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حمليات � /إعالنات
تالعب �سعودي ( ...تتمة �ص)1

في مناخات هادئة تتيح إع��ادة تركيب مؤسسات الحكم
وام�ت�ص��اص م�ن��اخ��ات الغضب ال�ت��ي تعيشها الساحات
العراقية وتعبر ف��وق خ�ط��وط االن�ق�س��ام الطائفي للمرة
األولى.
في الشأن السوري أكد السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي في حديث لـ«البناء» عمق التفاهم السوري
مع الحليفين الروسي واإليراني ،وما و ّفره التكامل بين
الحلفاء من استنهاض لمكامن القوة السورية السياسية
والعسكرية ،ترجمت ف��ي االنتخابات التشريعية التي
ضخت دماء جديدة في بنية المؤسسة النيابية من جهة،
وحققت مشاركة العسكريين للمرة األولى في ممارسة
حق االنتخاب ما حقق قدرا ً عاليا ً من التفاعل بين المؤسسة
العسكرية وتجديد المؤسسة النيابية من جهة ،كما و ّفرت
االنتخابات دعما ً لموقع سوريا الدولي اإلقليمي ،نافيا ً
وج��ود خالف مع موسكو حول االنتخابات ،مضيفا ً أن
استنهاض م�ص��ادر ال�ق��وة ال�س��وري��ة عسكريا ً يعبّر عن
نفسه في المعارك التي يخوضها الجيش وحلفاؤه والتي
تتقدّم حلب واجهتها اليوم بصورة طبيعية بعدما صار
مكشوفا ً حجم األطماع التركية فيها ،كما يجد تعبيره في
حشد وتعبئة ألوية جديدة تدخل ساحات القتال.
لبنانياً ،يستع ّد لبنان الستقبال ال��رئ�ي��س الفرنسي
فرانسوا هوالند ،الذي تحدثت مصادر مواكبة لزيارته
مقاطعته للعماد ميشال عون ،بينما قالت هذه المصادر
ع��ن نية ح��زب ال�ل��ه رف��ض ال�ل�ق��اء ب�ه��والن��د ،لما ق��ال��ت أن
اللقاء محصور بالصفة النيابية للحزب وليس بصفته
السياسية ،فيما تحدّثت مصادر أوروبية عن أن زيارة
هوالند التي تأجلت أكثر من مرة ال تتصل باالستحقاق
ال��رئ��اس��ي وال ب� �س ��واه م ��ن ش� ��ؤون ال �س �ي��اس��ة ب ��ل هي
محصورة بقضية الالجئين السوريين ضمن تقسيم
أدوار بين ال��دول األوروب�ي��ة لتثبيت الالجئين في أماكن
إقامتهم في بلدان الجوار لسوريا ،حيث لبنان كان عهدة
فرنسا ،بعدما خصصت ل��ه مساعدة بقيمة أل��ف يورو
سنويا ً عن كل الجئ سوري أي ما يقارب ملياري يورو
سنويا ً للبنان يحتجزها هوالند لصناعة دور سياسي
فرنسي باستثمارها.

لبنان تح ّفظ على بيان اسطنبول

سجل لبنان تحفظه على الفقرة المتعلقة بإدانة «حزب الله
لقيامه بأنشطة إرهابية» ،في البيان الختامي لقمة منظمة
التعاون اإلسالمي التي اختتمت أعمالها أمس في اسطنبول،
وأكد موقفه بـ«ضرورة احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول األخرى».
َ
«أعمال حزب الله اإلرهابية
وقد خصصت فقرة في القمة تدين
في سورية واليمن والبحرين والكويت التي تزعزع استقرار
الدول األعضاء» ،كما حمل البيان ترحيبا ً «بالحوار بين األطراف
السياسية اللبنانية وث ّمن تضحيات الجيش والقوى األمنية في
محاربة التنظيمات اإلرهابية».

الحرب السعودية مستمرة

وعلقت مصادر مطلعة في  8آذار على بيان القمة لجهة إدانة
ح��زب الله بالقول لـ«البناء»« :السعودية مستمرة بحربها
على ح��زب ال��ل��ه ضمن خطة محورها التركيز على الحزب
باعتباره القوة األبرز الحليفة إليران في ظل الهزائم التي ُمنيت
بها السعودية في سورية ،حيث لم يعد باستطاعتها تغيير
الواقع الميداني وال السياسي ال سيما عدم قدرتها على إسقاط
الرئيس بشار األسد ،فوجدت بحزب الله بديالً من خالل تطويقه
ووضعه على الئحة اإلرهاب وتشويه صورته ،لكنها فشلت في

استصدار قرارات في األمم المتحدة ومجلس األمن بإدانة حزب
الله بسبب الفيتو الروسي والصيني وتجاهل الواليات المتحدة،
فتوجهت إلى استعمال نفوذها في المنظمات العربية واإلسالمية
مستخدمة األموال الطائلة للضغط على رؤساء وزعماء الدول
العربية واإلسالمية للوصول إلى وضع حزب الله مقابل تنظيم
داعش».
وش���ددت ال��م��ص��ادر على أن «ال��س��ع��ودي��ة ودول الخليج
يستعملون ويستنزفون جميع أوراقهم ضد حزب الله من حصار
مالي واقتصادي على لبنان وطرد العاملين اللبنانيين لديهم
وغيرها من وسائل الضغط لتوظيفها في أي مفاوضات مقبلة
مع إيران».

