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حمليات � /إعالنات

التقى اللجنة الأمنية العليا

النابل�سي :على الفل�سطينيين
ا�ستعمال القوة و�إال �سيبقون م�شردين

«تج ُّمع العلماء» ّ
نظم وقفة ت�ضامنية مع فل�سطين
وكلمات دعت �إلى ت�صعيد االنتفا�ضة
ّ
نظم «تجمع العلماء المسلمين» وقفة تضامنية مع فلسطين في
مركزه الكائن في حارة حريك حضرها عدد من العلماء وشخصيات
دينية وسياسية وحزبية وممثلو الفصائل الفلسطينية.
وتحدث خ�لال االحتفال رئيس الهيئة اإلداري���ة في التجمع
الشيخ الدكتور حسان عبد الله الذي حيّا الشعب الفلسطيني ودعا
فصائل المقاومة الفلسطينية كافة «إلى المشاركة في االنتفاضة
وتصعيدها فهي الر ّد العملي والوحيد وال حل للقضية الفلسطينية
إال بها» ،مرحبا ً «بعودة قوات العاصفة إلى ساحة النضال وعدم
االكتفاء بعمليات لهدف سياسي محدود بل أن تكون جزءا ً من
سلسلة عمليات هدفها تحرير فلسطين من خالل الكفاح المسلح».
ودعا «السلطة الفلسطينية إلى إعالن خروجها من االتفاقات
المعقودة وإلغاء غرف التنسيق األمني ،ولو أدى األمر إلى حل
السلطة».
كما دعا «للقضاء على الحركات التكفيرية التي كانت سببا ً في
ضعف األمة اإلسالمية» ،مشددا ً على أن «تبقى المقاومة في لبنان

وفلسطين على جهوزيتها الكاملة لمواجهة أي مغامرة عسكرية
صهيونية تريد إعادة خلط األوراق في المنطقة».
بدوره ألقى رئيس «االتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ
ماهر حمود كلمة أكد فيها أنه «سيأتي اليوم القريب وهو زوال
إسرائيل ،وبعد مراقبة ما يحصل وصبر إخواننا وبطوالتهم
وعزمهم ،نقول :نعم هذا شعب جبار ،وعندنا فرصة مزدوجة
للنصر».

وشدد على وجوب «أال يبقى الشعب الفلسطيني وحيداً.
وهذا دور العلماء والمفكرين الذين عليهم أن يجيّشوا ويح ّركوا
الشعوب العربية لمساندة الشعب الفلسطيني المقاوم».
أما نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «أم��ل» الشيخ
حسن المصري فقال« :نحن على أب��واب ع��اش��وراء ،السيد
موسى الصدر قال :إسرائيل يزيد هذا العصر .لذا علينا أن نكون
جميعا ً حسينيين نقف بوجه هذا المحتل ألرض فلسطين».

الرفاعي

«الديمقراطية»

وق��ال ممثل حركة الجهاد اإلس�لام��ي في لبنان أب��و عماد
الرفاعي« :الشعب الفلسطيني يقف اليوم في رأس حربة
المواجهة ،وما نعيشه اليوم ليس هبّة وستنطفئ بل انتفاضة
حقيقية وهي االنتفاضة الثالثة .شعارنا اليوم هو القدس
وبما يمثله ،الشعب الفلسطيني سيعيد اليوم االعتبار لألمة
وللقدس».

كما نظمت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في
ص��ور وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أم��ام مكتب
«أونروا» في مخيم البص  -صور ،بحضور ومشاركة الفصائل
واألحزاب الوطنية واإلسالمية اللبنانية والفلسطينية واللجان
والمؤسسات وفعاليات وأهالي المخيم ،رفعت خاللها األعالم
الفلسطينية والفتات منددة بالجرائم الصهيونية.

