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حمليات � /إعالنات

مع ّزون ب�سكاف

قديروف ور�ؤ�ساء ( ...تتمة �ص)1

فلسطينيا ً اس �ت �م � ّرت االن�ت�ف��اض��ة وت��واص��ل ارت �ق��اء الشهداء،
واستم ّر االحتالل بوحشية مستوطنيه وجنوده بحق المدنيين،
خصوصا ً األطفال والنساء الذين قال تقرير األمم المتحدة الذي
عرض أمام أعضاء مجلس األمن أنهم أكثر من ثالثة أرباع ضحايا
ال��رص��اص «اإلسرائيلي» .وك��ان ي��وم فلسطين األول في مجلس
األمن فرصة لظهور درجة الضعف والهزال العربيّين من جهة،
والحماية األميركية لـ«إسرائيل» وجرائمها من جهة مقابلة ،بينما
كان الفتاً ،ما صدر عن المندوب الروسي من دعوة إلى التفكير
بالحماية الدولية للفلسطينيين ،خصوصا ً في القدس إذا تعثّر
طويالً الح ّل السياسي الذي يقوم على فكرة الدولتين ،مقابل إعالن
«إسرائيلي» بالرفض المطلق ،وم��ن جهة ثالثة محاولة فرنسية
للتميّز بموقف وسطي يفتح باب البحث عن دور في إعادة إطالق
المسار التفاوضي.
لبنانيا ً كان الحدث زيارة رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان
اإليراني عالء الدين بروجردي لبيروت آتيا ً من دمشق ،وقد علمت
«البناء» أنه إضافة للمواقف التي أطلقها بروجردي عن االستقرار
في لبنان ودع��م لغة الحوار والشراكة ،كانت الزيارة واح��دة من
آليات تثبيت الحلف الرباعي الذي يربط إيران وروسيا مع سورية
والعراق من جهة ،ومنع التأويالت التي توحي بضعف ومنافسة
بين أركان هذا التحالف من جهة ثانية .لكن واأله ّم التأكيد من جهة
ثالثة ،على مكانة حزب الله كشريك كامل في هذا الحلف.

بروجردي :زيارتنا المقبلة في بعبدا

الحلف الذي يجمع سورية وإيران والعراق وحزب الله لمواجهة اإلرهاب
بدعم روسي».
رجحت المصادر أن يكون بروجردي قد حمل رسالة خاصة من
كما ّ
القيادة اإليرانية إلى الرئيس السوري بشار األسد.
وأش��ارت إلى أن «الزيارة أعقبت انطالق عمليات التحالف الروسي
السوري العراقي في سورية والعراق ،ما يعني التناغم الكبير بين العملية
العسكرية والسياسة وللوقوف على آخر المستجدات وللدفع باتجاه
رفع مستوى التنسيق في مكافحة اإلرهاب وفي إطار سعي إيران لتعزيز
االتصاالت والتواصل مع جميع الدول المعنية والمتأثرة بما يجري في
سورية».
وكشفت المصادر أن «بروجردي أبدى خالل لقاءاته ارتياح إيران على
صعيد مكافحة اإلرهاب بعد تشكيل الجبهة الرباعية التي كشفت فشل
تحالف واشنطن وزيفه ،وأكد أن العمليات العسكرية في سورية داعمة
للحل السياسي وستؤدي إلى التخفيف من مخاطر تهديد أمن المنطقة
اإلقليمي وش�دّد على دعم إي��ران الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية
ولدول وقوى المقاومة في المنطقة».

جهوز الدعم اإليراني للبنان

وقالت مصادر عليمة لـ«البناء» إنه ال يمكن لبروجردي أن يأتي إلى
سورية من دون أن يزور لبنان ،ووضعت الزيارة إلى سورية ولبنان ضمن
ثالثة اتجاهات ،أوال ً «رسمي نحو الحكومة ،للتأكيد على العروض اإليرانية
للدولة اللبنانية وجهوزية إيران للمساعدة على كافة الصعد ،االقتصادية
والعسكرية والبنية التحتية ولجهة تسليح الجيش اللبناني ،وتشديد
على أن إيران في هذه المرحلة تحديدا ً تولي أهمية لتعزيز الوضع الداخلي
في لبنان وقوته كعامل استقرار وتوازن في المنطقة .ثانيا ً تأكيد أهمية دور
حزب الله في المواجهة مع اإلرهاب والمشروع األميركي – «اإلسرائيلي»
والتشاور معه وتأكيد الدعم اإليراني له في مهمته لمواجهة اإلرهاب إلى
جانب الجيش السوري وإيران وروسيا .ثالثاً ،تأكيد دور اللبنانيين بحل
ملفاتهم الداخلية من دون انتظار تدخالت وضغوط خارجية».
وأش��ارت المصادر إل��ى أن ب��روج��ردي أك��د أيضا ً «التكامل والتعاون
والتنسيق الروسي  -اإليراني لمكافحة االره��اب ،بعد اإلشاعات التي
تحدثت عن انقسامات وتنافس بين ال��دوري��ن الروسي واإلي��ران��ي في
المنطقة ،كما تخلل ال��زي��ارة استعراض لملفات المنطقة والنجاحات
الميدانية التي تحققت في سورية».