موقف الحكومة منسقا ً

وأشارت المصادر إلى أن «تحفظ الوفد الحكومي على فقرة
إدان���ة ح��زب الله موقف متوقع ،فالحكومة ال تريد إغضاب
السعودية ،ومن جهة أخرى ال تريد إزعاج حزب الله وهو شريك
في الحكومة نفسها ،فجاء موقفها شبيها ً بمواقفها في المؤتمرات
السابقة يرضي حزب الله الذي يقدّر موقف الحكومة ورئيسها».
وقالت مصادر الوفد لـ«البناء» إن «موقف الوفد اللبناني
في القمة متفق عليه في الحكومة مسبقا ً قبل مغادرة الوفد
إلى اسطنبول ،وجاء في سياق مواقف الحكومة السابقة في
المؤتمرات العربية واإلسالمية الماضية والمتفق عليها في
جلسات الحوار الوطني ،حيث أجمع أطرافها كافة على عدم
تفجير البلد وأن ال يؤدي أي قرار خارجي على تهديد االستقرار
الداخلي وبالتالي ضرورة التحفظ على أي قرار يصدر من أي
مؤتمر ضد حزب الله ،مهما كانت الظروف وحجم الضغوط على
لبنان».

قرار ترضية للسعودية...

وقالت مصادر عونية إن «موقف الحكومة ك��ان منسجما ً
وموحدا ً علما ً أن العبارة الخاصة بحزب الله جرى تضمينها
ّ
للفقرة الخاصة بدول الخليج ،وهي كما جرى العرف تضعها
ال��دول المعنية وال تخضع لإلجماع ،ولذلك ليس للبنان إال
التحفظ وتختلف قيمتها عن النص األساسي للبيان من جهة ،كما
أنها اتهمت الحزب بالقيام بأعمال إرهابية وليس وصف الحزب
باإلرهابي .وهذه الصيغة المخففة عالمة على ضعف الحيلة
السعودية في فرض ما كانت تتأمل بلوغه بالحديث عما هو أكثر
من وصف أعمال إرهابية وأكثر من وصف الحزب باإلرهابي ،بل
اتخاذ قرار بتصنيفه على لوائح اإلرهاب ،فبدا النص نوعا ً من
ترضية قبلها المشاركون لحساب السعودية دون تلبية ما كانت
تسعى إليه».

سالم التقى أمير قطر وأردوغان

والتقى رئيس الحكومة تمام سالم على هامش القمة ،أمير
دول��ة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ال��ذي أكد
تفهم بالده للوضع اللبناني ومكوناته ،معتبرا ً «أن المهم تأكيد
الوحدة وانتخاب رئيس للجمهورية والكل سواسية» .كما التقى
في حضور الوفد الوزاري المرافق ،الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الذي أعرب عن أمله في أن يتجاوز لبنان مشكلة عدم
انتخاب رئيس للجمهورية ،الفتا ً إلى أن تركيا ولبنان تتشاركان
في تحمل وطأة النازحين السوريين.
وقالت مصادر حكومية لـ«البناء» إن «اللقاء الذي جمع سالم
مع الملك السعودي خالل القمة شكل إهانة للحكومة وللبنان
وعكس سياسة االنبطاح التي يعتمدها البعض تجاه السعودية
التي تعاملت بسلبية مع رموز وطنية لبنانية» .وتساءلت« :كيف
يرضى رئيس الحكومة ،وهو يمثل لبنان ،بتعامل السعودية
التي تريد تدفيع لبنان ثمن فشل سياساتها في المنطقة؟».

حزب الله لن يسمح بالفوضى

وفي سياق متصل ،لم تظهر بعد حقيقة المعلومات المس ّربة
حول قرار من المحكمة الدولية باتهام حزب الله باغتيال الرئيس
رفيق الحريري .إال أن مصادر مطلعة في  8آذار حذرت من أن «أي
قرار في هذا السياق هو أش ّد وأخطر من القرارات التي تصدر في

المؤتمرات العربية واإلسالمية ضد حزب الله» .واتهمت المصادر
السعودية في إطار استكمال الحرب على حزب الله ،بـ«العمل
على تحريك المحكمة الدولية بعد غيابها عامين» ،وشددت
على أنه «حتى لو اتهمت المحكمة األمين العام للحزب السيد
حسن نصرالله باالغتيال ،فلن يكون له أي مفاعيل إجرائية بل
سيكشف فقط وجه السعودية السلبي أكثر».
ولفتت إلى أن تداعيات القرار المفترض لن تكون سهلة على
الساحة الداخلية« ،لكن قيادة حزب الله لن تسمح بأي فوضى
في الشارع ،بل سيسارع السيد نصرالله إلى تطويق مفاعيله في
الشارع من خالل إطاللة إعالمية يستعيد فيها قضية المحكمة
والمحطات التي م ّرت بها وثغراتها وفشلها في كشف الحقيقة
وتجاهلها شهود الزور واتهام سورية ثم حزب الله وبالتالي
سيفرغها من مضمونها».
وتوقعت المصادر أن «يكون الهدف من خالل هذا القرار ،إن
صدر ،إعادة طرح موضوع سالح حزب الله على طاولة البحث»،
مذكرة بما قاله الرئيس سعد الحريري منذ أي��ام عن السلة
المتكاملة لحل األزم��ة الرئاسية والتي طلب أن تشمل سالح
الحزب».