المقاومة الفل�سطينية( ...تتمة �ص)1
النابلسي مستقبالً الوفد الفلسطيني
أكد العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله
اللجنة األمنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد جهاز األمن
الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب،
بحضور ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
وقوى التحالف الوطني والقوى اإلسالمية ،أن «المسجد
األقصى قاب قوسين من الهدم إن لم يتحرك الفلسطينيون
ف��ي ال��داخ��ل ب��ص��ورة واس��ع��ة وجريئة ،ألن الصهاينة
يستغلون األوضاع المتردية في المنطقة لتغيير معالم
المدينة المقدسة» .
وإذ أكد أن «وحدة الفلسطينيين في الداخل والخارج

أساس أي انتصار والخالفات أساس كل هزيمة وانكفاء
وتراجع» ،أشار إلى أن «المطلوب من الفلسطينيين أن
يغيّروا المعادلة القائمة وسيجدون أن قوتهم ستدفع
العالم لالعتراف بهم وبحقهم .على الفلسطينيين أن
يستعملوا ال��ق��وة وإال سيبقون م��ش��ردي��ن ف��ي األرض
مهضومي الحقوق».
وتابع النابلسي« :إذا كان العدو قد فتح النار فيا أيها
الفلسطينيون افتحوا النار ،وإذا أراد مواجهة مفتوحة
ومباشرة فاذهبوا معه إلى مواجهة ،فأنتم األعلون إن كنتم
مؤمنين ومقاومين في سبيل الحق».

�إجراءات �أمنية ا�ستثنائية
في ذكرى عا�شوراء بالنبطية

ي��ب��دو محسوما ً أن��ه��ا ف��وق قدرة
األط���راف المحلية ،حتى ب��دا أنّ
إس���ق���اط ال��ت��س��وي��ة ق����رار بجعل
لبنان س��اح��ة إقليمية وإسقاطا ً
نهائيا ً لفرص اللبننة.

لبنان في الكوما
السياسية

دخل لبنان في الكوما السياسية،
حيث ج ُمدت التسويات والصفقات
والعالقات الرضائية لحفظ مصالح
عامة أو تسيير المرافق ،واالتجاه
الغالب هو البحث عن صيغة بديلة
للنظام السياسي القائم.
وع��ل��ى رغ��م أن ت��ي��ار المستقبل
يُصر على المكابرة والسير قدما ً
باتفاق الطائف مراهنا ً على انتصار
السعودية في مشروعها اإلقليمي
وال���ذي ي��ب��دو م��ع ال��ت��دخ��ل الجوي
ال���روس���ي ال����ذي ب���دأ ف��ي س��وري��ة،
واإليراني المرتقب ،وصمود الجيش
ال���س���وري وال��م��ق��اوم��ة ،م��ن سابع
المستحيالت ،فإن األفرقاء اآلخرين
كافة يبدون أو يضمرون قناعتهم بأن
هناك تغييرا ً سيسري على النظام
السياسي اللبناني ف��ي م��ا يتعلق
باستعادة المسيحيين موقعهم في
النظام السياسي ،وبثبات المقاومة
كركن وطني وإقليمي استراتيجي
يؤثر في لبنان والخارج ،وبقانون
االن��ت��خ��اب .وك���ان واض��ح��ا ً رئيس
مجلس النواب نبيه بري عندما أكد
أول من أمس أن ال انتخابات إال على
أساس النسبية ،ويبدو أن أي صيغة
مستقبلية لن تستطيع أن تتجاوز
الثوابت الثالثة.

ال مساومة
في الملف الرئاسي

المولى مترئسا ً االجتماع

النبطية ـ مصطفى الحمود
ت��رأس محافظ النبطية القاضي محمود المولى
في مكتبه في السراي اجتماع مجلس األمن الفرعي
لمحافظتي الجنوب والنبطية والذي خصص للبحث
في اإلج���راءات األمنية ال��واج��ب اتخاذها في ذكرى
عاشوراء في محافظتي النبطية والجنوب .
وفي ختام االجتماع أدلى المحافظ المولى بتصريح
رحب فيه بالضباط الجدد الذين تسلموا مراكز جديدة
ّ
في الجنوب ،وقدم التهنئة بحلول السنة الهجرية،
والشكر لكل األجهزة األمنية والعسكرية ،خصوصا ً
سرية درك النبطية على تقديم الخطة المتكاملة أثناء
مراسم عاشوراء ،مشيرا ً إلى أن االجتماع هو للتشاور
بموضوع اتخاذ إجراءات تنسيقية وتدابير احترازية

