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حمليات  /تتمات

بحث مع الم�س�ؤولين مجاالت التعاون وتفقد كتيبة بالده في الجنوب

وا�شنطن تحاول ( ...تتمة �ص)1

هذه المناطق شمال سورية بمثابة انتهاك للمدى الحيوي
التركي ،وأسمته مجازا ً بمجالها الجوي ،وق ّررت روسيا
قبول التحدّي ،فأصدر الرئيس الروسي فالديمير بوتين
أوام��ره بتجميد العمل باالتفاقات التي تستفيد عبرها
تركيا بمليارات ال��دوالرات من العالقة مع روسيا ،في
مجاالت السياحة والتفاهمات العسكرية ومجالت النفط
والغاز.
ً
عسكريا ب��دأت الطائرات الروسية ليل أم��س غارات
مكثفة على المناطق التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة
التي أرادت تركيا حمايتها ،وهذه المرة خرجت الطائرات
الروسية بجهوزية لحرب مع س�لاح الجو التركي في
حال ّ
تدخله ،والتحدّي أمام تركيا إما أن تعيد ال َك ّرة فتقع
المواجهة وروسيا عازمة ،كما قالت مصادر متعدّدة
ديبلوماسية وإعالمية في موسكو ،أو أن ترتضي األمر
الواقع الذي تفرضه روسيا في الميدان.
التوتر سيتصاعد وفقا ً لمصادر متابعة ،والمسعى
األم��ي��رك��ي ع��بّ��ر ع��ن��ه ب��ي��ان ح��ل��ف األط��ل��س��ي بالدعوة
إل���ى ال��ح��وار وال��ت��ف��اوض ،ال���ذي ل��ن ي��ك��ون ع��ل��ى مجال
ج��وي تركي وال على ق��واع��د االش��ت��ب��اك ،ب��ل على ثالث
قضايا تشغل ب��ال واشنطن وحلفائها بسبب الضغط
ال��روس��ي وه��ي تصنيف التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،بعدما
ربحت موسكو حرب تصنيف «النصرة» وتتابع سائر
التشكيالت المدعومة م��ن واشنطن وحليفيها األبرز
ال��س��ع��ودي��ة وت��رك��ي��ا ،وال��ث��ان��ي ت��ف�� ّرد روس��ي��ا ف��ي رسم
الخارطة العسكرية للحرب في سورية ،وطلب واشنطن
تشكيل مرجعية ت��ش��ت��رك فيها روس��ي��ا م��ع واشنطن
وتركيا وفرنسا وبريطانيا ،من دون السماح لروسيا
بشراكة مماثلة ف��ي رس��م خ��ارط��ة ال��ح��رب ف��ي العراق،
والثالث هو رس��م ح��دود ال��دور اإلي��ران��ي في المنطقة،
خصوصا ً بعد التفاهمات التي سجلت في قمة الرئيس
الروسي مع الزعيم اإليراني السيد علي الخامنئي وما
تض ّمنته من عناوين استراتيجية تطال قطاعات حيوية
كأنابيب النفط والغاز نحو البحر المتوسط ،وتخصيب
اليورانيوم بتقنيات أج��ه��زة ال��ط��رد المركزي وتطوير
مشترك لصناعات األسلحة النوعية.
المواجهة التي تشهدها المنطقة برمزيتها ،هي األخطر
واأله ّم منذ بدء الحرب في سورية وعليها ،وعلى نتائج
هذه المواجهة سيتق ّرر شكل الشرق األوس��ط الجديد،
وترسم فيه حدود موازين القوى لألطراف التي كانت
تتفادى التقابل مباشرة ،وها هي اليوم تجد نفسها في
الخنادق األمامية وجها ً لوجه.
لبنانياً ،بعد يوم من األحالم الباريسية حول حلحلة
حريرية عاد اللبنانيون إلى واقعهم وهم يتخندقون في
المتاريس التي ينقسم العالم وتنقسم المنطقة حولها،
ليكتشفوا أنّ الحلم بعيد ،وربما يكونون قد بالغوا في
التخيّل عندما ظنوا أنّ الرئيس سعد الحريري يملك السير
بمعادلة رئاسية من دون قرار سعودي ،وأنّ المنطقة ال
تزال في المخاض وأنّ عليهم االنتظار وتخفيض سقوف
توقعاتهم ،واالكتفاء بالتهدئة مطلباً ،ينتظرونه من بيانات
الحوار الثنائي لحزب الله وتيار المستقبل ،كلما انعقد.

