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حمليات � /إعالنات

«القومي» و�أهالي بيت �شباب والمتن ال�شمالي ي�شيّعون الرفيق المنا�ضل جرج�س الأ�شقر

وفد رجال الأعمال اللبنانيين يوا�صل لقاءاته في �إيران

زمكحل :نبحث عن �آفاق جديدة وفر�ص ب ّناءة

�أبو حيدر :كان مثا ًال للإن�سان الجديد بقيمه والتزامه القومي والمناقبي
فرحات :علّمتنا قول �سعاده «�إنّ الحياة كلّها وقفة ع ّز فقط»
وحزبك .علّمتنا محبة الغير وأن ال عدو لنا إال اليهود
وهكذا سنبقى على هدي مبادئنا وتعاليمنا القوميّة...
ن��م ق��ري��ر ال��ع��ي��ن ي��ا ج����دّي ف��رف��ق��اؤك س��اه��رون
ومستيقظون لك ّل ما يُحاك لبالدنا على ك ّل شبر من
أرضنا ونسور الزوبعة الذين كنت تفتخر بإنجازاتهم
وج��ه التاريخ ويعيدون إلى
وبطوالتهم ،سيغيّرون ّ
األمة مجدها وخلودها.
وختمت كلمتها بالقول :باسمي وباسم العائلة
جمعاء أشكر حضوركم ورحمة الله لك يا جدّي والبقاء
لألمة.

شيع في بيت شباب بمأتم حزبي وشعبي الرفيق
المناضل جرجس اسكندر األشقر (الشيخ) «مختار
بيت شباب السابق» ،وقد أقيم للراحل جناز حضره
إلى جانب عائلة الراحل ،عضو المجلس األعلى النائب
السابق غسان األشقر ،الرئيس األسبق للحزب مسعد
حجل ،هيئة منفذية المتن الشمالي ،عدد من أعضاء
المجلس القومي والمسؤولين ،وحشد من القوميين
والمواطنين وأهالي بيت شباب وبلدات الجوار.
ترأس صالة الجنازة رئيس دير مار أنطونيوس بيت
شباب األب بديع الحاج ولفيف من الكهنة ،وألقى عظة
ن ّوه فيها بالراحل ومناقبه وصفاته الطيبة التي جعلته
محترما ً في متحده وحزبه.

كلمة المنفذية

كلمة العائلة

واصل الوفد االقتصادي اللبناني لرجال
األعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد
زمكحل جولته االستكشافية واالستثنائية
في العاصمة اإليرانية طهران ،وهو أول
وفد لبناني وغربي يزور إيران بعد توقيع
االتفاق النووي.
والتقى أعضاء الوفد ،هيئات اقتصادية
حكومية وخ��اص��ة ،أب��رزه��ا م��ن وزارات
االق��ت��ص��اد ،ال��ت��ج��ارة وال��ص��ح��ة ،هيئة
االستثمارات ،هيئة الخصخصة ،هيئة
المناطق الحرة ،غرفة تجارة طهران ،وغرفة
تجارة إيران.
كما عقد الوفد اجتماعات عدة مع رجال
أعمال إيرانيين في عدة قطاعات وكان بحث
في تبادل الخبرات وبناء ش��راك��ات بين
المؤسسات في البلدين وتعزيز العالقات
االقتصادية والتبادل التجاري بين لبنان
وإيران.
من جهة أخرىّ ،
نظم السفير اللبناني في
إيران فادي الحاج علي ،حفل استقبال على
شرف رئيس الوفد الدكتور زمكحل والوفد

ال��م��راف��ق ف��ي حضور الجالية اللبنانية
ف��ي إي���ران وع��دد كبير م��ن رج��ال األعمال
اللبنانيين المقيمين في إيران ،واإليرانيين.
وأ ّك��د زمكحل خالل اللقاء أهمية تبادل
العالقات التجارية واالقتصادية بين رجال
األعمال اللبنانيين واإليرانيين ،وال سيما
بين الشركات اللبنانية واإليرانية .وقال
»:نحن كرجال أعمال لبنانيين تهمنا فرص
االستثمار ف��ي قطاع االس��ت��ه�لاك ،بما في
ذلك شركات التوزيع ،الغذاء ،االتصاالت،
التكنولوجيا ،المطاعم ،الفنادق ،القطاع
الطبي وشبه الطبي ،والصيدالني ،فضالً عن
القطاع المالي .ونعتقد أنه سيتم استثمار
الثروة الناجمة عن النفط في اقتصادات
إي���ران وال��ب��ل��دان ال��م��ج��اورة ،وال سيما في
شكل استثمارات مفيدة في البنية التحتية
ومشاريع التنويع التي تهدف الى الح ّد من
االعتماد اقتصاديا ً على النفط فقط».
وقد فوجئ الوفد اللبناني باإلمكانات
االق��ت��ص��ادي��ة اإلي��ران��ي��ة م��ن ُب��ن��ى تحتية
ّ
ومنظم ،ونجاح الشركات
وقطاع عام منتج

