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حمليات � /إعالنات

ندوة مديرية الخن�شارة في «القومي» حول الأو�ضاع الراهنة

ً
الحل ّ
ال�شاميّ :
ً
�صحيحا
تحديدا
لكل ق�ضايا �أمتنا يكون بتحديد الهوية

الشامي والخوري حنّا

جانب من الحضور
أقامت مديرية الشهيد جميل سماحة ـ الخنشارة
التابعة لمنفذية المتن الشمالي في الحزب السوري
القومي االجتماعي ندوة في مكتبها حول أوضاع األمة
الراهنة تحدّث فيها اإلعالمي غسان الشامي ،وحضرها
عضو المجلس األعلى في الحزب النائب السابق
غسان األشقر ،الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل،
مدير دائرة المحامين ريشار رياشي ،منفذ عام المتن
الشمالي سمعان الخراط وأعضاء هيئة المنفذية،
رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء نهال رياشي ،مدير
المديرية أنطون رياشي ،األب إميل مجاعص ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
افتتحت الندوة بالنشيدين اللبناني والحزبي ،ثم
كلمة لناظر اإلذاعة واإلعالم هشام الخوري حنا ،رحب
فيها بالحضور ،ولفت إلى أنّ الغاية من المحاضرات
التي تنظمها المنفذية هي تصويب الرؤى نحو الهدف
المنشود ،وتحديد المخاطر التي تتهدّد مجتمعنا
ووحدته وسبل مواجهتها ،الفتا ً إلى أننا أبناء عقيدة
نهضة المجتمع ،نهضة وض��ع فضائلها أنطون
سعاده ،داعيا ً إلى الصراع الفكري لرفع اإلنسان إلى
قمم الوعي واإلب��داع ،من أجل صون الهوية ووحدة
المجتمع ،ومواجهة كل مفاعيل االستعمار واالنتداب
واالحتالل ومفاعيل «سايكس ـ بيكو» و «بلفور».
واس��ت��ه� ّل اإلع�لام��ي غ��س��ان الشامي محاضرته

بالتأكيد على ضرورة قراءة الواقع واألخطار المحدقة
ببالدنا ،حتى تكون المواجهة فاعلة ،وفي إطار خطة
منظمة ،الفتا ً إلى أنه بعد «سايكس بيكو» لم يعد هناك
من وجود للدولة الوطنية.
وأش��ار الشامي إل��ى أنّ ما ُخطط لهذه المنطقة
يُترجم على أرض الواقع ،وقد نجح المخططون ،ال
سيما اإلنكليز ،في تحويل بالدنا إلى قطعان طائفية
ومذهبية وقبلية ،وتغذية الفتن والحروب الطائفية.
واعتبر الشامي أنّ العراق يشكل أساسا ً حضاريا ً
في بالدنا ،وتشكل مدينة أور منارة حضارية منذ
 4000سنة قبل الميالد ،ولألسف هناك من قضى على
التصحر الفكري.
هذه الحضارة ،ليح ّل محلها
ّ
كما أض���اء ال��ش��ام��ي على ال��ع��دي��د م��ن المناطق
العراقية ،وما يصيب شرائح عراقية عديدة ُتدفع
إلى النزوح والهجرة ،محذرا ً من أنّ «داعش» موجود
في كل ملّة متعصبة طائفيا ً ومذهبياً ،وأنّ العراق
بات مقسما ً ومفتتاً ،وأنّ الواليات المتحدة جاءت إلى
العراق لتفتيت بقايا الدولة في العراق.
انكب العالم
وعن الحال في سورية قال الشامي :لقد ّ
كله لتفتيت الشام ،ولعبت تركيا دورا ً أساسيا ً في هذا
المجال ،فأخرجت آالف المقاتلين من التركمان لمحاربة
الدولة السورية ،وقد تمكنت تركيا من تحريك العقل
البدوي عند هؤالء بفعل الغريزة ،فأصبحوا أردوغانيين

أكثر من أردوغان ،وهي الغريزة التي شملت السالجقة
كسب.
الموجودنن من شمال الالذقية حتى َ
واستعرض الشامي حال عدد من المناطق السورية،
متطرقا ً إلى واقع تلك التي تخضع لإلرهابيين ،ومشيرا ً
إلى عمليات التهجير التي تحصل شمال سورية ونزوح
شرائح اجتماعية عديدة من مناطق الرقة والحسكة
ودير الزور ،الفتا ً إلى أنّ الغرب يريد تفتيت سورية
كما العراق .وقال إنّ اإلعالم الغربي لم يعد يستعمل
مصطلح «داع��ش» ،بل مصطلح الدولة اإلسالمية،
وهذا هو اإلسالم الداعشي الذي يريده الغرب.
وإذ اش��ار الشامي إل��ى أنّ فلسطين هي قضيتنا
المركزية ،أكد أنّ لبنان باق على صورته ألنّ المقاومة
موجودة ،وقال :من يعتقد أنّ لبنان بعيد عن تداعيات
اإلقليم فهو مخطئ.
وأكد أنّ روسيا مع الح ّل السياسي لألزمة السورية،
وإيران تدعم سورية اقتصاديا ً ولوجستياً.
وختم الشامي مؤكدا ً أنّ الح ّل لك ّل قضايا أمتنا ال
يكون إال بتحديد الهوية تحديدا ً صحيحاً ،ونقول إنّ
هناك مشكلة وعلينا وضع اإلصبع على الجرح ،وأنّ
فكر سعاده هو الح ّل الناجع لك ّل قضايا األمة ،وإال لن
يبقى رجل واحد في هذه البالد ،ويجب أن نعمل دائما ً
على تحفيز الناس لإليمان بهذا المفكر وبعقيدته ألنّ
فيها الخالص والعزة والحياة ألمتنا.