طغت زي��ارة رئيس لجنة األم��ن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني عالء الدين بروجردي للبنان على
المشهد الداخلي القاتم في ظل غياب أي مؤشر إلى حلول قريبة قد تفرج
عن الملفات العالقة ،نتيجة الخالفات السياسية المستحكمة في الداخل
وتعقيدات الوضع اإلقليمي.
وعلى وقع التطورات الميدانية في سورية واإلنجازات النوعية للجيش
السوري وقوى المقاومة في مختلف الجبهاتّ ،
حط بروجردي في بيروت،
وجال على عدد من المسؤولين اللبنانيين ،حيث التقى مساء أول من أمس
الخميس ،األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،بحضور السفير
اإليراني في بيروت محمد فتحعلي ،حيث جرى التداول حول التطورات
الحاصلة في المنطقة ،وخصوصا ً في سورية ولبنان.
كما التقى أمس ،رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم في السراي الكبير
ووزي��ر الخارجية جبران باسيل ،وأك��د ب��روج��ردي «دع��م الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الكامل للحوار السياسي الوطني الب ّناء الذي يجري
حاليا ً بين األفرقاء السياسيين اللبنانيين» ،معربا ً عن أمله أن «يؤدي
هذا الحوار في المستقبل القريب إلى تحقيق كل األهداف التي يتفق عليها
الجميع لتحقيق المصلحة الوطنية اللبنانية العليا ونأمل في زيارتنا
المقبلة أن تتاح لنا الفرصة لزيارة القصر الجمهوري في بعبدا».

زاسيبكين :الحل السوري مفتاح
نظام عالمي جديد

وفي غضون ذلك ،وخالل لقائه وفدا ً من هيئة التنسيق لـ«لقاء األحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في السفارة الروسية في بيروت،
شدّد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ،على أن «أهمية حل
األزم��ة السورية تكمن في أنها المفتاح الرئيس الذي بواسطته سيُعاد
تكوين النظام العالمي الجديد على أسس تقوم على تعدد األقطاب ،ال على
القطب الواحد ،كما كان الوضع حينما كانت الواليات المتحدة تهيمن على
العالم».

تأكيد متانة الحلف المقاوم

جلسة حكومية مطلع األسبوع

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «زي��ارة بروجردي إلى المنطقة
مرتبطة بتطورات الوضع الميداني في سورية والخطط المشتركة التي
وضعت لمواجهة اإلرهاب ،وتؤكد على الموقف اإليراني الداعم لسورية
وال��ع��راق في ظل الغطاء ال��روس��ي الجوي لعمليات الجيش السوري
والمقاومة ،وتشدّد على انخراط إيران بالجبهة السورية وعلى قوة ومتانة

حكومياً ،يبقى تحديد موعد لجلسة خاصة بالنفايات من أجل إقرار
آلية التنفيذ التي وضعها وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب ،رهن االتصاالت
واالجتماعات المتواصلة وفور نضوجها سيوجه رئيس الحكومة تمام
سالم الدعوة التي طال انتظارها ومن المرجح أن تكون يوم االثنين أو
الثالثاء.

وفي إطار المشاورات حول الوضع الحكومي المع ّقد ،زار وفد وزراء
الكتائب :رمزي جريج وسجعان قزي وأالن حكيم السراي للتشاور مع
الرئيس سالم ،وتحدث الوزراء الثالثة بعد اللقاء عن أجواء إيجابية في
ما يتعلق بملف النفايات.
وأكد مصدر وزاري لـ«البناء» أن «األجوبة من المعنيين بالنسبة لمطمر
البقاع أتت أمس إيجابية ،لكن لم يتحدد الموقع بانتظار الدراسات التقنية
والجيولوجية الجارية في مواقع عدة ،ونقل المصدر عن سالم تيقنه من أن
نتائج الدراسات ستكون جيدة».
وأض��اف المصدر« :أما بالنسبة لمطمر عكار ،فهناك بعض العقبات
يجري العمل لتذليلها وخ�لال  48ساعة يكون المطر جاهزا ً الستقبال
النفايات ،وتوقع المصدر أن يدعو سالم لجلسة يومي الثالثاء او األربعاء
المقبلين لبت خطة النفايات».
وأك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء» أن «الحكومة لم تتقاعد
سياسيا ً كما يُقال ،ورفض الشروط المسبقة التي توضع لحضور بعض
األطراف جلسات الحكومة» ،وأكد أن «تعيين قائد للجيش يتم في مجلس
الوزراء ضمن اللعبة الديمقراطية وال تجوز مقاطعة الجلسات».
وإذ اعتبر أن هناك مشكلة سياسية في الحكومة ،جزم جريج بأن سالم
سيتخطاها باالتصاالت التي يجريها مع األطراف كافة ،ال سيما مع رئيس
المجلس النيابي نبيه بري الدائم تواصله مع سالم .ودعا جريج إلى
«تفاهم والتزام جديدين على مقاربة العمل داخل الحكومة التي تم االتفاق
عليها سابقاً».