اإليرانية في ك ّل المجاالت ،معربا ً عن إعجابه
الشديد بالقطاعات االقتصادية اإليرانية
والقطاع الخاص المنتج خالل االجتماعات
الثنائية التي عقدها مع الممثلين الكبار لك ّل
القطاعات.
وشكر زمكحل المسؤولين اإليرانيين
الكبار وخاصة القطاع الخاص اإليراني،
على حفاوة الترحيب بالوفد اللبناني،
حيث شدّد هؤالء المسؤولون على أولوية
بناء عالقات متينة مع الشركات اللبنانية
ورجال األعمال اللبنانيين.
وختم زمكحل كالمه قائالً« :إنّ مسعانا
هو اقتصادي ومالي واستثماري بحت،
بعيدا ً عن أي اعتبارات سياسية أو غيرها.
فلطالما ك��ان رج��ال األع��م��ال اللبنانيين
م��ح��اي��دي��ن ومستقلين وغ��ي��ر مسيسين
وسيظلون يبحثون ع��ن آف���اق ج��دي��دة،
وفرص ب ّناءة في جميع أنحاء العالم وال
سيما في إيران».
وسيواصل الوفد اللقاءات واالجتماعات
االقتصادية خالل اليومين المقبلين

ثم ألقت حفيدة الراحل ،ورفيقته روى قزحيا فرحات
كلمة العائلة ،فابتدأتها بقول س��ع��اده :ق��د تسقط
أجسادنا ،أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا
الوجود.
أض��اف��ت :ج���دّي ورف��ي��ق��ي .كلمات س��ع��اده ه��ذه،
كما غيرها من كلماته وتعاليمه ،فعلت فعلها فيك.
فكنت القومي االجتماعي المثالي لضيعتك وعائلتك
ومحيطك...
أجل يا جدّي ورفيقي ،لقد فرضت نفسك حقيقتها
على هذا الوجود ...فكنت في حياتك في هذه المدرسة
العمالقة تبشر بالحق والخير والجمال...
وفي سبيل مبادئك ،ذقت األم ّرين من تنكيل وتهجير
أثناء ك ّل الحروب والفتن التي م ّرت على بالدنا وعلى
ضيعتنا ب��ال��ذات ...فتح ّملت وزر هذه الويالت وك ّل
انتهاكات حقوق اإلن��س��ان ،فما الن��ت عزيمتك وما
انحنيت أمامها .فتعلمنا منك الصبر على المحن وك ّل
أنواع التعدّيات .فكنت دائما ً على مسامعنا تردّد قول
الزعيم «بأننا كلما بلغنا ق ّمة تراءت لنا قمم أخرى ال ب ّد
من بلوغها وتجاوزها».
في حياتك يا جدّي ورفيقي علّمتنا «أنّ الحياة كلّها
وقفة ع ّز فقط» من خالل تص ّرفاتك معنا ووجودك دائما ً
إلى جانبنا .تعلّمنا منك معنى المواطنة الحقة وحب

الوطن واحترام المواطن إلى أيّ طائفة انتمى.
تع ّرفتَ إلى الزعيم سعاده والتقيتَ به م ّرات عديدة
كما أخبرتنا فتأثرت به وبتعاليمه ،فكان لك معلّما ً
وقائدا ً اهتديت به وبرسالته فنقلت لنا هذه التعاليم
التي ال ن��رى مخرجا ً لكل وي�لات بالدنا إال بها ومن
خاللها.
اليوم وقد رحلت ع ّنا بالجسد فسوف تبقى كلماتك
محفورة في أذهاننا ووجداننا أنا وك ّل حفيداتك.
يا جدّي سنتابع الطريق والنضال في سبيل تحقيق
م��ا كنت تصبو إليه وم��ا ك��ان يعمل س��ع��اده ألجله،
فنستحق عندها الحياة الكريمة بوقفات العز ،علّمتنا
الصبر وعدم االستسالم لك ّل أنواع المصائب والويالت،
وسنكون أوف��ي��اء لوصيتك فأنت كنت وف� ّي�ا ً لقسمك

