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«�إ�سرائيل» �إنْ ان�سحب الرو�س
�أم لم ين�سحبوا؟
علي جانبين
إذا ك��ان التسليم باعتبار الحديث عن انسحاب روسيا من
سورية نوعا ً من ترتيب األوراق المتالك المزيد من القوة في
الحرب والمفاوضات لروسيا وسورية وحلفائهما يعني المزيد
من القلق لك ّل من خصوم هذا التحالف ،وخصوصا ً لـ«إسرائيل»
التي ال تريد أن ترى الرئيس السوري بشار األس��د منتصراً،
وال تتقبّل فكرة أن يخرج حزب الله رافعا ً شارة النصر ،فلماذا
نواصل مناقشة هذه الفرضية معهم ولنشاركهم فرضية أنّ
االنسحاب حقيقي وفعلي ،كما يبدو أنّ األم��ر يفرحهم ،وكي
نعرف م��اذا يعني ه��ذا االنسحاب يكفي أن نعرف كيف تقرأه
«إسرائيل».
فكيف قرأت «إسرائيل» سحب روسيا بعض قواتها الحربية
من سورية؟
القدر المتي ّقن في «إسرائيل» أنها فوجئت وآخرين بالقرار
ال��روس��ي .لكن ما يقلقها أنها ال ت��درك حتى اآلن مفاعيل هذا
القرار وأث��ره على المعادلة في الساحة السورية ،وفي مقابل
«إسرائيل» .على هذه الخلفية ،تأتي دعوة رئيس أركان جيشها
الجنرال غادي ايزنكوت للتواضع والحذر في تقدير المآالت،
وعلى االساس نفسه ،تتعدّد تقديرات المعلقين الذين يجمعون
على القلق من سيناريو أن يؤدّي االنسحاب الروسي الى فراغ
تمأله إيران وحلفاؤها في المنطقة ،وهم هنا جميعا ً يتحدثون
بلغة المخاوف.
لكن ما هي مخاوف «إسرائيل» الحقيقية من هذا االنسحاب
وم��اذا تركت في المواقع «اإلسرائيلية» من تحليالت حول هذا
الموضوع؟
المخاوف «اإلسرائيلية» التي انتشرت قابلها عدد من التحليالت
في المواقع «اإلسرائيلية» الشهيرة كـ»التايمز أوف إسرائيل»
وإذاعة « ،»i24newsرأت أنّ إيران وحزب الله يشعران بضغط
أكبر لدعم الحكومة السورية بعد االنسحاب ال��روس��ي ،وأنّ
هذه الخطوة الروسية أثارت تساؤالت حول درجة الدعم الذي
سيواصل الكرملين تقديمه لألسد ،وأنّ هناك أيضا ً أسئلة حول
ما إذا كانت إيران وحزب الله يمكن أن يتح ّمال عبئا ً إضافيا ً في
غياب روسيا ،ما سيجعل سورية تعتمد مرة أخرى على إيران
بشكل كبير جدا ً بعد أن أنفقت روسيا نحو  800مليون دوالر
خالل حملتها العسكرية األخيرة ،ويزيد بالتالي الضغط على
الحزب الذي سيعود ليلعب الدور األكبر في المعارك.
إذاً ...يمكن القول إنّ «الخشية الحقيقية في «تل أبيب» اآلن
بعد االن�س�ح��اب ال��روس��ي الجزئي م��ن األج ��واء ال�س��وري��ة هي
أن يدخل اإلي��ران�ي��ون مكانهم بك ّل ق��وة ويصبحون أصحاب
التأثير األكبر على الساحة السورية والجوار ودون أ ّية كوابح،
فاإليرانيون هم الذين قاموا بخطوات محدّدة بهدف تشتيت
االن�ت�ب��اه «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،وق��د ُي�ع�ي��دون المناوشات إل��ى شمال
هضبة الجوالن.
من جهته اعتبر الخبير العسكري االستراتيجي في معهد
السياسات في هرتزليا الجنرال موشي مارزوك «أنّ عودة قوات
حزب الله إلى لبنان كفيلة بإحداث حراك على الجبهة الشمالية
إلسرائيل ،وهو ما سيدفع بالجيش اإلسرائيلي إلعادة التفكير
مجددا ً تجاه الجبهة الشمالية».
إنّ ك ّل هذه الوقائع والتغيّرات التي بدأت في انسحاب بعض
ال�ق��وات الروسية من سورية وص��والً إل��ى الحضور اإليراني
الكبير وحزب الله على الساحة السورية ال يمكن إلسرائيل أن
تتجاهل أو تغفل عن ك ّل هذه التطورات التي تسبّب لها المزيد من
يخص جبهة
القلق الذي يجعلها تعيد الحسابات من جديد في ما
ّ
الجوالن السوري وجنوب لبنان ،كما يقول الخبير العسكري
في موقع واال اإلخباري «اإلسرائيلي».
هذا إذا كان انسحابا ً فكيف إنْ لم يكن؟

