6

السنة السابعة  /اجلمعة  6 /تشرين الثاني  / 2015العــدد 1926
Seventh year / Friday / 6 November 2015 / Issue No. 1926

حمليات  /تتمات

«القومي» ّ
جرو�س �شهيد ًا:
يزف الرفيق البطل خليل ّ
حربنا م�ستم ّرة للق�ضاء على الإرهاب والتطرف القربي� :سورية ت�شهد مخا�ض والدة العالم الجديد
ورو�سيا �ستحارب الإرهاب حتى النهاية

�سي�ستمر بنهجه وهو الوجه «الداع�شي» للمنطقة
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ �أردوغان
ّ

ّ
زف الحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
ف��ي ال��وط��ن وع��ب��ر ال��ح��دود خبر
ارتقاء الرفيق البطل خليل أدهم
ج ّروس شهيدا ً أثناء تأديته واجبه
القومي.
وال��رف��ي��ق ال��ب��ط��ل م��ن م��وال��ي��د
القص ْير ـ حمص .1983/5/25
ان���ت���م���ى ال������ى ال����ح����زب ف��ي
 ،2015/8/6وق���ات���ل ضمن
ت��ش��ك��ي�لات ن��س��ور ال��زوب��ع��ة في
العديد من المواقع في مواجهة
اإلره��اب والتطرف ،وك��ان مقداما ً
وشجاعا ً ومثاال ً للقومي االجتماعي
المتلزم والمناقبي.
استشهد في معركة التصدّي
للمجموعات اإلرهابية المتطرفة
في منطقة مهين ـ حمص بتاريخ 4
تشرين الثاني .2015
إنّ ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي إذ يحيّي بطولة وإقدام
الرفيق الشهيد خليل ج��� ّروس،
يؤكد اعتزازه بشهدائه األبطال،
ويعتبر أنّ الشهادة خيار األقوياء
ف��ي ن��ف��وس��ه��م وإي��م��ان��ه��م ال��ذي��ن
يرتقون على طريق الحياة ،ألنّ
حربنا كجنود نهضة ه��ي حرب
على ك ّل الجبهات في سبيل ع ّزة
األمة وكرامتها ووحدتها.
المضي
وي��ش�دّد الحزب على
ّ
في مسيرة النضال والصراع ،مهما
غلت التضحيات ،ومهما كان حجم
الصعوبات والتحديات ،ألننا لسنا
بمتراجعين عن غاياتنا السامية،
ج��ن��ب �ا ً إل����ى ج��ن��ب م���ع ال��ج��ي��ش
السوري ومع ك ّل قوى المقاومة في

حاوره سعدالله الخليل

ي���دوم ه��ذا ال���واق���ع» ،م��ش��ي��را ً إلى
ضربات القوات الروسية لمنطقة
تدمر وهي رسالة لهم».

رأى رئيس لجنة اإلدارة المحلية
والخدمات عضو مجلس الشعب
السوري الدكتور صفوان القربي
«أنّ ما بعد فيينا والحوار المفتوح
بين ال��روس واألت���راك ،بما فيه من
ّ
شق اقتصادي قائم على العالقات
االقتصادية المشتركة ،سيشكل
عامل ضغط على الدول التي تسير
في الحرب على سورية».
وخالل حوار مشترك بين صحيفة
«ال��ب��ن��اء» وشبكة «ت���وب ن��ي��وز»،
لفت القربي إلى «التعاون الدولي
الضاغط لمحاولة عقلنة وترشيد
األداء ال��ت��رك��ي ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات
وذهاب أردوغان نحو أقصى درجات
التطرف».

االقتصاد والمواطن
والفساد

ابتزاز األتراك

بالدنا ،حتى تحقيق االنتصار الذي
ال مف ّر منه ،انتصار األمة على قوى
الطغيان واالستعمار والقضاء على
اإلرهاب والتط ّرف.
ه��ذا ويشيّع الشهيد ف��ي مأتم

ح��زب��ي وشعبي ف��ي كنيسة مار
الياس للروم الكاثوليك في مدينة
القص ْير ،عند الساعة الواحدة ظهر
يوم الجمعة الواقع فيه  6تشرين
الثاني  .2015والبقاء لالمة.