الحراك مستم ّر تصعيدا ً

على صعيد الحراك الشعبي ،أطلق قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا ،سراح  3موقوفين من الحراك المدني مقابل كفالة مالية
رمزية .وأبقى رهن التحقيق وارف سليمان وبيار الحشاش استنادا ً إلى
أفالم الشغب في تظاهرات وسط بيروت ،إال ان القرار جوبه بعاصفة غضب
من ناشطي الحراك أمام المحكمة العسكرية ،وقطعوا الطريق بمستوعبات
النفايات وما لبثوا أن أعادوا فتحها.
وأك��د محامو الحراك بعد خروجهم من المحكمة أن «الملف أصبح
سياسيا ً وأن االعتصام المفتوح مستمر امام المحكمة ودعوا إلى المشاركة
في خطوات تصعيدية .وفي األثناء ،أقدم الناشط محمد حرز على إحراق
نفسه خالل مشاركته باالعتصام أمام المحكمة العسكرية.
وح ّملت حملة «طلعت ريحتكم» في بيان «الحكومة مسؤولية رفضها
اإلصغاء إلى المطالب المحقة للشعب اللبناني ،وانتهاجها سياسة القمع
واالعتقال بحق الشباب المنتفِض ،ما أوصد كافة أبواب التعبير المتاحة
ودفع بالشاب محمد حرز إلى إحراق نفسه لعله يُسمع صوته».
كما ح ّملت حملة «بدنا نحاسب» في بيان «السلطة السياسية أوال ً
والقضاء ثانيا ً مسؤولية إيصال األوضاع إلى حافة االنفجار».
وأشار الناشط في الحراك المدني أيمن مروة لـ«البناء» أن «محامي
الحراك قدموا طلبين إلى المحكمة العسكرية إلخالء سبيل موقوفين لكنها
رفضت الطلبين» ،وأكد أن «المعتقلين م َّتهمين بإزالة الشريط الشائك
في ساحة الشهداء» ،وتساءل مروة :إذا كانت هذه تهمة ،فماذا نقول عن
إطالق الرصاص الكثيف في المناسبات والفساد والسرقة وانتهاك حقوق
المواطنين وضرب العدالة؟
واشار إلى أن إحراق الناشط حرز نفسه ،هو رسالة للقضاء العسكري
لإلفراج الفوري عن المعتقلين ،متوقعا ً أن يتجه الحراك إلى التصعيد
وتنفيذ تحركات جديدة في االي��ام المقبلة ،اال أنه شدد على أن قضية
المعتقلين هي جزء من اهتمامات الحراك وأن النفايات ال زالت الهدف
األول واألساس ،وجدد رفض الحراك لخطة السلطة في معالجة النفايات
وبسياسة المطامر ،موضحا ً أن تطبيق الخطة رهن بموافقة أهالي المناطق
ونحن نؤيدهم وندعمهم».