للحفاظ على األمن أثناء إحياء المراسم العاشورائية .
وأضاف« :تناولنا موضوع النازحين السوريين الى
المنطقة وليس من باب حجز حريتهم إنما الضرورات
األمنية تقضي بمنع تجولهم اعتبارا ً من السادسة
مساء ومنع سير الدراجات النارية في نطاق مدينة
النبطية ،أثناء إحياء المراسم العاشورائية» ،موضحا ً
أن «تحديد فترة السماح بالتجول ليالً يعود إلى
البلديات وفق ضرورات كل بلدة ،كما انه على األجانب
الحصول على تصاريح من الجهات المعنية ،وحصرنا
األمر بمديرية مخابرات الجيش في الجنوب ،واتخذنا
ق���رارا ً بمنع وص��ول ال��س��ي��ارات إل��ى محيط النادي
الحسيني في النبطية خالل إحياء مراسم عاشوراء
وحصرنا الموضوع بسيارات اإلس��ع��اف التابعة
للجمعيات فقط طيلة فترة المراسم».

األمين الياس يوسف ّ
عشي وقرينته أوليڤيا خليل عشي
يتقبّالن التعازي بموت أخوي أوليڤيا:

�ألك�سندرا خليل ع�شي واليا�س خليل ع�شّي
وذل��ك يومي الجمعة والسبت  16و  17تشرين األول  2015من
الساعة الرابعة بعد الظهر وح ّتى الثامنة مساء ،وطيلة يوم األحد
الواقع فيه  18تشرين األول ،في منزل األمين الياس عشي الكائن في
طرابلس ـ شارع الثقافة ،ملك عضيمات ط 1علوي.
البقاء لألمة والخلود لسعاده.

�أنا هو القيامة والحياة
من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
المهندس عبدالله جرجس حداد
زوج الفقيدة:
المهندس مروان
		
ابناها:
المهندس ريان
		
عايدة صفير أرملة رشيد الياس حداد
		
والدتها:
المهندس أيمن حداد زوجته المحامية ُرلى 		
		
شقيقها:
مروان فارس وعائلتهما
		
رنا حداد زوجها نجيب بارود وعائلتهما
شقيقتها:
وعائالت :حداد ،صفير ،فارس ،بارود ،مبارك ،معلوف ،خوري ،بدر،
ساروفيم ،وعموم عائالت عين دارة ينعون إليكم المأسوف عليها

ريما ر�شيد حداد
الراقدة على رجاء القيامة يوم األحد الواقع فيه  11تشرين األول
 ،2015متممة واجباتها الدينية.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  14تشرين األول في منزلها في عين دارة،
وغدا ً الخميس  15تشرين األول في صالون كنيسة القديس نيقوالس
(مار نقوال) األشرفية ،ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ً لغاية
الساعة السادسة مساء.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء ـ صلوا ألجلها.

وأم��س أط� ّل رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون عبر
قناة ال���ـ»أو ت��ي ف��ي» ليجدّد تأكيد
مواقفه من ملفات وطني ٍة وإقليمية
ودولية ،ومن األحداث والمستجدّات
في لبنان والمنطقة.
وفي موقفه من الحكومة ،كشف
ع��ون أن وزراءه ل��ن ي��ع��ودوا إلى
الحكومة قبل تعيين ق��ائ��د جديد
للجيش ،متهما ً الرئيس السابق
م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان ورئ���ي���س ح��زب
«الكتائب» سامي الجميل بأنهما
ال���واج���ه���ة ال��م��س��ي��ح��ي��ة لتعطيل
التعيينات العسكرية والتسوية،
واضعا ً سليمان وتيار «المستقبل»
و« 14آذار» في خانة واحدة ،ومشيرا ً
إل��ى أنهم يتوزعون األدوار ف��ي ما
بينهم .وك � ّرر عون انتقاده للتمديد
للمجلس العسكري ،معتبرا ً «أن ما
فعله وزير الدفاع سمير مقبل هو كذبة
كبيرة وال صالحية لوزير الدفاع؛ وهو