�أر�سالن ي�ستنكر تع ّر�ض «�إ�سرائيل» لأهل الجوالن
والخطيب ي�شيد بعملية مجدل �شم�س
استنكر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب
طالل أرسالن في بيان «ما يتع ّرض له الشبان الدروز
في الجوالن» الفتا ً إلى انه ت ّم أمس اعتقال عدد من
الشبّان في الجوالن العربي السوري من قبل سلطات
االحتالل «اإلسرائيلي» على خلفية ما حصل يوم
االثنين الماضي.
واعتبر أرسالن في بيانه «أن ما يتع ّرض له الشبان
الدروز في الجوالن العربي السوري من قبل االحتالل
اإلسرائيلي وه��ذا ي� ّ
�دل يوما ً بعد ي��وم على إص��رار
إسرائيل على دعمها المطلق للتكفيريين على حساب
بني معروف ،وهذا األمر ليس بمستغرب على اإلطالق،
ألنه يكشف أمام أعين العالم عموما ً والدروز خصوصا ً
ما كانت إسرائيل دائما تخبّئه في خبثها ودهائها
وجبروتها ض ّد وحدة سورية وض ّد بني معروف في
سورية».
وتابع« :سيبقى ال��دروز في الجوالن خصوصا ً
وس��وري��ة عموما ً مواطنين ع��رب س��ور ّي��ي الهوية
واالنتماء مدافعين باستبسال عن الوحدة السورية

والهوية العربية السورية».
وتوجه إلى ال��دروز في الجليل قائالً« :إذا كانت
إسرائيل سمحت لكم بجمع التب ّرعات تحت اسم حماية
الدروز في سورية ،فهذا بمثابة ذ ّر الرماد في عيونكم
ليكون هذا المال وسيلة لكم للضغط على الموحدين
العرب األقحاح في سورية لتغيير بوصلتهم الحقيقية
النابعة من قناعاتهم التاريخية المحافظة على
سورية وانتمائها الرافض لغطرسة وجبروت الكيان
الصهيوني وعمالئه .نقول لكم بك ّل صراحة وصدق
انتبهوا إلى هذه اللعبة الوسخة القذرة التي لم ولن
تم ّر على ال��دروز في الجوالن المحت ّل أو في سورية
ولبنان».
من جهته ،وج��ه األمين العام لرابطة الشغيلة،
النائب السابق زاه��ر الخطيب التحية إل��ى «أبناء
الشعب العربي ال��س��وري في السويداء والجوالن
تجسد في
المحت ّل على موقفهم الوطني والقومي الذي
ّ
تصدّيهم للمخططات الصهيونية الهادفة إلى محاولة
النيل من وحدة سورية ،أرضا ً وشعبا ً وجيشاً» .ورأى