الغمو�ض اللبناني( ...تتمة �ص)1
نفوذ اآلخرين ،حيث تنظيم «القاعدة» هو الذي يقاتل ويستعير اّ
كلً من
السعودية وحلفائها اإلقليميين كتركيا و«إسرائيل» فرعا ً من فروع
«ال�ق��اع��دة» ،وحيث التشكيالت السياسية والعسكرية للمعارضة
التي تتقاسم النفوذ عليها السعودية وحلفاؤها ،بات محسوما ً أنها
مجرد واجهات تلفزيونية ال تملك ال طاقة تصويتية إذا ت ّم اللجوء إلى
صناديق االقتراع ،وال قدرة قتالية إذا احتسبت البنادق ومساحات
مناطق السيطرة .فمن لبنان وم��ن لبنان فقط ص��ارت السعودية
تستطيع توجيه الرسائل.
 إذا أرادت السعودية وفقا ً لحساباتها ومنطقها توجيه رسائلإليران التي تعتبرها العدو رقم واحد ،فلبنان هو الساحة .وإذا أرادت
مقاتلة حزب الله الذي تعتبره سبب خسائرها في ك ّل الساحات ،كما
يقول ك ّل الذين تدفع لهم ثمن مقاالتهم ،فلبنان هو الساحة .وإذا
أرادت ترجمة تحالفها مع «إسرائيل» عملياً ،فلبنان يجمع حلفاء
جددا ً لها بتاريخ تحالفهم «العريق» بـ«إسرائيل» ،و«إسرائيل» تضع
لبنان تحت المجهر ،وفيه تتواجد القوة التي تشكل وفقا ً لما يقول
خبراؤها وقادتها مصدر الخطر االستراتيجي عليها .وإذا أرادت
السعودية رف��ع سعرها ل��دى ص��اح��ب ال �ق��رار األم�ي��رك��ي فالمكان
الوحيد الذي تملك قدرة تسهيل وتعطيل للحلول هو لبنان ،وعندما
تريد أن تقدّم إسهاما ً حقيقيا ً في تصعيد في سورية ،فليس لديها
سوى ما يمكن أن يقدّمه حلفاؤها المتن ّوعون في لبنان ،وإذا ق ّررت
السير حتى النهاية في التحالف مع «القاعدة» لقلب الطاولة في
وجه ال��دور الروسي على طريقة أفغانستان قبل خمسة وثالثين

ع��ام�اً ،فليس هناك باكستان يمكن لها لعب ال��دور رغ��م التشارك
مع تركيا ،التي إنْ بقي ح��زب العدالة والتنمية حاكما ً فيها ،فهو
لن يتخطى المشاركة بالحرب الناعمة ،ليكون شمال لبنان بديالً
عن وزيرستان في باكستان التي شكلت خلفية تنظيم «القاعدة»
لخوض الحرب في أفغانستان.
بأي ضفة تصرف
ر
ر
تق
حتى
السعودية
 السؤال هو ماذا تنتظرّ
ّ
نفوذها في لبنان ،التسوية أم المواجهة ،وما هو العنصر الذي تريد
أن تتو ّثق من حسن تبلوره حتى تق ّرر؟
 ال�ت�م��وض��ع ال��روس��ي وال �ت �ع��ام��ل ال �غ��رب��ي م �ع��ه ،ي��ؤش��ران إلىحقيقتين ،األولى أن تدحرج انتصارات التنسيق الروسي السوري
العراقي واإليراني ال يترك الكثير من الوقت ،وكذلك المأزق اليمني
والضغوط الدولية إلنتاج تسوية ال يتركان هامشا ً واسعا ً من الوقت.
فالحقيقة األولى أنّ الوقت داهم ،والحقيقة الثانية ،أن ال قرار أميركيا ً
وال غربيا ً بالتصادم مع روس�ي��ا ،بل بالتجاور والسعي لتحسين
شروط التفاوض ،وقد م ّرت فرص واختبارات كان أه ّمها تثبيت قرار
سحب صواريخ باتريوت من تركيا نهاية هذا الشهر وبدء التنفيذ،
ألي
وما يعنيه أن ال نية للعرقلة العسكرية للتموضع الروسي وال نية ّ
احتكاكات عسكرية مع القوات الروسية رغم الصراخ التركي عن
التهديد والخطر.
 ال شيء يمكنه تفسير التريث السعودي ،الذي ينتج تجميد لبنانيفسر
الغامض ،منعا ً للسقوط ومنعا ً لإلقالع في التسويات ،إال ما ّ
يفسر التسابق
اإلس ��راع ال��روس��ي ف��ي التموضع العسكري ،وم��ا ّ