ال�سعودية ُتم�سك ( ...تتمة �ص)1
 ال يمكن لغير التدخل السعودي أن ينجح بتعديل السيربالتسوية التي كان تيار المستقبل قد أعرب عن قبوله بها ،وال يمكن
جمع وزراء الرئيس ميشال سليمان والكتائب والوزير بطرس
حرب لتشكيل جبهة حكومية تحمل وزر إسقاط التسوية بغير
قرار من الرياض ،وال يمكن لألميركيين الذي أبلغوا أطرافا ً محلية
تشجيع التسوية أن يعودوا ويسحبوا تأييدهم ،وأن يقولوا إنهم
على الحياد وإنّ األمر يعود إلى حسابات ك ّل فريق ومصالحه،
ما يعني رفع الغطاء عن التسوية ،بدون سبب وجيه ،وهذا أمر ال
يحدث إال لحساب مستج ّد وراءه طلب بحجم الطلب السعودي.
 م��اذا تريد السعودية م��ن تجميد لبنان على عتبة انهياروهريان وتآكل ،بمجلس نيابي مشلول ،وحكومة مف ّككة نصف
ميتة ،وطاولة حوار عاجزة ،وأمن متسيّب ،وحراك يدق األبواب
يفسره
بمفاجأة تأتي بحدث دراماتيكي ،هو السؤال ال��ذي ال ّ
سعي السعودية إلى تفجير ،ليس بمقدور حلفائها تح ّمل تبعاته،
وال رهان على تبدّالت يصنعها تط ّور في حرب اليمن ،أو سقوط
للتفاهم حول الملف النووي الذي يسلك طريقه إلى التنفيذ ،فما
يفسر واحد من اثنين :إما رهان على قرار مشترك مع
يمكن أن ّ
الغرب على خوض حرب عصابات بواسطة تنظيم «القاعدة»
وتتماته ف��ي س��وري��ة ض�� ّد ال��وج��ود ال��روس��ي ،والتمهيد لجعل
لبنان قاعدة انطالق لهذه الحرب ،وتفكيك نسيجه السياسي
والدستوري واالجتماعي لتوفير الحاضنة لهذه ال��ح��رب ،أو
التحضير لحرب «إسرائيلية» مقبلة تتع ّهد السعودية أن تت ّم في
ظروف مختلفة عن حرب العام  ،2006تكون فيها شريكا ً بما
هو أه ّم من موقف اتهام المقاومة بالمغامرة ،حرب ربما تكون
حاجة «إسرائيلية» سعودية لبلوغ مقعد تفاوضي على مائدة
المنطقة في ظروف مختلفة.
 ال��س��ؤال :ل��م��اذا يبقى سمير جعجع رئيس ح��زب القواتوبأي حجم من التغطية
خارج الحكومة وخارج هيئة الحوار،
ّ
اإلقليمية؟
ناصر قنديل

لقيط في السياسة ،إذ يمكن تأخير
التسريح ف��ي  3ح���االت :ال��ح��رب،
ال��ط��وارئ ،وعندما يتسلّم الجيش
األمن على األراضي اللبنانية».
وش���دّد على أننا «نعيش حالة
استثنائية وال يمكن إسقاط الحكومة
اآلن ألنها تح ّل محل رئيس الجمهورية
وعندما نكون داخل الحكومة يمكننا
تعطيل القرارات السيئة» ،مضيفاً:
أم���ا ف��ي مجلس ال��ن��واب فالوضع
مشابه للحكومة ،لذلك نحن مص ّرون
على أولوية بندَي استعادة الجنسية
وقانون االنتخابات في أي جلسة
تشريعية وإذا استقلنا من المجلس
فسيكملون ب��ات��خ��اذ ال���ق���رارات من
دوننا».
وح�� ّذر ع��ون من أن��ه «إذا وصلنا
لمرحلة ت��رك الحكومة والمجلس
النيابي فعندها ستصبح األم��ور
مختلفة وال��ت��ع��اط��ي ع��ل��ى األرض
سيختلف ،فلستُ مجبرا ً أن أبقى
م�لاك �ا ً ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يتعاطون
فيه معنا بكل هذه النيات السيئة».
وجزم بأن «ال مساومة في الموضوع
الرئاسي» ،معربا ً عن اعتقاده بأن
خارطة الطريق األسرع للحل اليوم
هي تعديل المادة  49من الدستور
وانتخاب رئيس من الشعب أو وضع
قانون انتخابي نسبي».
وحول العالقة مع سورية ،أشار
عون إلى «أنها المدخل الوحيد للبنان
على كل الدول العربية» ،الفتا ً إلى أن
«هناك مصالح مشتركة مع سورية
ومن الضروري حصول الوفاق بين
البلدين».

