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حمليات � /إعالنات

«القومي» �ش ّيع ال�شهيدين محمد ر�سالن وعبدالوهاب الزعبي في م�سكنة ـ حم�ص

�سمعان :وَعْ ُدنا متابعة الم�سيرة وموا�صلة الن�ضال ودماء ال�شهداء برهان على انت�صار �سورية
شيّعت منفذية حمص في الحزب السوري
القومي االجتماعي الشهيدين البطلين محمد
تامر رسالن من كفرعايا وعبد الوهاب الزعبي
من بابا عمرو ،في مأتم حزبي وشعبي في بلدة
مسكنة ـ حمص .وانطلق موكب التشييع من
أمام مكتب منفذية حمص حيث أدى القوميون
لهما التحية الحزبية.
ش��ارك ف��ي التشييع إل��ى جانب عائلتي
الشهيدين منفذ ع��ام حمص العميد نهاد
سمعان وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،عضو
المجلس القومي سميح ديب ،وجمع كبير من
القوميينوالمواطنين.
وعند وص��ول الموكب إل��ى باحة جامع
مسكنة الشرقي ،رفع النعشان المجلالن بعلم
ّ
األكف
الزوبعة وعلم الجمهورية السورية على
ثم سجيا للصالة.

كلمة ناظر اإلذاعة واإلعالم

ألقى ناظر االذاع��ة واالع�لام في منفذية
حمص سميح دي��ب كلمة استهلها بقول
الزعيم« :قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد
فرضت حقيقتها على ه��ذا ال��وج��ود» ،نحن
القوميون االجتماعيون أبناء فكر نهضوي
واض���ح ،وع��م��ق ف��ي اإلي��م��ان وص�لاب��ة في
اإلرادة .ه��ذا الحزب وه��ذه العقيدة وهذه
النهضة ،ن��واة م��زروع��ة في نفوسنا ،منها
نستم ّد القيمة والمعنى لوجودنا ،قدرنا أننا
آمنا بقضية وجعلناها إيمانا ً لنا ولعائالتنا
وشعارا ً لبيوتنا ،قضيتنا هي قضية سورية،
قضية عزة وكرامة سورية ،من أجل سورية
هذه الدماء ،وك ّل المهج ،محمد رسالن وعبد
الوهاب الزعبي أعطيا عطاء الذروة عطاء الدم
تأسيسا ً لعز سورية وكرامتها.
أض��اف :نأكل ال��ت��راب ،ت��راب سورية ،وال
نأكل خبز ّ
الذل على موائد أعدائها ،وال نجثو
أم��ام ش��ذاذ اآلف��اق وسارقي كرامات البشر،

فالشهيدين محمد وعبد الوهاب آمنا «أنّ الدماء
التي تجري في عروقنا عينها ليست ملكا ً لنا
بل هي وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها»
وقد طلبتها ووجدتها فعالً ،لقد رددتما األمانة
وسدّدتما ك� ّل ال��دي��ون أيها الناطقون بلغة
الكرامة ،أيها الكاتبون تاريخ أمتكم بحبر
الوريد ،يا قناديل تموز ،ماذا يمكن أن ُيقال
فيكم؟ وقد قلتم ك ّل شيء بالدم ،الكالم الكبير
لكم ،والكالم الكبير كالم التاريخ أيها الكبار ،يا
من أدركتم أنّ تاريخ األمم ال يكتب بالطباشير
وال على األل��واح بل باألحمر القاني ،وعلّمتم
األمم أنّ انتصارها ال يكون إال بوقفات العز،
وأنّ صهيل وقفات العز هذه ،ال تصدح بها إال
حناجر الشهداء.
بفضلكم ستبقى سورية عزيزة كريمة،
العصي
بفضلكم ستبقى سورية التاريخ
ّ
على التزوير .ستبقى سورية كما كانت األمة
المعلمة والهادية لألمم .بدمائكم جعلتم الموت
اسما ً آخ��ر للحياة ،بدمائكم جعلتم الموت
يحتضر وبمثلكم سورية ستنتصر.
وختم ديب كلمته بمعاهدة الشهداء على
مواصلة الدرب من أجل أن تحيا سورية.