إسقاط سو 24
كسر قواعد االشتباك

خطف إسقاط الطائرة الروسية سوخوي  24فوق األراضي
السورية األض���واء عن الملفات الداخلية ،بخاصة أن هذه
الطائرة هي الثانية التي تسقط لروسيا بعد طائرة شرم الشيخ
التي أسقطها تنظيم داعش ،بينما أسقطت تركيا الدولة األولى
الداعمة لداعش قاذفة السوخوي  24ام��س ،في كمين جوي
سياسي قام به الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتخطيط
مسبق وبتنسيق مع األميركيين واإلسرائيليين لكسر االندفاعة
الروسية والعنفوان الروسي .ويأتي إسقاط الطائرة مباشرة
بعد اللقاء االستثنائي بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين
والمرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية السيد علي الخامنئي،
وردا ً على حجم اإلنجازات التي حققها الدفاع الروسي والجيش
السوري في التالل االستراتيجية في الالذقية وجبل التركمان
وجبل األكراد ما جعل تركيا تخرج عن طورها .فهذه المناطق
التي يحررها الجيش السوري هي مناطق محاذية للحدود
السياسية التركية السورية وفوق مناطق تسيطر تركيا عليها
منذ نحو ثالث سنوات بواسطة مسلحين موالين لها.
فإلى أي مدى من الخطورة ممكن أن تصل احتكاكات من هذا
النوع وهل نحن أمام مخاطر واحتكاكات تكسر قواعد االشتباك
الحالية وتطيح بكل الخطوط الحمراء وتنقلنا إل��ى اشتباك
إقليمي دولي؟ وهل إسقاط الطائرة أمس هو بداية الدفعة األولى
من تسديد أردوغان الدين للواليات المتحدة بعدما حفظت ماء
وجهه وساعدته على الفوز في انتخابات األول من تشرين الثاني
الحالي؟ وكيف سيتص ّرف الناتو إزاء ما قام به األتراك وهل يوفر
لتركيا الغطاء لعدوانها الموصوف؟ واألهم كيف ستكون طبيعة
الر ّد الروسي الذي سيلجأ إليه الرئيس بوتين وهو المستهدف
األول؟

الحوار الوطني اليوم
في عين التينة

أما محلياً ،فينتظر لبنان جالء صورة اللقاء الباريسي بين
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية الذي شابه الغموض عقب التسريب الملتبس
من تيار المستقبل لهذا اللقاء ،ومن المتوقع أن يأخذ لقاء فرنجية
– الحريري حيّزا ً كبيرا ً من جلسة الحوار الوطني اليوم في عين
التينة التي ستلتئم برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري
وبغياب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب
القوات سمير جعجع.
وإذ أشارت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن «اللقاء كان ثمرة
المساعي التي قام بها رئيس المجلس النيابي ورئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط» ،لفتت إلى «أن اتفاقا ً حصل
على إبقاء اللقاء سرياً ،ليعلن فرنجية بعد فترة وجيزة نيته في
الترشح ويعمل على حصد تأييد العماد ميشال عون وفريق 8
آذار مجتمعا ً له ،غير أن الحريري سارع إلى تسريب الخبر ضاربا ً
بعُ رض الحائط ما وعد به» .ونفت األوساط السياسية صحة ما
يتم التداول به عن انزعاج عوني من تص ّرف فرنجية ،مشيرة إلى
«أن العماد عون تعامل بذكاء مع تسريب اللقاء ولم يقع في الفخ
المستقبلي ،ال سيما وأنه يتذكر جيدا ً وعود الحريري في روما
وباريس له ومن ثم تراجعه عنها».

المستقبل يخ ّفف من
نبرته تجاه فرنجية

وأك���دت م��ص��ادر تيار المستقبل ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «ال��ص��ورة
ّ
ستتوضح في اليومين المقبلين» ،مشيرة إلى اهتمام جدي عند
التيار إلنجاح التسوية السياسية الشاملة» .وألمحت مصادر
تيار المستقبل إلى «أن الهجوم الذي تع ّرض له النائب فرنجية
في اليومين الماضيين من قبل وزراء ونواب في تيار المستقبل

