجهة
اضطرار األميركيين للعودة بأساطيلهم التي جاءت
إلعالن الحرب ،واالضطرار لالنخراط التفاوضي
مع ك ّل من روسيا وإي��ران في ملفات متعددة ،منها
المضي في حرب
وفي مقدّمها التسليم باستحالة
ّ
الرهان على سقوط سورية ،بدأت «إسرائيل» تسعى
إلى توفير خطوط دفاعية جديدة ،قابلة للعيش في
مرحلة م��ا بعد نهاية ال��ح��رب على س��وري��ة ،وظهر
مشروع ال��ح��زام األمني على ال��ح��دود مع الجوالن
ك��أول��وي��ة «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،فاضطرت «إس��رائ��ي��ل» إلى
إسقاط القناع وكشف عالقتها التي بقيت مستورة
بتنظيم «القاعدة» لثالثة عقود ،واإلعالن الرسمي عن
أنّ «جبهة النصرة» التي تمثل رسميا ً الفرع المعتمد
لتنظيم «القاعدة» في دول الجوار لفلسطين المحتلة،
هي حليف موثوق ومؤتمن على أمن «إسرائيل» ،وأنّ
العالقة بين «إسرائيل» و«جبهة النصرة» هي عالقة
تحالف متين يطاول وج��وه��ا ً متعددة من التعاون
االستخباري والعسكري واللوجستي.
 لحسابات ك��ان��ت ف��ي ال��ب��داي��ات غير معلومة،أو غير واض��ح��ة ،أو ف��ي ال��ح�� ّد األدن���ى غير مثبتة،
قامت «جبهة النصرة» بالتضييق على أبناء طائفة
الموحدين الدروز في ريف إدلب منذ وقوع المنطقة
في قبضتها ،وب��دا األم��ر للوهلة األول��ى أن��ه مج ّرد
تعبير تلقائي عن الطابع التكفيري اإللغائي لفكر
الجبهة وثقافة قادتها والمنتمين إليها ،حتى تاريخ
ارتكاب مجزرة قلب لوزة ،لينكشف القناع الثاني عن
منسقة ومبرمجة على
الوجه «اإلسرائيلي» ،فالعملية ّ
جدول أعمال «إسرائيلي» ،يرتبط من جهة بالسعي
إلى ضبط أداء مناطق انتشار الموحدين الدروز في
جنوب سورية الذين يشكلون عمقا ً معنويا ً وبشريا ً
وجغرافيا ً للجيش السوري ،والذين بحكم التداخل
الجغرافي مع المناطق التي يريدها «اإلسرائيلي»
حزاما ًأمنيا ًحول الجوالن المحت ّل ،يجب إخضاعهم،
فتكشف مجزرة قلب لوزة عن تحضيرات واتصاالت
بين النائب وليد جنبالط والملك األردني وزيارات
متك ّررة لموفديه إلى تركيا واألردن ،وفي المقابل
تنسيق أردني «إسرائيلي» يعلن عنه «اإلسرائيليون»