وألقى ناموس منفذية المتن الشمالي بطرس أبو
حيدر كلمة المنفذية تناول فيها صفات الراحل الذي
كان بارا ً بقسمه فأنشأ عائلة قومية بالفكر واالنتماء،
وتوجه أبو حيدر إلى الراحل بالقول :كنت مثال الرفيق
الملتزم والمؤمن فلم تغب يوما ً عن أيّ اجتماع أو
نشاط تدعى إليه ،فجعلت بيتك بيتا ً لألمة ،حيث كان
يستقبل االجتماعات السرية في األزمنة الصعبة ،وكان
ملتقى المسؤولين المركزيين ،ورؤساء الحزب ،وكنت
تتح ّمل المخاطر ،وقد استحققت بجدارة أن تمنح وسام
الواجب الممتاز ،وأنت من الرعيل األول في المديرية
الملتزم بك ّل واجباته اإلداري��ة والمالية ،بالرغم من
المرض الذي أقعدك ،لقد انعكست قيمك وفضائلك على
عائلتك وأبناء متحدك ورفقائك.
أضاف :لقد كنت من أبناء الحياة فسرت على خطى
الزعيم ،وعملت على نهضة المجتمع فثرت على البالي
من التقاليد ،من طائفية ومذهبية هدامة ،وإقطاعية
متوارثة ،فكنت مثاال ً لإلنسان الجديد.
الجدير ذكره أنّ الرفيق الراحل من مواليد بيت شباب
 ،1922انتمى إلى الحزب عام  ،1942زوجته الرفيقة
تريز الريحاني ،وقد تم ّيزت مسيرته الحزبية بالعطاء
والثبات ،وكان مثاال ً للقومي االجتماعي المؤمن بقضية
تساوي وجوده.
حائز على وس��ام الواجب الممتاز ع��ام  1996من
رئاسة الحزب ،تقديرا ً لنضاله وعطائه.

لبنان ي�ستردّ ثلثي( ...تتمة �ص)1
بمهام توزيع األموال على الخاليا النائمة لجبهة «النصرة»؟ فهل
كان نتيجة القناعة المتكونة لدى القاضي المعني بقرار اإلفراج أم
تلبية للشروط؟ وهل يبقى القضاء مؤسسة سيادية عندما تلزمه
غب الطلب؟ وهل يمكن
حسابات السياسة بقرارات تستصدر منه ّ
إيقاف هذا التدخل عند حدود ما يمكن تسميته بـ«المصلحة العليا
للدولة»؟
أراد اللبنانيون أال يدعوا لهذه األسئلة مجاالً لتن ّغص عليهم
فرحتهم االحتفالية بعودة العسكريين الذين طال انتظار عودتهم،
بانتظار رفاقهم الباقين ،لكنهم تع ّرضوا لخدش أسماعهم بكمية
وجهت إلى أمير قطر ،ال��ذي يعرف اللبنانيون أنه
التبجيل التي ّ
أراد من تسريع الصفقة وتمويلها ،حجز مقعد في معادلة لبنان
السياسية ال�م�ت�س��ارع��ة ،بينما غ��اب ال �ح � ّد األدن ��ى م��ن العرفان
بالجميل لمشاركة سورية مع اللبنانيين بضريبة الفدية التي
تض ّمنت قيامها بتسليم لبنان موقوفين لديها من جبهة «النصرة»
هم أق��ارب أب��ي مالك التلي أمير «النصرة» في القلمون ،خشية
أي إيجابية تجاه
إغضاب الراعي السعودي الذي ال يتسامح مع ّ
سورية.
لم تحجب الفرحة االحتفالية والتساؤالت السيادية عن اللبنانيين
تداعيات التسوية الرئاسية التي تض ّمنت تفاهم الرئيس سعد
الحريري مع النائب سليمان فرنجية ،والتي قامت على ترشيح
فرنجية كح ّل قابل لتحقيق إجماع وطني ُينهي الفراغ الرئاسي،
انطالقا ً من موقعه في فريق الثامن من آذار ،وعالقته المميّزة
بالمقاومة وقيادتها من جهة وبسورية ورئيسها من جهة مقابلة،
وانطالقا ً من كونه أحد الزعماء المسيحيّين األربعة الكبار الذين
جرى التفاهم على اعتبار انتخاب أحدهم رئيسا ً تحقيقا ً لشرط
الرئيس المسيحي القوي ،وفي المقابل تقوم التسوية على تسمية
الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ،انطالقا ً من موقعه في
فريق الرابع عشر من آذار ،وعالقاته الدولية واإلقليمية من دول
الغرب إلى الخليج وفي مقدّمتها السعودية الالعب المقابل إليران
وسورية على الضفة اإلقليمية ،ولكونه الزعيم األوسع تمثيالً في
الطائفة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة.
حتى الساعة لم تجر رياح التطورات وفقا ً لرغبة سفن التسوية،
فالتداعيات حملت ارتباكا ً وتصدّعا ً في فريقي الثامن والرابع
عشر م��ن آذار ،وق���راءات م�ت�ع�دّدة للمناخات اإلقليمية ،فبينما
توقف مساندو التسوية أمام كالم مستشار مرشد الجمهورية
اإلسالمية في إي��ران الدكتور علي أكبر واليتي من منبر رئيس
المجلس النيابي نبيه بري بقوله «اطلعنا من دولته على آرائه في
ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية في
لبنان وما يساوره من قلق مفهوم بالنسبة إلينا .ونأمل أن يجد هذا
األمر طريقه إلى الح ّل في القريب العاجل ،وان يت ّم انتخاب رئيس
مقبول من أغلبية الشعب اللبناني الشقيق» ،لتطال التحليالت األمل
بالح ّل القريب وأن يكون الرئيس مقبوالً من األغلبية اللبنانية،
ويدور الحديث عن معنى األغلبية وليس اإلجماع ،ومعنى القريب
العاجل ،وليس بما يحفظ وف��اق اللبنانيين ،ويستخلص دعاة
يصب الماء في طاحونتها.
التسوية أنّ الكالم
ّ
في المقابل وجد معارضو التسوية في كالم السفير السعودي
علي ع��واض العسيري عن الرئاسة اللبنانية ،نقالً عن حكومة
ب�لاده ،بعد عودته أم��س إل��ى بيروت فيما ب��دا عزما ً على إيضاح