ّ
ستخف حدته ولن نلحظه في األي��ام المقبلة» ،الفتة إلى «أن
اجتماع الكتلة الذي ترأسه الرئيس فؤاد السنيورة أمس كان
هادئاً ،تخلله كالم ال يخلو من الجدية وإن اتسم بالمزاح أنه إذا ك ّنا
سنقبل بفرنجية رئيسا ً لك ّنا مشينا بعون» .وأشارت المصادر إلى
«أن الطبخة لم تستو بعد وهي تتطلب موقفا ً مرنا ً من حزب الله
يتخلى فيه عن ترشيح العماد عون» .وفي محاولة لدق إسفين
بين التيار الوطني الحر وتيار المردة ،أكدت مصادر «المستقبل»
«أن العماد عون يسعى إلى حرق فرنجية» ،مشدّدة على «أن بيان
تكتل التغيير واإلصالح عقب االجتماع األسبوعي امس ،الذي ورد
فيه أن رئيسا ً للجمهورية يجب يكون مم ّثالً حقيقيا ً لشعبه ،يؤكد
أن التيار الوطني الحر لن يقبل بفرنجية».
وكانت الكتلة استعرضت ما يقوم به الرئيس الحريري من
اتصاالت مع أكثر من جهة سياسية لبنانية ،وذلك في ضوء ما
يجري في المنطقة من تطورات وتحوالت ومواجهات خطيرة
بعيدة األث��ر ،وكذلك بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها
لبنان على أكثر من صعيد سياسي وأمني ومعيشي ،وعدم
تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
ولفتت إلى «أن مجمل هذه التطورات تستدعي المبادرة التخاذ
خطوات إنقاذية ،من أجل التوصل إلى تسوية وطنية جامعة
تحفظ الميثاق الوطني وتحترم الدستور وتك ّرس مرجعية
اتفاق الطائف وتعالج بداي ًة أزمة الشغور الرئاسي بانتخاب
رئيس جديدٍ ،كما وأن تطلق هذه التسوية الوطنية الجامعة
ٍ
عمل المؤسسات الدستورية ،وتفعِّ ُل عمل مجلس ال��وزراء
والمجلس النيابي والمؤسسات الدستورية وتستعيد حصرية
سلطة الدولة وهيبتها والسالح الشرعي على كامل األراضي
اللبنانية».

حزب الله غير معني
بالتعليق على لقاءات

في مقابل ذلك ،أكدت مصادر مطلعة في  8آذار «أن حزب الله
غير معني بالتعليق على ما يجري من لقاءات ،ال سيما أن فرنجية
لديه حق كامل أن يمارس استقالليته كطرف يتحاور مع الحريري
من دون أن يشاور أحداً» .وشدّدت المصادر على «أن ال شيء مما
يحصل يستدعي موقفا ً حقيقيا ً من حزب الله» ،مشيرة إلى أن
الحزب «ال يزال على موقفه من دعم ترشيح العماد عون».

تداول ترشيحات
لملء الوقت الضائع

وفي إطار لقاء الحريري رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميل ،أكدت مصادر كتائبية لـ»البناء» «أن اللقاء بحث في
تزخيم انتخابات رئاسة الجمهورية والبحث عن مخارج النتخاب
الرئيس وتعزيز العالقة بين الحلفاء» .وشددت المصادر على «أن
ما يجري تداوله من ترشيحات ألسماء لرئاسة الجمهورية يصب
في خانة ملء الفراغ والوقت الضائع» ،مشددة على «أن األمور ال
تزال بعيدة وليس هناك أي شيء جدي في هذا المجال».

أوباما :النتخاب الرئيس

في سياق متصل ،أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أن الواليات
المتحدة ستستمر في دعم المؤسسات األمنية في لبنان ،مشيرا ً
إلى أن واشنطن تدعم لبنان منذ فترة طويلة في سعيه لتحقيق
السيادة الكاملة واألمن واالستقالل .وقال أوباما في رسالة وجهها
إلى رئيس الحكومة تمام سالم بمناسبة عيد االستقالل «إنه
الوقت المناسب للزعماء اللبنانيين للعمل على المصلحة الوطنية
وانتخاب رئيس من أجل استقرار لبنان وأمنه».
وحضرت التطورات في لبنان والمنطقة في لقاء بين رئيس
الحكومة ووزي��ر الدفاع اإلسباني بيدرو مورينيس ال��ذي أمل
«أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب وأن تعود
المؤسسات اللبنانية إلى عملها بشكل طبيعي».

قوى الأمن تقب�ض على ع�صابة �سرقة توقيف المطلوب مازن الحاج ح�سين
أعلنت المديرية العامة لقوى األم��ن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة في بالغ
أن «معلومات توافرت لفصيلة المريجة في
وحدة الدرك اإلقليمي ،عن وجود عصابة
في محلة حي السلم ،تقوم بعمليات سلب
بقوة ال��س�لاح وس��رق��ة ال��دراج��ات نارية
ونشل وانتحال صفات أمنية وحزبية.
نتيجة للتحريات واالس��ت��ق��ص��اءات
الكثيفة ،اشتبه عناصر فصيلة المريجة في
وحدة الدرك اإلقليمي بأشخاص عديدين،
ت��م توقيفهم ب��ت��اري��خ 2015/11/21
بعد مداهمة أماكن تواجدهم بناء إلشارة
القضاء المختص ،وه��م :ح .ك( .مواليد
عام  ،)1988ح .س( .مواليد عام ،)1986
ح .ب( .م��وال��ي��د ع��ام  )1985جميعهم
لبنانيون ،وضبط بحوزتهم مسدس خلبي
ومقص حديدي وسكين ست طقات وعلبة
دواء «ري��ف��وت��ري��ل» وم��ظ��روف هيرويين
وثالث شرائح هاتفية.
وتبين أنهم مطلوبون للقضاء بجرائم:
سرقة ،مخدرات ،سرقة دراج��ات نارية،
فرار من الجيش ،مقاومة رجال السلطة.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم
عمليات سلب وسرقة وانتحال صفة أمنية
وحزبية ع��دة في مناطق مختلفة منها:
جونية ،المعاملتين ،ال��دورة ،الضاحية
الجنوبية والتيرو.