بصفتهم رع��اة مشتركين مع عمان وأن��ق��رة لدور
«جبهة النصرة» ،ويخرج إلى النور مشروع االتفاق
ال��ذي يجب على ق��ادة محافظة ال��س��وي��داء التوقيع
عليه لضمان أمنهم من هجمات واعتداءات ومجازر
«جبهة النصرة» ،ومحورها إعالن انسالخ السويداء
عن الجغرافيا السورية ،واالنتقال إلى نمط ثالث في
المناطق السورية الموزعة بين مناطق تسيطر عليها
الدولة وأخرى يسيطر عليها أعداؤها ،لتظهر صيغة
الحياد التي أنيط بوليد جنبالط تسويقها بين أبناء
الطائفة الدرزية ،لتكون بقعة الزيت التي يعتبرها
«اإلسرائيليون» األصلح النتشار ه��ذا المشروع،
مستندين إلى ما تلتزم «جبهة النصرة» بفعله بحقهم
م��ن ج��ه��ة ،وب��م��ا ي��س�� ّوق��ه جنبالط بينهم م��ن جهة
ثانية ،وما تراهن عليه عبر توظيف عدد من فاعليات
ومشايخ الطائفة في فلسطين المحتلة للترويج له.
 ج��اءت االخ��ت��ب��ارات األول��ى لتقول إنّ وصفةجنبالط ر ّده���ا مشايخ وش��ب��اب جبل ال��ع��رب إلى
صاحبها مع الشكر معلنين تمسكهم بالوقوف مع
عروبتهم وسوريتهم وجيشهم ،ولكن األه ّم أنها
تقول شيئا ً آخر في داخل فلسطين المحتلة ال يزال
ف��ي بداياته وسيكبر ف��ي األي���ام المقبلة ،ويصير
عبئا ً ليس لـ«اإلسرائيليين» ال��ق��درة على تح ّمله،
وهو انتقال الغضب إلى أبناء الطائفة الدرزية من
اعتداءات «جبهة النصرة» على إخوتهم وتهديدهم
لهم ،من المشاعر إلى األفعال ،وانتقال األفعال من
البحث عن وصفة أم��ان تف ّرط بالكرامة والعزة،
وهما ميزتان تباهى الدروز بكونهما من ميزات لم
يف ّرطوا بها عبر تاريخهم ،لتكون الوصفة البديلة
للوصفة التي أرادت منهم «إس��رائ��ي��ل» تسويقها
بالخنوع والخضوع وإع�لان الحياد طلبا ً لألمن
الشخصي ،وي��ت��ول��ى جنبالط رع��اي��ت��ه��ا ،فتصير
ال��وص��ف��ة ال��ب��دي��ل��ة ه��ي م�لاح��ق��ة «ال��ن��ص��رة» داخل
المناطق المحتلة ،فتنتشر المجموعات الغاضبة من
الجوالن والجليل على الطرق وفي المستشفيات،
واألماكن المحتملة لوجود عناصر «جبهة النصرة»
وج���رح���اه���ا وال��ن��ي��ل م��ن��ه��م أي��ن��م��ا وج������دوا ،فتقع
«إس��رائ��ي��ل» ف��ي مخاطر دوام���ة م��ن لحس المبرد،
كلما تقدّمت عالقتها بـ«جبهة النصرة» ،دخل أمنها
الداخلي في الفوضى العارمة ،وكلما أرادت مراعاة
ال��م��ك�� ّون ال����درزي ف��ي المناطق المحتلة وتهدئته
ص��ار عليها قطع صالتها بـ«جبهة النصرة» .لقد
أحسن شباب الجوالن والجليل فعالً ،وعسى األمر
يتخطى طابع كونه ر ّد فعل جهة من لون طائفي
م��ع��يّ��ن ليصير ان��ت��ف��اض��ة ل��ع��رب فلسطين رفضا ً
يخص المشاركين
لمرور واستضافة وإقامة ك ّل ما
ّ
في الحرب على سورية.
ناصر قنديل

حرب القلمون ( ...تتمة �ص)1

حمدان يلتقي ندوة العمل:
حرق الدواليب يرهب البيارتة
زار أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين المرابطون
العميد مصطفى حمدان ،ندوة العمل
الوطني .
وأشار رئيس الندوة وجيه فانوس
إلى أنه «جرى االتفاق مع المرابطون
على متابعة اللقاءات تحصيرا ً لمؤتمر
عام يعقد في المرحلة القريبة للبحث
في مشروع لبنان السياسي المقبل».
بدوره شدد حمدان على «ضرورة
اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
أوالً ،ومن ثم إع��ادة بناء هذا النظام
السياسي المذهبي والطائفي الساقط
الذي ال حدود لفساده».
وندد «بإحراق الدواليب في شوارع
بيروت بعد انتشار فيديو التعذيب
المسرب م��ن سجن روم��ي��ة» ،الفتا
الى ان «هذا العمل من شأنه ترهيب
أهلنا البيارتة وأذيتهم خالل الشهر
الكريم».
وأك���د أن��ه «ال يمكن للقوى التي

من �أجل �أن يبقى ( ...تتمة �ص)1

«�إ�سرائيل» ولح�س المبرد (تتمة �ص)1

أمة عربية واح��دة ال يمكن أن تتفتت
وال ان تتجزأ ،وأن مسارنا ومصيرنا
هو دائما باتجاه فلسطين» .