التحالف الأمني ( ...تتمة �ص)1
خياراتهم ومخططاتهم تجاه مستقبل الدولة
السورية ،القائمة على استيحاء النموذجين
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���ع���راق���ي ف���ي ت���وزي���ع المناصب
السيادية على الطوائف م��ن جهة ولتسويق
دور لـ«جبهة ال��ن��ص��رة» ك��ق��وة معتدلة بديلة
ل��م��ش��روع��ه��م ال��ف��اش��ل ب��اس��ت��ي�لاد معارضة
سورية معتدلة يتأكدون كل ي��وم من كونها
مجرد وهم وفانتازيا ،وكذلك رغبتهم في حفظ
مراكز تأثير في مستقبل سورية لحلفائهم
ال��ت��رك��ي وال��س��ع��ودي و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،الذين
فشلوا باإلمساك بأي ورقة قوة في المنطقة
تجعل منهم شركاء إقليميين إليران في زمن
ما بعد توقيع التفاهم النووي.
 الواضح أن األميركيين اضطروا للتسليمبدور الحشد الشعبي مع ظهور إرادة عراقية
حاسمة ،تقول إن التهديد ال��ذي يمثله تقدم
«داعش» ال يمكن الفوز بمواجهته من دون هذا
ال��دور المحوري للحشد الشعبي ،وسيكون
م��وق��ف��ه��م م��ش��اب��ه��ا ً ع��ن��دم��ا ت��ح��س��م الحكومة
ال��ع��راق��ي��ة أم��ره��ا وت��ض��ع التنسيق السوري
العراقي في مرتبة مصيرية موازية ،خصوصا ً
أن قوات «داعش» تتقن المناورة في امتصاص
الهجمات التي تتعرض لها في العراق بالنزوح
بقواتها عبر الحدود السورية ،ولن يكون مفيدا ً
تنظيف األرض العراقية من وجودها وتوقع
عودتها عندما تتعرض لهجمات من الجانب
ال���س���وري ،بحيث يستحيل خ���وض الحرب
إال بصورة منسقة ومتكاملة على الجبهتين
سياسيا ً وعسكريا ً واستخباراتيا ً لضمان
الفعالية والجدوى والنتيجة النهائية.
 التوقيت الذي يطرح فيه التنسيق األمنيهو توقيت مناسب يقترب من نهاية التفاوض
ح��ول ال��م��ل��ف ال��ن��ووي اإلي���ران���ي ،ال���ذي يبدو
واضحا ً االتجاه نحو نهاية إيجابية للخالفات
المحيطة ف��ي��ه م��ن ج��ه��ة ،وت��ب��دو إي���ران بعده
شريكا ً ال غنى عنه في الحرب على اإلرهاب
وف���ي ت��رت��ي��ب ال��خ��رائ��ط اإلق��ل��ي��م��ي��ة وصناعة
ال��ت��س��وي��ات ف��ي��ه��ا ،م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وتتقدم
سورية بطبيعة الحال الئحة هذه التسويات،
بينما يبدو حلفاء أميركا الذين حرصت دائما ً
على حفظ مواقع وأدوار لهم ،وقد دخل كل
منهم ف��ي حالة م��ن المتاعب التي ال تتيح له
أن يكون شريكا ً في هذه التسويات ،عدا عن
ت���ورط ك��ل منهم ب��م��واق��ف تقترب م��ن إعالن
ال��ت��م��رد ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ات األم��ي��رك��ي��ة ك��ل في

مجال ،فتركيا الخارجة من االنتخابات التي
هزمت طموحات ودور حزب العدالة والتنمية
ه��ي غير تركيا ال�لاع��ب ال��ق��ادر إقليميا ً على
الحركة بعنوان السلطنة العثمانية ومشروع
اإلخوان المسلمين ،وتركيا الحاضن لـ«داعش»
بأوجه متعددة مباشرة وغير مباشرة تصير
عبئا ً على مستقبل التوجهات األميركية بعد
نهاية مرحلة وب��داي��ة مرحلة مختلفة كلياً،
حيث يصير أقل المطلوب وقف تأمين المرور
اآلمن للمال والسالح والرجال .والسعودية
بعد ح��رب اليمن ه��ي غير السعودية قبلها،
وال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي تنشر ال��وه��اب��ي��ة مطلوب
منها الكثير لتصير شريكا ً صالحا ً ومفيدا ً
في الحرب على اإلرهاب .و«إسرائيل» في ظل
معادالت ال��ردع التي فرضتها المقاومة هي
غير «إسرائيل» التي تعربد وتهدد بقدرتها على
الحروب وتحتاج واشنطن لمراضاتها منعا ً
الندالع النيران والحرائق ،كما أن «إسرائيل»
ال��ت��ي تمولها وتطعمها وتحميها أم��ي��رك��ا ال
تستطيع أن تكون عبئا ً على السعي األميركي
لضمان أمنها وقد صار طريقه الوحيد جلبها
لتسوية مقبولة فلسطينيا ً وممكنة التحقق،
ل��ك��ن م��ب��ك��رة للقضية الفلسطينية ،ال ت��زال
العنجهية «اإلسرائيلية» العقبة األساسية في
طريق تحققها.
 تكامل ث�لاث��ي س���وري ع��راق��ي إيراني،يبدو ضرورة وإمكانية في المرحلة الراهنة،
خصوصا ً أن درج��ة ال��ش��راك��ة اإلي��ران��ي��ة في
عناصر القوة والصمود لدى كل من العراق
وسورية من جهة ،ووجود الدور المحوري
ال��م��ش��اب��ه ل��ح��زب ال��ل��ه ف���ي ل��ب��ن��ان وس��وري��ة
والعراق من جهة مقابلة ،يسمحان بتحويل
ال��ث��ن��ائ��ي ال��س��وري ال��ع��راق��ي م��ح��اط��ا ً بثنائي
من فائض القوة والقيمة المضافة ليتشكل
حلف رباعي ق��ادر على تحقيق االنتصارات
وال��ب��دء ب��ال��ه��ج��وم ال��م��ع��اك��س ال���ذي ظ��ه��ر من
م��ع��ارك الحشد الشعبي وال��ج��ي��ش العراقي
ف��ي األن��ب��ار أن��ه ممكن ،كما ظهر م��ن معارك
الجيش السوري والمقاومة في القلمون أنه
ممكن ج��داً ،لتصير معركة تدمر والرمادي
م��ع��رك��ة واح����دة تفتح م��ل��ف وج���ود «داع���ش»
وتضعه على بساط البحث ال��ج��دي ،ليكون
هذا الصيف مفصالً حاسما ً في رسم خريطة
جديدة للقوة في المنطقة كلها.
ناصر قنديل