على الحكومة االعتراض لدى مجلس األمن

وطالبت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر الحكومة
«بمراجعة موقفها من تخطي حقوق لبنان السيادية بموضوع
المحكمة الدولية وتغيير المرجع الصالح للنظر بجريمة اغتيال
الحريري وهو القضاء اللبناني ال سيما وأن هذه المحكمة فرضت
عنوة على لبنان من خالل استصدار قرار دولي».
وأضافت لـ«البناء»« :على الحكومة االعتراض لدى مجلس
األم��ن على خ��رق المحكمة للدستور اللبناني ووق��ف األم��وال
الطائلة التي تدفعها منذ العام  ،»2005وشككت المصادر بنزاهة
المحكمة وبجدوى عملها ال سيما بعد استقالة العديد من قضاتها
وموظفيها وتغير وجهة االتهام والتجني على الضباط األربعة
ورفض التحقيق بفرضية الشبكات اإلسرائيلية واإلرهابية التي
عرضها السيد نصرالله» .ودعت القضاء اللبناني والحكومة إلى
عدم التجاوب مع أي قرار في هذا السياق حفاظا ً على االستقرار
الداخلي والسلم األهلي».

هوالند في بيروت اليوم

في غضون ذلك ،يصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند اليوم
إلى بيروت ،على أن يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري
والرئيس سالم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
وقالت مصادر وزارية مطلعة على الزيارة لـ«البناء» إن «زيارة
هوالند هي زيارة دعم للبنان ال سيما الضغط باتجاه انتخاب
رئيس للجمهورية ودعم لبنان على صعيد المساعدات المالية
في تح ّمله عبء النزوح السوري» ،وأكدت أن «هوالند سيطرح
الملف الرئاسي مع المسؤولين الذين سيلتقيهم وسيسخر
عالقاته الجيدة مع جميع القيادات واألط��راف لتفعيل العالقة
مع لبنان على كافة الصعد» .ولفتت إلى أن «سالم سيتحدث
باسم الحكومة اللبنانية وسيطرح على هوالند بعض الملفات
والمشاكل التي يعاني منها لبنان ال سيما ع��بء النازحين
السوريين».
وعلمت «البناء» بأن هوالند لن يلتقي رئيس تكتل التغيير
واإلصالح ميشال عون.

جلسة رئاسية وال جديد

رئاسياً ،تعقد جلسة االنتخاب الرئاسية الـ 38يوم االثنين
المقبل والتي ستنضم إلى سابقاتها ،حيث لم يُسجل أي جديد
على نصاب الجلسة الماضية.
وقالت مصادر تكتل التغيير واإلصالح لـ«البناء» إن «من يعرقل
انتخابات الرئيس هو المص ّر على التمادي في استباحة البلد
وبسط هيمنته عليه وضرب المؤسسات والشراكة الوطنية»،
ورفضت المصادر «البحث مع العماد عون عن مرشحين بدائل
عن عون» ،مضيفة «أي طرح من هوالند إلقناع عون بأن يكون
صانع الرئيس ليس وارداً».
ورفضت المصادر تحميل رئيس «القوات» سمير جعجع حزب

الجبير بإضافة خسارة للخسارة األصلية ،وكسرت الجرة بال أن
تشرب ما ًء.
 عندما يكون صانع الدبلوماسية السعودية من قال إن سياساتهنجحت بتغيير موقف روسيا من الحرب في سوريا وعليها ،لمصلحة
القبول بالتفاوض مع السعودية على مستقبل سوريا بال رئيسها،
ألن روسيا سئمت من تحمل األعباء في سوريا .ويكون هذا الكالم
في الثامن والعشرين من آب السنة الماضية أي قبل يومين من قرار
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ببدء تموضع عسكري استراتيجي
في سوريا دعما ً للدولة ورئيسها وجيشها ،وتغيير وجهة الحرب
لمصلحتهم ،ن�ع��رف درج ��ة ال�ن�ب��اه��ة وال�ح�ك�م��ة ال�ت��ي تمتلكها هذه
الدبلوماسية التي ال تتقن إال صناعة الهزائم.
ناصر قنديل