وم���ا ي����دور خ��ل��ف ال��ك��وال��ي��س من
س����ب����اق روس�������ي أم���ي���رك���ي على
ال����دخ����ول ك�ل�اع���ب ف����ي الصحن
ال��س��ع��ودي ،وع��ل��ى رغ��م تداعيات
ه��ذا الترنح وال��ت��وت��ر السعوديين
على دول المنطقة وف��ي مقدمها
لبنان ،بدا واضحا ً أن مقعدي تركيا
والسعودية شاغران على المائدة
الرئيسية للتفاوض الكبير.
في لوكسمبورغ ،كان االمتحان
لفرنسا ووزي��ر خارجيتها لوران
ف����اب����ي����وس ،ش���ري���ك ال���س���ع���ودي���ة
وتركيا ،والحامل السري لألسهم
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وك����ان الحصان
الرابح هو «جبهة النصرة» ،ببعدي
دوره���ا ،م��ن جهة تسويقها كقوة
معتدلة قابلة للترويض داخل اللعبة
السياسية ،والسعي إل��ى تبييض
ح��س��اب��ه��ا ف��ي م��ص��رف السياسة
الدولي ونقلها من خانة التنظيمات
اإلرهابية إل��ى خانة حساب تحت
ال��رق��اب��ة ،وت��ق��دي��م��ه��ا ج��ه��ة ق���ادرة
على ملء المقعد الشاغر في قتال
«داع�����ش» ال��م��ح��ج��وز للمعارضة
ال���س���وري���ة ال��م��ع��ت��دل��ة ال��ت��ي هرب
متط ّوعوها من معسكرات التدريب
ال��ت��ي ب��ق��وا ي��ط��ال��ب��ون األميركيين
بإقامتها سنوات ،ومن جهة ثانية
ت��وظ��ي��ف «ال���ن���ص���رة» الس���ت���دراج
دروز سورية إل��ى اختبار فكفكة
ال����دول����ة ال���س���وري���ة ت��ح��ت شعار
الحياد ،بضمانة «إسرائيلية» أردنية
ش���ارك ف��ي تحضيرهما فابيوس
بالتعاون مع صديقه النائب وليد
ج���ن���ب�ل�اط ،ح���ت���ى ص�����ار س��ق��وط
«النصرة» بالضربة القاضية في
حرب القلمون ،وسقوط جنبالط
ب���ال���ض���رب���ة ال���ق���اض���ي���ة ب��ان��ف��ك��اك
الدروز عن مشروعه في السويداء
وال��ج��والن ،إع�لان سقوط ضمني
ل��م��ش��روع ف��اب��ي��وس ،م��ا أدّى إلى
سحبه من التداول ،ومعه تراجعت
اللغة التصعيدية لفابيوس تجاه
الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،فبعدما
أعلن قبل أيام أن ال توقيع للتفاهم
مع إيران ما لم يت ّم تثبيت التفتيش
ل��ل��م��واق��ع ال��ع��س��ك��ري��ة اإلي���ران���ي���ة،
وجاءته صفعة نظيره جون كيري
الذي انتظر نتائج رهانات فابيوس
على «النصرة» لتأييد طلبه ،ولما
تيقن من الفشل صفعه قائالً :يمكن
توقيع التفاهم وبدء إنهاء العقوبات
قبل التوصل إلى كيفية التحقق من
وج���ود ب��رام��ج سابقة إلي���ران في
السعي إلى امتالك برنامج نووي
ع��س��ك��ري ،بالتالي حسم تفتيش