وتمسكهم
في موقفهم هذا دليالً جديدا ً على أصالتهم
ّ
بعروبتهم وتاريخهم الكفاحي المش ّرف في مقاومة
االستعمار ورفض التعامل معه».
وأكد الخطيب ،في بيان «أنّ وقفة فاعليات جبل
العرب ،وفي مقدّمهم ثائر األطرش ،حفيد قائد الثورة
السورية الكبرى سلطان باشا األط��رش ،في إعالنه
رفض مخططات الفتنة الصهيونية ومحاوالت بذر
الشقاق بين أبناء الشعب العربي ال��س��وري ،وفي
تأكيده االنتماء القومي ألبناء جبل ال��ع��رب ،قطع
الطريق على المشروع الصهيوني اإلرهابي التكفيري
للنيل من التفاف الشعب العربي السوري حول جيشه
الباسل وقيادته العروبية المقاومة».
ون ّوه الخطيب «بالعملية البطولية والشجاعة التي
نفذها أبناء مجدل شمس في الجوالن المحتل ض ّد
سيارة اإلسعاف الصهيونية التي كانت تق ّل عناصر
من جبهة النصرة اإلرهابية التكفيرية التي ارتكبت
المجازر ض ّد أبناء سورية ،وكان آخرها مجزرة قلب
لوزة في محافظة إدلب».

م�سودة �أممية ( ...تتمة �ص)1
مناطقهم ألع��م��ال عسكرية ض�� ّد م��ا أسماه
المحضر بالمعارضة ،مقابل ضمانات بعدم
ال��ت��ع�� ّرض لسكان ال��س��وي��داء وع���دم دخول
وحدات مسلحة تابعة لغرفة العمليات إليها،
والمقصود «جبهة ال��ن��ص��رة» ضمناً ،لكن
المقصود أنّ أحدا ً ال يستطيع ضمان التزام
«داعش» بهذا االتفاق.
أمس تبلغ مشايخ العقل في السويداء من
ألي محضر
األتراك واألردنيين ،أن ال صحة ّ
اتفاق بضمانتهم ،وأنّ المتداول المسودّة
التي حملها الوزير وائل أبو فاعور ،والتي
ل��م تبصر ال��ن��ور ،ألنّ تركيا كما األردن ال
يستطيعان التع ّهد بغير االستعداد إليواء
ن��ازح��ي��ن م��ن ال��س��وي��داء ف��ي ح���ال تع ّرض
المنطقة لعمل عسكري كبير ي��ؤدّي بأهلها
إلى النزوح ،وهو ذات الموقف الذي تبلغه
مشايخ الجليل من القيادة «اإلسرائيلية»،
لتكون الصفعة التركية األردنية لجنبالط،
ب��ذات ال��وق��ت تأكيدا ً لصحة الموقف الذي
سلكه أهل السويداء بوقوفهم وراء الجيش
السوري والمقاومة ممثلة بالحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ال���ذي تتلقى قيادته
الميدانية طلبات استعداد المئات من شباب
ال��س��وي��داء ل��ل��ت��ط�� ّوع ،وت��ق��دّم ال��ق��رى بيوت
أبنائها مكاتب للحزب لتكوين فرق حزبية
من أبنائها يشاركون في القتال إلى جانب
الجيش السوري دفاعا ً عن بيوتهم وأرواح
أبنائهم وأعراضهم وأرزاقهم.
لبنانيا ً المراوحة في المكان مستم ّرة ،وال
جديد في األف��ق س��وى تداعيات المواجهة
المستقبلية بين الوزيرين نهاد المشنوق
وأش������رف ري���ف���ي ،وم���واص���ل���ة المساعي
اليائسة لعقد جلسة حكومية أو جلسة نيابية
تشريعية يتعثر ك�� ّل منهما ،بينما األخبار
الطيبة تأتي فقط من معارك القلمون وما
يسجله ال��م��ق��اوم��ون فيها م��ن انتصارات،
ّ
يتمسك رئيس مجلس
وأم��ام ك ّل المراوحة
ّ
النواب نبيه بري بالصمت قائالً :اللهم أني
صائم .وقد ّ
لخص مصدر سياسي في قوى
الثامن من آذار المشهد بقوله« :المشنوق
شاطر وريفي خاسر والحكومة عالوعد يا
كمون والقلمون مضمون وبري صائم».