كلمة منفذ عام حمص

وألقى منفذ عام حمص العميد نهاد سمعان
كلمة حيا في بدايتها أهالي الشهداء وأهالي
مسكنة وكفرعايا وبابا عمرو ،وأرواح الشهداء.
وقال :لن أتكلم عن معنى الشهادة وال عن معنى
البطولة ،فهذان المفهومان أصبحا واضحين
في أذه��ان ك ّل من يقف هنا في هذا الموقف
المهيب أمام هذين البطلين العظيمين...
لكني سأقول وأك ّرر أنه سعيد من استشهد
في سبيل قضية آمن بها وسعى إلى تحقيقها،
لقد آمن هذان البطالن بقضية نهضة بلدهما
وأمتهما ول��م يكن لهما مطلب شخصي وال
مكسب مادي ...كان مطلبهما الوحيد أن يكونا

في وطن ح ّر مستق ّل تحفظ فيه كرامة الناس...
هذا ما طلباه ...واستشهدا من أجل هذا الطلب.
أض��اف :ك��ان الرفيقان في موقع الدفاع
عن األرض ،عندما باغتتهما سيارة الغدر
المفخخة ،التي أرسلها اعداء اإلنسانية.
وتوجهإلى الشهيدين بالقول:لقد انض ّممتما
إلى قافلة الخالدين وسبقتمانا إلى لقاء أعزاء
علينا كانوا معنا وارتقوا إلى سجل الخالدين،
أنتما اليوم مع صبحي العيد وسامي سعادة
ومحمد عواد وفراس المحسن وعطالله عبود
وطوني الساحلي وفضل الله فارس وبشار
شاهين وعالء نون ووليد الخوري وثائر جريج
من شهداء حمص.
أضاف سمعان :ال تظنوا أنّ حريات األمم
قد أتت عفوا ً بل ُسفكت من أجلها دماء كثيرة،
وأنتما أيها البطالن محمد وعبدالوهاب مع من
سبقكما من أبطال ،أنتم جميعا ًالبرهان على أننا
سننتصر ،وأمتنا ستنتصر ،وسيأتي انتصارنا
عظيما ً بعد أعظم صبر في التاريخ...
وختم كلمته بالقول :وعدنا بأننا سنتابع
المسيرة والسعي لتحقيق ال��ه��دف ال��ذي
استشهدتما من أجله ...ولن نبخل أب��دا ً بما
نمتلك من دم��اء في سبيل تحقيق أهدافنا
النهضوية ،ولذلك ال يسعني إال القول :لمجدك
يا سورية هذا القليل ،ولتحي سورية وليحي
سعاده.
وكانت كلمات وجدانية خالل التشييع لك ّل
من الشيخ زكريا الكمالي واألب ميشيل نعمان
تناولتا معنى الشهادة.
بعد الكلمات والصالة ،انتقل موكب التشييع
يتقدّمه حَ مَلة األكاليل واألع�لام إلى جبانة
البلدة ،حيث أدّى القوميون تحية ال��وداع،
ووري جثمانا الشهيدين الثرى.
وقد نقل المنفذ العام العميد نهاد سمعان
تعازي رئيس الحزب النائب أسعد حردان
وأعضاء القيادة الحزبية إلى أهل الشهيدين.

العميد سمعان

األب نعمان

الشيخ الكمالي

ُمهل ( ...تتمة �ص)1
دي مي�ستورا ي ِ
يجب قتاله؟ وهل أنتم مستعدّون
ل���ق���ول ذل����ك ف���ي ب���ي���ان سياسي
علني وترجمة ذل��ك بمطالبة من
ت��س�� ّم��ون��ه��م ف��ص��ائ��ل معارضة
مسلّحة بالتقيّد باالنضمام إلى
هذا الخيار؟ وهذا السؤال سيكون
ك���اف���ي���ا ً ل��ح��س��م َم����ن ه���ي ال��ق��وى
الجاهزة للمشاركة ف��ي العملية
السياسية ،ألنّ «النصرة» مصنّفة
كتنظيم إرهابي على لوائح األمم
المتحدة من جهة ،وألنّ تصنيف
«داع����ش» ص��ار شماعة للته ّرب
من تصنيف «النصرة» من جهة
ثانية .وأخيرا ً ألنّ «النصرة» هي
أش ّد التنظيمات اإلرهابية تغلغالً
في صفوف المعارضة وحسمها
ي��ه�� ّون حسم م��ا س��واه��ا ،وهكذا
س��يُ��ت��اح تصنيف المستجيبين
لهذه الدعوة كفصائل للمعارضة
ال��م��ع��ت��دل��ة ،وب��ال��ت��ال��ي تصنيف
��س��ك بعالقته
ال��ب��اق��ي ال����ذي ي��ت��م ّ
ب��ـ»ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» ع��ل��ى لوائح
اإلره����اب .وال��س��ؤال الثاني بناء
على الجواب على السؤال األول
إيجاباً ،هل تعتبرون أنّ أولوية
ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب كمصدر
خ��ط��ر ع��ل��ى ال��س��وري��ي��ن والعالم
تستدعي ارتضاء القبول بعملية
سياسية تستند إل��ى المنافسة
االنتخابية؟
ال��م��ص��ادر ت���ق���ول :إنّ القوى