المواقع العسكرية ،وبالصفعات
الثالث لفابيوس ،صفعة «النصرة»
وخ��ذالن جنبالط وصفعة كيري،
دخ���ل االج��ت��م��اع األوروب�����ي الذي
حضر وزير خارجية إيران محمد
ج����واد ظ��ري��ف ج��ان��ب��ا ً م��ن��ه ،وهو
يقول إنّ التفاهم مع إي��ران يقطع
أش���واط���ا ً ه���ام���ة ،وي��ج��ب التفكير
بطريقة «تضمن تفتيش المواقع
ال��ع��س��ك��ري��ة إذا اق��ت��ض��ى األم����ر».
وه���ك���ذا ان��ق��ض��ى األم����ر وخرجت
فرنسا بنظرية عنوانها «إذا اقتضى
األم��ر» ،ومعها خرجت «إسرائيل»
وت��واب��ع��ه��م��ا م���ن ح��ل��ب��ة السباق،
ل��ت��ف��رغ ال��ح��ل��ب��ة ل�لاع��ب��ي��ن الكبار
األم��ي��رك��ي وال��روس��ي واإليراني،
ورب���م���ا ت�����دور ال���ج���ول���ة األخ���ي���رة
ب�ل�ا ج���م���ه���ور ،وت��س��ت��دع��ي وق��ت��ا ً
إضافياً ،غير اللعب في الوقت بدل
الضائع ،لكنها ص��ارت في سياق
واض��ح عنوانه ال��ت��ع��ادل السلبي.
وق��د تنتهي بتعادل إيجابي أيضا ً
لكنها ل��ن تنتهي ب��راب��ح وخاسر
بين ال��ك��ب��ار ،ب��ل ستتوزع فواتير
الخسائر على المنتظرين خارج
ال��ق��اع��ة ،م��ن م��ص��ف��اة ال��س��اب��ع من
حزيران والخامس عشر والثالث
والعشرين منه.
في لبنان ال��ذي ال يحتاج كثير
من سياسيّيه في كثير من األحيان
إلى عناء قراءة الصحف ،ال يحتاج
أغلبهم إلى ق��راءة المشهد الدولي
واإلق���ل���ي���م���ي ،ف���ه���ؤالء ينتظرون
ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��ع��ل��ي��م��ة ،ل��ذل��ك بقي
االرتباك والتش ّوش حول مستقبل
ال����وض����ع ال���ح���ك���وم���ي المشلول
وقضية التعيينات األمنية ،بعدما
أطلق العماد ميشال عون صرخة
ت��ح��ذي��ري��ة أم����س م���ن ال���م���ن���اورة
وال���ت���ذاك���ي ق ً
���ائ�ل�ا :ال تج ّربونا،
ولذلك أيضا ً توقفت الرصاصات
ال��ص��دي��ق��ة وح����رب اإلخ�����وة ،بين
م��ك�� ّون��ات ت��ي��ار المستقبل ،فق ّرر
وزير العدل إعادة توجيه رصاصه
نحو حزب الله.

الحريري يهدّد ريفي
والمشنوق يتوعّ د

ال تزال تداعيات حادثة الشريطين
المس ّربين ع��ن سجن روم��ي��ة محور
متابعة من قبل األفرقاء السياسيين،
بانتظار صدور التحقيقات مع العناصر
األمنية الخمسة بعدما أحيل الملف
إل��ى مفوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر إلجراء
المقتضى في ش��أن االدّع���اء .وأك��دت
مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ التحقيق
مع ه��ؤالء لن يصل إل��ى نتيجة ،فما

سيصدر عن التحقيقات سيُدين أحد
ال��وزي��ري��ن نهاد المشنوق أو أش��رف
ريفي ،وهذا األمر ليس من مصلحة تيار
المستقبل في هذه الظروف».
وت��وق��ف��ت ال��م��ص��ادر ع��ن��د تدخل
الرئيس سعد الحريري ،وم��ا س ّرب
عن تهديد لوزير العدل أش��رف ريفي
باالستغناء عن خدماته كليا ً داخل
ال��ت��ي��ار وإل���زام���ه ب��زي��ارة المشنوق
لالعتذار .ولهذه الغاية زار وزير العدل
وزير الداخلية أمس ،معلنا ً «أنّ العالقة
مع المشنوق أخوية وتاريخية لسنا
مستنسخين بل نلتقي في الخطوط
العريضة ،ومصلحة الوطن تقتضي أن
نلتقي في األمور الوطنية» .ولفت إلى
«أنه ت ّم تسريب أربعة أفالم من داخل
السجن نشر منها اثنان و«حزب الله»
وحده يمتلك باقي األفالم وأنه مستع ّد
أن يوفرها للناس».
ولفتت المصادر إل��ى «أنّ ر ّد فعل
ال��وزي��ر ريفي بعدما فشل في إزاح��ة
المشنوق من طريقه ،تمثلت بالبحث
عن جهة يح ّملها المسؤولية ،وطالما
أنّ داعمي تياره مرتاحون التهام حزب
الله بأيّ شيء ،سارع ريفي إلى توجيه
االتهام للحزب» .وأكدت المصادر «أن
ريفي لم يكن يتوقع ال��ر ّد العنيف من
حزب الله ال��ذي أق� ّل ما يقال عنه انه
استخفاف بوزير العدل».
ورأى حزب الله «أنه من المؤسف
أننا بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه
المسؤولية إلى مستوى أن يرمي وزير
العدل اتهامات من دون أي أساس وال
أي دليل ،وهو المكلف بالسهر على أن
يكون عمل الجميع ضمن سقف القانون
والمؤسسات القضائية والعدلية».
واعتبر ح��زب الله أن��ه «م��ن المعيب
أيضا ً أن يقوم المتهم الرئيسي بهذه
القضية بالته ّرب من مسؤولياته أمام
ضميره والقانون والرأي العام برمي
التهمة على اآلخرين».
وألمحت مصادر سياسية لـ«البناء»
إلى «أنّ المشنوق الذي ناله ما ناله من
كيد ريفي ،عاد واستعاد توازنه وكأنه
يتوعّ ده في األيام المقبلة من دون أن
يتس ّرع بإلقاء التهم ،منتظرا ً نتائج
التحقيق».
وح ّملت مصادر نيابية في تكتل
التغيير واإلص��ل�اح ف��ي ح��دي��ث إلى
«البناء» ف��رع المعلومات مسؤولية
ما يجري في سجن رومية وما جرى
في السابق ،ودعت إلى إجراء تحقيق
عاجل لتبيان الجهة المسؤولة عن
تعذيب السجناء».
وأك���دت ك�لام العماد ع��ون ب��أن ما
حصل يتح ّمل مسؤوليته أفراد وليس
مؤسسات ،وأن وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق مستهدف ،وم��ا تسريب
شريط الفيديو بعد أشهر على حصوله
إال تأكيد على ذلك.