وحدَ ه �شعب ( ...تتمة �ص)1
آن األوان للسلطة الفلسطينية و َم��ن ي��دور في
وتوجهاتها أن تعلم أنّ العدو
فلك سياساتها
ّ
ال��ذي استولى على فلسطين ال��ع��ام  ،1948بعد
تطهير ،ال يفهم إال لغة واح��دة ،هي لغة المقاومة،
وأنّ الدبلوماسية وال��م��ف��اوض��ات واالجتماعات
والمؤتمرات والوعود الكاذبة واالتفاقيات المشبوهة
التي ترعاها العواصم الكبرى في الغرب ليست إال
أوهاما ً وصكوكا ً وحبرا ً على ورق إلنهاء القضية
وإزاح��ة الفلسطينيين نهائيا ً عن خارطة فلسطين
وأرضها وتاريخها.
إنّ دولة أدمنت على القتل واإلجرام وعلى القضم
والض ّم لن تعطي الفلسطينيين ما يريدونه .لقد قالها
العدو صراحة ومراراً ،إال أنّ هناك من ال يريد أن يفهم
من العرب؛ فبعد توقيع اتفاقية كامب دايفيد وأثناء
حفل العشاء الختامي ال��ذي ض ّم سايروس فانس
وزير الخارجية األميركي ومحمد ابراهيم كامل وزير
الخارجية المصري ،ألقى رئيس وزراء «إسرائيل»
مناحيم بيغن خطابا ً قال فيه :إنّ العرب تم ّتعوا بحق
تقرير المصير في إحدى وعشرين دولة ،وهم يريدون
أن ينشئوا دول��ة جديدة بتقرير المصير ليقضوا
على مصيرنا .إنني أقولها صريحة عالية ال لتقسيم
القدس ...ال لالنسحاب إلى حدود  1967ال لحق تقرير
مصير اإلرهابيين...
على ماذا تراهن السلطة الفلسطينية وداعموها من
فلسطينيين وعرب وأجانب ،عندما يقول نتنياهو «إنه
كي تستطيع «إسرائيل» الدفاع عن مدنها ،يجب عليها
أن تحتفظ بالسيطرة العسكرية على ك ّل منطقة الضفة
الغربية» ...وأنّ العرب يتوجب عليهم «أن يتنازلوا
أراض لـ«إسرائيل» ،وأنّ وضع «إسرائيل» داخل
عن
ٍ
حدود ما قبل  1967ال يمكن القبول به»؟
إنّ سياسة القتل واإلره��اب والترهيب والتمييز
العنصري ومصادرة األرض لن توفر االستمرار للدولة
«اإلسرائيلية» ...إنّ دولة تربط حياتها ووجودها
ومستقبلها بسياسة القتل ال تستطيع االستمرار وهي
متحجرة
تستقي مفاهيمها من أيديولوجيا متطرفة
ّ
عبّر عنها البروفسور Armon Sofferآرم��ون
صوفير الذي أدلى بحديث إلى صحيفة «جيروزاليم
بوست» في  10أيار  2004جاء فيه« :في ما لو أردنا
أن نبقى على قيد الحياة يتوجب علينا أن نقتل ونقتل

الروسي األميركي على العالقة باألكراد ،والمقصود طبعا ً قرب رحيل
حزب العدالة والتنمية خالل أسبوعين تجري بعدهما االنتخابات
البرلمانية التي ُيجمع المراقبون بعد فشل مشروع الرئيس التركي
بإقامة المنطقة العازلة وفشله في ضرب األكراد ،أنها ستحمل هزيمة
ال�ح��زب وفشله ف��ي نيل أغلبية تسمح ل��ه ب��إع��ادة تشكيل الحكومة
التركية ورسم سياساتها الخارجية ،وفيما العالم كله يتصرف على
قاعدة ماذا ستكون الحال مع تركيا بحكومة توافقية ،حيث ال أغلبية
لحزب الرئيس التركي تتيح له دورا ً حاسما ً في رسم سياساتها ،ق ّرر
السعوديون المقامرة بالسير عكس االتجاه ومنح الرئيس التركي
وحزبه بمعونة «إسرائيل» االستخبارية فرصة ف��وز جديد ،المال
سعودي والتخطيط «إسرائيلي» ،لمنح المثلث التركي ــــ السعودي
ــــ «اإلسرائيلي» فرصة إدارة ح��رب استنزاف طويلة في المنطقة،
بعدما حسم التموضع الروسي موقف مصر المؤيد لهذا التموضع
وفقا ً لرؤية مصرية تعتبر الخطر على أمنها من مصدر رئيسي تمثله
تركيا ،وبعدما حسمت السعودية أنّ الحليف الذي ال ب ّد من التفاهم
معه هو تركيا بالتحديد ،ولو كان الثمن خسارة مصر ،ت ّمت الصفقة.
 بانتظار االنتخابات التركية ،العالم ينتظر ،والمنطقة تنتظر،تح ّوالت موضعية ستفرض إيقاعها ،لكنها في الحالين لن تغيّر في
الموازين الكبرى ،ألنّ تركيا في سقف أحالم رئيسها ستعود إلى ما
كانت وقد كانت في ذروة قوتها وما غيّرت ،لكن لبنان في رأس قائمة
المنتظرين ،بين االنفراج واالنفجار.
ناصر قنديل