االئتالف المعار�ض ( ...تتمة �ص)1
ت�ح��ري��ر ح�ل��ب أول ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ج�غ��راف�ي��ة ،في
خ��ري�ط��ة ال �ح��رب ال �س��وري��ة ،ف�ق��د نقلت وسائل
اإلع �ل�ام اإلي��ران �ي��ة ع��ن ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��دس في
الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قوله
أثناء تفقده وح��دات قتالية في الجبهات قوله:
إنّ حسم حلب ص��ار راه�ن�ا ً وأن��ه سيكون بداية
النصر وإنّ ق��رار الحسم ا ُت�خ��ذ مهما كلّف من
شهداء .والالفت أنّ اإلع�لام اإليراني الذي نقل
الخبر أشار إلى كالم سليماني عن القرار المتخذ
أن��ه يقصد أنّ المرشد السيد علي خامنئي قد
وجه بتعبئة القدرات الالزمة للفوز في الحرب
ّ
على اإلرهاب ،وأنّ حلب ستكون البداية.
ت�ف�ك��ك االئ �ت�ل�اف وارت �ب��اك��ه وف �ق��دان��ه الرؤية
والخطة ،من جهة ،وتضعضع «جبهة النصرة»
ال �ت��ي ب�ن��ت ك� � ّل تشكيلها األم �ن��ي ع�ل��ى فرضية
ال��رع��اي��ة ال �ت��رك �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة «اإلسرائيلية»،
وفوجئت باالنهيارات السياسية بعد فيينا من
ج�ه��ة م�ق��اب�ل��ة ،دف�ع��ا تنظيم «داع���ش» للتصرف
بسرعة اللتهام ما تبقى من تشكيالت ومناطق
عسكرية محسوبة على االئ�ت�لاف و«النصرة»
بغير طريق ال �غ��زوات ،حيث يضطر المقاتلون
للمشاركة ف��ي ال�م��واج�ه��ة ،بينما عين «داع��ش»
عليهم لض ّمهم إلى صفوف التنظيم والتح ّول قوة
وحيدة تخوض الحرب على جبهاتها المختلفة.
وفي هذا السياق كانت العملية النوعية لـ«داعش»
في عرسال باستهداف هيئة العلماء المسلمين،
التي تشكل ما يعادل مجلسا ً شرعيا ً أو فقهيا ً
لـ«جبهة النصرة».

هل تنعقد الجلسة التشريعية؟

يبقى أي كالم في انعقاد الجلسة التشريعية أو
تطييرها في إطار التكهنات .ويلعب رئيس المجلس
النيابي نبيه بري الذي حدد موعد الجلسة العامة،
بعد أن وافقت هيئة مكتب المجلس على جدول األعمال
المؤلف من  38بنداً ،لعبة األمر الواقع على قاعدة أن
الضرورات تبيح المحظورات ،إلح��راج كل األط��راف
ودفع األم��ور إلى عنق الزجاجة .وإذا كانت األجواء
تشير إل��ى «أن الجلسة ستعقد في موعدها صباح
الخميس المقبل ،فهل سيغطي تيار المستقبل عبر
نوابه المستقلين المسيحيين ميثاقية الجلسة بعد
أن تبيّن أن عدم توفر الميثاقية التامة سيؤدي إلى
تعطيل عمل المجلس؟ وبما أن المصلحة الوطنية
تقضي أن يُعقد مجلس النواب ،فهل ت ّتجه البالد نحو
العمل بالميثاقية الملطفة؟
وم��ن المبكر الجزم بذهاب رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون إلى الجلسة من عدمه
على ضوء األج��واء التي تتحدّث عن أن العالقة بين
الطرفين على درجة عالية من التعقيد ،وهل الجنرال
عون المطعون ،كما تقول مصادره ،في أكثر من ملف
يقبل أن يذهب إلى تشريع الضرورة مقابل لعبة أثمان
متبادلة وم��ا يمكن أن يُعطى ل��ه؟ وه��ل حشر حزب
«القوات» التيار الوطني الحر واألطراف األخرى عندما
وضع سقف قانون االنتخاب لتشريع الضرورة؟

كنعان في معراب
لتنسيق المواقف

وف��ي إط��ار تنسيق المواقف من حضور الجلسة
التشريعية المرتقبة ،زار مساء أمس أمين سر تكتل
التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان موفدا ً من
العماد ع��ون ،معراب للقاء رئيس ح��زب «ال��ق��وات»
سمير جعجع « .وقال كنعان« :نحن بانتظار التعاطي
ب��ال��ض��رورات الوطنية وف��ق�ا ً لما تقتضيه الشراكة
الوطنية واألصول من اتفاق وتعاون ،وإال ستختلف
األمور تماماً».
ورج��ح��ت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن يحضر
ّ
الوطني ال��ح��ر الجلسة ال��ت��ي على ج��دول أعمالها
موضوعا استعادة الجنسية وأم��وال البلديات لقاء
مخرج «دبلوماسي» يت ّم التداول به يقوم على «تلقي
ع��ون وع��دا ً أن يوضع قانون االنتخاب على جدول
أعمال الجلسة المقبلة».
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن
ال��ق��رار النهائي سيتخذ عشية الجلسة على ضوء
االت��ص��االت التي ستنشط مطلع األسبوع المقبل»،
مؤكدة أن «التيار الوطني يُص ّر على إدراج القوانين
المتعلقة بإعادة تكوين السلطة على جدول األعمال»،
مشيرة إلى «أن قانو َني استعادة الجنسية وقانون

االنتخاب متالزمان وال رجوع عن ذلك ،ولن نسمح
ألحد بابتزازنا».