موقف ال��ري��اض ،بعدما ُنسب إليها تبنّيها للتسوية أو وقوفها
وراءها ،فتوقف معارضو التسوية أمام قوله« ،تأمل المملكة أن
تتم ّكن القوى السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب
فرصة لوضع ح ّد للشلل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي بدأ
أي مرشح
ينعكس سلبا ً على الوضع العام» ،وأنّ حكومته «مع ّ
ُيجمع عليه األشقاء اللبنانيون عموماً ،والمسيحيون خصوصاً،
ألنّ رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي األول في الدولة».
واش�ت�غ�ل��ت ت�ح�ل�ي�لات ال�م�ع��ارض�ي��ن ل�ل�ت�س��وي��ة ال��رئ��اس �ي��ة عند
استخدام أقرب فرصة بدالً من القريب العاجل التي استخدمها
والي �ت��ي ،وإج �م��اع اللبنانيين ع�م��وم�ا ً والمسيحيين خصوصاً،
والتذكير بكون رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي األول
في الدولة ،الستنتاج مفاده أنّ السعودية تغسل يديها من عرض
ال�ح��ري��ري ،وتضع سقفا ً ال يبدو متاحا ً للتسوية تحقيقه وهو
اإلجماع اللبناني عموما ً والمسيحي خصوصاً.
أطراف ثالثة قرأت التصريحات بصورة عكسية ،فوجدت كالم
ألي اتهام بالتعطيل ،وربما إبراء ذمة من مسؤولية
واليتي استباقا ً ّ
ً
تعطيل وإس �ق��اط التسوية ،وك�ل�ام العسيري استباقا لصدور
أي اتهام بالوصاية على
أصوات اعتراضية ،وقطعا ً للطريق على ّ
اللبنانيين عموما ً والمسيحيين خصوصاً.
االرتباك السائد في فريقي الثامن والرابع عشر من آذار يبدو
بانتظار سماع زعي َمي القوتين الرئيسيتين المعنيتين بالتسوية،
السيد حسن نصرالله وال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري ،بينما تقول
مصادر متابعة إنّ حزب الله وأمنيه العام لن ُيدليا بموقف قبل
أن يخرج المعني الرئيسي بالتسوية ويعلنها ،وهو الرئيس سعد
الحريري ال��ذي نقل عنه تع ّهده إع�لان ترشيحه فرنجية ،وقبل
حدوث ذلك ال تعليق ،خصوصا ً في ظ ّل ما قالته مصادر متابعة عن
زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية إلى السعودية ِ
وصلته بكالم
السفير السعودي التراجعي نسبيا ً عن تبنّي التسوية ،في مقابل
ما نقل عن واليتي في لقاءاته دعوته المتك ّررة لعدم الوقوع في
خطأ تجاهل العماد ميشال عون ،رغم قوله كالما ً مبدئيا ً عاما ً عن
االستحقاق الرئاسي في التصريحات العلنية ،وتقول المصادر
ي�ب��دو أنّ ه��ذا األس �ب��وع سيكون ح��اس�م�ا ً ف��ي حسم أم��ر تسوية
باريس ،بظهور الرئيس الحريري وإعالنه دعم ترشيح فرنجية
للرئاسة ليبدأ عندها مسار جديد ،أو تريثه وتردّده وبالتالي بدء
مسار مختلف.