وال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ت���ي ستجيب
إي���ج���اب���ا ً ع��ل��ى ه���ذي���ن السؤالين
ستحجز م��ق��ع��دا ً لها على مائدة
جنيف الثالث ،وال��ذي��ن يص ّرون
على أول��وي��ة القتال ض�� ّد الدولة
السورية ويرون «جبهة النصرة»
حليفا ً س��ي��ص��نّ��ف��ون ع��ل��ى لوائح
اإلره��اب؛ فتكون الخطوة التالية
م��ط��ال��ب��ة ال��م��ش��ارك��ي��ن ف���ي فيينا
الثاني وق��ف ك�� ّل أشكال العالقة
م��ع ه��ذه ال��ق��وى والشخصيات،
ووقف التمويل والتسليح والدعم
اإلع�لام��ي واإلس��ن��اد الجغرافي
واإليواء والتعامل الديبلوماسي،
وسيكون متاحا ً بعد ذلك الذهاب
لتشكيل ح��ك��وم��ة وح���دة وطنية
تنبثق م��ن ال���ح���وار ال���س���وري ـ ـ
السوري ،ليتبعها إلغاء العقوبات
ال����ت����ي ف����رض����ت ع���ل���ى س���وري���ة
وإع���ادة العالقات الديبلوماسية
معها وتمكينها م��ن ال��م��زي��د من
ع��ن��اص��ر ال��ق��وة ل��ل��ف��وز بالحرب
على اإلره���اب تمهيدا ً لالنطالق
بالعملية السياسية التي تشكل
االنتخابات البرلمانية والرئاسية
المبكرة عنوانها األبرز.
ف���ي ب���ي���روت اخ��ت��ت��م��ت جولة
ال����ح����وار ال���ت���ي ج��م��ع��ت ق���ي���ادات
ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح���م���اس ،بعدما
تع ّذر ذل��ك في القاهرة والدوحة
وال���ري���اض وع��� ّم���ان ،وساهمت

ن�����داءات رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
نبيه ب��ري في تشجيع الفريقين
ع��ب��ر ات���ص���االت ش��م��ل��ت الرئيس
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ح���م���ود ع��ب��اس
ورئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل على المجيء
إلى بيروت ،إلدارة حوار ُيسهم
بتوحيد ال��ص��ف��وف الفلسطينية
ف����ي ض������وء االن���ت���ف���اض���ة ال��ت��ي
تشهدها فلسطين ،وأم��ام حجم
الوحشية التي ُيبديها االحتالل،
وت ّوجت المساعي بقدوم وفود
قيادية من الفريقين أدارت حوارا ً
استم ّر لمدة أسبوع وكانت الخطة
األمنية لمخيم عين الحلوة من
نتاجه؛ بينما كان الحوار اللبناني
بمستوياته البرلمانية والسياسية
والسعي لتزخيم العمل الحكومي
م���ن ب���واب���ة ح��� ّل أزم����ة النفايات
وت��زخ��ي��م ال��ع��م��ل ال��ب��رل��م��ان��ي من
ب���واب���ة ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ،ال
ي���زال ش��غ��ل ب���ري ال��ش��اغ��ل دون
أن تنتقل إلى اللبنانيين العدوى
الفلسطينية.

بري يدعو إلى جلسة
عامة وعون ينتظر أجوبته

وألنّ استئناف العمل التشريعي
بات أكثر من ض��رورة للبلد في ظ ّل
المحاذير المالية ،وألنّ الميثاقية التي
يُفترض أن تتوفر في النصاب ليست
للتعطيل ،دعا رئيس مجلس النواب

نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية
ع��ام��ة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ظهر
الخميس المقبل ( 12تشرين الثاني
الحالي) ومساء اليوم نفسه ،وبعد
ظهر يوم الجمعة في  13منه ،لدرس
وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين
المدرجة على جدول األعمال.
وفيما ال يزال مصيرها معلقا ً على
توفر «الميثاقية المسيحية» أكد
ب��ري أنّ الوضع ال يمكن أن يستم ّر
على ما هو عليه في ظ� ّل المحاذير
المالية واالقتصادية واالجتماعية
التي تتفاقم يوما ً بعد ي��وم .وق��ال،
كما نقل عنه نواب لقاء األربعاء« ،آن
األوان ألن نلتفت جميعا ً إلى مصلحة
البلد ونتح ّمل مسؤولياتنا» ،موضحا ً
«أنّ الميثاقية تعني بالدرجة األولى
الحفاظ على ال��وط��ن وال��م��واط��ن ال
زيادة االنهيار».
م��ن جهته أك���د أم��ي��ن س��� ّر تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم
ك��ن��ع��ان ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ التكتل ال
يطالب فقط بإدراج قانون االنتخاب
واقتراح القانون باستعادة الجنسية
ل��ل��م��ت��ح�دّري��ن واق���ت���راح اس��ت��ف��ادة
البلديات من الضريبة على القيمة
المضافة على االت��ص��االت الخلوية
على ج���دول األع��م��ال ،إن��م��ا يطالب
بإقرار هذه االقتراحات ،وسنسعى
إلى إقرارها نظرا ً ألهميتها وننتظر
أجوبة حول التصويت لمصلحتها
من رئيس المجلس النيابي».