حزب الله  -المستقبل الستكمال
الحوار

وتعقد جلسة ح��وار جديدة بين تيار المستقبل
وحزب الله الخميس المقبل في عين التينة ،الستكمال
النقاش في تطبيق الخطة األمنية في البقاع الشمالي،
وتفعيل أداء الحكومة ومجلس النواب ،بحسب ما
أكد النائب سمير الجسر لـ«البناء» ،مشيرا ً إلى «أن
الطرفان يؤيّدان ضرورة تفعيل الحكومة وإعادة فتح
المجلس النيابي وهذا سيكون محور البحث في جلسة
الخميس التي تسبق الجلسة التشريعية التي دعا
إليها الرئيس بري» .وأشار الجسر إلى «أن الميثاقية
ستتوفر للجلسة العامة» ،مضيفا ً أن «االتصاالت
مستمرة مع القوات اللبنانية لحضور الجلسة التي
يصب انعقادها في خدمة المصلحة الوطنية» ،الفتا ً
ّ
إلى «أن��ه ال يمكن إدراج قانون االنتخابات من دون
توافق سياسي مسبق على القانون».
وأش��ار الجسر إلى اجتماع سيُعقد في اليرزة في
الساعات المقبلة بين وزي��ر الدفاع الوطني سمير
مقبل وق��ائ��د الجيش العماد ج��ان قهوجي ووزراء
الداخلية نهاد المشنوق ،والصناعة حسين الحاج
حسن ،والمال علي حسن خليل ،ل��ـ«دراس��ة تطبيق
الخطة األمنية بشكل عملي ،واستعراض األمور وأين
يكمن الخلل وما هي المعوقات التي تحول دون تنفيذ
الخطة ،ال سيما أن الوضع األمني في البقاع في الفترة
األخيرة كان نافرا ً جداً».

قاسم :خالفنا و«المستقبل» سياسي

وأوضح نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم في مداخلة خ�لال اجتماع «المجلس األعلى
للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب» «أننا اتفقنا
في لبنان على ح��وار بين ح��زب الله و«المستقبل»
وال زال مستمرا ً ولو ح َّقق الحد األدن��ى وهو تخفيف
االحتقان» ،آمالً أن يُح ِّقق أكثر من ذلك «ولكن خالفنا
معهم سياسي حول كيفية إدارة البلد ،والمواقف مما
يحيط بنا ،ومدى السير في مشروع المقاومة ودعمه،
ً
خالفا مذهبيا ً على اإلطالق ولن يكون
ولم يكن يومًا
كذلك في المستقبل ،إذ ال محل للخالف المذهبي ال
معهم وال مع غيرهم من وجهة نظرنا».

انفجار يه ّز عرسال
بدراجة ّ
مفخخة

أمنياً ،عادت عرسال إلى الواجهة من بوابة تصفية
الحسابات بين تنظيمي «داع��ش» و«النصرة» ،فقد
سقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار ه ّز عرسال
استهدف اجتماعا ً لما يُس ّمى «هيئة علماء القلمون»
التابعة لـ«جبهة النصرة» اإلرهابية في محلة السبيل
في البلدة ،من بينهم رئيس «الهيئة» عثمان منصور،
وجميعهم من التابعية السورية.
وأش���ارت معلومات «ال��ب��ن��اء» إل��ى أن «االنفجار
حصل في لحظة اجتماع لقادة النصرة العسكريين
الميدانيين مع أعضاء من الهيئة الشرعية برئاسة
رئيسها في القلمون المدعو الشيخ عثمان منصور» ،ما
أدى إلى مقتل ثمانية من قادة «الهيئة».
وأك����دت م��ص��ادر م��ن داخ���ل ع��رس��ال ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
«أن االنفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت على
دراجة نارية نوع  partaركنها شخص واستهدفت
االجتماع وت ّم تفجيرها السلكيا ً عن بعد ،ولفتت إلى أن
المستهدَف من العملية مسؤول كبير في النصرة يُدعى
«أبو شامل» والذي قتل فورا ً مع اثنين من معاونيه
وأصيب أربعة آخرون بجراح خطرة ،وأشارت إلى أن
«موجة تصفيات تقودها مجموعة خاصة من داعش
ضد جماعة النصرة الذين كانوا قد بايعوا داعش
وعادوا عن بيعتهم» ،وأوضحت المصادر أن «المبنى
يتخذ منه قادة النصرة مكانا ً الجتماعاتهم الدورية
والطارئة».
ومن جهة أخرى قالت مصادر عسكرية لـ«البناء» إن
«الهيئة المستهدَفة هي الهيئة الشرعية لجبهة النصرة
وتؤمن لها الغطاء واالرتباط مع الشارع المدني ومع
مخيمات الالجئين السوريين في لبنان ،وصلة الوصل
في عملية التفاوض بملف العسكريين المخطوفين ،كما
تشكل الرافعة المدنية لجبهة النصرة في المنطقة».
وأوضحت المصادر أن «داع��ش هو المسؤول عن
تنفيذ العملية ويأتي ضمن الصراع على النفوذ في
المنطقة بين تنظيمَي «داعش» و«النصرة» ،وأوضحت
أن «التفجير لن يغيّر المعادلة في ما يتعلق بملف
العسكريين ألن كل ما تطلبه النصرة يتحقق من خالل
الضغط على الحكومة بأهالي العسكريين وبالتالي
ليس لديها مصلحة بإنهاء الملف».