المشنوق يستعيد زمام المبادرة

وتفاعلت قضية تسريب ش��ري��ط الفيديو
لتعذيب سجناء إسالميين في سجن رومية على
المستويين السياسي والقضائي ،وداف��ع وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد خروجه
م��ن مجلس ال��ن��واب ع��ن مؤسسة ق��وى األم��ن
الداخلي ،واعتبر «أنها مؤسسة أمنية تحمي
المواطنين ،مبديا ً استغرابه أن «حملة قامت على
شريط التعرض بالضرب للمساجين في وقت
لم يعر أحد االهتمام لشريط وزع منذ  20يوما ً
ويظهر تعرض العناصر األمنية للضرب من قبل
المساجين».
وكان المشنوق قد حضر اجتماع لجنة حقوق
اإلنسان النيابية قبل ظهر أم��س في المجلس
النيابي ،برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى
للبحث في موضوع التعذيب في السجون.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ت��م إخ�ل�اء سبيل «أمير
اإلسالميين» في سجن رومية أبو الوليد الخميس

الماضي في حين أن��ه من المفترض أن يخرج
بعد  7أع����وام ،حيث ستتم محاكمته بتهمة
االنتماء إلى تنظيمات مسلحة من خارج السجن
علما ً أنه قد ارتبط اسمه باإلمارة اإلسالمية في
المبنى ب وبعدة تهم أخرى ،فهل بدأت تسوية
ملف السجناء اإلسالميين في ظل تأكيد المدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم أن صفقة
العسكريين المخطوفين مع تنظيم النصرة قد
انتهت وتنتظر التنفيذ؟
وأش��ارت مصادر إسالمية لـ»البناء» إلى أن
المخلى سبيله هو الملقب بـ أبو خالد يوسف أو أبو
خالد ملكي من مجدل عنجر اتهم بتشكيل عصابة
إرهابية مسلحة وقيامه بمحاولة السطو على بنك
في شتورة وحكمته المحكمة العسكرية بالسجن
 15عاما ً لكن المحكمة العسكرية التمييزية أخلت
سبيله وبدأت محاكمته من خارج السجن.
وأكدت المصادر أن «موضوع الشريط انتهى،
ووض��ع��ت ذل��ك ف��ي إط��ار ال��ص��راع داخ��ل البيت
المستقبلي الواحد بين الوزيرين نهاد المشنوق
وأشرف ريفي ،وأكدت أن ال معلومات دقيقة إذا
ما ك��ان الشريط ال��ذي س��رب من قبل شخصية
سياسية أو بطريقة عفوية أو من قبل أشخاص
من داخل السجن لتسليط الضوء على ما يحصل
من تعذيب بحق السجناء».
واعتبرت المصادر أن «ملف سجن رومية قديم
وليس جديدا ً وما حصل منذ أيام في الشارع كان
تراكم أحداث وممارسات وإهمال من المعنيين».
وأض��اف��ت المصادر« :هناك ظلم واق��ع على
السجناء وليس فقط اإلسالميين بل من مختلف
الطوائف وحتى السجناء لهم حقوق والتي
تعطيهم إياها األمم المتحدة ولكل السجناء بمعزل
عن طائفتهم أو انتمائهم ،وأك��دت أن التحقيق
في هذه القضية لم ينته ،وأن العسكريين الذين
ضربوا السجناء أسماؤهم باتت معروفة لدى
القضاء وأوقفوا».
وعلمت «البناء» أن «القضاء لم يرجح حتى
اآلن أي نظرية لتسريب الشريط وأن مدعي عام
التمييز ينفي في مجالسه الخاصة أن يكون طرف
سياسي ما قد سرب الشريط».

 ...وب ّري صائم

وتتكثف االت��ص��االت لفتح دورة استثنائية
لمجلس النواب وعقد جلسة تشريعية .وسجل
أم��س ل��ق��اء بين رئ��ي��س كتلة المستقبل ف��ؤاد
السنيورة وعضو كتلة القوات ج��ورج ع��دوان،
تم خالله البحث في سبل تفعيل عمل مجلس
النواب.
وعلمت «البناء» «أن اتصاالت يقوم بها تيار
المستقبل مع الرئيس بري إلدراج بندي «قانون
االنتخاب» و»استعادة الجنسية» على جدول
أعمال أي جلسة مقبلة لتأمين مشاركة نواب
القوات فيها.
وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري
أن «المشاكل التي يعانيها اللبنانيون قد تزداد إذا
استم ّر الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار
التنفيذي والتشريعي».
لم يُس ّم رئيس المجلس النيابي نبيه بري
أم��س األشياء بأسمائها في ما يتعلق باألزمة
الحكومية وتعطيل المجلس النيابي المتعمد
من قبل بعض األف��رق��اء ،فـ»الدنيا صيام وهو
صائم» ،واكتفى بالدعوة إلى وجوب انتظام عمل
مؤسسات الدولة ،وأن الظروف الراهنة تقتضي
تح ّمل الجميع مسؤولياتهم ت��ج��اه تحصين
الساحة من جهة وااللتفات إلى المصالح العامة
واألوض��اع االقتصادية واالجتماعية للناس من
جهة أخرى».
وف��ي إط��ار مساعيه لتخليص الحكومة من
المأزق ،تمنى رئيس المجلس على وزير الخارجية
جبران باسيل الذي زاره في عين التينة ،تأجيل
البت في التعيينات األمنية إلى أيلول المقبل ،ولكن
باسيل أكد تمسك «التيار» بموقفه .وقال« :نحن
نمثل رئيس الجمهورية وشركاء في الحكومة وال
يمكن وضع جدول أعمالها من دون أخذ رأينا».
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن حزب
الله ال ي��زال يقوم باتصاالت بين الرئيس بري
ورئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات في
كل االستحقاقات ،مشيرة إلى «أن وجود العماد
عون ضرورة وحاجة وطنية».
ولفتت المصادر إلى «أن حزب الله لن يتراجع
عن موقفه الداعم للعماد عون في ترشيح قائد
ف��وج المغاوير شامل روك��ز لقيادة الجيش»،
مشددة في الوقت نفسه على «أن عالقة حزب
الله جيدة مع العماد جان قهوجي وهناك تنسيق
كامل بينهما ميدانياً ،وأن العماد عون والعميد
روكز على علم بالتنسيق».