حروب اال�ستقالل( ...تتمة �ص)1
األميركية حول سورية ،إنما سيُفضي إلى تسويات
ومجموعة صفقات إضافية تعزز «االتفاق النووي»
بين واشنطن وطهران ،وتفك ألغاز الحرب الكونية
على سورية من جنيف أو تسدل الستار على حرب
التحالف السعودي األميركي «اإلسرائيلي» على
اليمن ،وقطعا ً ليس الى إعادة إنتاج الدولة اللبنانية
الغارقة في التيه برئيس توافقي!...
العكس تماما ً هو ما يتوقعه العارفون بخفايا
م��ا ي��دور ف��ي غ��رف ال��ظ�لام ال��دام��س المتزايدة في
ك��وري��دورات التآمر اإلقليمي والدولي على قضايا
التح ّرر والحرية واالستقالل ،وإن اعترضت موسكو او
تصدّت لذلك هنا او هناك بحزم احيانا ً وبحياء وخجل
في أحيان كثيرة!...
فمن تابع صفقة «كامب ديفيد المعدّل» بنسخته
السعودية انطالقا ً من «هبة النيل» لجزر تيران
وصنافير ،وقرار اليابان «األميركي» الهوى والدوافع،
بتشكيل قوة بحرية من أجل حماية طريق النفط من
مضيق هرمز الى الشرق األدنى  -وهو ما يحصل ألول
مرة بعد الحرب العالمية الثانية  -ويتابع تسريبات
«الخطة باء» األميركية حول سورية ،يصل الى ما
يلي:
 1ـ إنّ ما ت ّم توقيعه بين واشنطن وطهران من
توافقات ح��ول ال��ن��ووي لم يكن س��وى «استراحة
محارب» ،ليس أكثر احتاجتها األولى بسبب مرارة
الهزائم المتك ّررة على ب��واب��ات وأس���وار عواصم
المقاومة ،وقبلت بها الثانية على مضض درءا ًلمفسدة
أكبر .وهي تفاهمات ليست للتنفيذ بقدر ما هي توافقات
سياسية تعبّر عن صيغة متقدّمة لوقف إطالق النار
بين «الشيطان األكبر» وغريمه األخطر م ّمن وصف
يوما ً بالبنك المركزي لمحور الش ّر  -والتعبير لجورج
بوش االبن  -وليست تفاهمات ربح  -ربح كما يحلو
للبعض أن ير ّوج لغاية في نفس يعقوب ،وأنّ حالة
الالحرب والالسلم التي يعيشها الطرفان في الوقت
الراهن ال ب� ّد أن تنفجر في مكان ما في المستقبل
الذي لن يكون بالبعيد ،يسعى األميركي ان يراه في
الداخل اإليراني بشكل فتنة قاتلة ،وإنْ فشل في ذلك
فسيحاول توكيل أذنابه لتفجيرها بصورة حرب
استنزافية احتوائية مزدوجة!...
 2ـ إنّ النظام السعودي بنسخته الجديدة بعد

تو ّلي سلمان والمحمدين السلطة في الدرعية ،قد ت ّم
تكليفه أميركيا ً ليكون شاه الخليج ،او كلب الحراسة
األميركي ،تماما ً كما كان دور نظام شاه إيران البائد،
وما ير ّتب ويع ّد له اآلن هو تظهير هذا الدور بشكل
يناسب المرحلة ال��ج��دي��دة ،أيّ مرحلة التحاقه
بمعاهدة «كامب ديفيد» وتوسعتها (ايّ المعاهدة)
لتشمل مضيقي قناة السويس وباب المندب ،والتحفز
ألخذ دور فعّ ال في لحظة انفجار «تفاهمات النووي»
في سواحل مضيق هرمز!...
 3ـ ما يع ّد لسورية تحت سقف «التفاهمات» إنما
هي مجموعة حروب صغيرة خاطفة ستحاول من
خاللها القوى الدولية واإلقليمية المهزومة استرجاع
زمام المبادرة بعد أن غلبت الروم وغدا بقاء األسد
ودولته الوطنية أمرا ً محتوماً!...
وتحت السقف اآلنف الذكر سيحاول «اإلسرائيلي»
الموعود أميركيا ً بتجاوز مرحلة هزيمته أمام المحور
الدمشقي الممت ّد من طهران الى ح��ارة حريك ،الى
ض ّم الجوالن بصك أميركي ورضا سعودي «عربي»
تعويضا ً له عن عجزه بإشعال ح��رب ض � ّد حزب
الله...
هذا فيما سيسعى السعودي حثيثا ً لج ّر إيران الى
حرب إقليمية مدعومة من واشنطن تتج ّنبها طهران
حتى اآلن ،يكون مسرحها اما عبر بوابة اليمن او من
خالل ترجمة طموح جامح مجنون للعب دور المدافع
عن األم��ن القومي العربي يترجم بهجوم مفاجئ
وخاطف على الجزر اإليرانية الثالث اب��و موسى
وطمب الكبرى وطمب الصغرى...
ف��ي موسم الهجرة إل��ى «م��االق��ا» ال��ذي يعيشه
الشيطان األكبر لمالقاة التنين األصفر ،يرى ساكن
البيت األبيض بأن على الدول العربية التي ح ّولت
وجهة عداوتها من «اسرائيل» الى إيران ان تدفع هي
من لحمها ودمها وبيت مالها  -ال��ذي هو بيت مال
العرب والمسلمين البتة  -تكاليف أمنها القومي ألنّ
الكاوبوي المتقهقر اقتصاديا ًوجيواستراتيجيا ًلم يعد
بقادر ان ينزل قواته من البحر الى اليابسة للدفاع عن
انظمة متخشبة متصدّعة أثبتت في أكثر من معركة
أنها عاجزة في ك ّل مجاالت السباق مع جارها اإليراني
الصاعد الى لعب دور عالمي وليس إقليميا ً فحسب،
كما جاء على لسان رئيس وزراء إيطاليا الزائر لطهران