ورأى ال���ق���رب���ي «أنّ ن��ت��ائ��ج
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��رك��ي��ة ،وإن بدت
مفاجئة للجميع ،ج���اءت نتيجة
إبطال الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان مفاعيل الفترة السابقة،
وخصوصا ً ما تال الجولة األول��ى
من االنتخابات ،حيث دعا أردوغان
إلى هذه االنتخابات على أمل تغيير
المشهد ونجح».
وأض��اف« :األداء والنتيجة كان
لهما مب ّرر واأله��م أنّ الجو األمني
الملتبس في تركيا ،والتضييق على
األحزاب المعارضة ،التي ،ولألسف،
ل��م تكن تملك الحرية واإلمكانية
لإلقناع بإمكانية ملء ف��راغ حزب
الحرية والعدالة».
ول��ف��ت إل���ى «أنّ النقطة األه��� ّم
ف��ي المشهد ال��ت��رك��ي ه��ي اب��ت��زاز
أردوغان لناخبيه وللشعب التركي
والتهديد بالفوضى األمنية التي
ب��دت ال��ع��ن��وان األس��اس��ي للحملة
االنتخابية ألردوغ��ان عبر الوعود
باألمان والرفاه والتلويح بأنّ عدم
االستقرار السياسي سيؤدي إلى
ضياع الهوية االقتصادية التركية،
وهو ما خلق لدى األت��راك نوعا ً من
ال��رع��ب حصد أردوغ����ان نتائجه
في االنتخابات وتمكن من ابتزاز
المواطنين األتراك باألمن ،باإلضافة
إل��ى االب��ت��زاز المالي ،عبر التدخل
السعودي السخي والتضييق على
اإلعالم» .وأضاف« :حكومة العدالة
والتنمية صاحبة سجل أس��ود في
التضييق على اإلعالم حيث استفاد
أردوغان من وجود حزبه السياسي
على رأس الحكومة التركية لتوظيف
اإلع�ل�ام لصالحه عبر التخويف
السياسي للشعب التركي والتلويح
لهم بمستقبل زاهر ،وبأنه الضامن
ل��ه��ذا االس��ت��ق��رار وه���ذا شكل نقطة
مه ّمة».

عنجهية أردوغان
مستمرة

وحول مستقبل السلوك السياسي
لـ«العدالة والتنمية» ،أكد القربي «أنّ
أردوغان سيستمر بنهجه المعروف
بعنجهية وأن��ان��ي��ة» .وق���ال« :من
المتوقع أن ال يجد أح��دا ً من شعبه
يقدم له ال��ودّ ،وبالذات من األك��راد
رغ��م أن��ه استطاع أن يأخذ حصة
م��ن القوميين األك���راد والقوميين
األت���راك ،إذ ب��رز أكثر ت��ش �دّدا ً منهم
واستقطب الكثير م��ن فعالياتهم
ورم��وزه��م السياسية إل��ى جانب
جماهير حزبه .وهذا يكشف عملية
ال��م��ن��اورة والخبث ال��ت��ي مارسها
أردوغ��ان» .ولفت إلى «أنّ العنوان
األول لسياسة أردوغ��ان هو تعديل
الدستور التركي حيث سيتمكن من
استقطاب أص��وات من البرلمانين
المعارضين إلى جانب حزبه لتنفيذ
مخططه» ،واصفا ً أردوغان بـ«الوجه
ال��داع��ش��ي للمنطقة» واإلخ����وان
المسلمين بـ«الوجه األكثر قسوة
واألكثر ظلما ً وت��ش�دّدا ً من بين ك ّل
األحزاب التي تحمل الفكر اإلسالمي
الدموي والمتطرف».