«المستقبل» يتر ّيث..
الميثاقية مطاطة

وش���دّد النائب ع��م��ار ح���وري في

�سورية �إلى الديمقراطية ( ...تتمة �ص)1
من العمل السياسي والتف ّرغ للتمتع بالمال الوفير الذي تج ّمع
بين أيدي رموز هذه المعارضة طيلة السنوات الماضية.
 المشهد العسكري في سورية يسير بوضوح ،خاللاألسابيع المقبلة نحو المزيد من اإلنجازات لمصلحة الجيش
السوري وحلفائه ،واإلنجاز األكبر سيكون في الحصيلة
تحرير شمال س��وري��ة بما ف��ي ذل��ك إدل��ب وجسر الشغور
وأرياف الالذقية وحماة وحلب وحمص ودمشق ،من القوى
المنضوية تحت عباءة «القاعدة» ،وبالتالي التوجه بعدها أو
بالتوازي نحو حسم الجنوب أو ما تبقى منه .وه��ذا يعني
وفقا ً للحسابات التي يجريها الخبراء العسكريون بلوغ
الربيع وق��د استعاد الجيش ال��س��وري السيطرة على ك ّل
الجغرافيا الواصلة إلى الحدود مع األردن وتركيا ،والتف ّرغ
للحرب على «داع����ش» ،ب��ال��ت��وازي م��ع ال��ح��رب ال��ت��ي يكون
العراقيون قد حققوا فيها إنجازات جعلت حرب الموصل
على األب����واب .وبالنظر إل��ى م��ا يمكن للسعودية وتركيا
و«إسرائيل» فعله إلعاقة هذا المسار تبدو المعادالت أكبر
من قدراتهم ،وإال لبقي االستعصاء قائما ً يحول دون والدة
بيان فيينا الذي لم يكتب كحصيلة للمناقشات التي استمرت
لساعات بسيطة تجاه قضايا بقيت عالقة لسنوات ،بل أعدّت
نسخة البيان بتفاهم روس��ي أميركي وت ّمت الدعوة للقاء
فيينا إلص��داره ،وال أوه��ام ت��ز ّود المعارضة بالسالح عند
السعودية أو رهانات بعض الفرحين بنصر حزب العدالة
والتنمية على فرصة مزيد من التو ّرط واالحتضان التركي
وال ال��غ��ارات «اإلسرائيلية» المنضوية تحت ع��ن��وان األمن
«اإلسرائيلي» المباشر في التوازن مع حزب الله ،ستسمح
بتعديل الوجهة؛ فالواضح أنّ ما طلبه األميركي من حلفائه
االستعداد لمسابقة الروس وحلفائهم على مناطق سيطرة
«داع���ش» وليس مقاتلة ال���روس وحلفائهم .وال��واض��ح أنّ
األميركي ال يزال يأمر فيُطاع ،والواضح أنّ هذه المسابقة
تختلف عن إن��زال النورماندي في الحرب العالمية الثانية
لضمان مسابقة الروس على دخول برلين ،لغياب المك ّون
السوري أو غير السوري القادر على خوض حرب برية،
بدونها لن تكون ثمة فرصة لهزيمة «داعش» ،ليصير الرهان