الحكومة
رهن االتفاق المرن

وأك���د م��ص��در مطلع م��ق � ّرب ج��دا ً
م��ن ال��راب��ي��ة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ن��واب
التك ّتل سوف يشاركون في جلسة
انتخاب رؤس���اء وأع��ض��اء اللجان
النيابية .ويندرج ه��ذا الموقف من
ضمن إج��راءات ال� ّ
�ض��رورة ،فتشكيل
اللجان النيابية في مجلس نواب
قائم على علاّ ته ينطبق عليه تشريع
الضرورة».
وف���ي م���وض���وع ال��ح��ك��وم��ة أك��د
المصدر أن التيار الوطني الحر ال يزال
على موقفه من البند المتعلق بآلية
عمل الحكومة التي ال تقبل الجدل
او اللبس ،ونحن نص ّر على ما ُس ّمي
االت��ف��اق المرن ال��ذي ينص على أن
المراسيم العادية تحتاج إلى توقيع
 24وزيراً ،وأن على الوزراء أن يطلعوا
على جدول األعمال قبل الجلسة بـ 72
ساعة ،وأن أي مك ّونين داخل الحكومة
يمكنهما أن يسحبا بندا ً من جدول
األع��م��ال ويمكنهما أيضا ً أن يج ّمدا
ق��راراً» ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى
«أن التعيينات العسكرية واألمنية ال

تزال البند األساس بالنسبة لنا على
جدول أعمال مجلس الوزراء».
وف��ي ش��أن ال��ح��وار ،أك��د المصدر
«أن ال��ع��م��اد ع��ون س��ي��ح�دّد موقفه
من المشاركة في طاولة الحوار أو
عدمها في ض��وء ما سينتظرنا من
اليوم حتى  26من الشهر الجاري».
وتابع «أصبح ل��دى الجنرال عون
ورقة اسمها الشرعية الشعبية ومنها
سينطلق».
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ال��زي��ارة
المرتقبة للنائب وليد جنبالط إلى
ال��راب��ي��ة ،ش���دّد ال��م��ص��در على «أن
ال��زي��ارة ق��د تحصل ف��ي أي حين،
فالنائب جنبالط الذي أجرى قراءة
ل��ل��واق��ع ال��وط��ن��ي ف��ي ض��وء إقصاء
متع َّمد للعماد عون ،وقراءة للحراك
المدني ،وللتطورات اإلقليمية أدرك
أن أي اضطهاد أو عزل سوف يؤدي
إلى انفجار».
إل��ى ذل��ك ،غ��ادر النائب جنبالط،
يرافقه وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور ونجله تيمور ،مساء أمس ،إلى
الرياض.

تحرك دبلوماسي
األسبوع المقبل

في سياق آخر ،أكدت مصادر في
 14آذار لـ«البناء أن «لبنان سيشهد
األسبوع المقبل تحركا ً دبلوماسيا ً
ع��رب��ي �ا ً ودول���ي���ا ً إلع��ط��اء ن���وع من
االستقرار في لبنان».
م��ن ناحية أخ���رى ،ينتهي وزي��ر
الزراعة أكرم شهيب اليوم من دراسة
الخيارين اللذين ُقدّما للجنة كموقعين
محتملين إلقامة مطمر في البقاع،
بعدما عقد في السرايا الحكومية
اجتماعا ً للجنة المكلفة معالجة
ملف النفايات ترأسه رئيس مجلس
ال��وزراء تمام سالم بحضور شهيب
ووزي���ر الداخلية ن��ه��اد المشنوق،
ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل
الجسر.
وأش��ار شهيب بعد االجتماع إلى
أن��ه ت�� ّم تحديد أك��ث��ر م��ن م��وق��ع في
البقاع إلقامة مطمر ،موضحا ً أنه ما
إن يُعتمد الموقع فإن سالم سيدعو
إل��ى عقد جلسة للحكومة من أجل
إتمام الترتيبات القانونية واإلدارية
للبدء بالخطة بشكلها النهائي.
وأشارت مصادر بقاعية لـ«البناء»
إل���ى أن ح���زب ال��ل��ه ه��و ال���ذي أت��ى
بالموافقة السورية على مطمر البقاع
الذي اعتمد في خطة شهيب والذي
يقع في جرود مجدل عنجر الشرقية
مع سورية ،وت ّم اعتماده بعد دراسة
أعدّتها لجنة خبراء جيولوجيين تبين
أن مكان المطمر ذات تربة دلغانية
مانعة لتس ّرب عصارة النفايات إلى
جوف األرض وكما ستعمل الشركة
المتعهدة على إضافة طبقة عازلة.