«العسكريون» الـ16
إلى الحرية

َ
المختطفين لدى جبهة النصرة
وأخيرا ً تكلّلت صفقة تبادل العسكريين
بموقوفين في سجن رومية بالنجاح ،بعد أن أبرمت بنودها األساسية منذ
 15يوماً ،واشترطت جبهة النصرة مقابل التبادل تأمين المواد الطبية
ومشفى عرسال وجعل منطقة وادي حميد منطقة آمنة وتأمين إغاثة
شهرية لالجئين وممر للجرحى وتسوية أوضاع إقامتهم داخل لبنان.
وبناء على ذلك ،خرج العسكريون من األسر إلى الحرية بعد سنة و 4
أشهر على خطفهم من قبل جبهة النصرة في جرود عرسال وسلّمت جثة
الجندي الشهيد محمد حمية ،في عملية تبادل ت ّمت على مسافة قريبة جدا ً
من حاجز تابع للجيش ،وسط انتشار كثيف لعناصر من النصرة ،تسلّمت
خاللها من قوى األمن العام عددا ً من الموقوفين .وأعطت جبهة النصرة
التوجه نحو جرود عرسال،
الموقوفين حرية الخيار بالبقاء في لبنان أو
ّ
وبدورها أوضحت سجى الدليمي أنها طليقة البغدادي منذ  6سنوات

�شكراً �سورية ( ...تتمة �ص)1
 تحية للواء عباس إبراهيم لما هو أبعد من الجهد والمتابعةوالدقة والكتمان ،وهذه صفات يعرفها القريبون واألبعدون،
والمحبّون والكارهون ،التحية للتر ّفع وقد تع ّرض لحمالت
ظالمة ولمشاريع تشويه وطعن بوطنيته ،والتحية لمحاولته
كمسؤول رسمي تعويض جحود ون�ك��ران الحكومة لجميل
سورية والمقاومة ،بقوة الكيد أو سطوة أصحاب المال الخليجي
الذين يمنعون النطق بكلمة حق واجبة لسورية وللمقاومة،
وينضبط بخطوطهم الحمر مسؤولونا ،ويتحدّثون عن قرار
مستق ّل وعن لبنان أوالً؟
 قطر قبضت وستقبض ثمن م��ا دفعته ،وم��ا دفعته مالللخاطفين في الصفقة ورعاية لهم من قبل ومن بعد ،أما سورية
والمقاومة فقد دفعتا ولن تقبضا إال شعورا ً براحة ضمير للقيام
ّ
وعضا ً على جرح الجحود والعقوق.
بالواجب والمسؤولية،
ناصر قنديل

ستتوجه إلى تركيا .وعرف من السجناء الذي خرجوا من
تقريباً ،وأنها
ّ
رومية السوري احمد حسن اللبش الملقب ابو عادل والفلسطيني السوري
محمد احمد ياسين وال��س��وري محمد حسين رح��ال واللبناني حسين
الحجيري ،باإلضافة إلى العراقية سجى الدليمي ،واللبنانية جمانة حميد
والسوريتين عال العقيلي وليلى النجار.
وقال اللواء إبراهيم في مقابلته مع قناة المنار ،إنّ تحرك األمين العام
لحزب الله واتصاالته س ّرعت وسهّلت عملية التبادل ،ألنه كان هناك
موقوفون لدى الجانب السوري نحن بحاجة إليهم الستكمال الشروط
كافة ،إضافة إلى وقف إطالق النار».
ولفت إبراهيم إلى «انه خالل األيام القليلة الماضية كان األمين العام
لحزب الله موجود بتفاصيل هذا الملف ،الن الشروط التعجيزية التي
وضعت استدعت تدخل السيد وإرساله رسائل لحلحلة العقد .وهذا ما
ت ّم».
وكشف أنه طلب من السيد نصر الله المساعدة في هذا الملف خاصة
ّ
معطالً ،وقال «السيد أرسل لي بعد
أن الملف كان له شهران أو ثالثة اشهر
أسبوع من اللقاء ليقول إن هذا الملف سيتح ّرك ،وهذا األمر يعلمه رئيس
الحكومة ووزير الداخلية».
وأكدت وزارة الخارجية القطريّة أنّ «الوساطة القطرية جاءت تلبية
لطلب من الحكومة اللبنانية» ،مضيف ًة أنّ «األجهزة المعنية بدولة قطر
قامت بجهود حثيثة ومكثفة من أجل إطالق الجنود اللبنانيين بالتعاون
مع األمن العام اللبناني» .