قليمو�س رئي�س ًا للرابطة المارونية
بالتزكية وخوري نائب ًا له

قليموس متحدثا ً بعد فوزه برئاسة الرابطة المارونية

(جورج مطر)

كما كان متوقعاً ،فاز نقيب المحامين السابق أنطوان
قليموس برئاسة الرابطة المارونية ،بالتزكية ،بعدما انسحب
المرشحون مارون يونس ،أنطوان عقل وأديب طعمة ،فيما فاز
بمركز نائب الرئيس المحامي توفيق مع ّوض بـ 441صوتاً،
وحصل منافسه غسان خوري على  287صوتاً.
وأعلن رئيس الرابطة المنتهية واليته النقيب سمير أبي
اللمع ،باسم اللجنة المشرفة على االنتخابات ،نتائج العملية
االنتخابية كاآلتي« :عند الساعة الثامنة من مساء السبت،
انتهت انتخابات الرابطة المارونية ،بعد ي��وم انتخابي
طويل ،ش��ارك فيه  767نائباً ،من أص��ل  ،984وق��د بلغت
نسبة المقترعين  77,9في المئة ،وهي نسبة قياسية لم
تشهد الرابطة مثيالً لها ،على الرغم من عدم وجود الئحتين
مكتملتين .وفاز النقيب أنطوان قليموس برئاسة الرابطة
المارونية بالتزكية ،والمحامي توفيق معوض بنيابة
الرئاسة حيث نال  441صوتاً ،فيما نال منافسه األستاذ
غسان خوري  287صوتاً.
أما الفائزون بعضوية المجلس التنفيذي ،فهم :المحامية
ك��ارال ميالن شهاب 675 :صوتاً ،كريستينا المالح639 :
صوتاً ،وليد خوري 630 :صوتاً ،أنطوان واكيم 638 :صوتاً،
الدكتور سهيل مطر 633 :صوتاً ،السفير شربل أسطفان616 :
صوتاً ،المحامية عليا بارتي زين 605 :أصوات ،البروفسور

أنطوان خوري 604 :أصوات ،اإلعالمية ندى أندراوس عزيز:
 599صوتاً ،الدكتور عبده جرجس 598 :صوتاً ،المحامي
جوزيف نعمة 598 :صوتاً ،األستاذ ج��ورج الحاج594 :
صوتاً ،األستاذ أنطوان قسطنطين 582 :صوتاً ،الدكتور
جوزيف كريكر 580 :صوتاً ،مارون سرحال 569 :صوتاً.
أما الذين لم يحالفهم الحظ ،فهم :رامي الشدياق172 :
صوتاً ،مارون شراباتي 153 :صوتاً ،جاك حكيم 121 :صوتا ً
وجهاد عبد الله 105 :أصوات.
وعلى هامش العملية االنتخابية ،كان قد انسحب المرشح
إبراهيم جبور من المعركة االنتخابية ،بناء على تمني النقيب
أبي اللمع والرؤساء السابقين للرابطة ،الذين أصدروا بيانا ً
قبيل بدء العملية االنتخابية صباحا ً وبعدما وضع كتاب
انسحاب في عهدتهم.
وبعد صدور النتائج ،اعتبر أبي اللمع «أنّ الموارنة انتصروا
في هذه االنتخابات التي هي دليل على أنهم ديموقراطيون».
وخص بالتهنئة النقيب قليموس ،متمنيا ً على
وهنأ الفائزين،
ّ
الجميع أن «يكونوا بجانبه لنثبت أنّ الرابطة هي استمرار
عمل لهذا الوطن».
وأكد قليموس ،من جهته« ،االلتزام بالتج ّذر باألصالة
المارونية ،التي كانت عنوان هذه المعركة ،والتي تعني
البسالة والتواضع والصالبة ونكران الذات وعفة الرفض».