ونقلت المصادر عن أعلى مرجعية
دينية في البقاع متابعة لهذا الملف
«أ ّنها تقف عند خاطر اللجان الفنية
والتقنية التي تتولى اختيار مكان
المطمر» ،ولفتت المصادر إلى «أن
هذه المرجعية تولي مصلحة الناس
األهمية ،لكنها ستوافق على ما يترتب
ع��ن اجتماعات ودراس����ات اللجنة
الفنية بنا ًء على معطيات مؤكدة على
توافر الشروط البيئية والصحية».
وت��ح �دّث��ت ال��م��ص��ادر ع��ن مبلغ
خصص للبلديات المحيطة بالمطمر
كحوافز مالية تبلغ  150مليار ليرة،
أي أن كل بلدية سيُخصص لها 150
مليون ليرة.
ويتواصل ال��وزي��ر المشنوق في
الساعات المقبلة م��ع أه��ال��ي عكار
للتوصل إلى حل لمطمر سرار ولتذليل
كل االعتراضات لتسهيل تنفيذ خطة
النفايات.
وأشارت مصادر مطلعة في عكار
لـ«البناء» إلى «أن مطمر س��رار في
عكار عمره ع��ش��رون ع��ام�ا ً ويعمل
بطريقة عشوائية واآلن عندما قررت
ال��دول��ة تحويله إل��ى مطمر صحي
وب��ي��ئ��ي ع��ل��ت األص����وات ال��راف��ض��ة
ل��ذل��ك» ،ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى «أن
الخالف الذي حصل بين بعض أهالي
المنطقة وبين متعهد العمل وصاحب
األرض وهو من آل مرعب ،هو العائق
أمام اعتماد المطمر بشك ٍل نهائي»،
وكشفت «أن النائب خالد الضاهر
يحرض المواطنين على رفض هذا
المطمر وافتعال اإلش��ك��االت بسبب
خالفه مع المستقبل ،كما أن هناك
فريقا ً متضررا ً وله مصالح مالية ال
يريد إقامة هذا المطمر».
وأبدت المصادر ترحيبها باعتماد
المطمر إذا ما انطبقت عليه المواصفات
الدولية والشروط البيئية والصحية،
ألن منطقة عكار يجب أن تتح ّمل وزر
مشاكلها البيئية.
وأك��د وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» أن جلسة مجلس الوزراء
المخصصة للبحث في أزمة النفايات
لن يدعو إليها رئيس الحكومة إذا
لم تكن منتجة .وإذا استغرب إعالن
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ع��دم حضور
وزيريه جلسة «النفايات» ،اعتبر قزي
«أن عدم المشاركة تعني أخذ البلد إلى
مكان آخر ،إلى مزيد من التأزم» ،داعيا ً
«الجميع إلى التفاهم إليجاد مخرج
يأخذ بعين االعتبار معادلة ال غالب
وال مغلوب إال في القانون والدستور».
وش���دّد ق��زي على «أن المطلوب من
جميع األف��رق��اء اس��ت��خ�لاص العبر
وتفعيل عمل الحكومة».

الحراك ينقل المعركة
إلى «العسكرية»