دور السيد نصر الله أساسي

وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن دور السيد نصرالله في
صفقة التبادل كان أساسيا ً في إنجازها ،ال سيما باتجاه سورية لإلفراج
عن بعض الموقوفين في السجون السورية الذين شملتهم الصفقة ،وثانيا ً
على صعيد وقف إطالق النار في محيط المنطقة التي ت ّمت فيها عملية
التبادل في الجرود على الحدود اللبنانية السورية وال��ذي كان بقرار
س��وري ،حيث كانت تستطيع الطائرات الحربية السورية أو الروسية
تنفيذ غارات على مقاتلي النصرة الذين انتشروا في جرود عرسال عند
تنفيذ الصفقة».
ولفتت المصادر إلى أن «سورية تثق بالسيد نصرلله وليس بالحكومة
اللبنانية ،وبالتالي أعطت هذه األوراق كرمى للسيد نصرالله ،فسورية
التي رفضت طلبا ً فرنسيا ً بالتنسيق األمني معها ،وطلبت مقابل ذلك
التنسيق السياسي العلني كانت تستطيع أن تقول ذلك للدولة اللبنانية
وتطلب مواقف سياسية علنية ،لكن وساطة السيد نصرالله استطاعت
إقناع سورية بالتنسيق األمني والتعاون إلنهاء الصفقة بنجاح».
ولفتت المصادر إلى أن «مراسالت السيد نصرالله مع قطر ومع األمير
القطري تحديدا ً لم تكن بشكل مباشر ،بل عبر القنوات اإليرانية نظرا ً
للعالقة الجيدة التي تربط إيران وقطر التي دفعت مبلغا ً من المال إلى
الجهات الخاطفة ،كجزء من الصفقة».
وأضافت المصادر« :إذا استبعدنا ورقة الدور القطري الذي كان بطلب
السيد نصرالله والتسهيل السوري أيضا ً الذي كان بطلب السيد نصرالله،
لما كانت ت ّمت هذه الصفقة بهذا النجاح».
واستنكرت المصادر المشهد العسكري وانتشار عناصر جبهة النصرة
في جرود عرسال الذي واكب إنجاز الصفقة والذي أظهر وكأن النصرة هي
صاحبة سيادة على األراضي اللبنانية ،خصوصا ً أن وسائل إعالم لبنانية
أخذت تستصرح هؤالء اإلرهابيين وتتحدّث معهم.
وأك��دت مصادر «إسالمية» لـ«البناء» أن مطالبة النصرة بإطالق
المسؤول اإلعالمي في تنظيم فتح اإلسالم المرتبط بالقاعدة أبو سليم
طه الموجود في سجن رومية كانت إحدى العقبات التي ّ
أخرت إنجاز
عملية التبادل منذ أشهر؛ وهو محكوم من القضاء اللبناني .كما أكدت
أن الوضع القضائي للشيخ مصطفى الحجيري كان إح��دى العقبات
أيضا ً ولفتت إلى أن الحجيري ال يزال في منزله في عرسال وفي منطقة
خاضعة لسيطرة الجيش اللبناني ويستطيع اعتقاله في أي وقت ،إال أن
رجحت أن يكون التريث بإلقاء القبض ألنه يستطيع لعب دور
المصادر ّ
في التفاوض في ملف العسكريين لدى «داع��ش» ،برغم وصفها عالقة

�أنقرة وتل �أبيب ( ...تتمة �ص)1
 ..ول��ك��ن ف��ج��أة ق��ام��ت «ال��ن��ص��رة» آن���ذاك في
مخيم اليرموك باالنقالب على حلفها مع عناصر
«حماس» و«اإلخ��وان» ،وذلك لمصلحة التواطؤ
مع «داعش» وتأمين منفذ لها إلى داخل المخيم،
وأق��ام��ت حلفا ً عسكريا ً معها فيه بديالً لحلفها
السابق.
وما يحصل اليوم هو أنّ «جبهة النصرة» تق ّرر
ترك مواقعها في مخيم اليرموك لمصلحة أن يشغل
«داعش» وحده هذه المواقع.
السؤال ال��ذي يطرح نفسه هو لماذا تتحالف
«النصرة» وتتعاون مع «داع��ش» في المخيمات
الفلسطينية في سورية ،بينما هما يتقاتالن في
باقي المناطق السورية؟
اإلجابة أصبحت واضحة ،ومفادها انّ «داعش»
و«ال��ن��ص��رة» يتحركان اشتباكا ً أو تقاربا ً وفقا ً
لألجندتين «اإلسرائيلية» والتركية داخل الحرب
السورية.
 ..فـ»إسرائيل» تريد أن يدخل «داعش» إلى هذه

المخيمات لكي تح ّول صورة الالجئ الفلسطيني
من كونه فدائيا ً وصامدا ً ينتظر إنصافه من خالل
العودة إلى فلسطين ،إلى إرهابي إسالمي تكفيري
مطارد دوليا ً ومنبوذ بالقرارات األممية.
أم��ا المشهد اآلخ��ر ال��ذي يت ّم التعبير عنه من
خالل وقائع االقتتال بين «داع��ش» و«النصرة»،
فإنّ ناصية السيناريو الخاصة به ،موجودة في
أنقرة التي ُتمارس عبر استغالل هذين االتجاهين
التكفيريين سياسة مزدوجة؛ فمن ناحية تساند
إج��رام «داع��ش» لتغطي سياسات نهب سورية
اقتصاديا ً عبر النفط وغيره ،ومن جهة ثانية تساند
إره��اب «النصرة» لتمارس عبرها ن��ف��وذا ً تركيا ً
مباشرا ً أو غير مباشر في شمال سورية .وفي ك ّل
األحوال فإنّ «النصرة» بأوامر تركية تنسحب اآلن
من مخيم اليرموك لتخدم هدفين اثنين «إسرائيلياً»
وتركياً ،األول غاياته إسرائيلية ويتمثل بترك
فلسطينيّي اليرموك نهبا ً لسيطرة داعش ولوسم
صورتهم بصبغته اإلرهابية وتدشين حملة إعالمية

دولية تتحدّث عن فلسطينيّي «داعش».
والثاني غاياته تركية ومفاده سحب «النصرة»
م��ن المخيم ك��رم��ى لعيون ال��م��ش��روع الداعشي
اإلسرائيلي فيه ،ولتكون جاهزة للتف ّرغ لمعارك
تركيا في شمال سورية التي تت ّم تحت عناوين
ت��ح��ال��ف��ات «ج��ي��ش ال��ف��ت��ح» وغ��ي��ره ،بينما هي
ف��ي الحقيقة ليست س��وى تحالفات تركيا مع
«النصرة».
تركيا في هذه اللحظة تراهن على التواجد على
طاولة مفاوضات األزمة السورية من خالل تلميع
عباءة «النصرة» أو تطوير صورتها .وهي عبثا ً
تحاول ذلك ألنّ لعبة «النصرة» الداعشية أحيانا ً
داخ��ل مخيمات الالجئين الفلسطينيين ،واألق � ّل
تشدّدا ً من «النصرة» في شمال سورية ،أصبحت
مكشوفة في الداخل السوري وعلى المستويين
اإلقليمي والدولي.

يوسف المصري

الحجيري بـ«التنظيم» أنها سيئة.
وأشارت المصادر إلى أن معظم ال ُمف َرج عنهم من قبل الدولة اللبنانية
هم من الجنسية السورية ،ألن الدول التي لديها رعايا محكومون في لبنان
من جنسيات مختلفة رفضت أن تشمل صفقة التبادل أحدا ً منهم ،وأكدت
أن اإلفراج عن عائلة سورية مؤلفة من ست نساء من السجون السورية
ج��اء ضمن الصفقة ،فضالً عن  13من السجون اللبنانية وجميعهم
سوريون من بينهم خمس نساء باستثناء اللبنانيين حسين الحجيري
وإيهاب حالق.