يحصن لبنان
علي عبد الكريم :ندعم كل ما
ّ

وأكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لـ«البناء»
أن «سورية تريد أن يتفق لبنان بأحزابه وق��واه وفي مجلس
نوابه وفي كل القيادات للوصول إلى ملء الفراغ في رئاسة
الجمهورية ولتجديد مجلس النواب وإيجاد قانون انتخاب
يحصن لبنان .ما
متوازن وعادل يسمح بالتمثيل الحقيقي ،ألنه
ّ
يحصن لبنان ،لسورية مصلحة فيه وقوة لبنان في ثالوثه الذي
ّ
تباركه دمشق» .وشدّد على «أن الجنرال عون هو من القامات
الوطنية المحترمة ،وبتحالفه مع المقاومة وعالقته الصادقة مع
سورية يشكل رصيدا ً حقيقيا ً للبنان .نحن نحرص على وصول
كل من يق ّوي الخط الوطني في لبنان ،فهذا يق ّوينا .وبالتالي
نباركه ،لذلك قوة المقاومة مصلحة سورية بامتياز ،الجيش
اللبناني القويّ أيضا ً هو مصلحة لسورية بامتياز .نحن نريد
قوة المؤسسات في لبنان والخط الوطني القومي».
ولفت السفير السوري إلى أن «اإلقبال الذي شهدته مراكز
االق��ت��راع بحد ذات��ه رس��ال��ة للعالم أن السوريين متمسكون
بسيادتهم وبأرضهم ،يرفضون كل معاني االبتزاز ،وبعضهم
حتى لو لم يكن متحمسا ً لالنتخاب أراد أن يثبت للعالم أنه
متمسك بهذه األرض .ما حدث كان تأكيدا ً أن الدولة السورية
مستمرة بمؤسساتها بكل فعالية ،وهذا اإلقبال أكد أن الشعب
السوري بمحض إرادته كان متحمساً ،مندفعاً ،ومقبالً على هذه
االنتخابات».
وإذ أكد التنسيق والتكامل بين القيادات في سورية وروسيا
وإيران لفت إلى أن «مساندة المقاومة في لبنان والحزب السوري
القومي االجتماعي كبيرة والقوى الشعبية وكتائب البعث ،حتى
منظمات األحياء والقرى والمدن والعشائر الجيش السوري
مقدرة وهامة».

الحريري :جهودنا مستمرة

وأك���د ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري خ�لال استقباله وف���دا ً من
«تيار المستقبل» «أننا ثابتون في موقفنا من انتخاب رئيس
للجمهورية ،مهما تعقدت األمور ووضعت العراقيل والصعاب
أمام عملية االنتخاب ،كما يحدث في الوقت الحاضر وسنستمر
في جهودنا في سبيل تحقيق هدف انتخاب الرئيس».

جلسة حكومية االثنين

على صعيد آخر ،تعقد االثنين جلسة لمجلس الوزراء التي
ستواجه مجددا ً الخالف حول ملف أمن الدولة الذي لم تنجح
االتصاالت حتى اآلن في التوصل إلى حل بشأنه.
وق��ال وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء» غن «الجلسة
ستستكمل البحث في ج��دول أعمال الجلسة السابقة على أن
مرجحا ً أن «يتجه الملف
يتم بحث أمن الدول في أول الجلسة»،
ّ
إلى الحل على قاعدة تفعيل عمل هذا الجهاز ال��ذي ال يتوقف
على األشخاص بل يذهب األشخاص وتبقى المؤسسة التي ال
تزال تلبي حاجة أمنية ،إضافة إلى أنها تتبع لرئاسة الحكومة
والرئيس سالم سيعمل على حل الموضوع».
ولفت جريج إلى أن «نائب المدير العام سيحال إلى التقاعد
بعد شهرين واآلخر سيُحال بعد سنة ،لكن ال يمكن االنتظار حتى
ذلك الحين وتجميد عمل الجهاز بل هناك موارد مالية الزمة يجب
تأمينها الستمرار عمله».