المضبوطات مع أفراد العصابة
أحيل الموقوفون إلى مفرزة الضاحية
الجنوبية القضائية في وح��دة الشرطة
القضائية للتوسع بالتحقيق معهم ،بناء
على إشارة القضاء المختص».

أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في
بيان أن مديرية المخابرات أوقفت المطلوب
مازن أحمد الحاج حسين (الملقب أبو أحمد -
وسعيد) النتمائه إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي
وقيامه بالتخطيط ألعمال أمنية.
وج��اء في البيان أن الموقوف «ش��ارك في
االش��ت��ب��اك��ات المسلحة ف��ي ط��راب��ل��س ،ضمن
مجموعة الموقوف محمد أسعد األيوبي ،والحقا ً
ضمن مجموعة الموقوف أحمد سليم ميقاتي،
وبعد تطبيق الخطة األمنية في طرابلس بقي
على تواصل مع ق��ادة المجموعات المسلحة
وشاركهم في اللقاءات التي هدفت إلى تنسيق
جهود ه��ذه المجموعات لمواجهة الجيش،
وش���ارك ف��ي ه���ذه ال��م��واج��ه��ات ب��ع��د توقيف
الميقاتي.
وقد بينت التحقيقات أنه بعد عودة الهدوء
إلى طرابلس كان الموقوف يتلقى أوام��ره من
المطلوب محمد عمر اإليعالي الذي طلب منه
تجنيد شبان ج��دد ،ووع��ده بأن يؤمن تنظيم
«داعش» كل ما يلزم إلنشاء خاليا في طرابلس.
كما طلب منه اإليعالي التحضير الستهداف
مراكز الجيش بواسطة انتحاريين ،وجهّز عددا ً
منهم بانتظار الحصول على المال والسالح،
وقد اشترط «داعش» على الحاج حسين إثبات
جدية عمل الخاليا التي أنشأها من خالل تنفيذ
ضربات ضد الجيش كمقدمة لدعمه لوجستيا ً
وعسكرياً ،وعندما أحكم الجيش الطوق على

مجموعته ،وأوق��ف زياد الرفاعي ،قرر الحاج
حسين السفر إلى الرقة حتى تم توقيفه و ُر ّحل
إلى لبنان .وتستمر التحقيقات مع الموقوف
لكشف تفاصيل أخرى».

«حرس بيروت»

م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت دائ���رة العالقات
العامة في بلدية بيروت في بيان ،أن «فوج
حرس مدينة بيروت باشر مهمة تسيير دوريات
راجلة وسيارة على مدار الـ 24ساعة في محطة
شارل الحلو ،للحفاظ على األمن واالستقرار في
المكان ،وقد أثمرت عن توقيف تسعة أشخاص
م��ن التابعية ال��س��وري��ة يتجولون ب���أوراق
غير قانونية ومنتهية الصالحية ،من بينهم
اثنان كانا على صلة وتواصل مع مجموعات
مشبوهة داخل األراض��ي السورية عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،وقد تم تسليم الموقوفين
مع المضبوطات الى المرجع المختص».
وهنأ قائد فوج حرس مدينة بيروت العميد
علي شحرور عناصر فوج الحرس على حسن
عملهم واندفاعهم ،واطلع محافظ المدينة زياد
شبيب على الوقائع وعلى الخطوات الجارية
لتفعيل عمل الفوج.
وأكد شبيب «مواصلة هذه الدوريات على
أن تشمل الحقا ً جميع أحياء العاصمة بيروت،
للحفاظ على األمن واالستقرار وبث الطمأنينة
لدى المواطنين».