بين ريفي والمشنوق

وأشار مصدر في قوى  8آذار أن «الوزير ريفي
هو ال��ذي افتعل المشكل كله والعناصر الذين
ضربوا السجناء هم من فرع المعلومات الذين
طوعهم ريفي وال��ذي ك��ان يضعهم عند رئيس
فرع المعلومات الراحل وسام الحسن أي القوة
الضاربة وليسوا كما قيل أنهم من المسيحيين».
وأض���اف ال��م��ص��در« :اس��ت��ع��د ري��ف��ي لضرب
المشنوق ونجح في البداية ووضعه في موقع
حرج والمدافع عن نفسه لكن تدخل الرئيس سعد
الحريري لمصلحة المشنوق ارتد سلبا ً على ريفي
ما جعله الخاسر األكبر ألن الحريري خاف على
المستقبل من أي انشقاق في داخله وبالتالي
يتأزم األمر أكثر».
واستبعد المصدر أن يكون لذلك أي تداعيات
على الوضع األمني في لبنان أو تهديد لالستقرار،
واض��ع��ا ً األم���ر ف��ي خ��ان��ة ال��خ�لاف الشخصي
والسياسي والصراع بين المشنوق وريفي».

معبر وادي المغارة
في قبضة المقاومة

معلومات متضاربة
حول عقد جلسة حكومية

أمنيا ً سيطر الجيش السوري والمقاومة على
قرنة وادي المغارة ف��ي ج��رد الجراجير بعد
اشتباكات مع الجماعات المسلحة استخدمت
ُ
ُ
والرشاشات الثقيلة.
القذائف الصاروخية
فيها
وبهذا التقدم أصبح معبر وادي المغارة تحت
سيطرة الجيش السوري ومجاهدي المقاومة.
وتوازي أهمي ُة معبر وادي المغارة أهمي َة معبر
قرنة شحادي.

وخطفت األزمة الحكومية االهتمام السياسي
من االستحقاق الرئاسي الذي طوى  397يوما ً من
الفراغ مع انضمام الجلسة  25أمس إلى سابقاتها
من الجلسات التي أرجئت لعدم اكتمال النصاب
إلى  15تموز المقبل.
وأكدت مصادر وزارية لـ»البناء» أن الحديث عن
عقد جلسة للحكومة األسبوع المقبل غير دقيق،