دان رئ��ي��س «ل��ق��اء الفكر
ال��ع��ام��ل��ي» السيد علي عبد
اللطيف ف��ض��ل ال��ل��ه جريمة
اغتيال ال��ق��ي��ادي الفتحاوي
العميد فتحي زي���دان «التي
تستهدف لبنان وفلسطين وك ّل
ال��ش��رف��اء» .ودع��ا «الفصائل
الفلسطينية الحريصة ،الى
تشكيل حزام أمني مع األجهزة
اللبنانية ل��ح��م��اي��ة ال��واق��ع
الفلسطيني من المتربصين».
ونبّه السيد فضل الله من
«تحويل المخيمات الى بؤرة
ل��ل��ت��وت��ر ت��ه��دف ال���ى العبث
ب��االس��ت��ق��رار ف��ي المخيمات
وحرف البندقية عن األهداف
الحقيقية».
ورأى انّ «عودة التصفيات
ال��ج��س��دي��ة ت��خ��دم المصالح
الصهيونية ال��س��اع��ي��ة ال��ى
تهشيم ال��ث��ورة الفلسطينية
معنويا ً وم��ادي��ا ً وحصارها
بالوسائل كافة وص��وال ً الى
اغتيالها بالروح والجسد».
م��ن جهة ثانية استغرب
فضل الله «الخطاب المتوتر
للقمة اإلسالمية ض ّ��د النهج
ال����م����ق����اوم ،ب��ي��ن��م��ا غ��اب��ت
اإلدان��ة للجرائم اإلسرائيلية
ول��ل��م��م��ارس��ات ال��وح��ش��ي��ة
ل��ل��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن ف���ي ع��ال��م��ن��ا
العربي».
وفي حين اشاد بـ«الخطاب
الوطني لرئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري الداعي ال��ى ثقافة
التن ّوع والحوار والسالم بين
األدي��ان على قاعدة االحترام
المتبادل وبما تمثله من رافعة
لواقعنا المترهل» ،طالب القوى
السياسية كافة بـ«المسارعة
ال��ى صحوة وطنية لتفادي
المزيد من االنزالقات الداخلية
ووق���ف االه��ت��راء ال��س��ائ��د في
المؤسسات».
وح���ذر ال��س��ي��د ف��ض��ل الله
من «اث��ارة الملفات بالتتابع
وب��وت��ي��رة م��ت��س��ارع��ة وم��ن
دون محاسبة المرتكبين،
ألنّ ذل���ك ي��ه��دف ال���ى تمييع
القضايا وح��رف األن��ظ��ار عن
المتو ّرطين في قضايا الفساد
وسرقة المال العام والسطو
على حقوق ال��ن��اس» ،داعيا ً
في هذا اإلط��ار الى «مسارعة
القضاء واألجهزة األمنية الى
توقيف الجناة ومحاسبتهم
من دون النظر إلى طائفتهم أو
مذهبهم».

تون�س( ...تتمة �ص)1

ال�سعودية وفن( ...تتمة �ص)1
 تكحيل الفشل بالمزيد من الفشل والضعف بالمزيد من الضعفأظهر ه��زال ح��ال السعودية في القمة ،وك��اد ي��ؤدي إل��ى فشل القمة
وانفراط عقدها ،فتداركت األمر الوساطات التركية الباكستانية ،التي
كانت تسعى السعودية لحشدها في معسكر االشتباك مع إيران،
ومرت الفقرات المهربة بعد تعديالت تجميلية تركية ،وغياب الوفد
اإليراني وتحفظ وفود عديدة ،خصوصا ً لبنان على الفقرة التي ورد
فيها ذكر حزب الله ،لكن األه��م أن السعودية التي كانت قد أدركت
فشل مسعاها بقيادة مصالحة تركية مصرية وقيادة تحالف يض ّم
مصر وتركيا وباكستان بوجه إي��ران واستصدار ق��رار بتصنيف
حزب الله تنظيما ً إرهابياً ،كانت قادرة على توظيف النص المتفق عليه
في البيان الختامي إيجابا ً بتحويله إلى نقطة انطالق لحسن نيات لبدء
حوار وتفاوض بشراكة تركية باكستانية مع إيران ،فتكفلت عبقرية

الله مسؤولية عدم انتخاب عون ،وقالت« :األمر عملية أصوات
في المجلس النيابي وطالما لم يتأ ّمن العدد المطلوب النتخاب
عون ،فلن ينزل نواب تكتل التغيير واإلصالح إلى المجلس ،فكيف
ينزل نواب حزب الله؟» .ولفتت إلى أن «جعجع يحاول توجيه
رسائل إلى حزب الله لفتح قنوات تواصل وحوار معه ،وال مانع
لدى التيار بذلك ،لكن ليس حزب الله من يتح ّمل المسؤولية
بعدم انتخاب عون».
واستبعدت المصادر أن يتراجع جعجع عن ترشيح عون،
كما طلب منه الحريري ،موضحة أن «هذا الترشيح شكل أجواء
إيجابية وتفاهمات بين التيار والقوات الذي تطور إلى حالة
شعبية على الساحة المسيحية وإلى تعاون في االنتخابات
البلدية».