«�أن�صار الوطن» زارت الفوج المجوقل
زار وف��د م��ن جمعية «أن��ص��ار ال��وط��ن» ق��ي��ادة الفوج
المجوقل في الجيش اللبناني في غوسطا ،حيث كان في
استقباله قائد الفوج العقيد الركن المغوار جان نهرا.
وزرع الوفد شجرتي زي��ت��ون ،عربون محبة وتقدير
لتضحيات شهداء الفوج المجوقل الذين صانوا بالدماء
ح��دود ال��وط��ن ،ثم وض��ع إكليالً من ال��ورد على النصب

التذكاري لشهداء الفوج.
وشكر نهرا لـ»أنصار الوطن» هذه البادرة وأكد «المضي
دوما ً في سياسة التقارب بين المجتمع المدني والمؤسسة
العسكرية كما أراد قائد الجيش العماد جان قهوجي والتي
من خاللها ومن خالل محبة الناس يستمد الجيش قوته
ومحبته».

htt/www.politio.com/magazine/story/2016/
)rfk-jr-why-Arabs-don’t-trust-amarica-213601

يبدو أنّ الواليات المتحدة وعت أخيرا ً الخطر المميت الذي يمثله
تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» .فقد كشف مدير وك��ال��ة االستخبارات
المركزية األميركية جون برينان في شهر شباط /فبراير الماضي أنّ
في مقدور «داعش» إنتاج كميات كبيرة من الكلورين وغاز الخردل ،وأنّ
لدى االستخبارات األميركية دالئل عدّة تشير إلى أنّ «داعش» استخدم
أسلحة ومواد كيميائية في ميادين القتال ،وال سيما في سورية والعراق،
وانّ في وسعه أيضا ً تصدير أسلحة كيميائية إلى دول الغرب لتحقيق
أرباح.
يهب الرأي العام العالمي ومنظمات
أمام هذا الخطر المميت ،يقتضي أن ّ
حقوق اإلنسان واألم��م المحبة للسالم لممارسة أق��وى الضغوط على
الحكومات في جميع أنحاء العالم لترتفع ،بال إبطاء ،إلى مستوى الخطر
المميت المحدق من أجل الموافقة على المشاركة في اجتراح وتب ّني
برنامج متكامل وفعّ ال لمواجهة اإلره��اب عموما ً و»داع��ش» خصوصا ً
وذلك من خالل التدابير اآلتية:
أوالً ،وضع وتنفيذ خطة سياسية وثقافية وأمنية شاملة ومتكاملة
لمواجهة اإلره��اب على المستويين الشعبي والحكومي ،يق ّرها مجلس
األم��ن الدولي ويجري تنفيذها بصرامة تحت رقابة شفافة ،حكومية
وشعبية.
ثانياً ،إقرار واعتماد تعريف أممي شامل لإلرهاب كفعل جرمي يتض ّمن
تحديدا ً واضحا ً لعناصره المعنوية والمادية ،كما لألحكام والعقوبات
الواجب إنزالها بمرتكبيه بقرارات من المحاكم الوطنية والدولية.
متخصصة لألمم المتحدة تتولى ك ّل المهام والتدابير
ثالثاً ،إقامة وكالة
ّ
المتعلقة باإلرهاب كخطر يهدّد العالم بر ّمته ،كما تتولى توفير مناهج
ووسائل مواجهته ،على أن يُصار إلى إدخال جرائم اإلرهاب وغسل األموال
وتهريب المخدرات في صالحية المحكمة الجنائية الدولية ،فال تبقى حكرا ً
على محاكم دول كبرى تش ّكل أحكامها ،غالباً ،خرقا ً لسيادة دول أخرى
وانتهاكا ً لحقوق اإلنسان.
رابعاً ،إقامة جهاز دولي لرصد ومالحقة وتوقيف اإلرهابيّين وإحالتهم
على المحاكم القضائية ذات االختصاص في دول العالم كلّها.
خامساً ،إقامة مؤسسة أممية لرعاية ضحايا التعذيب وتأهيلهم.
باختصار ،بات اإلرهاب جريمة من الخطورة القصوى تركها للحكومات
أو للمحاكم الوطنية وحدها .أكثر من ذلك ،بات من الحماقة بل من الجنون
االكتفاء بإدانة اإلرهابيين األفراد من دون إدانة ومالحقة اإلرهابيين من
عمالء الحكومات التي تستخدم ،بال وازع من ضمير أو مسؤولية ،اإلرهاب
نهجا ً ووسيلة في تنفيذ سياساتها.