األم��ي��رك��ي ال��ح��ص��ري على اإلم��س��اك ب����أوراق ح��ض��ور في
المستقبل السوري هو فقط االنتخابات البرلمانية والرئاسية
المقبلة.
 ما ستشهده سورية سيسمح لألميركي وفقا ً لموازينالقوى وسياقات الحرب ،بإقناع حلفائه بأحادية هذه الفرصة
لصب الماء البارد على ال��رؤوس الحامية في
ودعوته لهم
ّ
مكونات ال��م��ع��ارض��ة ،وسنسمع م��ن اآلن وص��اع��دا ً كثيرا ً
بالهزيمة االنتخابية لزعيم الثورة الساندينية في نيكارغوا
دان��ي��ي��ل أورت��ي��غ��ا أم���ام خصومه المدعومين م��ن واشنطن
بعدما ارتضى حالً سياسيا ً ينتهي بعملية انتخابية ،ورغم
عودة أورتيغا للفوز في االنتخابات الالحقة ،فاألميركيون
سيستخدمون المثال للقول إنّ االنتخابات فرصة ممكنة
ول��ي��س��ت م��ج��رد رف���ع ع��ت��ب ،وس��ي��ق��ول��ون إنّ ال��ت��ف��اه��م على
مرشح واح��د يدعمه الجميع ويكون مدنيا ً علمانيا ً مقنعا ً
بتاريخه الوسطي للسوريين ،توضع في خدمة معركته
االنتخابية األم���وال ووس��ائ��ل اإلع�لام والتقنيات العصرية
الالزمة لحملة انتخابية متفوقة ،واستعمال وسائل الترغيب
والترهيب على السوريين في الخارج وهم رقم وازن في
االنتخابات ،وسيقولون إنّ الضمانات القاسية والمتشدّدة
التي س��ي��ص�� ّرون عليها ،كلها ستمنح ف��رص��ا ً جيدة للفوز
بالمعركة بنصيب برلماني جيد وربما تفتح الطريق لربح
المعركة على رئاسة سورية.
 سنناقش غ��دا ً الرهان على تكرار فرضية أورتيغا فيسورية ،لكن األكيد أنّ االنتخابات المقبلة في سورية وبعد
فضيحة االنتخابات التركية ،وفقا ً لما قاله األوروبيون،
وأمام مشهد الخليج الذي يختصره سؤال وزير الخارجية
ال��روس��ي��ة س��ي��رغ��ي الف����روف ف��ي فيينا ل��وزي��ر الخارجية
السعودي عادل الجبير ،يه ّمنا أن نعلم َمن الذي انتخب الملك
سلمان ،وفي المقابل التش ّوهات الالحقة بالعملية السياسية
المتف ّرعة من تجارب الربيع العربي ،ستتبوأ سورية مع
صفة دولة المقاومة واالستقالل األولى ،صفة الدولة األش ّد
ديمقراطية في الشرق.
ناصر قنديل

تصريح لـ«البناء» على «أن ال مصلحة
ألحد بمقاطعة الجلسة العامة التي
يتض ّمن جدول أعمالها  40بندا ً تتعلق
ب��أم��ور مالية وب��اس��ت��ق��رار الوضع
النقدي وبمصلحة لبنان» ،متمنيا ً «أن
تحضر جميع الكتل المسيحية» .وإذا
أشار إلى «أنّ االتصاالت مستمرة مع
حزب القوات لحضور الجلسة» ،شدّد
حوري على «أنّ كلمة الميثاقية مطاطة
ج��داً ،وأنّ الغياب المسيحي مأزق
حقيقي على مستوى البلد» .ورفض
ح��وري تحديد موقف «المستقبل»
من حضور الجلسة أو من عدمه في
غياب ن��واب «ال��ق��وات» و«الكتائب»
والتيار الوطني الحر ،مشيرا ً إلى «أنّ
تيار المستقبل سيقيّم الوضع» ،مع
تأكيدنا «أنّ توصية صدرت باإلجماع
في جلسة التمديد للمجلس أن��ه ال
يجوز إق��رار أيّ قانون انتخابي قبل
انتخاب رئيس للجمهورية».

«النفايات» إلى نقطة
ٌ
وعرض
الصفر
بمحرقت ْين حديثت ْين

إلى ذلك عادت أزمة النفايات إلى
نقطة الصفر بعد فرط خطة الوزير
أكرم شهيّب التي لم ت َر النور ،ليعود
الحديث عن تصدير النفايات إلى
الخارج وال��دوران في حلقة مفرغة.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أنّ
اللجنة المكلفة إيجاد ح ّل للنفايات
غير مكلفة البحث في خيار التصدير،
مشيرة إلى «أنّ المرحلة المستدامة
من خطة الوزير شه ّيب ستستكمل
البحث الستحداث مطامر صحية
للنفايات».

ول���ه���ذه ال��غ��اي��ة ع���رض رئ��ي��س
الحكومة ت � ّم��ام س�لام م��ع ال��وزي��ر
شهيّب وم��ع وزي��ر األش��غ��ال غ��ازي
زعيتر التعقيدات التي ُتعيق ح ّل
ملف النفايات .والتقى وزراء حزب
الكتائب أالن حكيم وسجعان قزي
ورم���زي ج��ري��ج ،ووزي���ر ال��ش��ؤون
االجتماعية رشيد درب��اس للغاية
نفسها.
وأك��د ق��زي لـ«البناء» أنّ «ملف
النفايات ع��اد إل��ى نقطة الصفر»،
ولفت إلى «أنّ خطة شهيّب انتهت
وال��ب��ح��ث ي��ت�� ّم ح��ال��ي �ا ً ف���ي خ��ي��ار
الترحيل» .ورأى ق��زي «أنّ دع��وة
مجلس ال����وزراء لالنعقاد ل��م تعد
واردة في الوقت الحاضر» ،مشيرا ً
إلى «أنّ رئيس الحكومة قرر التريّث
ق��ب��ل م��ك��اش��ف��ة ال��ن��اس بالحقائق
والوقائع».
ورأى جريج ب��دوره لـ«البناء»
«أنّ خ��ي��ار ال��ت��رح��ي��ل ع���اد إل��ى
الواجهة بعد أن تع ّذر إيجاد مطامر
بسبب الخالفات السياسية غير
البريئة» .وإذ أشار إلى «أنّ إيجاد
م��واق��ف ( )parkingللنفايات
أو وضعها ف��ي ب��واخ��ر ف��ي عرض
البحر لمدة معينة دون��ه عقبات،
لفت إل��ى أنّ دوال ً عديدة كإيطاليا
وألمانيا وسورية أبدت استعدادها
الستقبال النفايات وقدّمت عروضا ً
لشرائها بسعر ي��ت��راوح بين 90
و 150دوالراً».
ولفت وزي��ر الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب��اس إل��ى «أنّ النفايات
القائمة غير صالحة للتصدير ،ألنها
ت��خ� ّم��رت» ،مشيرا ً إل��ى أنّ «رئيس