«الفكر العاملي»:
لحزام �أمني
لبناني  -فل�سطيني
يحمي المخيمات

في زحمة البحث عن حصته في السوق اإليرانية
الواعدة!...
هذا ما يتمناه الشيطان األكبر وشياطينه الصغار،
لكن حساب الحقل وحصاد البيدر المقاوم يشي بأمر
آخر ال يفقهه سكان الغرف والبيوت السوداء ،وال يملك
قدرة استخالصه إال من امتلك البصائر قبل البصر
وتم ّرس في علم اليقين...
ت��ق��ول السنن الكونية الحاكمة ف��ي م��س��ارات
الحرب والسالم بين مَن مذهبه المقاومة ومَن مذهبه
المساومة ما يلي:
 1ـ سيظ ّل ال��م��ارد اإلي��ران��ي ال��ص��اع��د ماسكا ً
بالصاروخ بيد وبالحوار باليد األخرى ،ولن يسمح
باقتتال داخلي وال بحرب مفروضة جديدة كما الحرب
العراقية اإليرانية ،لكنه لن يتوانى في الوقت نفسه عن
مقاتلة األميركي وجعله يتج ّرع كأس س ّم جديدة في
ك ّل ميادين وساحات الحرب بالوكالة من بالد الشام
وجوارها الى ماالقا ومياه البحار والمحيطات حتى
استسالمه على بوابات بيت المقدس وتفكيك أسطوله
على اليابسة الفلسطينية المس ّمى «إسرائيل»!...
 2ـ لن يستسلم السوري الضارب عميقا ً في الهالل
الخصيب والمتحالف طوال ً وعرضا ً بك ّل أقاليمه مع
القوة العالمية الجديدة الصاعدة بالصورة الروسية
وك ّل حليفاتها في «بريكس» وغيرها ،بل وسيح ّول
بطاقته الذهبية ف��ي محاربة اإلره���اب التكفيري
العالمي جسر نصر جديدا ً يقضي من خالله على ك ّل
أشكال الفاشية والنازية الجديدة!...
 3ـ ستثبت شعوب المنطقة من خالل قواها الحية،
وفي مقدّمتها حزب الله اللبناني وحلفائه األحرار،
ويمن الحكمة واإليمان ،بأنها ليست فقط قادرة على
تشكيل جمهورياتها المستقلة والقادرة والعادلة،
بل وحماية مضائقها وأمنها القومي دون الحاجة
الى األجنبي الدخيل ،وال حتى الى مَن هو مستق ٍو
به من عساكر العبد الذليل والوكيل ،وق��ادرة كذلك
على تداول السلطة والحكم وممارسة السيادة على
أراضيها بعد أن تدفع بممالك الفراغ الى ما بعد بعد
الربع الخالي!...
بعدنا طيّبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

أما المؤتمر القومي العربي ،فله مع تونس العروبة واإلسالم قصة تعود إلى
يوم تأسيسه في آذار /مارس  ،1990حين التقى في رحاب «أرض الزيتونة»
خمسون مفكرا ً ومناضالً عربيا ً إلطالق تجربة «ل ّم الشمل» بين ك ّل المؤمنين
بالمشروع النهضوي العربي ،فكان البيان التأسيسي بيانا ً تاريخيا ً أكد تصميم
ثلة من أهل الفكر والعمل على تجديد العهد مع مشروع النهضة في األمة بك ّل
عناصره المعروفة.
كانت الصدمة األولى للمؤتمر ،بعد أشهر على تأسيسه ،االنقسام الحا ّد على
الصعيدين الرسمي والشعبي الذي ح ّل باألمة بعد غزو الكويت في  2آب ،1990
مؤسسي المؤتمر أنفسهم ،حيث
وكان من الطبيعي أن تطال شظايا هذا االنقسام ّ
لم ير البعض في ما حصل إال غزوا ً لبلد عزيز على ك ّل بلد عربي ،فيما رأى آخرون
أنّ األمر ال ينحصر برفض الغزو وحده ،وقد كان هناك إجماع على هذا الرفض،
يرون أيضا ً في تدفق األساطيل والقواعد األجنبية إلى المنطقة باسم تحرير
الكويت مشروعا ً استعماريا ً صهيونيا ً الحتالل منابع النفط وتدمير العراق
وتفتيت المنطقة كلها...
ومنذ ع��ام  1990وال���زالزل تعصف بالمنطقة وتنعكس بالتأكيد على
مسيرة المؤتمر ،وعلى مواقف أعضائه ،فيما كان المؤتمر يحرص في بياناته
الختامية كلّها على اعتماد ال��ت��وازن المبدئي في الموقف من الصراعات
الداخلية في األقطار ،والوضوح الحاسم ،حين يكون األمر متعلقا ً بعدوان أو
احتالل أو تدخل استعماري على قاعدة «أشداء على األعداء رحماء بيننا».
وهو موقف لم يكن يرضي أصحاب الرؤوس الحامية في هذه الجهة أو تلك
من اطراف الصراع ،فيما كان المؤتمر يعتبر انّ أيّ مواقف أخرى ستؤدّي إلى
تصدّع بنيان المؤتمر إذا لم يكن زواله تماماً .وقد حصل ذلك مع مؤتمرات
أخرى انطلقت في مواعيد متقاربة مع انطالقة المؤتمر ،ولكنها لم تتمكن من
االستمرار ألنها لم تحرص على استقالليتها من جهة وعلى توازنها من جهة
اخرى.
وبالطبع ،ورغم مرور اكثر من ربع قرن على تأسيس المؤتمر القومي العربي،
فإنّ الكثير من المهت ّمين بالعمل العام ،بمن فيهم بعض أعضاء المؤتمر ،لم
يتم ّكنوا من فهم الغاية التي ت ّم تأسيس المؤتمر من أجلها ،وهي بناء إطار
للحوار والتشاور يسعى إلطالق مواقف تشكل مرجعية للعمل القومي العربي،
وإط�لاق مبادرات يتح ّمل أعضاء المؤتمر من مواقعهم السياسية والفكرية
واإلعالمية والحزبية والنقابية في أقطارهم ترجمتها ،فكانت مخيمات الشباب
القومي العربي التي رافقت المؤتمر منذ تأسيسه ،وكان المؤتمر القومي/
اإلسالمي إطارا ً للتحاور والتفاعل بين أبناء التيارات الرئيسية في األمة ،وكان
المؤتمر العام لألحزاب العربية ،وكانت الملتقيات العربية والدولية من أجل
فلسطين وعناوين قضيتها ،والجوالن العربي السوري وتحريره ،والعراق
وجرائم الحرب فيه ،والسودان ووحدته ،باإلضافة إلى دورات عدة للمؤتمر
العربي العام حول قضايا دعم المقاومة العربية في فلسطين والعراق ولبنان،
والى دورات منتدى التواصل الفكري الشبابي العربي السنوية الست التي
بدأت عام .2010
وطبعاً ،ال يمكن ألحد أن يُغفل دور المؤتمر والمؤتمرات الشقيقة في إطالق
مبادرات كسر الحظر الجوي على العراق قبل االحتالل ،وكسر الحصار على غزة
وتنظيم المسيرات المليونية في عواصم عربية عدة دعما ً للمقاومة في فلسطين
والعراق ولبنان.
وبدال ً من أن يرى البعض في المؤتمر والهيئات المنبثقة عنه منصة إلبداء رأيه
وإلقناع اآلخرين به ،يتصرف البعض وكأنّ المؤتمر حزب جديد في الساحة أو
إطار يسعى من خالله لفرض رأيه على اآلخر ،فيخرج البعض غاضبا ً على
المؤتمر ألنه لم يتبنّ رؤيته كاملة فيلتقي عن غير قصد بك ّل المتربّصين بهذه
التجربة القومية المتواضعة الجامعة ،الذين ال يطيقون وجود هيئات ترفع راية
العروبة وتدافع عن االستقالل والحرية والعدالة والتجدّد الحضاري وتحترم
حقوق اإلنسان والجماعات المتن ّوعة في المجتمع ،وتؤكد على تكامل العروبة
وأسست لحضارة عربية
واإلس�لام وك ّل الرساالت التي انطلقت من المنطقة ّ
إسالمية شارك في صنعها عرب من ك ّل الديانات ومسلمون من ك ّل القوميات.
وحين انعقد المؤتمر القومي العربي للمرة الثانية في تونس في دورته
الرابعة والعشرين (عام  ،)2012قاطع بعض أعضاء المؤتمر انعقاده في
عاصمة احتضنت قبل عام ما يس ّمى بـ«مؤتمر أصدقاء سورية» ،فيما قاطع
آخرون انعقاده عام  2001في بغداد بذريعة أنّ مجرد انعقاده في عاصمة
الرشيد هو دعم للنظام الوطني العراقي السابق لالحتالل ،وفيما دعا البعض
إلى مقاطعة انعقاده في بيروت بذريعة رضوخه للهيمنة «الفارسية الصفوية»،
رأى البعض اآلخر أنّ مجرد انعقاده في القاهرة عام  2013هو دعم للرئيس