فرنجية الفار�س ( ...تتمة �ص)1
اللبنانيين في جميع المناطق ومن جميع المشارب ،وتزيدها
تمسك
المصداقية والجرأة جاذبية وتقديراً ،وهو من هذا الموقع ّ
بتحالفاته المبدئية ولم يخ ّل بالتزاماته ويمارس حقه السياسي
الطبيعي بالتمايز التكتيكي عن الشركاء والحلفاء حين يقتضي
الموقف منه ذلك ،كما سائر الحلفاء ،وانطالقا ً من تقديره السياسي
للمصلحة الوطنية ولكنه في الوقت ذاته كان وال يزال المدافع عن
الخيارات الكبرى التي تجمعه بالرئيس ميشال عون وبالحلف
الوطني العريض الذي ينتميان إليه ،وال��ذي يضع الجميع في
عهدته بالشراكة بلورة القرارات النهائية في جميع المحطات
واالستحقاقات.
الهجمات التي يُطلقها بعض المتطرفين والظالميين من مواقع
معروفة ض ّد الوزير سليمان فرنجية تطال خياره العروبي المقاوم
وعالقته بالرئيس بشار األسد وبحزب الله ،وهم يعرفون أنّ ذلك
هو في صلب هويته السياسية ،مما يفضح نزعاتهم اإللغائية
التكفيرية سياسياً ،فالوزير سليمان فرنجية شريك أصيل في
المقاومة منذ تسلّمه الراية من الرئيس الراحل سليمان فرنجية،
وقد ط ّور تحالفه السياسي منذ الثمانينيات مع قوى المقاومة من
خالل الصلة الوثيقة بين تيار المردة وك ّل من حزب الله وحركة أمل
والحزب السوري القومي االجتماعي ،أما العالقة مع الرئيس بشار
األسد فهي فعل التزام كبير بالعروبة وبالمقاومة وبالمضمون
التح ّرري والتغييري الذي يمثله هذا القائد المقاوم في مستقبل
سورية والمنطقة بر ّمتها كرمز إلرادة االستقالل والتح ّرر من الهيمنة
االستعمارية ،وللتقدّم الحضاري في اتجاه شراكات عابرة للحدود
في مشاريع التنمية والتطوير االقتصادي االجتماعي ،ويتجاهل
الحاقدون اليوم أنّ سورية باتت القلعة التي تتش ّكل حولها
العالقات الدولية الجديدة وتنبثق من شراكتها مع روسيا وإيران
والصين وغيرها كتلة شرقية صاعدة ستكون مصلحة لبنان معها
بعيدا ً عن فذلكاتهم المشؤومة حول المحاور وهم مَن أقحموا لبنان
في محور الحرب على سورية بقيادة أميركية سعودية وجلبوا
الويل على البلد لوال حكمة المقاومة وحلفائها الكبار كالعماد عون

موريني�س :ن�أمل انتخاب رئي�س في وقت قريب

وزير الدفاع االسباني خالل تفقده كتيبة بالده العاملة في الجنوب
في إطار زيارته للبنان ،بحث وزير الدفاع اإلسباني
بيدرو مورينيس مع رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع
والتطورات في لبنان والمنطقة ،إضافة إلى العالقات
الثنائية بين البلدين ،في حضور نائب رئيس الحكومة
وزي��ر الدفاع سمير مقبل وسفيرة إسبانيا ميالغروس
هرنناندو إيشيفاريا والوفد المرافق.
وقال مورينيس بعد اللقاء« :ناقشنا أهم األمور على
الساحة اللبنانية ،وخصوصا ً في ضوء األوضاع اإلرهابية
التي يمر بها العالم أجمع ،وشدّدنا معه على أهمية منظومة
التعايش اللبناني وهي مثال لتحتذي بها باقي الدول ،إال
أنّ دولة الرئيس شدّد على أن بعض األطراف ال يريدون
لهذه المنظومة أن تنجح في باقي الدول».
وأض��اف« :شدّدنا أيضا ً على أهمية المسألة األمنية
وأهمية ال��ت��ع��اون م��ع الجيش اللبناني ،وخصوصا ً
أنّ إسبانيا ت��ش��ارك ف��ي ق���وات حفظ ال��س�لام التابعة
لـ»يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان ونتعاون دائما ً
مع الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية كافة ،من أجل
إرساء السالم ولكي ال تؤثر األوضاع األمنية المتردية في
سورية على لبنان الموجود فيه حاليا ً أكثر من مليون
ومائتي ألف الجىء سوري ،وهذا وضع صعب جدا ً على
البلد كي يتحمله ونحن مستعدون للتعاون مع لبنان في
المجاالت كافة لمساعدته سواء على الصعيدين األمني
واالجتماعي».