التق�سيم بين القرائن ( ...تتمة �ص)1
وفي اآلون��ة األخيرة ،برز بشكل قاطع أنّ نجاح مشروع
التقسيم االمتالكي الذي عملت أميركا وملحقاتها على فرضه
على المنطقة ب��ات أم���را ً مستحيالً ،فكان ان��ق�لاب أميركي
استراتيجي إلى مشروع التقسيم التناحري الذي يجد اليوم
أكثر من قرينة على البدء بتنفيذه.
وفي هذا السياق ،تدخل المساعي األميركية للتعامل مع
كيانات عراقية ثالثة مفككة ،بدل التعامل مع دولة مركزية
موحدة ،ويدخل وبشكل الفت الدعم الذي قدمته أو قيل إنها
قدمته طائرات أميركية لألكراد السوريين في الشمال الشرقي
من سورية ،مساعدة أدّت ـ كما يحلو للبعض القول ـ إلى هزيمة
«داعش» أمام األكراد الذين تمكنوا من توسيع حدود منطقة
نفوذهم من عين العرب (كوباني) إلى تل أبيض ثم الحسكة
ثم إلى ريف الرقة الشمالي .وال يخرج من الئحة القرائن ما
راج الحديث عنه في اآلونة األخيرة ،من نية «إسرائيل» إقامة
الحزام األمني في الجنوب السوري واللبناني ،مستندا ً إلى
الطائفة الدرزية ثم كان أخيرا ً الموقف «الصدمة» التي أحدثها
العماد ميشال عون الزعيم المسيحي األبرز لبنان ،بحديثه عن
الفدرالية كمخرج من األزمات التي يتخبط بها لبنان.
إن رس��م المشهد اإلقليمي باالستناد إل��ى ه��ذه القرائن
وغيرها قد يقود إلى القول بأن التقسيم بات حقيقة واقعة،
وأن ما تبقى من عمل في الميدان لم تعد له وظيفة إال تحسين
شروط هذا الفريق أو ذاك أو توسيع منطقة هذه الفئة أو تلك
على حساب اآلخرين .ولكن تبرز وبشكل أكثر خطورة مسائل
تعني المسيحيين في الشرق خصوصا ً أن مشاريع التقسيم
المطروحة لكل من سورية وال��ع��راق ال تعطي المسيحيين
شيئا ً أو موقعا ً فيها ،فالعراق كما ير ّوجون سيكون مقسما ً بين
الشيعة والسنة والكرد ،أي ال وجود للمسيحيين فيه ،وسورية
ستكون بحسب المشروع موزعة بين السنة والعلويين والدروز
والكرد ،ما يعني أن ال محل للمسيحيين فيها .أما المسيحيون
في كل المنطقة فيتجاذب مصيرهم قوالن بحسب ما ير ّوجون:
األول ،يقول بأن ليس للمسيحيين محل في بحر إسالمي
متناحر بما في ذلك لبنان ،وبالتالي عليهم الرحيل ،ويستدلون
على ذلك بما حصل لمسيحيي فلسطين ثم العراق وأخيرا ً
سورية .يبقى مسيحو لبنان .ويؤكد أصحاب القول أن البابا
استشعر هذا الخطر ورأى أن بقاء المسيحيين في الشرق رهن
ببقاء سورية موحدة وفي ظل نظامها القائم ،ولذلك كانت
رسالة الدعم المعنوي المهمة التي وجهت للنظام في سورية
عبر لقاء القمة الذي عقد في دمشق بمشاركة جميع بطاركة
أنطاكية وسائر المشرق للطوائف المسيحية كلها.
والثاني ،يرى أن في ظل تع ّذر الوقوف في وجه المشروع
التقسيمي ال��ت��ن��اح��ري ،يجب البحث ع��ن م��خ��رج يحفظ
للمسيحيين وجودا ً مشرقيا ً معقوال ً بعيدا ً من التهديد بشتى
وجوهه الوجودي أو الوظيفي ،وأن هذا األم��ر غير ممكن إال
بإعطاء المسيحيين فرصة في لبنان عبر فدرالية طائفية
تحفظ شكالً للبنان وحدته ،لكنها تقسمه فعليا ً إلى كيانات
طائفية ذات استقاللية ذاتية .ويستشهد مر ّوجو هذا الرأي بما
ورد في إعالن النيات المسيحية بين التيار الوطني والقوات
اللبنانية من تأكيد الالمركزية الموسعة ،ثم ما أعجبهم من
مواقف مسيحية كان آخرها تصريح للعماد عون عن الفدرالية
والنظر اليها كمخرج ال بد منه للخروج من أزمه الخطر الوجودي
والتهميشي للمسيحيين.
إضافة إلى ذلك ،نجد كيف برز األردن إقليميا ً بخاصة في
سورية والعراق بعد إغرائه بتوسيع ح��دوده مقابل رعاية
السنة في شرق سورية وغرب العراق ،والتمهيد إلقامة المملكة

فاالتصاالت الجارية إليجاد حل لملف التعيينات
لم تتوصل إلى حل ،الفتة إلى أن األجواء ال توحي
بحلحلة قريبة على رغم كل ما يشاع».
ولفتت المصادر إلى «مرونة في مواقف التيار
الوطني الحر برزت في كالم وزير التربية الياس
بوصعب عن حضور أي جلسة يدعو إليها رئيس
الحكومة تمام س�لام» ،مشيرة إلى «مشاورات
تجرى بين رئيس الحكومة وال��وزي��ر جبران
باسيل لوضع بند التعيينات على جدول أعمال
أي جلسة سيدعو إليها».