الحوار حول سورية
مفتوح

في الملف السوري ،لفت القربي
إلى «حساسية ما بعد فيينا والحوار
المفتوح بين ال��روس واألت��راك بما
فيه من ش� ّ
�ق اقتصادي قائم على
العالقات االقتصادية المشتركة

القربي متحدثا ً إلى الزميل الخليل

الت�سوية ال�سيا�سية التي يعمل عليها الرو�س
مع ال�سوريين وا�ضحة المعالم ب�أن ال مكان للإرهاب
وال حوار مع الإرهابيين وال وقف لإطالق النار معهم
والتي تتجاوز مئة مليار دوالر»،
م��ش��ي��را ً إل��ى «م��ا بين اإليرانيين
واألت��راك والتلويح الخفي بإيقاف
أو تجميد ج��زء م��ن ه��ذه التعاون
االقتصادي».
وأش���ار إل��ى «ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
الضاغط لمحاولة عقلنة أو ترشيد
أداء تركيا بعد أن وصل إلى أقصى
درج����ات ال��ت��ط��رف ،وأنّ ال���روس
واإلي��ران��ي��ي��ن م��ا زال���وا مجتمعين
يحاولون تليين الموقف التركي
وإعطاءه قسما ً من العقالنية وهذا ما
ال يخفى على أحد».
وتطرق القربي إلى الهجوم في
ريف حلب« ،برعاية وترتيب غرفة
عمليات في تركيا» ،وقال« :ألول مرة
نجد تنظيمات جبهة النصرة وداعش
موحد؟
وأحرار الشام يعملون بأداء
ّ
إنها رسالة وق��د وصلت للجميع،
لذا يحاول الروس تداركها بإرسال
رسالة مضادة بأنّ هذا العمل ليس
في طريق واحد».
وأض��اف« :األداء اإلرهابي الذي
تنسقه تركيا سيقابله ردّ ،وإنّ
رعاية اإلره��اب طريق باتجاهين.
إنّ األداء الواقعي األمني في تركيا
مضطرب جدا ً والحرب معلنة ،رغم
ك ّل محاوالت تبريدها ما بين حزب
العمال الكردي والجيش التركي،
إضافة إل��ى أنّ الوضع األمني في
تركيا خطير ب��ك� ّل معنى الكلمة
ف��ي ال��ج��ن��وب وع��ل��ى ال��ح��دود مع
سورية».
ول��ف��ت ال��ق��رب��ي إل��ى «التنسيق
الميداني برعاية تركية بشكل علني
وم�� ّد المعارضة بالسالح وال��ذي
سيكون محط حوار قوي وساخن ما
بين الروس واألتراك حيث سيتوقف
ال���روس عند أي ت��ط��ور ن��وع��ي في
تسليح المعارضة على الحدود
السورية ،وإنّ الخطوة الروسية
بضرب اإلره��اب في ريف القنيطرة
رسالة للكيان اإلسرائيلي ،رسالة
مفادها أنّ ال���روس ق���ادرون على
ضرب أي موقع».
وأوض���ح «أنّ ل��ق��اء فيينا رسم
مسارا ً جديدا ً يجب التوقف عنده
ٍّ
بتأن ،كخطوة طوت صفحة جنيف
 1وأسست لفيننا جديد ،بوجود
النفس الروسي وحضوره القوي،
رغم وجود بعض النقاط الضبابية.
ال��ج��ان��ب��ان ال���روس���ي واألم��ي��رك��ي
يعطيان رس��ائ��ل واض��ح��ة ،ولع ّل
حضور المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا في المؤتمر
الصحافي للوزيرين ج��ون كيري
وسيرغي الفروف دليل على تناغم
ج��ي��د ،رغ��م بعض االخ��ت�لاف��ات».
وأض��اف« :إنّ وجود دي ميستورا
تقوية للحضور األممي وال تزال هناك
نقاط عالقة ،وبالذات مع األت��راك
والسعوديين ،وبتكرارهم عبارة ال
ح ّل سياسيا ً بوجود األسد والذي ال
يتعدى حدود التصريحات» .وأكد
القربي «أنّ جبهة النصرة وداعش
وب��ق��ي��ة ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة،