(رانيا العشي)
وأم��ل مورينيس أن «يتم انتخاب رئيس للجمهورية
في وقت قريب وأن تعود المؤسسات اللبنانية إلى عملها
بشكل طبيعي».
وكان مورينيس ،تفقد كتيبة بالده العاملة في قوات
«يونيفيل» في جنوب لبنان في مق ّرها في سهل إبل السقي
قرب مرجعيون ،وقد وصل على متن مروحية دولية ومعه
وفد من القادة وكبار ضباط الوزارة إلى قاعدة ميغيل دي
سيرفنتس العسكرية اإلسبانية حيث كان في استقباله
القائد العام لـ»يونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتوالنو
وقائد القطاع الشرقي الجديد الجنرال كابريرو وكبار
ضباط الكتيبة اإلسبانية ،وقادة الكتائب الدولية العاملة
في القطاع الشرقي ،في حضور السفيرة اإلسبانية وأركان
السفارة.
وبعد استعراض ثلة من عناصر التشريفات في الكتيبة،
عُ قد اجتماع في مكتب الجنرال كابريرو حيث استمع إلى
مفصل عن المه ّمات والدور الذي تلعبه الكتيبة في
شرح
َّ
حفظ السالم واالستقرار في المنطقة ،إلى جانب مه ّماتها
اإلنسانية والمساعدات التي تقدمها إلى السكان المحليين
في مناطق انتشارها قي القطاع الشرقي ،وكذلك عن
الوضع السائد في منطقة عملها وعلى الخط األزرق.
وفي ختام اللقاء ،جرى تبادل الهدايا والتقاط الصورة
التذكارية مع ضباط وعناصر الكتيبة اإلسبانية في
ساحة دون كيشوت.

مو�سع:
اجتماع فل�سطيني ّ
لتعزيز دور القوة الأمنية في المخيمات
عقدت القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية
والقوى الوطنية واإلسالمية ،اجتماعا ً في سفارة
فلسطين في بيروت ،ترأسه أمين سر حركة «فتح»
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتحالف
وال��ق��وى الوطنية واإلسالمية فتحي أب��و ال��ع��ردات،
وحضره وف��د من الفصائل الفلسطينية في منطقة
الشمال ،حمل معه مذكرة قدمها للقيادة السياسية
تضمنت المطالب التي تتعلق ب��أوض��اع الالجئين
الفلسطينيين في منطقة الشمال ،وال سيما موضوع
مخيم نهر البارد في المجاالت كافة وكذلك المسؤولية
التي تقع على «أون����روا» ف��ي العمل على تحسين
األوضاع وضرورة أن تستمر في تقديماتها للنازحين
من المخيم ،وكذلك موضوع القوة األمنية المشتركة
وضرورة تأمين احتياجاتها وتطويرها وتعزيزها بما
يسمح لها القيام بدورها.
ثم ناقشت القيادة السياسية أوضاع المخيمات،

وأش���ادت بـ«المتابعة الفورية الميدانية للقيادة
السياسية والمعالجة المتبعة من قبلها ،خاصة أثناء
وقوع الحدث اإلرهابي األخير في برج البراجنة والذي
سقط فيه عدد كبير من الضحايا الشهداء من اشقائنا
اللبنانيين ومن بينهم عدد من الفلسطينيين» ،واعتبر
المجتمعون «أن هذا العمل اإلرهابي مدان ومستنكر
بشدة وهو جريمة إرهابية موصوفة».
ك��م��ا ن��اق��ش المجتمعون األوض����اع األم��ن��ي��ة في
المخيمات واح��ت��ي��اج��ات ال��ن��ازح��ي��ن وال��ع�لاق��ة مع
«أون��روا» وأوض��اع اللجان الشعبية وتعزيز دورها
ودور القوه األمنية في مخيمات بيروت والشمال وعين
الحلوة ومنطقة صور.
�وج��ه المجتمعون بـ«التحية إل��ى أهلنا في
وت� ّ
فلسطين المرابطين والمرابطات في المسجد األقصى
وكنيسة القيامة وف��ي غ��زة والضفة ،وف��ي األراض��ي
المحتلة العام  48وفي الشتات».

لجنة الإعالم النيابية ( ...تتمة �ص)1
وفي هذا السياق يزور وفد من قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي اليوم وزير اإلعالم رمزي جريج ورئيس
المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي محفوظ للبحث في
اإلجراءات المناسبة الواجب اتخاذها إزاء التقرير المسيء
الذي بثته محطة «مر تي في»( .التفاصيل ص)4 .
وفي السياق عينه تط ّرقت لجنة اإلعالم واالتصاالت
النيابية في جلستها المنعقدة أمس في المجلس النيابي
إلى هذا الموضوع الحساس ،وقال رئيس اللجنة النائب
حسن فضل الله بعد انتهاء الجلسة« :ناقشت اللجنة
الواقع اإلعالمي اللبناني مط ّوال ً وعرض بعض النواب
لما تناولته إح��دى المحطات التلفزيونية في بعض
س ّمي باالنتحاريات أو ما شابه .وقد جرى
تقاريرها عما ُ

التأكيد على ضرورة االلتزام بالمعايير الوطنية بخاصة
في ما يتعلق بالصراع مع العدو اإلسرائيلي ،ونذ ّكر
باالستشهادية المناضلة سناء محيدلي ،فهذه المقا ِومة
ن ّفذت عملية استشهادية ض ّد االحتالل اإلسرائيلي على
األراضي اللبنانية ،ض ّد جنود للعدو اإلسرائيلي كانوا
يحتلون األراض��ي اللبنانية ،وه��ذا التوصيف يصونه
القانون اللبناني ،وهناك بند خاص في قانون اإلعالم
المرئي والمسموع يتعلق بالعدو اإلسرائيلي ،وبضرورة
التزام وسائل اإلعالم اللبنانية بهذه المعايير القانونية،
هذا إذا تحدثنا بالقانون .أما في المعايير الوطنية ،فهذا
األمر يُفترض أن يكون مح ّل إجماع ك ّل وسائل اإلعالم
اللبنانية»( .التفاصيل ص)3 .