انتفا�ضة فل�سطين ( ...تتمة �ص)1

ونقتل ...إذا لم نقتل في ك ّل وقت وفي ك ّل يوم ينتهي
وجودنا».
سياسة القتل والحروب «اإلسرائيلية» واستحضار
المحرقة أثارها ابراهام بورغ رئيس الكنيست األسبق،
بقوله «إنّ حضور الموت الذي ال يتوقف في حياتنا،
المرتبط بحروب إسرائيل ال يؤدّي إال إلى اإلكثار من
المجازر والدمار واإلبادة التي يتلقاها شعبنا» ،ولهذا
يتابع بورغ في مؤلفه « ،« Vaincere Hitlerفإنّ
األموات في هذا البلد ال يرقدون أبدا ً في سالم ،إنهم دائما ً
نشطون ،دائما ً حاضرون ،دائما ً مالزمون لوجودنا
التعيس .المحرقة وال��ح��روب والموت واستحضار
للذاكرة األبدية ،لقد ربحنا ك ّل الحروب ،ومع ذلك نحتفظ
بشعور عميق بالخسارة ...إنّ دولة «إسرائيل» أصبحت
الناطق الرسمي باسم األموات ،بلد يتحدّث باسم غير
الموجودين أكثر بكثير مما يتحدّث باسم الباقين .إنّ
الحرب لم تعد استثناء لنا بل أصبحت قانوناً .طريقة
عيشنا طريقة حرب مقابل الجميع ،أع��داء وأصدقاء
على السواء ،في الداخل كما في الخارج .أم��ام هذه
الطريقة المحزنة نتي ّقن أنّ «اإلسرائيليين» ال يفهمون
إال لغة القوة ،هذه العقلية التي تعكس بداية العنجهية
«اإلسرائيلية» في وجه الهزائم العربية أصبحت المب ّرر
ألفعال عديدة ومفاهيم سياسية غير مقبول بها في
عالم عادل .ك ّل دولة بحاجة إلى قوة عسكرية معقولة،
ولكن أيضا ً إلى سياسات إنسانية تكمل هذه القوة ،إال
أنه لدينا قوة عسكرية ذات وزن دون منافسين لها،
بمعزل عن إرادة غير إرادتنا في العمل على نصر قوتنا
العسكرية .لقد ك ّرسنا عدم العدالة كنظام من دون أن
نفهم شيئا ً آخر سوى لغة القوة.»...
لقد ظنّ الصهاينة ،أنه مع الجيل الفلسطيني الثاني،
سترحل فلسطين ويرحل معها شعبها ،لكن ما ّ
سطره
الفلسطينيون في سجل تاريخهم الجهادي هو أنّ
الجيل الثاني كان أصلب عودا ً وأكثر تمسكا ً بفلسطين
من الجيل الذي شهد النكسة .وأنّ الجيل الثالث حفر
فلسطين في جسده وروحه وعقله ووجدانه وأمامه
حقيقة واحدة :وحدَها المقاومة تستطيع أن تفرض
على الطغاة إرادة شعب فلسطين واستعادة ما خسره
على مدى قرن من الزمن.