شركات أمنية ُتدار من الخلف بقرار
أميركي وعندما ي��ص��در ق���رار من
األميركي ،على الجميع ان يصمت».
ورأى ال��ق��رب��ي «أنّ ال��م��س��ار
السياسي يشهد مخاضا ً عسيرا ً وال
يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها ،بل
بشكل تدريجي وه��ادئ والعنوان
األساسي له محاربة اإلرهاب ،وهو
م��ا وصلنا إل��ي��ه ،ول��و نظرياً ،كما
ال��روس وتركيا ،وه��ي نقطة مهمة
بتحديد المجموعات اإلره��اب��ي��ة
والتركيز على الجماعات القابلة
للتعاون والبعيدة عن الجماعات
اإلسالمية» .وقال« :يبدو أنّ التركيز
الروسي اآلن هو على األك��راد ليت ّم
التناغم وه��و م��ا يثير حساسية
أميركا وتركيا .هناك أط��راف مثل
«ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» يتم تجهيزها،
إض��اف��ة إل��ى ُمكونات أخ��رى وفق
التناغم الروسي ـ األميركي ستبدأ
عملية باتجاه الرقة».
ولفت القربي إل��ى «أنّ الشيء
ال��ذي سيأخذ بالقوة هو الحضور
الروسي في المنطقة وهو المحرك
ل��ك� ّل األداء وع��ل��ى الجميع إع��ادة
نظرتهم إلى المنطقة حيث سيتابع
الروسي المعركة ض ّد اإلرهاب حتى
النهاية».
وتابع« :ال��دور القيادي لروسيا
واض���ح ج���داً ،رغ��م ع��دم إمكانية
إغفال دور إيران وأبطال حزب الله.
إنّ ذكاء الروس وتنسيقهم المطلق
واض����ح وه���م ي���ري���دون م��س��اع��دة
اآلخرين لاللتفاف وموسكو تم ّد اليد
إلى التركي والسعودي لتخرجهما
من المستنقع واالس��ت��دارة وحفظ
ماء الوجه .الواقع السوري جزء من
مشهد إقليمي ودول��ي يخفي خلفه
أزم���ات وح��روب �ا ً اقتصادية باتت
على طاولة البحث حيث بات صوت
الحرب على اإلرهاب صارخاً .هناك
ص��راع وترتيب للواقع اإلقليمي
وال���دول���ي ون��ق��ط��ة األل���م حصلت
ل�لأس��ف ع��ل��ى األرض ال��س��وري��ة
التي باتت تشهد مخاض العالم
الجديد .الجميع يريد نهاية قريبة،
والسياسة تحتاج إلى وقت وزمن
وترتيب لألوراق وال ب ّد من الصبر
قليالً».

الطائرة الروسية

وت��ط��رق القربي إل��ى موضوع
س��ق��وط ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة في
س��ي��ن��اء ،ورأى «أنّ ه��ن��اك عمالً
غير ع���ادي أدى إل��ى سقوطها».
وقال« :النفي المطلق منذ البداية
وبيان داعش يدفعان إلى تصديق
فرضية استهدافها من قبل التنظيم.
م��ا ج��رى يجب أن ي��ك��ون رسالة
للمص ّرين :كفاكم ت���ردّدا ً وبطئا ً
في تحويل المسار وإنّ اإلره��اب
عنوان أساسي لضرب المنطقة،
واالبتزاز المالي السعودي لمصر
التي تعاني م��ن مصاعب مالية
يجب أال يغير البوصلة ويمنع
التنسيق السياسي مع روسيا ألنّ

مجلس الشعب
واالنتخابات

أكد القربي «أنّ مجلس الشعب
السوري مفتوح على ك ّل االحتماالت،
سواء االنتخابات المبكرة أو التمديد
للمجلس القائم أو إجراء االنتخابات
ف��ي موعدها ف��ي الربيع المقبل».
وق���ال« :ال��دول��ة ال��س��وري��ة جاهزة
لك ّل االحتماالت والوعي المطلق لم
يعد خافيا ً على أحد ب��أنّ ما جرى
في سورية مطب لك ّل الفرقاء وإنّ
المعارضة ،بك ّل أطيافها ،أصبحت
على درجة من القناعة بأنها أصبحت
ملعبا ً لك ّل القوى الدولية».
وأض��اف« :التسوية السياسية
التي تحصل وال��ت��ي يعمل عليها
ال����روس م��ع ال��س��وري��ي��ن واض��ح��ة
المعالم ،ب��أن ال م��ك��ان ل�لإره��اب،
وال ح��وار مع اإلرهابيين وال وقف
إلط�لاق النار معهم ،بل مع ك ّل من
يبدي حسن النية وأنه جاهز لقتال
داعش والنصرة مع الدولة السورية
وال��روس ويقدم مبادرة حسن نية
ويريد تحسين واقعه مع سورية».
واعتبر «أنّ ما حصل من اختراق
للتسويات في مناطق عدة آخرها في
مهين والقريتين ومبايعتها لتنظيم
داع����ش ه��و إخ��ض��اع واس��ت��س�لام
لواقع أليم في مسعى لتحافظ تلك
الجماعات على مكتسباتها مسايرة
داع��ش ال��ذي سحق المنطقة ولن