«المفاوضات لم تتوقف
بل انتهت»

وعلى وقع تهديدات تنظيم «داعش»
بقتل العسكريين المخطوفين لديها
بسبب ت��ع��ذي��ب س��ج��ن��اء إسالميين

ف��ي سجن روم��ي��ة كما أظ��ه��ر شريط
الفيديو ،اجتمعت خلية األزمة المكلفة
متابعة ملف العسكريين المخطوفين
في السراي الحكومي أم��س برئاسة
الرئيس تمام سالم ،وأكد المدير العام
لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس إبراهيم
قبيل االجتماع أن «ال شيء جديدا ً في
ملف العسكريين المخطوفين ،وأن
المفاوضات لم تتوقف بل انتهت».
وأشار حسين يوسف والد العسكري
المخطوف لدى تنظيم «داعش» محمد
يوسف لـ«البناء» إلى أن «الكالم عن
انتهاء المفاوضات سمعناه منذ وقت
طويل ونضعه في خانة تهدئة األهالي
فقط ،إال أنّ ال نتيجة عملية له» ،مطالبا ً
«الحكومة بمصارحة األهالي بحقيقة
ما يحصل في المفاوضات».
وأش��ار يوسف إل��ى تع ّرض أهالي
العسكريين لتهديدات من «داع��ش»
بقتل أوالدهم إال أنه كشف «أنّ مصادر
مقربة من داعش تواصلت مع التنظيم
ونقلت تطمينات لألهالي بأن ال خطر
على حياة أوالدهم وأنّ التنظيم ال يريد
قتلهم».
ورجحت مصادر أهالي العسكريين
لـ«البناء» أن يكون المخطوفون لدى
«جبهة النصرة» في ج��رود عرسال
داخل األراضي اللبنانية والعسكريون
ل���دى «داع�����ش» ف��ي ج���رود ع��رس��ال
داخل األراضي السورية وليس داخل
عرسال».

هل يؤ ّمن «الوطني الحر»
 16صوتا ً لمصلحة روكز

حكوميا ً تتكثف االت��ص��االت بين
الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سالم
والنائب وليد جنبالط إليجاد مخرج
لألزمة الحكومية قبيل الجلسة التي
سيدعو إليها رئيس الحكومة يوم
الخميس من األسبوع المقبل.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء»
أنّ الجلسة ستبحث في جدول األعمال
الذي سيوزعه رئيس الحكومة على
ال���وزراء مطلع األس��ب��وع .وتوقعت
ال��م��ص��ادر «أن ال ينسحب وزي���را
التيار الوطني الحر من الجلسة إذا
لم يطرح ملف التعيينات» .وسألت
المصادر« :هل يستطيع العماد عون
أن يؤ ّمن  16صوتا ً لمصلحة قائد
فوج المغاوير العميد شامل روكز»؟
وإذ أك���دت ال��م��ص��ادر أن «ال غبار
على مناقبية ووطنية العميد روكز
تحدثت ع��ن وج��ود ضباط آخرين
ال غبار عليهم داعية إلى المفاضلة
بالتصويت».
وأشارت مصادر في التيار الوطني
الحر لـ«البناء» إلى أنّ «هناك محاولة
م��ن ال��ب��ع��ض ل��ل��دع��وة لعقد جلسة
لمجلس ال���وزراء قريبا ً ووض��ع ملف
التعيينات األمنية كبن ٍد أول على جدول
األعمال وطرح أسماء معينة للتعيين
لتسقط في التصويت من خالل اآللية
المتبعة للتعيين أيّ الثلثين ،ثم
يسحب الملف م��ن ال��ت��داول وتبحث
ملفات أخرى ويقال بعدها أننا نفذنا
مطالب تكتل التغيير واإلصالح ببحث