الحكومة أك ّد أنّ كلفة الترحيل باهظة
ج�� ّداً ،وأ ّن��ه منزعج من رف��ض خطة
الوزير شهيّب».
وأش��ار رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ،بحسب ما علمت «البناء»
ال��ى «أن��ه ح�� ّول ع��رض�ا ً إل��ى رئيس
الحكومة ويقضي بإقامة محرقتين
في لبنان بمواصفات حديثة جداً،
على أن يت ّم التعاقد مع الحكومة
اللبنانية على قاعدة  ،B.O.Tأيّ
أنّ ال��دول��ة تتولى كنس النفايات
وجمعها ،فيما تتولى نقلها الشركة
المتعهّدة تنفيذ المنشآت وإقامة
المشروع ،وأنّ هذه العملية تكلف
مئة دوالر للطنّ ال��واح��د موزعة
مناصفة بين الكنس ( ،)50$والنقل
( ،)50$أم���ا ال��ش��رك��ة المتعهّدة
فتغطي نفقاتها وأرباحها من بيع
الكهرباء إلى المواطنين بتسعيرة
كهرباء لبنان نفسها».
إل��ى ذل��ك ي��زور عضو الكونغرس
األميركي النائب الجمهوري مايك
بومبيو لبنان األسبوع المقبل ،حيث
يلتقي ع��ددا ً من القادة السياسيين
عارضا ً معهم الوضعين السياسي
واألمني على الصعيد المحلي ،كما
يبحث معهم التطورات في سورية
والمنطقة.

األحمد :تعزيز
القوة األمنية

وغ���ادر عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح والمشرف على الوضع
الفلسطيني في لبنان اللواء عزام
األحمد إلى رام الله عن طريق األردن،
بعدما أمضى أسبوعا ً في لبنان التقى

لهذه الأ�سباب ( ...تتمة �ص)1
ويعتبرها ذخيرته االحتياطية ،انطلق الستكمال
مشروعه في إقامة الدولة اليهودية على كامل
فلسطين ،وتدمير مقدّسات المسلمين وفي
طليعتها المسجد األقصى.
ب��ادرت «إسرائيل» إلى ذلك ألنها تعتقد أن
الحريق العربي ،الذي ساهمت بشكل فاعل في
إضرامه ،أدى إلى إنتاج بيئة تالئم مشروعها
عبر انشغال فئة المقاومة عنها وتمكين فئة
العمالء والتابعين للمشروع الصهيو ــــ أميركي
من المجاهرة بالعالقات معها وتأييد تصرفاتها
حيال األقصى وفلسطين وعدم مباالة اآلخرين
بما تقوم ب��ه ،األم��ر ال��ذي يم ّكنها من النجاح
األكيد في مشروعها ،فسارعت إلى ّ
حث الخطى
إلنجازه ،ولكن...؟
هنا كانت المفاجأة الفلسطينية التي أعدّها
شباب فلسطينيون من القدس ومعهم إخوان
لهم مما تبقى من ارض فلسطينية محتلة،
كانت المفاجأة بابتداع هؤالء سالحا ً لم يتص ّور
«اإلسرائيلي» ،صاحب السالح ال��ذري ،نفسه
يوما ً ان��ه سيقف ع��اج��زا ً أم��ام��ه؛ إن��ه الدهس،
والطعن .وم��ع انتشار ه��ذا السالح «البدائي
السحري» تفشت في نفوس الصهاينة مشاعر
ال��خ��وف وال��رع��ب م��ع ش��ع��ور ب��أن االح��ت��واء
والمعالجة ،كما يشتهيهما «اإلسرائيلي» واعتاد
عليهما ليسا بمتناول يده هذه المرة ألسباب
عدة ،منها:
 1ـ طبيعة التحرك الفلسطيني االعتراضي
الجديد ،لكونه ردة فعل شعبية وجدانية تكاد
تكون فردية غير مؤطرة في كيانات وتنظيمات،
وغير خاضعة لقيادات ُتضطر للمساومة على
دماء المنتفضين الرافضين االحتالل وعرقهم.
 2ـ طبيعة السالح المستعمَل من المتحركين
رفضا ً لممارسات االحتالل في األقصى والضفة
والغربية ،التي تتشكل أساسا ً من سكين مطبخ
أو عجلة سيارة .سكين ال يمكن إلسرائيل أن
تمنع اقتناءه وإذا اتخذت قرارا ً بهذا الشأن (ال
يُستغرب أن يصدر عنها) فإنها ال تستطيع أن
تنفذه؛ كما وال يمكن وقف عجالت السيارة التي
تقتحم على الصهاينة طريقهم التي اغتصبوها
في األرض الفلسطينية ،فإسرائيل ال تستطيع
أن تمنع حركة السيارات بشكل مطلق ،كما ال