�ستبقى «الميادين» ( ...تتمة �ص)1
ولفت إلى أنّ «»عربسات» ليست دولة وال حكومة ،وحين تتحدّث أننا
تجاوزنا الميثاق ،نقول إنّ عددا ً من القنوات تخطت الميثاق ولم يُتخذ
ضدّها أيّ إجراء» ،الفتا ً إلى أنّ «األمر يتجاوز الميادين ليطاول الحريات
اإلعالمية في لبنان وفي الشرق».
وأكد أنّ «القناة ستعلن في مؤتمر الخطوات التي ستتخذها ،وشاشة
الميادين سيشاهدها الجميع أينما كانوا».
إنّ القبول بكشف الزميلة «الميادين» ومن ثم إغالقها سيكون بمثابة
انتحار لقطاع اإلعالم اللبناني ،ألنّ الهدف األساسي من هذه الممارسات
ليس سوى استهداف لحرية وسائل اإلعالم بسبب تناولها قضايا معينة،
وقد نجد مقاالت تتض ّمن وقائع وتعليقات مماثلة لها في وسائل وصحف
معينة بصيغة أخرى ...وتصفية الحسابات معها واالنتقام منها أو افتعال
نزاعـات حولهـا ،بـل وأحيـانـا ً إثـارة ضجـة مقصـودة.
إنّ سكوت الجسم اإلعالمي والوطنيين في لبنان والعالم العربي عن
محاوالت إغالق قناة «الميادين» ،سيساعد المتطرفين واإلرهابيين الذين
تدعمهم السعودية وقطر ،على إغالق نوافذ النور والتنوير والحداثة
والحقيقة أمام مواطنينا ،فهل نقبل أن تك ّمم أفواهنا وتغلق عيوننا وتس ّد
آذاننا أمام هذه الهجمة غير األخالقية للسعودية على هذه القناة الحرة؟
«الميادين» ...العين التي ستبقى تقاوم مخارز مملكة السواد.

«البناء»

�إعالنات ر�سمية

ب�شار الأ�سد( ...تتمة �ص)1
ف��ي ن�ي�ك��اراغ��وا ،خ�ص��وص�ا ً بعد ت �ك��رار التجربة
بطريقة أخ��رى في اليمن بتولي منصور هادي،
نائب علي عبد الله صالح ،الرئاسة والترشح لها
في انتخابات التزكية.
 ف��ي س��وري��ة األم ��ر يختلف ك �ث �ي��راً ،ويعرفاألميركيون هذا جيداً ،لكن ال خيار أمامهم سوى
ال �م �ح��اول��ة وال� ��ره� ��ان ،ف �ف��ي س��وري��ة م�ه�م��ا لعب
األميركيون لعبة األسماء فال وجود لقوة سياسية
شعبية حقيقية شاركت في الحرب على اإلرهاب
يمكن أن تتشارك معهم في المعركة االنتخابية،
ووح ��ده ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د رم��ز ه��ذه الحرب
ورم��ز النصر الالحق فيها .وف��ي سورية ك� ّل من
يدعمه المدعومون من الخليج ساقط في نظر شعبه
ولو م ّولوا إعمار سورية على يديه .وفي سورية ال

العدو واحد واإلرهاب يضرب في ك ّل
البلدان ،وإن اختلفت التسميات».
وأش���ار إل��ى «أنّ مسار الطائرة
ال��روس��ي��ة م��ن ف��وق سيناء سمح
لتنظيم داع���ش بترصدها ودف��ع
شركات الطيران إلى تغيير مساراتها
من دون المرور فوق سيناء حيث
دف��ع ال��روس والسياحة المصرية
الثمن ،إضافة إلى الثمن األمني».