ملف التعيينات أوالً».
وأك���دت المصادر أن التكتل لن
يسمح لهذه الخدعة أن تمر لتمرير
عقد جلسات مجلس الوزراء وسحب
ملف التعيينات من جدول األعمال».
وش���دّدت على «أنّ التيار الوطني
الح ّر ليس في مأزق ليبحثوا له عن
مخارج وحلول ،نحن نريد إج��راء
التعيينات األم��ن��ي��ة ول��ي��س بحث
الملف فقط».
وذك���رت المصادر باالتفاق ال��ذي
حصل في جلسة  18تشرين الماضي
بين رئيس التكتل العماد ميشال عون
والرئيس سعد الحريري الذي «اتفق
خاللها على إج��راء سلة التعيينات
وعلى رأسها قائد فوج المغاوير العميد
شامل روكز لقيادة الجيش والذي وافق
عليها ك ّل األطراف السياسية».
وكشفت «أنّ االت��ص��االت مج ّمدة
بين الرابية والرئيسين نبيه بري
وتمام س�لام والنائب وليد جنبالط،
يستثنى منها االتصاالت التي تحصل
بين الوزيرين جبران باسيل والياس
بوصعب والرئيس سالم ال��ذي يأخذ
في االعتبار موقف التكتل ،وهو ال يريد
عقد جلسة ت��ؤدّي إلى تعميق األزمة
بل إلى جلسة منتجة ت��ؤدّي إلى ح ّل
األزمة».
وج �دّد تكتل «التغيير واإلص�لاح»
رفضه أليّ جلسة لمجلس ال��وزراء ال
ت��ؤدّي إلى إج��راء التعيينات األمنية،
وق���ال رئ��ي��س التكتل بعد االجتماع
األسبوعي للتكتل« :سمعنا عن عقد
جلسة للحكومة «احتيالية» ،فالتعيين
لن يفشل وهناك أسماء محدّدة وتعهد
من الجميع بها ،نحن لسنا بمأزق كي
نقبل بمخرج والجلسة يجب أن تنتهي
بتعيين وإال هناك نقض باالتفاقات
على كل األراضي اللبنانية» .وأكد عون
أنّ «حادثة رومية خطأ أفراد وليست
خطأ مؤسسة».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
قرر رئيس الغرفة اإلبتدائية في بعلبك
القاضي علي عراجي بتاريخ 2015/6/16
نشر خالصة اإلستدعاء المقدم من سليمان
علي شمص بوكالة األستاذة إلهام كعدي
بتاريخ  2015/6/13والمسجل برقم
 2015/387ل��ش��ط��ب إش����ارة الحجز
اإلحتياطي المسجلة لمصلحة رش��دي
أب��ي صعب برقم يومي  /151/تاريخ
 1934/5/29وشطب إش���ارة الدعوى
المقدمة من علي مراد اللقيس المسجلة برقم
يومي  /266/تاريخ  1935/5/27عن
الصحيفة العينية للعقار رقم  /2360/من
منطقة بوداي العقارية وقد تبين من اإلفادة
المرفقة باإلستدعاء من قلم محكمة التنفيذ
في بعلبك واإلفادة من قلم القاضي المنفرد
المدني في بعلبك بأن الملفين مفقودان.
فعلى م��ن ل��دي��ه إع��ت��راض أن يتقدم
بمالحظاته خطيا ً أمام هذه المحكمة خالل
مهلة عشرين يوما ً من تاريخ النشر.
الكاتب وفاء الرفاعي