تستطيع أن تمنع تج ُّول الصهاينة.
 3ـ تفاوت الحالة المعنوية لدى الطرفين،
فالفلسطيني امتلك مناعة ض��د الترهيب
«اإلسرائيلي» حتى بات يهزأ بالسجن أو حتى
القتل ومستع ّد للمواجهة غير عابئ بالتداعيات،
و«اإلسرائيلي» رغم ما يملك من قوة يبدو بأنه
محبَط وأنه انحدر إلى درجة نفسية متردية
وبات يحكمه ُرهاب من الطعن والدهس ووصل
به إلى حد فقدان التوازن واالضطراب العصبي،
ح ّد جعل الجندي الصهيوني يقتل صهيونيا ً
آخر ظنا ً منه بأنه عربي ألن رعبه ألقى على عينه
غشاوة تمنعه من التمييز.
 4ـ حالة العجز التي تتخبط بها القيادات
الفلسطينية في مواجهة الشعب الفلسطيني
الذي فقد الكثير من ثقته بهذه القيادات ،وقرر
شبابه العمل بمبادرات فردية بعيدة عن تلك
القيادات التي تستجيب عند الضغط لهذا النظام
العربي أو ذاك .والكل يعرف كيف تكون نتيجة
الضغط أو االبتزاز .لهذا أعلنت «إسرائيل» ما
يشبه العجز في مواجهة التحرك الفلسطيني
الرفضي ال��ذي تعجز أيضا ً حتى عن وصفه
إرهابا ً وفقا ً لقاموسها.
إلى هذه األسباب الداخلية ال يمكن أن نغيب
أو أن نتجاوز السبب الخارجي ،والمؤثر برأينا،
وهو حالة المنطقة بعد  5سنوات من العدوان
عليها .وهي باتت في مشهد يؤكد فشل مخطط
العدوان األميركي بعد صمود محور المقاومة في
المواجهة الدفاعية التي فرضت عليه وانتقاله
إلى الهجوم التطهيري ضد اإلره��اب وتحقيق
مكاسب هامة في مواجهته أدت إلى اعتراف
المعتدي بالتقدم الميداني لهذا المحور على
خصومه.
فالفلسطيني يدرك جيدا ً أن مسائل اإلقليم
مترابطة متماسكة وش��اء أن يكون حراكه
الرفضي للعدوان داخل فلسطين متكامالً مع
النجاح اإلقليمي المقاوم في التصدّي للعدوان
ذات��ه خ��ارج فلسطين ،نجاح يبدو واضحا ً
ّ
يستدل عليه من جملة تصرفات ومواقف
أو
اتخذتها منظومة العدوان ،بشكل جماعي أو
فردي ،نذكر منها بشكل خاص:
ـ عسكرياً :إقرار القيادة العسكرية األميركية،