د .عدنان منصور

ثانيتها أنها بقيادة شعبها نفسه .ال منظمة التحرير تقودها
وال السلطة في رام الله وال الفصائل المتنافسة ،في معظمها،
على الصدارة والنفوذ .شبان وشابات من الشعب هبّوا ويهبّون
بقرار فردي ،من تلقاء أنفسهم ،ك ٌل في بيئته ومحيطه وبقدْر ما
تطال يده وذراعه.
ثالثتها أنها مقاومة مدنية فريدة بأسلحة بدائية ،وصناعة
ذاتية ،قوامها الطعن بالسكاكين ،وقذف الحجارة ،والدهس
بالسيارة.
ميزاتها الثالث هذه أربكت «إسرائيل» ،جمهورا ً وحكومة.
بعض أرباب العائالت مكثوا في بيوتهم خوفا ً وتح ّوطاً .لم
يذهبوا إلى أعمالهم ،وأبقوا أوالده��م معهم بعيدا ً من رياض
األطفال والمدارس .بعضهم اآلخر نزح إلى أماكن ظنّ أنها أكثر
أماناً .وثمة من تسلّح بمسدس أو ببندقية .غير أنّ أكبر األضرار
ُ
توقف قطاع البناء المتناع العمال عن
كان من نصيب االقتصاد:
الذهاب إلى مواقع العمل ،شلل األسواق ،ومعاناة البورصة من
هبوط ملحوظ وخسائر.
ليس ّ
أدل على شمولية االنتفاضة الثالثة من المركزيتها
الجغرافية .أع��م��ال الطعن ،وال��ده��س ،وق���ذف الحجارة،
والتظاهرات انتشرت على مدى جغرافية الوطن المحت ّل كلها
بوتائر متصاعدة .ذلك أكره حكومة نتنياهو على اتخاذ جملة
احتياطي الجيش لمؤازرة قوات
إجراءات غير معهودة :دعوة
ّ
الشرطة؛ حصار أحياء في القدس وم��دن أخ��رى وعزلها عن
محيطها؛ تكثيف حواجز الشرطة في الطرق ومداخل المدن
واألح��ي��اء؛ ونشر كتائب الجيش على امتداد ج��دار الفصل؛
تشديد العقوبات على نحو غير مسبوق بما في ذلك الترخيص
للشرطة كما للمستوطنين بـ ِ»جباية الثمن» مباشر ًة قبل أيّ
تحقيق أو محاكمة ،أيّ الترخيص لهم بإعدامات في الشارع؛
إلغاء تراخيص إقامة المتهمين بتنفيذ عمليات في القدس
الشرقية وعائالتهم وتسريع هدم بيوتهم ،ومنعهم من إعادة
بنائها.
عنف العقوبات وعنصريتها حملت ،أخيراً ،األمم المتحدة
على تعنيف حكومة «إس��رائ��ي��ل» ودمغها ب���ـِ»اإلف���راط في
أحست بدورها بوطأة الوضع
استعمال القوة» .إدارة أوباما
ّ
وخطورته وتداعياته فأوعزت ،بطلب من «إسرائيل» ،إلى وزير
يتوجه إلى «تل أبيب ورام الله من
الخارجية جون كيري بأن
ّ
أجل «التهدئة واستئناف المفاوضات».
التهدئة واستئناف المفاوضات مطلبان «إسرائيليان»
مزمنان .نتنياهو ال يضيره أن تعود واشنطن إلى طرحهما
وتسويقهما .غير أنهما ال يعنيان للفلسطينيين شيئاً ،ال

في الماضي القريب وال في الحاضر المضطرب .هل أبقت
«إس��رائ��ي��ل» بسياستها االستيطانية التوسعية شيئا ً
للفلسطينيين ليتفاوضوا بشأنه؟ أبو مازن محمود عباس
ك��ان واف��ق على استئناف المفاوضات شريطة أن تتوقف
«إسرائيل» عن أعمال االستيطان .أوباما حاول إقناع نتنياهو
ِباستجابة الطلب ،لكن دونما جدوى .وساطة كيري مرشحة،
إذاً ،للفشل.
في المقابل ،االنتفاضة أيضا ً مرشحة للتصاعد .ثمة حال
سخط وثورة ّ
تلف شعب فلسطين في ك ّل مكان وتو ّفر وقودا ً
جاهزة لثور ٍة محكوم عليها بأن تبقى مستدامة .هذا الواقع
لم يمنع بعض «الواقعيين» من أهل «النظام» الفلسطيني
الحاكم ف��ي رام الله كما س��واه��م م��ن التساؤل ع��ن ج��دوى
االنتفاضة في لحظة ت��وازن القوى الراهن غير المتكافئ.
يقولون إنّ الفلسطينيين قاوموا أعداءهم في ك ّل انتفاضاتهم
منذ  1936وسط موازين قوى مائلة ضدّهم ،فكان من الطبيعي
أن يخسروا .حتى عندما كانوا يُحرزون ،بمعايير الظروف
السائدة ،بعض المكاسب فإنهم سرعان ما كانوا يخسرونها
في االنتفاضة التالية نتيج َة مخطط صهيوني عنصري قوامه
إكراه الفلسطينيين على دفع ثمن باهظ لك ّل انتفاضة يقومون
بها بغية زرع اإلحباط في نفوسهم والحؤول دون تقدّم قضيتهم
وتفادي انتصار نضالهم الموصول.
ه��ذا المخطط الصهيوني العنصري وأض���راره الباهظة
لم يغب قط عن أذهان الفلسطينيين ،لكنه لم يكسر إرادتهم
الثورية .فقد أدركوا ،بحق ،أنّ الشرط األول لالنتصار في صراع
طويل قد يمت ّد على مدى جيل أو جيلين ،وربما قرن أو قرنين،
هو إبقاء القضية حيّة .إبقاؤها حية يستوجب ثور ًة مستدامة
أيا ً كانت التكلفة والثمن إلى أن يتم ّكنوا ،وسائر األح��رار من
العرب ،من تغيير موازين القوى لمصلحتهم.
من الواضح أنّ موازين القوى ال تتغيّر إالّ بفعل عوامل
متعدّدة ليس أقلها موازين اإلرادات .والحال أنّ الفلسطينيين،
ماضيا ً وحاضراً ،حرصوا على أن يتف ّوقوا بجدارة في صناعة
االرتقاء بموازين اإلرادات لمواجهة موازين القوى .أال يتجلّى
ذلك في الحروب واالنتفاضات المتعاقبة ،وال سيما االنتفاضة
الثالثة؟
نعم ،انتفاضة فلسطين الثالثة ناجحة ألنها مستمرة،
متواصلة ،وشاملة وألنها تعتمد في الصراع موازين إرادات
صلبة ال تلين ...حتى النصر.