ون��ق��ل ال��ح��راك المدني المعركة

ه ّبة فل�سطين ( ...تتمة �ص)1
األقصى ووس��ط ظ��روف اقتصادية اجتماعية شديدة
البؤس تهاوى الرهان على رخاء مزعوم بتس ّول فتات
الصناديق األوروبية الخليجية تحت االحتالل.
المأزق الفعلي قياديّ أوال ً وأخيراً ،وهو نابع من طبيعة
القيادات السياسية الفلسطينية ونهجها وتوجهاتها،
وهذا هو الحاجز المعيق لتقدّم الهبة الشعبية وتح ّولها
إلى انتفاضة قادرة على تحقيق توازن جديد للقوى في
الصراع ض ّد الكيان الفلسطيني.
قامت القيادات المسيطرة في «فتح» و«حماس»
بتزييف شامل لقضية الشعب المركزية م��ن خالل
الترويج لوهمَي الهدنة في غزة والدولة في الضفة وعبر
سلوكيات البيروقراطية الهادفة لتطويب امتيازاتها
المكتسبة لقاء التعاون مع االحتالل ض ّد المقاومين
من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة ،والرضوخ
لترتيبات الهدنة غير المعلنة في القطاع ،ومع تو ّرط
مكتب حماس السياسي في الترويج لمشروع هونغ
كونغ في غزة ،كما زيّنه سلطان الوهم العثماني وأمير
الغفلة اإلخوانية القطري ،والحصيلة محاولة خنق
الجناح المقاوم في غزة تمهيدا ً لسحقه انطالقا ً من شطب
فاعليته ودوره في حمل راية التحرير.
أما داخ��ل األرض المحتلة العام  48فالمجموعات
السياسية الوطنية ما ت��زال مسلوبة بخرافة عزمي
بشارة عن المواطنة داخل الكيان ،حيث تقاد الجماهير
الفلسطينية تحت االحتالل االستيطاني إلى تح ّركات
مطلبية تتناول شروط العيش في ظ ّل التمييز والقهر،
وت��غ��دو احتياطيا ً انتخابيا ً ث��ان��وي �ا ً ف��ي صناديق
االقتراع وفي المنافسة بين األجنحة المك ّونة للحركة
الصهيونية.
في الساحات الفلسطينية الثالث ُتمسخ القضية
ّ
المذل
الوطنية إلى عمل مطلبي لتحسين شروط الرضوخ
لسيطرة االستعمار االستيطاني ال��ذي يستبيح وهم
القطاع «المح ّرر» ،والذي يتداول عملة العدو ويتغذى
من شبكاته الخدمية وتلك السيطرة تتحكم بالضفة
المغتصبة وسلطتها الوهمية التي ال وجود فيها لمعالم
الدويلة المتخيّلة غير البرزان والتشريفات ،بينما يُع ّد
الصهاينة لخطط التهويد واالقتالع داخل أرض .48
هكذا يبشر قادة السلطة في الضفة بالنضال السلمي

ويتآمرون على ألوية المقاومة المسلحة جهاراً ،بينما
قادة حماس يتباهون بصمت السالح الذي جرى تبديد
ثمار صموده الشامخ في وج��ه حمالت اإلب���ادة وهم
ينشغلون في التصدي للتدخل الروسي الداعم للدولة
السورية المقاومة التي احتضنتهم وتل ّقت سكاكين
الغدر بتو ّرط بعضهم مع عصابة اإلخوان وزمر التكفير.
تخرج عن هذا السياق البائس والمتع ّفن فصائل
ومجموعات فلسطينية تتقدّمها الجبهة الشعبية
والجهاد اإلس�لام��ي وأجنحة المقاومة ف��ي حماس
وجبهتا القيادة العامة والنضال الشعبي وحاالت
كثيرة غير مق ّررة داخل حركة فتح ،لكن من غير مشروع
يوحد هذه المك ّونات ويطلق
سياسي وطني تح ّرري
ّ
الفرز السياسي والتنظيمي في الواقع الفلسطيني،
وسوف تستم ّر جوالت التحرك الشعبي التي تتلقى
الطعنات في الظهر من قلب البيت وترت ّد في حالة
سكون وإحباط.
إنّ الطريق إلى نهضة وطنية فلسطينية جديدة يرتبط
ّ
وتخطي تعبيراتها السياسية
بإسقاط األوهام الثالثة
في البنيان القيادي الفلسطيني :وهم الدولة في الضفة
المحتلة ،وهم الهدنة الطويلة في غزة المحاصرة ووهم
المواطنة في قلب الكيان االستيطاني الصهيوني.
إنّ النضال الفكري والسياسي لحسم الصراع في
هذه المحاور الثالثة هو الطريق النتصار خيار المقاومة
والتحرير .وهي مسيرة شاقة وطويلة ال تبدو أهدافها
قريبة المنال في ظ ّل ما يبذله الصهاينة ومعهم الغرب
االستعماري وحكومات الرجعية العربية وتنظيم
اإلخوان المسلمين وتركيا من جهود لمنع تطور حركة
شعبية فلسطينية تح ّررية تشعل جذوة الكفاح الوطني
ض ّد االستعمار الصهيوني باألفق الواقعي الوحيد وهو
تحرير فلسطين.
الشباب الفلسطيني المناضل يه ّز بهبّته خرافات
القادة الذين شاخوا في علب التكيّف مع االحتالل ،وفي
المطابخ الرجعية االستعمارية ،وهو يتحدّى ما جعلوا
منه مسلّمات عقيمة لتدجين شعبهم؛ وحتى يولد
الجديد المقبل في مخاض الدماء والبطوالت سوف تدور
الهبات في حلقة متعاقبة من النهوض والخمود.