د .عصام نعمان

بمناسبة عيد األم وتكريما ً ألم الشهيد في عيدها ،ك ّرم
«مركز كامل يوسف جابر الثقافي االجتماعي» في النبطية
أمهات وعائالت شهداء النبطية خالل احتفال أقيم في قاعة
االحتفاالت الكبرى في المركز حضره النواب :محمد رعد،
ياسين جابر ،هاني قبيسي ،وعبداللطيف الزين وإمام مدينة
النبطية الشيخ عبدالحسين صادق ،وشخصيات عسكرية
ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من أمهات شهداء النبطية
وفاعليات.
بعد النشيد الوطني وكلمة للشاعر عباس فتوني ،كانت
كلمة لحركة «أمل» ألقاها قبيسي قال فيها« :ها هو اإلرهاب
يمعن قتالً وتدميرا ً في جسد األمة العربية بوجه جيوشها
التي انتصرت على إسرائيل ويحاول النيل من مقاومتها التي
انتصرت في لبنان ،إال أنّ في هذا الوطن شهداء وأمهات .في
هذا الوطن تضحيات وعلى رأسها الجيش الوطني الذي يثبت
في ك ّل يوم أنه الحامي والحارس لهذا الوطن».
وألقى رع��د كلمة ح��زب الله ق��ال فيها« :ف��ي عيد أمهات
الشهداء نستحضر حجم الهجمة التي ُتشنّ على بالدنا
وعلى منطقتنا ،ليس من أجل إقصائنا عن دورنا بل من أجل
سحق وجودنا وإلغاء هويتنا وانتزاعنا من تاريخنا وماضينا
ومقدساتنا ،هذا هو هدف العدوان اإلسرائيلي فيما مضى وفي
ما نواجهه على الدوام ،وهذا هو هدف الهجمة التكفيرية التي
نواجهها وقطعنا شوطا ً في االنتصار عليها إن شاء الله ،وبقدر
ما ينعم مجتمعنا بهذا النموذج من األمهات بقدر ما نستطيع

انصار الوطن مع قيادة الفوج

أن نواصل جهادنا لكي نحقق أحالمنا وتطلعاتنا وننقذ بلدنا
ووطننا بالتفاهم والتنسيق مع جيشنا الوطني اللبناني
الذي نعتز بقيادته وضباطه وجنوده وبتضحياته وبمواقفه
ومواجهاته دفاعا ً عن هذا الوطن».
وختم« :ك ّل ما يُسمى بمنظومات إقليمية ودولية أصبحت
مشاركة في التآمر على إنساننا ومجتمعنا ووطننا ،ليس هناك
أسوأ حظا ً من الذي يسيء إلى المقاومة فيصفها باإلرهاب،
وليس أسوأ م ّمن يكيد لألمة حين يتع ّرض للمقاومة وينأى
بنفسه عن الموافقة على بند مكرس في بيانات الجامعة
العربية وه��و بند التضامن مع لبنان بوجه االع��ت��داءات
اإلسرائيلية».
وألقى جابر ،بدوره ،كلمة قال فيها« :حياتك يا أم الشهيد
صفحات مشرقات آتٍ اليك اليوم وصورة ابنك الشهيد ماثلة
أمامي بعدما روى تراب أرضه بدم الشهادة الزكي لتكون لنا
الحياة الكريمة ،آت إليك وصورتان ترتسمان في مخيلتي:
صورة ابنك الشهيد ابن النور وص��ورة العاتي ابن الظلمة
وش ّتان بينهما ،فشهيدنا رحل ليصنع الحياة ألمة عزيزة ،أما
ذاك فقد مات ليغتال الحياة فينا ويحول خاسئا ً إشراقنا إلى
ظالم».
كما كانت كلمة للشيخ صادق .بعد ذلك كانت معزوفات
لكشافة الرسالة اإلسالمية وكشافة اإلمام المهدي ،ثم قدم
رعد وجابر وقبيسي وصادق دروعا ً تقديرية ألمهات الشهداء
ال ُمك ّرمات.

الف�صائل �أحيت «يوم الأر�ض»:
لتوحيد ال�صف و�إنهاء االنق�سام
أقامت قيادة فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»،
مهرجان ي��وم األرض ،بعنوان «آذار شهر الكرامة ودالل
وال��ب��ط��والت ،شهر األرض والتضحيات وال��ش��ه��داء» ،في
قاعة الشهيد اللواء زياد األطرش في عين الحلوة ،حضره
أمين س ّر المنظمة في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة،
مسؤول اللجان الشعبية لفصائل المنظمة في منطقة صيدا
عبدالرحمن أبو صالح وممثلو اللجان في مخيمات المنطقة،
ممثلو القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية ورجال دين.
وألقى عضو المكتب السياسي لـ»حركة أمل» بسام كجك،
كلمة القوى واألحزاب اللبنانية ،كما ألقى أمين سر لجنة إقليم
«حركة فتح» في لبنان رفعت شناعة كلمة المنظمة ،وتحدثا
عن «أهمية الفلسطينيات واألمهات ودورهن ،أبطال معركة