د .عصام نعمان

واصلت عائلة الوزير والنائب السابق الياس سكاف تقبل التعازي بوفاته،
وزارها معزيا ً الرئيس فؤاد السنيورة ،وزير الصناعة حسين الحاج حسن،
المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،السفير األميركي في لبنان ديفيد
هِ ْل ،السفير السعودي علي ع ّواض عسيري ،المدير العام لوزارة الزراعة لويس
لحود على رأس وفد من موظفي الوزارة وشخصيات سياسية ودينية وأمنية
وإعالمية وفاعليات.

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

�ألك�سندرا خليل ع�شّي
و
اليا�س خليل ع�شّي
وذلك اليوم السبت  17تشرين األول  2015من الساعة الرابعة بعد
الظهر وح ّتى الثامنة مساء ،وطيلة يوم غد األحد الواقع فيه  18تشرين
األول ،في منزل األمين الياس عشي الكائن في طرابلس ـ شارع الثقافة،
ملك عضيمات ط 1علوي.
البقاء لألمة والخلود لسعاده.

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة
فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة نجاة �صفا حالل

أرملة المرحوم الحاج حسن حالل
.
أبناؤها :العقيد الركن بهاء حالل ،العميد عالء حالل ،الدكتور وليد
حالل والدكتور مصطفى حالل.
بناتها :رجاء زوجة حسن حالل ،سوسن زوجة الدكتور مصطفى
األمين ،آمال ،سمر زوجة المهندس باسم حريري.
صلّي على جثمانها الطاهر يوم الثالثاء الواقع في  13تشرين األول
ُ
 2015ووريت الثرى في روضة الشهيدين.
تصادف يوم غد األحد الواقع في  18تشرين األول  2015ذكرى
األس��ب��وع ،وبهذه المناسبة س ُتتلى آي��ات من الذكر الحكيم ويُقام
مجلس عزاء عن روحها الطاهرة ،للرجال في تمام الساعة العاشرة
صباحا ً في حسينية بلدتها حبوش وللنساء في حسينية  -النساء في
البلدة نفسها.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم االثنين الواقع في  19تشرين األول
 2015للرجال والنساء من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء في
الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء -
سبينس  -قرب مديرية أمن الدولة.

الآ�سفون� :آل حالل و�صفا
وعموم �أهالي بلدتي حبو�ش والكفور

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء مغذيات كهربائية
ل���زوم ال��م��ح��ط��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ،م��وض��وع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د5080/
تاريخ  ،2015/5/7قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/11/6عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00صباحاً.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
ب��ه��ا ب��ع��ض ال��م��وردي��ن ال ت���زال س��اري��ة
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/10/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1924
وزارة الزراعة
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية

إعالن
ت��ج��ري مصلحة األب��ح��اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
ال��م��خ��ت��وم لتلزيم ت��ق��دي��م وت��رك��ي��ب آل��ة
مخبرية لزوم مختبر محطة صور.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع
ال����زم����ان :ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة من
ص��ب��اح ي���وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع بتاريخ
2015/11/10
فعلى م��ن يهمه األم��ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخ عنه
في محطة تل العمارة -ري��اق -البقاع
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار-
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن
أوق��ات ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل
نسخة ع��ن دفتر ال��ش��روط ه��و خمسون
ألف ليرة لبنانية ترسل العروض مباشرة
باليد الى إدارة مصلحة األبحاث العلمية
في محطة تل العمارة -ري��اق -البقاع
خ�ل�ال ال����دوام ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن تصل
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ إج��راء هذه
المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا الموعد.
تل العمارة في  12تشرين األول 2015
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1918

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -البقاع
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع-
دائرة الدائرة اإلدارية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحله -البولفار -السراي مبنى المالية -الطابق الثاني هاتف801003/08 :
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 إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

محمد توفيق خليل الهبري

148967

LB140277157RR

مرعي حسن شحادة

246945

RR140277214LB

جورج جان ملو

371250

RR140277174LB

جوزيف اوهانس اشقريان

1193980

RR140277188LB

الشركة االوروبية -العربية للبذور المؤصلة ش.م.م

2639497

RR140277130LB

خليل الياس غية

2884941

RR140277276LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
1919