العربية المتحدة الجديدة التي تستوعب إضافة إلى سكان
اإلقليم فيها الفلسطينيين الموجودين في األرض المحتلة،
وتح ّل بذلك مشكلة «إسرائيل» الديمغرافية بالتهجير الذي
تحلم به وتراه مطلبا ً ليهودية «دولة إسرائيل».
في ظل هذا الواقع ،نطرح السؤال عن حقيقة أو جدية مشاريع
التقسيم ومتطلباتها ،وفي اإلجابة نرى أوال ً أن التقسيم ليس
حالً لمشكل المنطقة كما يتوهم البعض ،بل المدخل األكيد لنوع
جديد من الصراعات الدموية التي ستتوالد بشكل مضطرد وال
تتوقف ،فبعد تآكل الجميع ودمارهم التقسيم هو «مشروع
الحرب الدائمة» ،والمستجير بالتقسيم هو كالمستجير من
الرمضاء بالنار ،ولذلك نرى أن من يسعى للتقسيم أو يتقبل
فكرته إنما يسعى إلى إفناء ذاته قبل إفناء اآلخرين حماية
لـ«إسرائيل».
وألن للتقسيم في طبيعته مخاطر ،فإننا نجد أن محور
المقاومة يضع في رأس أولوياته محاربة ه��ذا المشروع
الخبيث ،واستراتيجيته في ذلك باتت واضحة ال لبس فيها
وتقوم على األركان التالية:
المحافظة على الدول القائمة بحدودها الحالية بخاصة في
سورية والعراق وفي كل المنطقة بشكل عام ،ورفض البحث
في إعادة النظر في الحدود أو رسم جديد للخرائط وتحصين
الدول بكل ما يمكن من القوة والمنعة ،ويشمل ذلك الرفض أي
نوع من أنواع التقسيم المقنع تحت عناوين فدرالية الطوائف
أو األقاليم المتفوقة القوى على المركز.
مواجهة أدوات المشروع بعمل إقليمي أمني منسق .فالخطر
ال يتوقف عند حدود الدول القائمة ،وبالتالي ينبغي أال تكون
تلك الحدود عائقا ً أمام المواجهة ،وهنا نجد أن السعي اإلقليمي
الذي يقوم به كل من سورية والعراق وإيران ومعهم حزب الله
من لبنان ،إلقامة منظومة عمل أمني إقليمي ،إنما هو سعي في
االتجاه الصحيح من شأنه أن يسقط قيودا ً ومحاذير قيدت
العراق بشكل خاص في األشهر الماضية.
تعزيز عوامل الرفض الشعبي لمشروع التفتيت على أكثر من
صعيد ،وهنا يشكل ر ّد الفعل الدرزي في سورية وفي فسطين
المحتلة نموذجا ً لفعالية الرفض الشعبي المعطل للمشروع.
كما نرى في الغضب «اإلسرائيلي» المترجم تهديدا ً للدروز في
«إسرائيل» وإقصاءهم عن القطاع العسكري والوظائف الميدانية
بمجرد اعتراضهم على دخ��ول اإلرهابيين إل��ى مستشفيات
«إسرائيل» ،إن في هذا الغضب دليالً حسيا ً على عدم اطمئنان
«إسرائيل» على مشروعها وخوفها من إجهاضه.
متابعة العمل الميداني الفاعل الذي يحصل اآلن ضد اإلرهاب
في سورية والعراق ،ونرى في ما تحقق أخيرا ً في هذا المجال
بخاصة في القلمون والجنوب السوري دليالً على مستوى
القدرة على المواجهة الميدانية المؤثرة.
إن ال��م��ش��روع االن��ت��ح��اري المسمى «م��ش��روع التقسيم
التناحري» الجديد وعلى رغم كل األدلة والقرائن التي تؤكد
جديته والبدء بتنفيذه ،وعلى رغم ذلك ال نعتبر نجاحه قدرا ً بل
إن مستلزمات نجاحه حتى اآلن هي أدنى بكثير من المطلوب،
وبالتالي نرى أن الحديث حوله والتركيز عليه هو أقرب إلى
التهويل منه إلى الحقيقة ،فالموانع والعراقيل التي تعترضه
وتواجهه ليست باألمر الهين الذي يمكن تجاوزه .ولكن هذا
ال يعني إمكان االسترخاء ،فالفيروس يفتك بالجسم إن كان
ضعيفا ً بينما الجسم القوي يخنقه .وفيروس التقسيم لن
يفعل فعله إن كان جسم المنطقة منيعا ً قويا ً ومع وجود محور
المقاومة تبقى الطمأنينة قائمة.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية مديرية المالية العامة محافظة الجنوب
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مالية محافظة الجنوب -دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف
ريتا الياس رحيم

رقم الضريبي
1395123

رقم البريد المضمون
LB142856105RR

تاريخ الزيارة الثانية
2015/04/02

تاريخ اللصق
2015/05/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1206
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مالية محافظة الجنوب -دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف

رقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

ميشال فريد شقير

95211

RR142851386LB

2015-01-15

2015-02-12

علي محمد بركات

569924

RR142851545LB

2015-01-14

2015-02-11

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1206
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مالية محافظة الجنوب -دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف
اسعد معروف مجلل

رقم الضريبي
2897632

رقم البريد المضمون
RR142850099LB

تاريخ الزيارة الثانية
2015-03-31

تاريخ اللصق
2015-05-07

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1206

اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع عن مفوضه
يوسف زين برو سند تمليك بدل ضائع

لمورثه زي��ن محمد ب��رو بالعقار 108
حزين
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف

