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حمليات � /إعالنات

«القومي» ّ
يزف خبر ارتقاء الرفيق البطل
ح�سان غربال �شهيد ًا
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى
األمة وعموم السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،خبر ارتقاء الرفيق
حسان محمد طالل غربال شهيداً ،أثناء تأديته
واجبه القومي.
الرفيق البطل من مواليد حمص القديمة
 ،1998ع��ازب ،وهو طالب جامعي يدرس
التجارة.
ان��خ��رط ضمن تشكيالت نسور الزوبعة
لمقاتلة المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
وقد شارك في العديد من المعارك والمواقع
القتالية.
تميّز بإقدامه وشجاعته ومناقبيته.
يحيّي الحزب السوري القومي االجتماعي
شهيده البطل الرفيق حسان غ��رب��ال ،وك ّل
الرفقاء الشهداء الذين بذلوا الدماء الزكية
دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا...
ويؤكد الحزب ،أنّ دم��اء شهدائه وشهداء
الجيش السوري وك ّل المنخرطين في القتال
ض ّد اإلره��اب ،هي التي تصون األمة وتصنع
نصرها ،وليس لنا من خيار ،إال خيار التضحية
والنضال ومقاومة اإلرهاب وداعميه.
وقد شيّع الشهيد في مأتم حزبي وشعبي
في حمص القديمة ـ حي الخضر ـ جامع عثمان
اب��ن عفان ي��وم أول أم��س السبت  9كانون
الثاني .2016

«الحركة الديمقراطية» :اال�ستحقاق الرئا�سي
�أول �ضحايا الت�صعيد ال�سعودي ـ الإيراني
عقد المكتب السياسي لـ»الحركة اللبنانية الديمقراطية»
اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور أعضاء المكتب،
وتداول المجتمعون الوضع الداخلي.
وأعلنت الحركة في بيان تأييدها «ما جاء في كالم الرئيس
نبيه بري عن أنّ المنطقة تم ّر بتحدّيات خطيرة ويجب العمل
على تعزيز استقرارنا الداخلي وتحصين بلدنا وتفعيل عمل
المؤسسات ،من أجل متابعة ومعالجة كافة المشاكل واألمور
الحياتية للبنانيين ،واالحتقان الداخلي الذي نراه اآلن على
وقع احتدام االشتباك بين الجمهورية االسالمية اإليرانية
والمملكة العربية السعودية ونبرة الصوت السياسية العالية
التي نراها لدى بعض السياسيين في لبنان ،ما هي إالّ تحريض
على الفتنة في لبنان».

ورأت أنّ «ض��رب السفارة السعودية في إي��ران مستنكر
من المسؤولين في إيران ومدان منها ،إذ حافظت إيران على
مسؤولي البعثة السعودية وأرسلتهم سالمين الى بالدهم،
لذلك ال يجوز ض��رب السفارة اإلي��ران��ي��ة ف��ي اليمن ووق��وع
بعض الجرحى» .وأملت «من العقالء والحكماء والمخلصين
في البلدين أن يلعبوا دورا ً أساسيا ً وتغليب لغة العقل لرأب
الصدع بين البلدين».
واعتبرت «أن ملف االستحقاق الرئاسي سيكون أول ضحايا
التصعيد السعودي  -اإليراني ،وبالتالي كما قال الرئيس نبيه
بري نقله من «البراد إلى الثالّجة» .وأش��ارت إلى أن «عودة
عمل الحكومة الى االنتظام الطبيعي تتطلب تثبيت آلية العمل
المتفق عليها في ظل غياب رئيس الجمهورية بحيث ال يتفرد

الخير :حزب اهلل رفع ر�أ�س العرب
رأى رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير ،في تصريح أمس ،أن
البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب «ال يخدم المصلحة العربية
المشتركة» .ودان «ما جاء في البيان المذكور لجهة وصف المقاومة اللبنانية
باإلرهاب» ،مضيفا ً «حزب الله حزب لبناني وطني ،عربي وإسالمي ،هزم
العدو الصهيوني وم َّرغ أنفه بالتراب ،كما أنه رفع رأس كل مواطن عربي
شريف».
وأثنى على موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «الذي وقف
ضد البيان الختامي للجامعة وقدم اعتراضا ً رسمياً».

رئيس الحكومة أو الوزير في اتخاذ ق��رارات من دون التقيد
باآللية المحددة».
ون ّوهت الحركة بكالم رئيس الحكومة تمام سالم ووزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «ال توطين للنازحين
في لبنان ،وبما أنّ بعض المناطق في سورية الشقيقة تح ّررت
وأصبحت آمنة فلذلك يجب على األخوة السوريين النازحين
العودة الى هذه المناطق».
ولفتت إلى أنّ «بعض مؤسسات الدراسات المحلية والدولية
تقدّر إجمالي خسائر االقتصاد اللبناني عام  2015بنحو 3
مليارات دوالر ،أيّ ما يعادل  5ال��ى  6في المئة من الناتج
المحلي ،وتتوقع هذه المؤسسات أن ترتفع قيمة هذه الخسائر
عام  2016في حال عدم إنجاز ملف التسويات السياسية».

ّ
والقطان دانا فبركة �صور م�ضايا
العيالني
طالب إم��ام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام
العيالني «بعدما تم انكشاف الصور المفبركة المنسوبة
ألهالي مضايا ،فإننا نطالب بمالحقة وتوقيف ومحاسبة
كل من فبرك هذه الصور وعمل على استغاللها ،ألن هذا
العمل كاد أن يؤدي إلى فتنة مذهبية».
وختم العيالني« :لقد سقطت هذه المعارضة ،عندما
لجأت إلى الكذب في مواجهة النظام السوري».
بدوره دان رئيس «جمعية قولنا والعمل» الشيخ أحمد

القطان خالل ندوة له في بلدة برالياس البقاعية ،الصور
المفبركة في مضايا السورية وطالب «بمعالجة األسباب
التي أدت الستمرار نزيف الدم في سورية ،وليس استغالل
الوضع اإلنساني الصعب ألهلنا في كل المدن والقرى
السورية».
وطالب الشيخ القطان «كل األفرقاء في سورية بتأمين
مخرج آمن للمدنيين الذين لم يحملوا السالح وليسوا من
المسلحين التكفيريين».

الريا�ض تخ�سر ( ...تتمة �ص)1
ح���زب ال��ل��ه ال��م��ع��ن��ي المباشر
ب��ه��ذا ال���ه���ج���وم ،ل���م ي��ف��اج��أ فهو
يستشعر منذ مدة حربا ً ضروسا ً
تع ّد الستهدافه ،وي��رى طالئعها
باإلجراءات المتالحقة لمالحقته
وتقييده ماليا ً وإعالميا ً وتصنيفه
على ل��وائ��ح اإلره����اب ،وتشكيل
أح���ل��اف وه���م���ي���ة ل���ل���ح���رب على
اإلره�����اب م��ه�� ّم��ت��ه��ا رص���د قادته
وك�������وادره وت��ت��بّ��ع��ه��م ،وت���ب���ادل
المعلومات حولهم وص��والً إلى
تسليمها لتل أبيب ليت ّم قتلهم كما
ح��دث م��ع اغتيال الشهيد سمير
القنطار بتنسيق تركي سعودي
«إسرائيلي» ،وحزب الله يستع ّد
للمواجهة بثقة بتحقيق النصر،

ل��ك��ن��ه ي��رس��م م��ع��ادل��ة للشركاء
اللبنانيين ف��ي ه��ذه ال��ح��رب ،كما
ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س��ه التنفيذي
ال���س���ي���د ه���اش���م ص���ف���ي ال���دي���ن،
إنّ ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن الملوك
سيخسرون معهم ،من اليمن إلى
لبنان ،وحزب الله برفع السقف
أمام االستهداف خارجيا ً وداخليا ً
بقي متمسكا بالمشاركة في ك ّل
مستويات الحوار التي تجمعه مع
تيار المستقبل ،الشريك اللبناني
ف��ي الحملة ال��ت��ي تستهدفه ،من
الحوار الثنائي إلى هيئة الحوار
الوطني ،اللذين يشهدان اليوم
جولة جديدة في عين التينة.

أسبوع حافل
باالستحقاقات

أس�����ب�����وع ح����اف����ل وم����زدح����م
باالستحقاقات الداخلية ،أبرزها
ع��ودة هيئة ال��ح��وار الوطني اليوم
إل��ى االنعقاد في عين التينة ،بعد
ان��ق��ض��اء ع��ط��ل��ة األع���ي���اد بحضور
األط��راف المشاركة كافة ،كما تعقد
جلسة جديدة من الحوار الثنائي بين
حزب الله وتيار المستقبل في ضوء
تصعيد المواقف بين الجانبين ،كما
يشهد هذا األسبوع جلسة لمجلس
الوزراء الخميس المقبل.

الملفات على الطاولة

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب
عمار الحوري لـ«البناء» أن «اتجاه
المستقبل كان لعدم المشاركة في

الحوار الثنائي اليوم ،لكن ُحسم األمر
أمس ،بالمشاركة على قاعدة وضع
الملفات المستجدة على الطاولة،
ال سيما م��ا ورد على ل��س��ان عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رع��د ع��ن ال��رئ��ي��س سعد الحريري
وع��ن ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف وصالحيات
رئيس الحكومة ،ألن ه��ذا الكالم ال
يخدم الحوار ال سيما وأن ليس تيار
المستقبل مَن بدأ بالتصعيد بل حزب
الله بدأه ضد السعودية ،ما استدعى
رد الحريري».
وأضاف حوري« :أن ما حصل في
مضايا سيكون م��دار بحث ونقاش
مع حزب الله في الحوار ،ال سيما أن
ما يجري يولد التوتر واالحتقان على
الساحة المحلية» ،وأكد أن «طبيعة
النقاش ستتشعب ،ألن الوضع لم
يعُ د يحتمل في ظل ازدحام الملفات

الخالفية وسيتم التطرق إلى تفعيل
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ال����ذي ي��خ��ف��ف من
أزمات البلد واستمرار تغطية حزب
الله للعماد ميشال ع��ون بتعطيل
الحكومة».
واستبعدت مصادر معنية فرط
الحوار الثنائي ،خصوصا ً في هذه
المرحلة اإلقليمية الحساسة ،وأكدت
لـ«البناء» أن «طبيعة المتحاورين
وأداءهم في جلسات الحوار السابقة،
تمنع أي م��ش��ادات كالمية ت��ؤدي
إلى فرطه وانسحاب المشاركين»،
لكن مصادر في «المستقبل» حذرت
ف��ي حديث ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «األخير
سينسحب من ال��ح��وار إذا وج��د أن
مساوئ ال��ح��وار أكثر من ف��وائ��ده»،
ودعت إلى «عدم تحميل الحوار أكثر
مما يحتمل ،فهو محصور بعنوانين
هما رئ��اس��ة الجمهورية وتخفيف

ال��ت��وت��ر ال��م��ذه��ب��ي وال��ح��ف��اظ على
االستقرار االمني».

مسألة التسمية والمرشح .وهو يعلم
أن األيام الصعبة تفترض المزيد من
تفعيل العمل الحكومي» .وأك��د أن
«وزارة الداخلية جاهزة ومستعدة
إلجراء االنتخابات».

واستكماال ً لجولته على القيادات
السياسية تحضيرا ً لالنتخابات
البلدية ،زار وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق العماد ميشال عون
في الرابية .وأوض��ح المشنوق بعد
اللقاء أن «الرئيس سعد الحريري
كان دوما ً صادقا ً في مسعاه إلجراء
االنتخابات الرئاسية ،وإلى اكتمال
النصاب الدستوري ،بحيث تصبح
الصراعات السياسية داخل النظام،
ال خارجه كما يجري اآلن» ،موضحا ً
أن «ع���ون مقتنع ب��ص��دق مسعى
الحريري الرئاسي ،بصرف النظر عن

جلسة حكومية
بحضور الجميع؟

المشنوق من الرابية:
الحريري صادق في مسعاه

الهجوم ال�سعودي ( ...تتمة �ص)1
وبعده الجامعة العربية إلى دينامية قطع عالقات مع إي��ران ،لتج ّر
عربة المؤتمر اإلسالمي بالدوالبين الخليجي والعربي وحصان
المال دائماً ،إلخراج إيران من منظمة المؤتمر اإلسالمي ،كما أخرجت
سورية من الجامعة العربية ،وإن��ت��اج إرب��اك كبير يحرج ك�� ّل سير
بمفاعيل الموجبات الغربية برفع العقوبات واإلفراج عن األرصدة،
وف��ق��ا ً ل��ن��ص��وص وأح��ك��ام ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ال��م��ل��ف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي،
فحصدت بيانات إعالمية ممتدّة من الخليج إلى تركيا وباكستان،
فعادت بخ ّفي حنين وتموضعت وراء الخطاب الذي صاغه نتنياهو
وت�لاه أوب��ام��ا ،بحصر الحرب مع ح��زب الله ،طالما بنود العائدات
اإليرانية من التفاهم النووي بدأت تتد ّفق على طهران وفق البيانات
األميركية.
 اللبنانيون الذين يدّعون أنهم يص ّوبون على حزب الله تضامنا ًمع السعودية ودفاعا ً عنها يكذبون ،ألنهم يعلمون أنّ بمستطاعهم
أن ي��ه��اج��م��وا إي���ران وي��ت��ج��نّ��ب��وا ح���زب ال��ل��ه ،ك��م��ا ه��اج��م ح���زب الله

السعودية وتجنّب الداخل اللبناني بداية قبل أن يتطاولوا عليه،
وبالتالي فهم يعلمون أنهم يفعلون ما تفعله السعودية بالتموضع
وراء خطاب صاغه نتنياهو وتلتزمه السعودية ،وه��م يلتزمونه
مثلها ،وألنه خطاب الفشل في السقوف العالية والتموضع وراء
م��ا يظنّه نتنياهو ال��ه��دف الواقعي والممكن ،فالمعادلة الداخلية
اللبنانية ،خرجت من دائ��رة التسوية ،على قاعدة تجاذب وتفاهم
إيراني سعودي ،إلى دائرة المواجهة المفتوحة مع مشروع نتنياهو
ّ
تصطف السعودية من ورائه ،واللبنانيون المشاركون
ـ أوباما الذي
في هذا االصطفاف يضعون األمور بين خيارين ،أن ينتصر رهان
نتنياهو فيربحون معه ،أو أن ُيهزم فيهزمون معه ،وعندها ال يحق
لهم المطالبة بتسوية.
 الخيار السعودي اآلتي من مواقع الفشل لن يكتب له النجاح،ألنه يقوم على فرضية أنّ حزب الله سيستنفر حلفاءه من سورية
إلى إي��ران لتعطيل التسويات طالما هو مستهدف ،وه��ذا هو الحلم

م�شكلة ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
الطرفان احتربا في السياسة مباشر ًة ،وفي الميدان
مداور ًة .ك ّل ذلك ألنّ الطرفين يص ّوبان في الواقع على
هدف ثالث أكثر مما يص ّوبان على بعضهما بعضاً.
أجل ،كالهما يص ّوب على الواليات المتحدة ،في الوقت
الحاضر ،ولغاية أو غايات خاصة به.
أميركا ،إذاً ،هي الهدف .السعودية قلقة ومتخ ّوفة من
تداعيات سياستها سلبا ً عليها وعلى حلفائها عموماً،
ومن مفاعيلها إيجابا ً على إيران وحلفائها خصوصاً.
ولي العهد السعودي االمير محمد بن سلمان قالها
ولي ّ
ّ
موارب ًة في مقابل ٍة دامت خمس ساعات مع مجلة «ذي
ايكونومست» .قال إنّ الرياض قلقة مما تراه ميالً من
الواليات المتحدة للعب دور أق ّل في الشرق األوسط،
موضحا ً أنّ عليها «ان تدرك أنها البلد الرقم واحد في
العالم ،وعليها ان تتص ّرف على هذا األساس».
اين ترى السعودية دورا ً ألميركا أق ّل مما تعتقد أنه
يتوجب عليها ان تلعبه؟
الرياض تعتقد ضمنا ً انّ واشنطن تهاونت مع إيران
وأهانت حلفاءها بعقدها االتفاق النووي معها .ذلك
من شأنه ان يريحها اقتصاديا ً برفع العقوبات عنها
واإلفراج عن أرصدتها المج ّمدة في الغرب ،كما يريحها
سياسيا ً ويعزز طموحاتها القومية ،ويعطيها ضوءا ً
أخضر لمضاعفة دعم حلفائها ماليا ً وميدانياً ،وال سيما
في سورية واليمن والعراق.
القلق المتزايد من سياسة إدارة أوباما في الشرق
األوسط عموما ً والتهاون مع إيران ،خصوصا ً كان دفع
الرياض الى التقارب مع تركيا التي تشاطرها سياسة
معاداة دمشق ورغبة مشتركة في إزاحة بشار األسد
من سدّة الرئاسة ،كما دفعها الى التدخل العسكري في
اليمن بغية استنزاف إيران بما هي ،في رأيها ،حليفة
خصومها الحوثيين ومَن يجاريهم من قوى الداخل
المعادية للسعودية.
عندما بدا للرياض انّ رهاناتها في سورية واليمن
لم ت� ِ
وسعت دائرة
�ؤت ثمارها بالسرعة المرتجاةّ ،
ضغوطها على نح ٍو بدا كأنها ستصل مع إي��ران الى
حرب تشمل المنطقة بر ّمتها .فعلت ذلك كله من
حافة
ٍ
أجل تعطيل تنفيذ االتفاق النووي او ،في األق ّل ،لحمل
واشنطن ،عشي َة االنتخابات الرئاسية ،على التباطؤ
في تنفيذه لحين انتهاء االنتخابات الرئاسية إفساحا ً
في المجال أمام الرئيس واإلدارة الجديدين النتهاج
سياسة أكثر تشدّدا ً مع طهران في مرحل ٍة الحقة توخيا ً
ألمرين :الح ّد من طموحات إي��ران ونفوذها ،وتوفير
مزيد من الضمانات السياسية واألمنية لحلفاء أميركا
القدامى ،وفي مقدّمهم السعودية.
غير أنّ الرياض الحظت أنّ ثمة ح��دودا ً لممارسة

السعودي األصلي ،لكن التجربة تقول إنّ ق��وى حلف المقاومة ال
تتص ّرف وفق هذه المنهجية العصبية ،فسورية التي كانت تعيش
أسوأ أيامها أثناء مسارات التفاوض حول الملف النووي اإليراني
شجعت إي��ران على إنجاز التفاهم وتح ّملت ضريبة الصمود ،حتى
تحقق اإلن��ج��از إلي��ران فارتفع منسوب مساهمة إي��ران إل��ى جانب
سورية ،ولم تخش أن يكون التفاوض على حسابها ،بينما حزب الله
ويشجع سورية على قطف ثمار
في ظروف أفضل بكثير وسيصمد
ّ
صمودها في التسويات المقبلة ،ويشجع اليمنيين على قطاف مشابه،
ومعادلته التي رسمها في الر ّد على استشهاد سمير القنطار الذي
كان اغتياله أولى ثمرات التحالف الذي أعلنته السعودية للحرب على
اإلره��اب ،تقول إنّ الر ّد متدحرج وليس دفعة واحدة ،وأنّ الحساب
لم ولن يقفل على جميع الجبهات ،لكنه حساب جار والدفعات تأتي
تباعاً.
ناصر قنديل

لي�ست معركة العرب ( ...تتمة �ص)1

ضغوطها على أميركا م��داور ًة وعلى إيران مباشر ًة،
�ي عهدها ،عبر مجلة «ذي
�ي ول� ّ
فكان أن أ ّك��د لهما ول� ّ
اكونوميست» الرصينة ،أنّ الضغوط والتوترات لن
تصل الى ح ّد نشوب حرب «ستكون إيذانا ً بكارثة...
وأنّ من يدفع في هذا االتجاه سيكون شخصا ً ال يتمتع
برجاحة العقل».
في الجانب اآلخر من المشهد اإلقليمي ،نرى إيران
تص ّوب على السعودية ظاهرا ً وعلى أميركا واقعاً.
صحيح أنها منعت دخ��ول منتوجات السعودية
وال��م��س��ت��وردة منها ال��ى أراض��ي��ه��ا ،غير انّ وزي��ر
خارجيتها محمد جواد ظريف سارع الى إبالغ أميركا
والعالم أنّ بالده جادّة ومثابرة على تنفيذ االتفاق
ال��ن��ووي ،فكان ان ر ّد ج��ون كيري بما يفيد إق��رار
واشنطن بجدية طهران في ه��ذا المجال .فأميركا
وإيران يجمعهما ،في الوقت الحاضر ،قاسم مشترك
بل عدو مستج ّد هو اإلرهاب.
إذ يتضح انّ إدارة اوباما لن تبادر خالل «الوقت
الضائع» – ايّ في الفترة التي تفصلها عن االنتخابات
الرئاسية – الى تجاوز االتفاق النووي او اإلخالل به
لئال يودي بالتفاهم المستج ّد مع إيران ،فإنّ السعودية
لن ترضخ ،على ما يبدو ،الى األمر الواقع ،فماذا يمكن
أن تفعل؟
من الممكن ج��داً ،في ض��وء ما يجري ميدانيا ً في
سورية واليمن ،ان تعمد السعودية ،بالتعاون مع
تركيا وغيرها من خصوم إي��ران في المنطقة ،الى
مضاعفة الدعم المالي والعسكري للحلفاء السلفيين
الناشطين في الساحتين السورية واليمنية بغية
إبقاء ميادين القتال في حالٍ متفجرة ومعقدة إلى حين
مباشرة الرئيس األميركي الجديد عمله ،األمر الذي
يعزز ،في ظ ّنهما ،مركزهما التفاوضي إقليميا ً بصورة
عامة ،وإزاء إيران وحلفائها بصورة خاصة.
في حال اعتماد هذه السياسة ،فإنّ مؤدّاها المؤ َّكد
سيكون استمرار الحرب وويالتها وتداعياتها على
سورية واليمن من جهة ،وجعل التنظيمات اإلرهابية
وحدها الرابحة من تمديد أمد الحرب من جه ٍة أخرى.
لكن ،ماذا لو تم ّكن حلفاء إيران في سورية واليمن من
دحر التنظيمات اإلرهابية وحلفائها المحليين؟ هل
يبقى لتمديد أمد الحرب وسياسة الضغط على أميركا
من ج��دوى في تعزيز المركز التفاوضي للسعودية
ولخصوم إي��ران في المنطقة؟ ث��مَ ،م��ن سيدفع ثمن
الحرب الفاشلة غير الشعوب البائسة؟
أيّها القادرون المقتدرون ،كبارا ً وصغاراً ،أوقفوا
الحرب.

د .عصام نعمان

منذ أن ارتفع علم فلسطين في طهران ،وأعلنت إيران
انحيازها للعالم العربي وقضاياه ،وج��اه��رت بدعم
المقاومة في فلسطين ولبنان ض ّد االحتالل الصهيوني،
بدأ الغرب ومعه «إسرائيل» بإعداد سيناريوات معاركهم
ض ّد إيران ،ولم تكن حرب االستنزاف العراقية ـ اإليرانية،
سوى ترجمة حرفية للسيناريوات التي تقضي بعدم
تمكين إي��ران من االحتفاظ بعناصر القوة ،وبالتالي
إضعافها ،وأيضا ً إضعاف قوة العراق ،وجعله هدفا ً
سهالً أليّ احتالل أميركي ـ غربي متى دقت ساعة تفتيته
وتقسيمه.
سنوات االستنزاف الثماني ،لم تمنع إيران من مواصلة
جهودها في بناء عناصر قوتها ومنعتها ،واستم ّرت على
نهجها في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان ،وفي نسج
عالقات الصداقة والتعاون مع العديد من الدول العربية،
أما العراق فدخل (ح��رب الخليج الثانية) ض ّد الكويت
 ،1990وخرج منها منهكاً ،متكبّدا ً خسائر كبيرة وفرض
عليه حصار خانق «النفط مقابل الغذاء».
المقاومة التي شكلت إيران داعما ً إضافيا ً لها إلى جانب
سورية (الشام) ،حققت انتصارا ً في العام  ،2000تمثل
بتحرير معظم األراض��ي اللبنانية التي كانت تحتلها
«إسرائيل» وكسر مقولة «الجيش الذي ال يُقهر» .انتصار
تحقق من دون قيد أو شرط ،فردّت الواليات المتحدة حليفة
«إسرائيل» باحتالل العراق في العام  ،2003بغطاء عربي
و ّفرته ال��دول العربية التي كانت سابقا ً وال تزال راهنا ً
متحالفة مع واشنطن ،وفق قاعدة (عدو حليفي عدوي...
وصديق حليفي صديقي).
تعاظم قوة إي��ران ،لم يكن ليشكل عامل قلق للغرب
و»إسرائيل» ،لو أنّ إيران نأت بنفسها عن قضايا المنطقة،
ولم تتبنّ خيار دعم المقاومة ض ّد العدو «اإلسرائيلي».
لكن تعاظم القوة اإليرانية مقرونا ً بتقديم ك ّل أشكال الدعم
للمقاومة ض ّد العدو الصهيوني ،فهذا بالتأكيد يشكل
قلقا ً لـ»إسرائيل» وأميركا وحلفائهما ،لذلك فإنّ المعركة
الحقيقية والفعلية قائمة حصرا ً بين إيران من جهة ،وبين
«إسرائيل» والغرب من جهة ثانية.
الغرب ي��درك جيدا ً حجم القدرة اإليرانية ،وألسباب
كثيرة ،يخشى دخول مواجهة مباشرة مع إيران ،والخشية
هذه ،تجلت في الموضوع النووي الذي وصل الى الخواتيم
المعروفة .و»إسرائيل» نفسها أدركت هذه الحقيقة ،فبلعت
ك ّل تهديداتها بشنّ عدوان على إيران ،مع ّولة هي وحلفاؤها
على سيناريو «معركة عربية ـ إيرانية» ،حتى وإنْ لم تكن
هذه المعركة في مصلحة عرب أميركا ،وال تؤثر على قوة
إيران .ال سيما أنّ دوال ً عربية أساسية لن تكون ضمن أيّ
مواجهة قد تحصل مع إيران.
«المجموعة العربية» التي تصعّ د في مواقفها ض ّد إيران،

ُ
تدرك عدم أهليتها لخوض مواجهة مباشرة ،لكنها تسعى
وراء زرع الفتن ونشر الفوضى بعناوين طائفية ومذهبية.
وأمام هذه «المجموعة العربية» محطات متعدّدة ،تؤكد
فشل سياساتها ورهاناتها وأوهامها.
ـ حرب تموز  2006التي ش ّنتها «إسرائيل» على لبنان
بهدف تصفية المقاومة ،شاركت فيها دول عديدة ،بعضها
عربية ،وكانت «إسرائيل» واجهتها ،والنتيجة كانت
انتصارا ً مدويا ً حققته المقاومة...
ـ الحرب «اإلسرائيلية» على غزة  ،2009/2008لم
تحقق أهدافها ،ولم ُتعِد االعتبار لجيش العدو الذي قيل
إنه ال يُقهر ،ال بل إنّ غزة بصمودها ودماء أبنائها انتصرت
على جبروت االحتالل وغطرسته.
ـ الحرب اإلرهابية الكونية على سوريا منذ ،2011
شاركت فيها عشرات الدول ،واإلرهاب المتعدّد الجنسيات
وكانت واجهتها «الحرية» و»اإلص�لاح» و»السلمية» ،إالّ
أنّ هدف الحرب هو إسقاط سوريا ألنها حاضنة المقاومة
وداعمتها؛ وقد صمدت سوريا وهي اليوم بقوة جيشها
ومقاوميها وبسالتهما ترسم في الميدان مشهدية االنتصار
على اإلرهاب وداعميه.
ـ الحرب على اليمن ،هي األخ��رى لم تحقق انتصارا ً
للقائمين بها رغم مرور نحو عام على بدء الحرب ،ال بل إنّ
الوقائع تؤشر الى تقهقر «التحالف العربي» وعجزه عن
تحقيق أيّ هدف من أهدافه ،ال بل إنه بات مح ّل سخرية،
بعدما أعلن عن تحالف إقليمي من دون التشاور مع
األعضاء المفترضين.
وعلى نحو ما تقدّم ،يمكن قراءة المشهد الذي سيتأ ّتى
من جراء التصعيد الذي تمارسه األنظمة العربية الحليفة
ألميركا ض ّد إيران! فهذا التصعيد ،ال يعدو كونه ترجمة
لسيناريو أميركي ـ صهيوني يدفع بالمنطقة الى آتون
فتنة مخطط لها في الدوائر الغربية والصهيونية .وهذا
أمر خطير ال تستطيع «جامعة الدول العربية» بقيادتها
الحالية ووضعيتها الراهنة ،تح ّمل أعبائه وتبعاته
ونتائجه ،فهي بعدما ّ
سخرت ك ّل إمكاناتها ض ّد سوريا،
ولم تنجح ،فإنها بالتأكيد لن تنجح في معركتها باإلنابة
ض ّد إيران.
وعليه ،فإنّ بيان وزراء خارجية «جامعة الدول العربية»
التي يتزعّ مها صوريا ً «نبيل العربي» ،هو محاولة للنفخ
في التصعيد ،توسالً النفجار يرمي إلى مضاعفة استنزاف
المنطقة ،وفقا ً للسيناريو الصهيوني ـ األميركي.
لذلك ،على العرب الذين اجتمعوا في القاهرة ،تحت راية
«جامعة الدول العربية» ،وق ّرروا التصعيد ،أن يدركوا قبل
فوات األوان ،أنّ المعركة ليست معركة العرب ض ّد إيران،
بل معركة «إسرائيل» والغرب ض ّد إيران.

معن حم ّية

حكومياً ،عممت األم��ان��ة العامة
لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة
الحكومية ،وضم  140بندا ً وأرفقت
ب��ج��دول ض��م  104مراسيم عادية
تحتاج الى تواقيع رئيس الحكومة
والوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية
ف��ي ظ��ل ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي وعمالً
بمضمون المادة  63من الدستور.
ورجح وزير الشؤون االجتماعية
ّ
رشيد درب���اس ل��ـ«ال��ب��ن��اء» حضور
جميع المكونات السياسية الجلسة،
مضيفاً« :جميع البنود المدرجة
على ج��دول األعمال تطال مصلحة
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��م��ال��ي��ة والحياتية،
وبالتالي ال مصلحة ألحد بالتغيّب
وت��ع��ط��ي��ل ش�����ؤون ال��م��واط��ن��ي��ن
الضرورية والحياتية من قبول هبات
وصرف مستحقات وترقية موظفين
وغيرها».
وأكد درباس تواصل الرئيس تمام
س�لام مع جميع مكونات الحكومة
«لتذليل العقبات أم��ام حضورها
للجلسة ال سيما وزراء التيار الوطني
الحر وح��زب الله» ،مشددا ً على أن
«س�لام لن يتجه خالل الجلسة إلى
عرض أي ملف على التصويت ،بل
سيسعى الى تأمين التوافق عليها
قدر اإلمكان وإذا لم ينجح سيعمل إلى
تأجيلها إلى جلسات الحقة».

لبنان يتم ّنع في القاهرة

عربياً ،رف��ض لبنان تأييد بيان
وزراء الخارجية العرب ،الذي صدر
عقب االجتماع االستثنائي الذي دعت
إليه الرياض ،وال��ذي عقد أمس في
القاهرة.
وأش��ار وزي��ر الخارجية اللبناني
جبران باسيل إلى «أننا رفضنا ربط
اسم حزب الله باألعمال اإلرهابية،
ولذلك امتنعنا عن التصويت على
ب��ي��ان وزراء خ��ارج��ي��ة الجامعة
العربية» .وأوض��ح باسيل ال��ى أن
«لبنان اتخذ ق���را ًرا باالبتعاد عن
المشاكل في المنطقة من دون تعطيل
اإلجماع والتضامن العربي ،مع إعطاء
أولوية لوحدتنا الداخلية».

حزب اللهَ :من دافع عن
الملوك فسيخسر معهم

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله السيد هاشم صفي الدين
أن «من اختار في لبنان في ظل هذه
االنقسامات واألحوال أن يكون شريك
الملوك واألم���راء ،ويضرب بسيفهم
وينطق بأحقادهم وجهلهم وفتنهم،
وي��أك��ل م��ن مالهم وعلى موائدهم،
فيجب أن يعرف بكل وض��وح أنه
إذا خسر هؤالء الملوك واألمراء فإنه
سيخسر في لبنان ،ونحن على ثقة
تا ّمة بأن هؤالء األمراء والجهلة الذين
ال ينضحون في معركتهم إالّ بالحقد،
وال يستندون فيها إلى عقل أو منطق
أو معرفة أو حتى سياسة ،هم أمراء
الخيبة وال��خ��س��ران م��ن اليمن إلى
لبنان».

مضايا :الحصار مستم ّر

يستم ّر حصار المسلحين لبلدة
مضايا السورية ف��ي ظ��ل انفضاح
كل الصور المل ّفقة والمر ّكبة التي
تسوقها بعض وسائل االع�لام عن
حصار الجيش السوري وحزب الله
ألهالي البلدة ،وأكد األهالي في تقرير
إخباري أجرته قناة «المنار» مع عدد
منهم ،أن «األوضاع المعيشية صعبة
للغاية والمسلحين يسيطرون على
ال��م��واد الغذائية وعلى المعونات
التي تدخل ال��ى البلدة» ،وأش��اروا
ال��ى أن «المسلحين قاموا بتوزيع
نصف كمية المعونات التي دخلت،
ويبيعون النصف اآلخ���ر بأسعار
خيالية».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن «انقالب المسلحين على االتفاق
ومصادرتهم المواد التموينية التي
دخلت في  18تشرين الماضي التي
كان من المفترض أن تكفي لثمانية
أشهر ،هو الذي أدى الى هذا الوضع
المأسوي الذي تعيشه البلدة».
ولفتت المصادر إلى أن «قرى كفريا
والفوعا ونبل والزهراء في وضع آمن
نسبياً ،وأهلها أقوى من قبل وقادرون
على الدفاع عن أنفسهم ضد أي هجوم
للمسلحين».

«أبو طلحة»
في قبضة األمن

أمنيا ً وفي إطار إنجازات األجهزة
األم��ن��ي��ة ،نجحت ال��ق��وى األمنية
أمس ،في إلقاء القبض على العنصر
األس���اس ف��ي المجموعة اإلرهابية
التي ن ّفذت تفجيري برج البراجنة،
والمدعو خ.ز .وهو لبناني من مواليد
 1986والملقب بـ «أبو طلحة» ،في
محلة القبّة بطرابلس شمال لبنان.
وأكدت قوى األمن الداخلي في بيان
أنها «نفذت عملية نوعية وأوقفت
العنصر األس���اس ف��ي المجموعة
اإلرهابية التي ن ّفذت تفجيري برج
البراجنة».
وفي التفاصيل ،فقد تمكنت القوة
الضاربة في شعبة المعلومات من
تطويق منطقة م��ش��روع الحريري
في منطقة القبة ،بعد عملية رصد
ومتابعة استمرت أسابيع ،ثم داهمت
منزل المطلوب خ .ز .بتهم متعلقة
باالرهاب واالنتماء لتنظيم إرهابي،
وهو الرأس المدبر لعمليات التفجير
والملقب بـ»أبو طلحة».
وأك��دت مصادر أمنية لـ»البناء»
أن «أب���و طلحة ه��و رئ��ي��س الخلية
«العنقودية» التي خططت لتفجير
ب��رج البراجنة ورئيسها التنفيذي
والمشرف على التنفيذ الميداني وهو
يتلقى األوامر من قادة اإلرهابيين في
سورية والعراق».
وأشارت المصادر إلى أن «الخيوط
التي حصلت عليها األجهزة األمنية
خ�لال األس��ب��وع ال��ذي ت�لا العملية،
هي خيوط بالغة الداللة واحتفظت
بها ق��وى األم��ن الداخلي وتبادلت
المعلومات مع استخبارات الجيش
وتوصلت
وم��ع جهاز األم��ن ال��ع��ام
ّ
بالتنسيق بينها خ�لال األس��ب��وع
ال��م��اض��ي إل���ى أن العملية نظمت
وخ��ط��ط��ت وح��ض��رت ف��ي طرابلس
وأن رأس الخلية موجود أيضا ً في
طرابلس».
ولفتت المصادر إلى أن العملية
ويصب
«تع ّد إنجازا ً أمنيا ً بامتياز
ّ
في اتجاه تحصين الوضع األمني
في الداخل ،إذ إن الخاليا اإلرهابية
المتخفية ستتخذ مزيدا ً من الحذر
وستتقيد حركتها ك��ي ال ينكشف
أمرها».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض ل��ش��راء لمبات إش��ارة
لزوم لوحات التحكم في محطات التحويل
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/29عند
الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/1/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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