الكرامة ،الشهداء والشهيدات في مسيرة الثورة الفلسطينية،
وع��ن تقديمهن التضحيات في سبيل الحقوق واألرض»
ودعوا إلى «توحيد الصف وإنهاء االنقسام» ،وش��دّدا على
«وحدة المصير الفلسطيني ــــ اللبناني».
وألقت عضو المكتب الطالبي الحركي في عين الحلوة
عليا الخطيب قصيدة تحدثت فيها عن الواقع ال ُمعاش
على المستوى الوطني الفلسطيني والعربي واإلسالمي،
وأكدت «وجود األمل والتفاؤل بتحرير األرض والمقدسات
والعودة».
من جهة أخ��رى ،تواصلت االعتصامات الفلسطينية
احتجاجا ً على تقليص «أون��روا» خدماتها لالجئين ،فيما
أعلنت خلية األزمة برنامج تحركات األسبوع المقبل.

لجنة الأ�سير �سكاف� :سنبقى رافعين لواء المقاومة
دع���ت ل��ج��ن��ة أص��دق��اء األس��ي��ر
ي���ح���ي���ى س����ك����اف ،ف����ي ب���ي���ان،
اللبنانيين إل��ى «ال��وق��وف صفا ً
واح����دا ً ب��وج��ه مخططات ال��ع��دو
التقسيمية التي يعمل على زرعها
بين أبناء الوطن» ،وأسفت «لما
وص��ل إل��ي��ه ملف اإلن��ت��رن��ت بعد
الفضيحة التي تبين من خاللها
أنّ للعدو الصهيوني اليد الطولى
فيها من خالل شبكاته في لبنان»،
مطالبة الدولة اللبنانية «بمتابعة
ال��م��وض��وع بك ّل إمكاناتها حتى
كشف ك�� ّل الخيوط المتعلقة به
لقطع الطريق على ال��ع��دو ال��ذي
ي��ح��اول ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى لبنان
بالوسائل كافة بعدما خسر أمام
بطوالت المقاومين في الميدان،
ول��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وط��ن��ن��ا من
األخ��ط��ار المحدقة به يجب على
الجميع التمسك بمعادلة الجيش

مكافحة �إرهاب ( ...تتمة �ص)1
الحكومات واستغلتها في خدمة سياساتها .كذلك استخدم تنظيم «الدولة
اإلسالمية» (داع��ش) ببراعة ه��ذه الليونة ،ش��أن حكومات انتهازية،
لتعزيز قوته العسكرية ولتصفية مَن جرى تصويرهم لها بأنهم أعداء
مشتركون.
ثمة حقيقة راسخة أنّ الواليات المتحدة ساعدت في نشوء منظمات
إرهابية .يجزم روبرت كنيدي االبن (أبوه كان وزيرا ً للعدل خالل عهد
أخيه الرئيس الراحل جون كنيدي) أنّ بول بريمر« ،نائب الملك» ،الذي
عيّنه الرئيس جورج دبليو بوش حاكما ً للعراق غداة احتالله« ،اتخذ
ق��رارا ً كارثيا ً بأن أنشأ فعليا ً الجيش الس ّني ال��ذي يُس ّمى اآلن الدولة
اإلسالمية» .كذلك كشف دكستر فيلكن ،أحد كبار الك ّتاب في مجلة «ذي
نيويوركر» أنّ «الدعم العسكري األميركي البالغة قيمته  500مليون دوالر
خصصه أوباما لسورية (أيّ لدعم تنظيمات المعارضة السورية
الذي
ّ
المناهضة ل��ـ ِ «داع��ش») انتهى في شبه المؤكد لمصلحة الجهاديين
المتطرفين» (راج��ع ما قاله روب��رت كنيدي االب��ن ودكستر فيلكن في:

تكريم �أمهات ال�شهداء في النبطية
وتنويه بعطاءاتهن

والشعب والمقاومة ألنها الضمانة
األساسية لحماية الوطن».
ووجهت اللجنة بمناسبة عيد
ّ
األم «ت��ح��ي��ة إل���ى أم��ه��ات ش��ه��داء
ال��م��ق��اوم��ة وأم��ه��ات األس����رى في
السجون اإلسرائيلية والجرحى،
وتحية إلى األم الفلسطينية التي
تقاوم المحتل وتقدِّم أبناءها شهداء
على أرض فلسطين في مواجهة
ال��ع��دو ب��ك�� ّل فخر واع���ت���زاز» .كما
حيّت «روح والدة عميد األسرى في
السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف
الحاجة عائشة طالب التي رحلت
قبل أن تكحِّ ل عينها برؤية ابنها
بعد حملها قضيته سنين طويلة
وهي على قيد الحياة ،ونعاهدها
ونعاهد أمهات المقاومين والشهداء
وال��ج��رح��ى واألس����رى ب��أن نبقى
رافعين لواء المقاومة في مواجهة
ال��ع��دو الصهيوني حتى تحرير