وف��ي ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي ،رأى
القربي «أنّ تأخير المصادقة على
ال��م��وازن��ة ال��س��وري��ة ل��ع��ام 2011
خ��روج عن الدستور ،ربما تب ّرره
الظروف الضاغطة واألوضاع التي
مرت بها سورية كمرحلة استثنائية
وغير مسبوقة ال تمنع من التدقيق
بها ومناقشة ك�� ّل وزارة ونسبة
إنفاقها لألموال».
وحول اعتمادات مشروع موازنة
عام  2016والبالغة  1980مليار
ليرة ب��زي��ادة مقدارها  426مليار
ليرة ،أوضح «أنّ الرقم في الموازنة
هي عنوان ألداء ،وتحليل الرقم هو
تحليل لألداء».
وعن انخفاض قيمة العملة نظرا ً
الرتفاع أسعار الصرف ،قال القربي:
«عالقة ال��دوالر مع الليرة السورية
عالقة مستجدة ال ب ّ��د أن تأخذها
الحكومة السورية على محمل الجد
وما زالت تأخذ حيزا ً من الجدال في
الشارع السوري .على الحكومة أن
تحاسب من يتحكم برفع األسعار
بحزم وأن تكون أكثر جرأة ألنه يؤثر
على حياة ال��م��واط��ن االقتصادية
ويؤثر على الليرة السورية وهو
أسوأ ممن يقود العمليات العسكرية
ض ّد الدولة السورية».
وتابع« :تجار األزمة يستفحلون
بهذا االتجاه والملف مليء بالسواد
ويشير إلى إدارة ليست على مستوى
المسؤولية ويكشف ع��ن ضعف
لتخطيهالخطوطالحمراء».واستنكر
القربي تصريحات المسؤولين حول
تحسين سعر الصرف وغيرها من
القضايا االقتصادية ،وقال« :عندما
يصدر تصريح عن أي مسؤول وال
يستطيع تنفيذه فهذا مسيء للدولة
على العموم ،وعلى من يتبنى أي
تصريح أن يكون قادرا ً على تنفيذه
وإن لم يستطع فليب ّرر هذا الخلل
وأرى أنّ معظم التصريحات في
الشأن االقتصادي والمالي مرتجلة
وتفتقد إلى المصداقية».
وأش��ار إلى «أنّ مجلس الشعب
جهة تحاسب وتراقب وتنبه وال تملك
آليات لتحسين الواقع المعيشي
والمصاعب االقتصادية والمالية
ال��ت��ي يعيشها مثل أي م��واط��ن».
وقال« :مجلس الشعب يتفهم وضع
المواطن جيدا ً ويدرك سلم أولويات
الحكومة بدعم الجيش السوري وهو
ما يجب أال يفقدها بوصلة وضع
المواطن الفقير واللذين هُ جروا من
منازلهم».
واختتم القربي حواره باإلشارة
إلى «العلنية والوقاحة في الفساد
التي تخطت ك ّل الخطوط الحمراء»،
وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.
قال« :عندما نحاسب تصل للمواطن
الفكرة بأنه يعيش في دول��ة قوية
تحاسب ك ّل من يتعدي وتعاقبه.
الفساد مستشر في مناطق تسيطر
عليها المجموعات اإلرهابية كما في
مناطق تسيطر عليها الدولة».

فرصة للرهان على المال في تغيير جوهري ،حيث
الخيارات وجودية ،كما قالت الحرب للسوريين،
وف��ي سورية ت��دور المواجهة في نهاية المطاف
بين مرشحين لخيارين سياسيّين لن تفيد كثيرا ً
في تمويهها لعبة األسماء واألموال والدعاية ،خيار
خاض الحرب دفاعا ً عن استقالل سورية وقرارها
الوطني ووحدتها وسيادتها وقهر اإلره��اب الذي
استهدفها شعبا ً وأرضا ً وجيشاً ،مقابله مهما كانت
أي خيار اإلرهاب
ال�ت��أوي�لات ،هو خيار ال�ح��ربّ ،
والخليج والغرب ولو لبس ثوب البراءة والسالم.
 الزمن ال��ذي احتاجه شعب نيكاراغوا ليميّزال �م �ش��روع األم �ي��رك��ي ل �ش��ام��ورو ع��ن المشروع
الوطني ألورتيغا لن يحتاجه السوريون.
ناصر قنديل

اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب ع��م��اد ق��اس��م دح��وي��ش بصفته
مشتري بموجب عقد بيع ممسوح من قاسم
محمد دحويش وريا احمد اسماعيل سندي
تمليك بدل ضائع للقسم  6من العقار 731
نبطية التحتا العقارية
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاتن ابراهيم ياسين لموكليها هناء
مختار صبرا وحسين سلمان عياش شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  345دوير وسندي
تمليك للقسم  14من العقار  117دوير
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب احمد ياسين سليمان لموكله
علي عقل زي��ن ال��دي��ن ش��ه��ادات قيد بدل
ضائع للعقارات  58و  339و  343زوطر
الشرقية
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب فايز محمود صالح بصفته من
ورثة محمود حسن صالح لمورثه حسن
صالح جابر ولمورثته رقيه ابراهيم مغربل
شهادتي قيد بدل ضائع للعقار رقم 886
كفرتبنيت
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