وعلى لسان رئيس األرك��ان ،بأن كفة الجيش
العربي ال��س��وري بقيادة الرئيس األس��د هي
الراجحة في الميدان.
ـ سياسياً :رضوخ أميركا وعمالئها وأتباعها
من الذين حضروا في مؤتمر فيينا وقبولهم
ب��أن يكون أي ح��ل ف��ي س��وري��ة مستندا ً إلى
إبقاء سورية موحدة ودولة علمانية؛ ما يعني
تسليمهم بسقوط مشروع تقسيم المنطقة،
ومنها سورية وسقوط مشروع إقامة الدويالت
الطائفية المذهبية ونشر الفكر التكفيري.
لقد انطلق الرفض الفلسطيني في الشارع
المقدسي ثم تع ّمم على مدن فلسطينية أخرى
مشجعا ً بالمشهد اإلقليمي ـــــ الدولي الجديد
وانطلق الثائر الفلسطيني مدركا ً بأن ما يحققه
المقاومون في الخارج هو في خدمة المواجهة
ض��د إس��رائ��ي��ل ف��ي ال���داخ���ل ،ول��ذل��ك انطلق
بمعنويات عالية شحنها مما تحقق أيضا ً في
هذا المجال ،ولذلك ال نوافق مطلقا ً على وصف
الحراك الرفضي الصاخب الذي حار الناس في
تسميته بين ه ّبة أو انتفاضة ،ال نوافق على
اعتباره بأنه نتيجة إحباط ويأس ،بل إننا نراه
نتيجة فائض من اإلحساس بالقوة المعنوية
والثقة بالنفس والثقة بالمحيط اإلقليمي
العربي واإلسالمي الذي يمثله محور المقاومة
الذي يحقق االنتصارات.
وعلى هذا األساس يتأكد مرة أخرى االرتباط
والتفاعل بين ما يجري في فلسطين وما يجري
خارجها ،فالصراع واحد مهما تعدّدت جبهاته
وتوزعت محاور القتال فيه ،وأن انتصارا ً على
جبهة هنا يؤثر ويجب أن يُستثمر على جبهة
هناك ويكفي أن نذ ّكر بأن  40سنة من االحتالل
«اإلسرائيلي» لألقصى لم تتجرأ فيها إسرائيل
على طرح مشروعها لألقصى بالتقسيم المكاني
والزمانيتمهيدا ًلهدمه،لكنانشغالأربعسنوات
عنها جعلتها وبوقاحة كلية تطرح مشروعها
الذي لم يوقفه قانون أو ضغط خارجي بل أوقفه
سكين وعجلة استعملهما فلسطيني ثائر في
ودب الرعب
القدس ومحيطها ،فتأ ّلم الصهيوني ّ
في داخله فج ّمد مشروعه.

العميد د .أمين محمد حطيط

خالله القيادات العسكرية واألمنية
والسياسية اللبنانية وق��ي��ادات
منظمة التحرير الفلسطينية في
سفارة فلسطين في بيروت .ولفتت
م��ص��ادر فلسطينية لـ«المركزية»
إلى «أنّ األحمد شدّد خالل لقاءاته
مع القيادات الفتحاوية على أهمية
تحصين مخيم عين الحلوة وضرورة
ق��ي��ام األم���ن ال��وط��ن��ي الفلسطيني
بمهامه األمنية في حماية المخيم
وتفعيل دور القوة األمنية المشتركة
لمواجهة المخاطر المحدقة بالمخيم
من أجل منع تمدّد القوى اإلرهابية
في المخيم ،والعمل قدر اإلمكان على
تحجيمها» ،مؤكدة «أنّ األحمد أعطى
األوام����ر ب��ض��رورة ت��دري��ب ضباط
وعناصر األمن الوطني الفلسطيني
في مخيم عين الحلوة وتأهيل مَن
يجب تأهيله وزي���ادة عديد القوة
األمنية المشتركة لتكون على أهبّة
االستعداد إلحكام القبضة على قرار
مخيم عين الحلوة».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواسطة الظرف المختوم
لتلزيم تقديم وتركيب آالت مخبرية ومواد
كيميائية لزوم مختبر الصحة الحيوانية
في محطة تل العمارة
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2015/12/1
فعلى م��ن يهمه األم���ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخ عنه
في محطة تل العمارة -رياق -البقاع لدى
قسم المناقصات وفي محطة الفنار -جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون الف ليرة
لبنانية.
ت��رس��ل ال��ع��روض م��ب��اش��رة باليد الى
إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة -ري��اق -البقاع خالل ال��دوام
ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن ت��ص��ل ال��ع��روض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  2تشرين الثاني 2015
المدير العام باإلنابة
م .علي شحاده
التكليف
2057
يعلن محافظ البقاع القائم بأعمال بلدية
المريجات ،عن رغبته إجراء مباراة لوظيفة
كاتب وامين صندوق في بلدية المريجات-
قضاء زح��ل��ة( ،م��رك��زان ش��اغ��ران) ،على
الراغبين ب��اإلش��ت��راك ف��ي المبارة تقديم
طلبات الترشح في محافظة البقاع -سراي
زحلة ،ابتداء من نهار الخميس الواقع فيه
 2015-11-5ولغاية 2015-11-20
ضمن ال��داوم الرسمي .يمكن اإلط�لاع على
الشروط والمستندات المطلوبة لإلشتراك
بالمباراة ،من مركز البلدية ،أو من محافظة
البقاع -سراي زحلة.
تعلن بلدية مجدل عنجر أنها قررت إجراء
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم
لتلزيم جمع ونقل النفايات للعام  2016فمن
يرغب االشتراك في هذه المناقصات االطالع
على دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية في مركز بلدية مجدل عنجر ضمن
اوقات الدوام الرسمي .تفتح العروض في
الساعة العاشرة من يوم االثنين الواقع في
 2015/11/23على ان تصل العروض الى
مركز البلدية قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للمناقصة
اي يوم السبت الواقع في 2015/11/21
رئيس بلدية مجدل عنجر
سامي ابراهيم العجمي