�أوباما ي�ضع ( ...تتمة �ص)1
وسيتطرق السيد نصرالله إل��ى مشروع
ال��ح��رب «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��ت��ي ت��ه��دّد بها
«إسرائيل» بعد اتفاقها مع السعودية وسير ّد
السيد نصرالله بأن «الحزب مستع ّد للحرب
وأن كل االتفاقات تحت الطاولة وفوقها لن
تغيّر في قراره بالمواجهة ،وأنه يملك القدرات
التي لم يسبق أن امتلكها طيلة وجوده».
وس��ي��ت��ن��اول ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه الملفات
الداخلية وسيكرر مواقفه السابقة في الملف
الرئاسي و»سيقطع الطريق على المر ّوجين
بأن الوقت نفد وال بد من الذهاب إلى مرشح
وسطي بل سيجدد تمسكه بترشيح رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
للرئاسة».

حزب الله :ال خيار للسعودية
إال الح ّل السياسي

ورأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله السيد هاشم صفي الدين ،خالل احتفال
تكريمي ف��ي م��ج��دل زون الجنوبية «أننا
مقتنعون تماما ً أنه ال مستقبل إالّ بالتفاهم في
لبنان وفق األسس الثابتة والواقعية ،وليس
وفق األحالم واألوهام التي تأتي من السفارات
والتي يُراد أن يُحشر بها لبنان» .ورأى صفي
الدين أن «السعوديين ال يملكون ولن يملكوا
خيارا ً ال في اليمن وال في سورية إالّ المجيء
إلى الح ّل السياسي» ،معتبرا ً أن «الرهان على
إخضاع المنطقة واليمن واليمنيين وسورية
والسوريين والعراق والعراقيين هو رهان
فاشل».

سوكلين تواصل نقل النفايات
إلى الناعمة

على صعيد ملف النفايات ،واستكماال ً
لتنفيذ خطة الحكومة لحل األزم��ة ،واصلت
شركة «سوكلين» ومنذ فجر السبت الماضي
ل ّم النفايات في عدد من المناطق ونقلها إلى
مطمر الناعمة التي دخلت إليه أول  7شاحنات
وتم رفع ثمانية آالف طن خالل أربع وعشرين
ساعة م��ن ال��ش��وارع إل��ى المطامر ،ف��ي ظل
انتشار للقوى األمنية منعا ً ألي عرقلة للخطة
التي تنص على إع��ادة فتح مطمر الناعمة
لمدة  60يوماً ،بالتزامن مع انطالق الخطوات
اللوجستية لتحضير مطمري الكوستبرافا
وبرج حمود .وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب

أن «خطة النفايات انطلقت والعملية ستجري
ب��ال��ت��وازي بين ك��ل المطامر ،على أن تبدأ
بالنفايات المكدسة في الشوارع».
وأعلن مجلس اإلنماء واإلعمار ،في بيان،
أن «ت��ن��ف��ي��ذا ً ل��ق��رار مجلس ال����وزراء ،ب��دأت
صباح اليوم (السبت) عمليات رفع النفايات
المتراكمة ونقلها إل��ى المطمر الصحي في
الناعمة ،كما ب���دأت ،منذ م��س��اء الخميس
الماضي األع��م��ال التحضيرية ف��ي موقعي
التخزين الموقت للنفايات في ب��رج حمود
وقرب مصب نهر الغدير حيث ستنشأ خاليا
الطمر الصحي الجديدة».

 ..وسالم مرتاح لسير العمل

ونقلت مصادر وزارية عن رئيس الحكومة
ت ّمام سالم لـ«البناء» ارتياحه لسير العمل
في المطامر وإزال��ة النفايات ضمن الخطة
التي أق�� ّرت في مجلس ال��وزراء ،مشيرة إلى
توقف استثمار ال��ق��وى السياسية ف��ي هذا
الملف وتأمين التوافق السياسي على خطة
المطامر».
ولفتت المصادر إلى أن «نجاح تطبيق خطة
يدل إلى أن الشارع يتحمل جزءا ً كبيرا ً
المطامر ّ
من مسؤولية عرقلة الخطة وبعض الحمالت
التي تدّعي أنها تمثل الشارع والشعب والتي
استعملت العنف ورفعت ش��ع��ارات كبيرة
كإسقاط النظام».
واستبعدت المصادر تكرار أزمة النفايات
ب��ع��د ان��ق��ض��اء مهلة ف��ت��ح مطمر الناعمة،
موضحة أن��ه حتى ه��ذا ال��وق��ت سيكون قد
ت ّم تأهيل مطمري برج حمود والكوستبرافا
ليتح ّوال مطمرين صحيين دائمين».