استقبال رسمي وشعبي

ّ
ونظم حفل
وكانت فرحة أهالي العسكريين المختطفين بذويهم كبيرة
رسمي الستقبالهم في السراي الحكومية واستقبال شعبي في ساحة
رياض الصلح .أشار رئيس الحكومة تمام سالم من السراي إلى «بُعد
وطني في هذه القضية تمثل في تحرير العسكريين الذين تحملوا وصمدوا
متوجها ً بالشكر إلى كل الدول التي ساهمت في
وكان االنفراج واإلنجاز»،
ّ
اإلفراج عن العسكريين ،خصوصا ً قطر وأميرها كما األمن العام ومديرها
اللواء عباس إبراهيم والصليب األحمر اللبناني .وقال« :ال يزال هناك
إنجاز علينا تحقيقه وهو تحرير من ال يزال مخطوفا ً وللتضافر الجهود في
هذا االتجاه» ،مستذكرا ً «الشهداء الذين سقطوا».
وأش��ار نظام مغيط ،شقيق المخطوف المعاون أول إبراهيم مغيط
لـ«البناء» أن «األهالي ينظرون إلى نجاح الصفقة مع النصرة وإطالق
س��راح العسكريين كبصيص أمل ون��ور سيضيء المستقبل لفتح باب
التفاوض في ملف أبنائهم وأن يستكمل المسؤولون جهودهم في هذا
الملف» .ونفى مغيط أي معلومات عن حياة العسكريين لدى «داعش»
وأك��د أن «المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من معرفة أماكن
تواجدهم».

جعجع إلى الرياض

سياسياً ،يزور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المملكة
العربية السعودية قريباً ،وعشية الزيارة استقبل جعجع وزير الداخلية
نهاد المشنوق الذي أ ّكد «أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لم
يُعلن ترشيحه رسميا ً بعد وأن كل األمور خاضعة للنقاش اإليجابي وليس
للمواجهة والمشاكل أو القضاء على مسيرة  14آذار التي عمرها سنوات»،
مستشهدا ً بالمثل االنكليزي القائل «حين تصل إلى الجسر تعبره» ،وع ّما
إذا ك��ان يحمل رسالة من الرئيس سعد الحريري إل��ى جعجع ،أجاب
المشنوق« :لم ِ
آت بتكليف منه ،ولكنني في جو أفكاره».

ّ
تخطي عون
إيران :لعدم

إلى ذلك اختتم مستشار اإلمام الخامنئي للشؤونِ الدولية علي أكبر
واليتي زيارته بيروت ،بعدما التقى األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران
باسيل .وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن هدف زي��ارة واليتي إلى
لبنان وسورية هو التواصل مع الرئيس السوري بشار األسد واألمين
العام لحزب الله  ،بعد لقاء السيد الخامنئي والرئيس الروسي فالديمير
بوتين .وأشارت المصادر إلى «أن إيران تحرص على استمرار التواصل
مع لبنان الرسمي ،ولذلك فهي توفد كل شهر تقريبا ً مسؤوال ً إيرانيا ً إلى
لبنان» ،مشيرة إلى «أن زيارة واليتي تأتي في موازاة التسوية السياسية
الرئاسية للوقوف على المواقف اللبنانية منها» .وعلمت «البناء» أن
إليران موقفا ً متقدما ً من التسوية الرئاسية ،لكنها في الوقت نفسه تؤكد
ضرورة عدم تخطي العماد ميشال عون» ،بخاصة أن الجانب اإليراني
يعي جيدا ً أن الصيغة التي طرحت في البداية تعطي فريق  8آذار رئيسا ً
للجمهورية منزوع الصالحيات» .وأشارت المصادر إلى «أن إيران لعبت
دورا ً كبيرا ً في عملية التبادل وكان واليتي ّ
بشر بإطالق سراحهم من
السراي الحكومية».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء ع��وازل عبور 36
ك.ف( .عدد  ،)30وذلك وفق المواصفات
الفنية والشروط االدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
قاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون االول  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
2246

اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
لمورثة موكليه رقية مصطفى عاصي
شهادة قيد بحصتها بالقطعة رقم 2و3
تكميلي  71وبالقطعة  1تكميلي  75من
منطقة القاع وادي الخنزير العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك -الهرمل
مايا شريف
اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
ط��ل��ب ع��ب��د ال��ن��اص��ر ع��ب��د ال��غ��ن��ي
الساحلي لموكله انيس ميشال مراد
سند تمليك بدل عن ضائع بالعقار رقم
 1989الفاكهة.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك -الهرمل
مايا شريف