غالب قنديل

إلى مق ّر المحكمة العسكرية ،حيث
نصبت الخيم ،مع رد قاضي التحقيق
العسكري األول ري���اض أب��و غيدا
ط��ل��ب��ات إخ�ل�اء سبيل الموقوفين
م��ن ال��ح��راك المدني خ�لال تظاهرة
الخميس الماضي ،وس��ط انقسام
ساد بين الناشطين في هذا الشأن
وسرعان ما أُعيد فتح الطريق التي
أقفلها عدد منهم بعدما تم إقناعهم
بعدم جدواها.
وأكدت مصادر في الحراك المدني
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن خمسة ناشطين
ال ي��زال��ون موقوفين ف��ي المحكمة
العسكرية ،وأن��ه سيتم تقديم طلب
إخ�ل�اء سبيلهم ي���وم غ��د ع��ل��ى أن
يعين لهم الح��ق�ا ً جلسات استماع
في المحكمة العسكرية» .وأش��ارت
المصادر إلى «أنه جرى االدعاء على
هؤالء الموقوفين بتهمة قطع الشريك
الشائك الذي وضعته القوى األمنية
أم��ام مبنى ال��ن��ه��ار ،خ�لال تظاهرة
الخميس ال��م��اض��ي ،وال���ذي يُعتبر
كعتاد عسكري ،وأوضحت أنه ثبت
من خ�لال التحقيقات التي أجريت
مع الموقوفين أن ال نية جرميّة أو
إرهابية للموقوفين ،بل الفعل مرتبط
بالمشاركة بتظاهرة في إطار حرية
التعبير ع��ن ال����رأي» .واستنكرت
المصادر محاولة البعض تشويه
ص���ورة ال��ح��راك ،معتبرة أن لهذا
الحراك مطالب محقة ومن مسؤوليته
حماية الناشطين والمواطنين الذين
يشاركون في أي تظاهرة أو نشاط،
ألنه إذا ضربت حرية التعبير فإن أي
مطلب ينادي به الحراك لن يتحقق».
وأبدت المصادر «حرص القيّمين
على ال��ح��راك بعدم اللجوء إل��ى أي
خطوة تض ّر بمصالح المواطنين
وب��األم�لاك العامة ،لكنها أوضحت
أن م��ا حصل أم��س أم���ام المحكمة
العسكرية هو ردة فعل من بعض
األهالي واألصدقاء الغاضبين على
استمرار توقيف الموقوفين وليس
انقساما ً بين حمالت الحراك».
وكشفت المصادر عن «معلومات
بنيّة القضاء استدعاء  13ناشطا ً
جديدا ً باتهامات مختلفة إلى المحكمة
العسكرية».

سلسلة توقيفات
لألجهزة األمنية

أم��ن��ي �اً ،إن���ج���ازات أم��ن��ي��ة ج��دي��دة
سجلتها األجهزة األمنية ،أمس ،تمثلت
بسلسلة توقيفات إلرهابيين .فقد
تسلمت مخابرات الجيش ،أحد أنصار
أحمد األس��ي��ر المدعو عبد القدوس
شمندر على حاجز الجيش عند مدخل
عين الحلوة ،كما أوقفت في صيدا،
المدعو ش��راع ض��رار بدر وهو شقيق
المتشدد اإلسالمي بالل بدر ،أحد أهم
المطلوبين في مخيم عين الحلوة.
وأوقفت المديرية العامة لألمن
العام السوري (ف.م ).النتمائه إلى
تنظيم «داعش» اإلرهابي واشتراكه
مع آخرين في القتال إلى جانبه في
جرود عرسال ،كما أوقفت السوري
(م.ق ).لنشاطه مع جماعات أصولية
متطرفة في مجالي التفجير واألعمال
اإلرهابية ،ال سيما تفخيخ وتفجير
 3سيارات في بئر العبد والرويس
ووادي عطا.
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