ال مناقصات
في ظل التمديد لسوكلين

بينما انتقدت مصادر معنية بهذا الملف
خطة الحكومة في معالجة أزم��ة النفايات،
شددت على أن «هذه الخطة تعتمد على بث
اليأس في نفوس الشعب لمزيد من السرقة
وتحقيق األرب���اح والحفاظ على المصالح
المالية للنافذين» .وأش��ارت إل��ى «التمديد
لشركة سوكلين وردم البحر وتلويثه من
خالل رمي النفايات فيه ،في ما تمت إعادة
ف��ت��ح م��ط��م�� َري ب���رج ح��م��ود والكوستبرافا
بالرشوة من مال الشعب» ،واستبعدت «أي

مناقصات في ظل ق��رار المسؤولين التمديد
لشركة سوكلين».

«اإلنترنت» وأمن الدولة
في لقاء بري سالم

حضرت الملفات الساخنة وعلى رأسها
النزاع ح��ول مديرية أم��ن الدولة وفضيحة
«االن��ت��رن��ت» غير الشرعي ف��ي لقاء رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
تمام سالم في عين التينة.
وأك���د وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس لـ«البناء» أن «وزارة االتصاالت هي
التي كشفت السرقة غير الشرعية لالنترنت»،
م��ؤك��دا ً ب��أن «ال��رئ��ي��س س�لام ل��ن يسكت عن
هذه الفضيحة وسيتابع هذا الملف سياسيا ً
وقضائيا ً حتى النهاية ،لكن ال يمكن تحميل
سالم مسؤولية كل هذه الملفات والفضائح
والمعاناة في البلد».

وجنبالط :سرقة منظمة
بعلم الوزارة

واتهم رئيس الحزب «التقدمي االشتراكي»
النائب وليد جنبالط ،عبر «تويتر» وزارة
االت��ص��االت بأنها على علم ب��ه��ذه السرقة
المنظمة في هذه القضية ،واعتبر جنبالط
أن��ه «ل��وال تضارب المصالح بين عصابات
البعوض المشتركة في السرقة وعلى معرفة
ويقين من وزارة االتصاالت ،لما تبين األمر».
وتابع« :ال نريد تفسيرات الوزير أو المدير في
تفسير السرقة المنظمة بأسلوبهم المعهود
والرخيص في التبرير».

نحاس لـ«البناء»:
تجسسا ً
سرقة منظمة وليست
ّ

وأكد وزير االتصاالت السابق شربل نحاس
لـ«البناء» أن «قضية اإلنترنت غير الشرعي
ه��و سرقة منظمة وليس كما ي�� ّدع��ي بعض
المسؤولين أنها قضية تجسس إسرائيلي»،
موضحا ً أن «ه��ذه الشبكات غير الشرعية
ت ّم تركيب أجهزة تجسس إسرائيلي عليها
لمراقبة المعلومات وال��رس��ائ��ل ومضمون
المكالمات الهاتفية ،لكن ذلك ال يغطي أنها
عملية سرقة منظمة وواضحة من قبل جهات
سياسية نافذة».
وتساءل نحاس« :كيف ت ّم تركيب مئات

األبراج على المرتفعات في عدد من المناطق
ونقل مولدات م��ازوت إليها وتشغيلها منذ
سنتين من دون معرفة وزارة االتصاالت وال
األج��ه��زة األمنية الرسمية وال حتى مخافر
المناطق؟» ،وأض��اف« :هذا ّ
يدل إلى أن هذه
ً
الشبكات مغطاة سياسيا ً وربما أمنيا».
ك��م��ا ت���س���اءل ن��ح��اس ك��ي��ف وص���ل ع��دد
المشتركين في شبكة االنترنت غير الشرعية
إلى بين  300و 400الف مشترك ويدفعون
فواتير اشتراك كل هذه الفترة الزمنية؟».