ماذا جرى ( ...تتمة �ص)1

والوزير فرنجية.
يمثل الدفاع عن فكرة الدولة المدنية العلمانية الحاضنة للتعدّد
الديني والمعتقدي بعدا ً جوهريا ً في معركة األسد دفاعا ً عن بالده
وشعبه وعن هوية الشرق العربي المستهدفة بواسطة اإلرهاب
التكفيري لمصلحة الصهيونية وهيمنتها ،وهذا محور أساسي في
الشراكة اللبنانية السورية كما يراها فرنجية المؤمن بالوحدة
الوطنية وبريادة الدور التاريخي لمسيحيّي الشرق في انبثاق
العروبة والدفاع عنها.
إنّ األح��داث الجارية منذ سنوات في لبنان والمنطقة تبرهن
على صحة ما يؤمن به سليمان فرنجية ويدعو إليه من احتضان
للمقاومة كخيار أصيل ،ومن شراكة مصير مع الرئيس بشار األسد
زعيم سورية الصامدة وهي تجعل من هويته نموذجا ً لألفكار
والمبادئ التي تمثل قاعدة الجهد الوطني القادر على إنقاذ لبنان
وحمايته من األخطار والتهديدات ،والذين ذهبوا بعيدا ًفي رهاناتهم
على النيل من المقاومة والدولة الوطنية السورية يحصدون
الخيبات وبعضهم يرفض مراجعة الحسابات بالعقالنية التي
يدعوهم إليها فرنجية الستخراج الدروس وللتراجع الممكن في
التوقيت المناسب قبل أن تجرفهم التح ّوالت الزلزالية المقبلة في
المنطقة والعالم الذي يتغيّر انطالقا ً من صمود سورية ورئيسها.
في ألعاب الصعاليك طلبا ً للشهرة والحضور عادة قديمة
هي تصنيع الخصومة باالفتراء والكذب ،وعلى الدوام تطاول
األقزام الصغار على القامات الكبيرة علّهم يوضعون مقابلها
فيكسبون وزنا ً ليس لهم؛ وخاسرة هي لعبة الذين يتناولون
سليمان فرنجية بمواقع قوته وحصانته فال رهانهم على دق
األسافين مع العماد عون أفلح وال سعيهم للنيل من صورة هذا
الزعيم الوطني له مكان ألنّ الناس باتوا يعرفون ويفهمون من
هم المتل ّونون وناقلو السالح عبر المراحل ،ومن هم المبدئيون
الذين ال تهزهم التغييرات العابرة والتهديدات الجوفاء.

غالب قنديل

لقد ق� ّرر بوتين أن يضع ك ّل ثقله الشخصي والرسمي
الحكومي والدولي خلف ك ّل ما يروم إليه محور المقاومة
في التصدّي للعنجهية والتعالي األميركيين وعدوانيتهما
المضمرة والمبطنة في وجه إي��ران ودمشق وح��زب الله
بما يؤ ّمن مظلة أمنية استراتيجية الستمرار هذا التحالف
وتوسعته ليشمل المنطقة الواصلة من االسكندرون الى
االسكندرية وصوال ً إلى باب المندب...
في المقابل فقد وعد اإليرانيون بأن يضعوا ك ّل ثقلهم
في معركة الحرب على اإلره��اب بما يمنع وصول طالئع
األطلسي  -سواء تلك التي تقاتل بالنيابة أو الممكن أن تنزل
الى الميدان باالصالة  -الى حدود الفضاء الحيوي للروس
عند مشارف االتحاد الروسي في أيّ نقطة من نقاط التماس
ال سيما الحدود الجنوبية الغربية لالتحاد الروسي ،ايّ
الحدود السورية التركية!...
طهران وموسكو ق ّررتا أيضا ً في لقاء الساعتين الذهبيتين
أنّ
تؤسسان لعالقة تحالف استراتيجية شاملة مستق ّرة
ّ
تشمل ك ّل نواحي العالقات من حبة الغذاء وال��دواء الى
المظلة النووية!...
وق��د ص��درت األوام��ر ال��ى القيادات التنفيذية لترجمة
هذه القرارات فورا ً وبحذافيرها من دون أيّ تأخير أيا ً تكن
التح ّوالت الداخلية لك ّل بلد وأيا ً تكن التح ّوالت اإلقليمية أو
الدولية!...
لقد نقل القيصر الروسي رغبة بالده بما ال يقبل الشك
والتردد بأنها تريد تحالفا ً طويل األمد مع إيران وحلفائها
اإلقليميين وانهم يمكنهم االعتماد عليها إلى أمد بعيد
في معركة إخ��راج األميركي من كل المنطقة العربية
واالسالمية بما يؤمن اس��ت��ق��رارا ً وأم��ن�ا ً شامالً ودائما ً
ومتكافئا ً للجميع...
بالمقابل فقد سمع القيصر من القيادة اإليرانية العليا
بان محور المقاومة والتصدي لألحادية األميركية ذاهب