موغيريني في بيروت اليوم

على صعيد آخر ،تصل إلى بيروت اليوم
الممثلة العليا لالتحاد األوروب���ي للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية نائبة رئيس
المفوضية األوروبية فيديريكا موغيريني،
وتعقد مؤتمرا ً صحافيا ً مساء في مق ّر بعثة
االتحاد األوروب��ي في الصيفي يسبقه عشاء
يقيمه على شرفها وزي��ر الخارجية جبران
باسيل في وزارة الخارجية بحضور عدد من
الوزراء المعنيين كالشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس والعمل سجعان قزي .كما ستلتقي
موغيريني كالً من رئيسي المجلس النيابي
نبيه بري والحكومة تمام سالم .وستبحث
خ�لال زي��ارت��ه��ا أزم���ة ال��ن��ازح��ي��ن ومكافحة
اإلرهاب واألزمة الرئاسية.

 ..وبان إلى لبنان
األسبوع المقبل

وف��ي غضون ذل��ك ،ي��زور أمين ع��ام األمم
المتحدة بان كي مون لبنان األسبوع المقبل.
وأكد مصدر وزاري لـ«البناء» أن «بان كي
م��ون سيصطحب معه خ�لال زي��ارت��ه لبنان
رئيس البنك الدولي ورئيس البنك اإلسالمي
وس��ت��ك��ون األزم���ة ال��س��وري��ة ال سيما وضع
النازحين السوريين في لبنان محور الزيارة
فضالً عن األزمة الرئاسية».
ولفت المصدر إلى أن «الحكومة اللبنانية
ستبحث مع بان كي مون العديد من الملفات
وق���د ق��دم��ت ال��ح��ك��وم��ة خ��ط��ط��ا ً ودراس����ات
حول أزم��ة النازحين إلى الجهات المانحة
وسيأتي مون لإلطالع عن كثب على الواقع
ومدى تناسبه من الخطط المقدمة واألموال
التي طلبتها الحكومة إلي��واء النازحين في
المؤتمرات الدولية».

األسير يحيى سكاف وكافة األسرى
وأراض��ي��ن��ا المحتلة ،استكماال ً
لمسيرتهم النضالية ووفاء لدمائهم
الذكية ولتضحياتهم التي بفضلها
تح ّررت معظم األرض اللبنانية من
االحتالل».

تفاهم حول اليمن؟
(تتمة �ص)1
م ��ن ال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي يثق
ب�ه��ا ال�ح��وث�ي��ون يسلّمونها
ص � � � �ن � � � �ع� � � ��اء ،وي � � ��وق � � ��ف
ال� �س� �ع ��ودي ��ون بضمانات
دول � �ي� ��ة غ� ��ارات � �ه� ��م عليها
وي�ع�ل�ن��ون ح �ي��اده��ا تمهيدا ً
للحل السياسي الذي يسير
عندها س��ري�ع�ا ً ف��ي جنيف،
ك �م��ا ي �ق��ول��ون ويعرضون
إذا ق �ب��ل ال �ح��وث �ي��ون هذين
الشرطين تحمل مسؤوليات
صندوق دولي إلعمار اليمن
بمئة مليار دوالر.
 ل�ي��س ال�م�ه��م إذا كانته��ذه الصيغة أو سواها من
صيغ ال�ت�س��وي��ات ه��ي التي
ستبصر ال �ن��ور ،ب��ل المهم
أن ب �ل��وغ ال �س �ع��ودي��ة هذه
ال �م��رح �ل��ة م ��ن ال �ب �ح��ث عن
المخارج يد ّل على أن خروج
دول��ة اإلم ��ارات م��ن الحرب
لم يكن مجرد تعب إماراتي،
ب���ل إش� � ��ارة دول� �ي���ة بالغة
األهمية قرأها السعوديون،
وقد دقت الساعة ولم يتبق
م��ن ال��وق��ت ه��وام��ش كثيرة
للمناورة.
 ك��ل تسوية ت�ق��وم علىحكومة وح��دة وطنية تليها
ان �ت �خ��اب��ات ف��ي ال �ي �م��ن ،كما
في سوريا ،ستعني نصرا ً
ل�م�ح��ور ال �م �ق��اوم��ة ألن في
البلدين مواجهة بين محور
ال� �م� �ق ��اوم ��ة وال� �ج� �م ��اع ��ات
اإلرهابية وليس للسعودية
م��ق��ع��د م��س��ت��ق�� ّل بينهما،
وال ي�م�ل��ك ال �غ��رب خيارات
وه� ��وام� ��ش ك �ل �م��ا اق �ت��رب��ت
ساعة الحرب على اإلرهاب
ليختار بينهما.
ناصر قنديل
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