في معركته ضد اإلرهاب التكفيري حتى النهاية ولو طالت
المعركة أللف عام وأن��ه لن يسمح مطلقا ً ألح��د ،أي أحد،
أن يتالعب باسم الدين والعقيدة ليفرض على المنطقة
هوية غير هويتها القرآنية والمشرقية التوحيدية األصيلة
المتعايشة بشرائعها التاريخية المعروفة...
وأن امام أوروبا باب واحد مفتوح للخالص إما أن تدخل
منه للتفاهم مع أهل المنطقة األصليين للخالص من هذا
الشر الوجودي المستطير ،أي اإلرهاب التكفيري السعودي
األصل أو أن تصبح حطبا ً في معركة طويلة األمد قررها
تحالف التكفيريين واإلسرائيليين واألميركيين ضد من
يس ّمونها بالقارة العجوز!...
هذه بعض مفاتيح تفاهمات الساعتين التاريخيتين بين
القيصر واالمام ،والتي يفترض أن مَن سيترجمها عمليا ً في
اإلقليم من الجانب اإليراني اللواء الحاج قاسم سليماني قائد
فيلق القدس والتي هي قائمة في جزء منها على قدم وساق
في مساهمات ومشاركات ضباط وق��ادة االستشاريين
اإليرانيين في معارك التطهير التي يخوضها الجيش العربي
السوري في مختلف الساحات السورية...
فيما تم إبالغ المسؤولين الحكوميين اإليرانيين بترجمة
تفاهمات التعاون الثنائي بأسرع وأفضل شكل ممكن .وهو
ما بدأه الجانب الروسي حتى قبل أن يصل طهران عندما
أطلق قرار فتح باب التصدير إليران كل ما تحتاجه ألجل
التخصيب النووي علميا ً وصناعيا ً وتجارياً ،والذي توجه
باعتماد مبلغ ائتماني بقيمة خمسة مليارات دوالر من
الجانب الروسي ليصبح تحت التصرف اإليراني لغرض
توسعة التجارة البينية على المستويات كافة...
إن الساعتين التاريخيتين ستعنيان عمليا ً بالنسبة
إليران:
التوجه شرقا ً بالسياسات العامة وبقوة مضاعفة بدال ً من
انتظار التزامات الغرب غير الموثوق أصالً على مدى صدق

نياته في ما يخص االتفاق النووي...
التشكيك علنا ً وبوضوح في نيات الغرب كلها ،ال سيما
األميركية منها تجاه قضايا المنطقة وملفاتها األساسية
والتصدي الشفاف لكل محاوالت االختراق أو النفوذ أو
التسلل على خلفية االتفاق النووي....
اإلع�لان الواضح والصريح بقيام تحالف استراتيجي
مع الروس وإشهار صدقيتهم وتأثيرهم في الميدان وفي
العمل وإع�لان االستعداد للدخول معهم في إط��ار جبهة
صراع عالمية ضد أي عدوان غربي محتمل على الصعيد
العالمي...
بالمقابل ،فإن الساعتين التاريخيتين ستعنيان بالنسبة
للروس:
ضمان حليف استراتيجي تاريخي معتمد في أي حرب
مقبلة ضد األطلسي وتحالفاته الجديدة...
ضمان شريك اقتصادي وأمني معتمد ومتعاون في إطار
يقضي بالحد من التجربة االستعمارية االمبريالية العالمية
المدمرة...
ضمان حيّز وفضاء صديق يمنع أي تمدد أو تسلل أو
اختراق يمكن أن يفكر فيه األطلسي للحدود الروسية انطالقا ً
من جبهته الجنوبية والجنوبية الغربية...
إنها الحرب إن اقتضت الضرورة...
والسلم إن أرادوا التنمية المستدامة ،كما يزعمون!...
ساعتان رسمت خطوط دفاع جبهة الجنوب ضد الشمال
المتغطرس.
ساعتان رسمت خطوط العالم الصاعد مقابل العالم
المتقهقر...
ساعتان سيتبين الحقا ً أنها ممكن أن تكون سببا ً في هالك
ملوك واستخالف آخرين!...

محمد صادق الحسيني