السابق محمد مرسي ،فيما كان خطباء جلسته االفتتاحية المصريون هم أبرز
معارضيه وفي مقدّمهم السيد حمدين صباحي.
وفي ك ّل مرة ،كان يتفاجأ المتحاملون على المؤتمر بأنّ المؤتمر سيد نفسه،
وأنّ مكان انعقاده ال يؤثر أبدا ً على طبيعة خطابه المنسجم مع أهدافه ،وال
بالطبع على استقالليته التي جعلت منه المؤسسة العربية األهلية األفقر في
وطننا العربي ،والتي تفاخر إنّ ك ّل الحاضرين في دوراتها يتح ّملون تكاليف
السفر واإلقامة على نحو ال نراه في غيره من المؤتمرات والندوات.
وبالعودة إلى تونس ،فلقد صدر عن المؤتمر فيها بيان شديد الوضوح
بإدانته قرارات جامعة الدول العربية حول ليبيا وسورية ،وبرفضه العقوبات
مؤسس في الجامعة ،وهو ما اعتبره المراقبون المنصفون ردا ً على
بحق بلد
ّ
قرارات «جامعة الدول العربية» وعلى انعقاد المؤتمر المشؤوم في تونس...
لكن انعقاد «المؤتمر القومي العربي» في تونس هذه األيام يكتسب أهمية
إضافية ،ألنه يتزامن مع االنعقاد الثاني «للمنتدى العربي الدولي من اجل
العدالة لفلسطين» ،بحضور شخصيات دولية يغلب عليها الطابع القانوني
وشخصيات عربية تقود لجان االنتصار للحق الفلسطيني في أقطارها.
فتونس التي تحتضن بعد بيروت منتدى العدالة لفلسطين ،كانت قد
فتحت أبوابها للقيادة الفلسطينية والرئيس الشهيد أبو عمار أيضا ً بعد بيروت
ومعركتها الخالدة عام  ،1982بل تونس التي تشكل شاهدا ً حيا ً على جرائم
حرب صهيونية ،وجرائم اغتيال كجريمة اغتيال القائد الفلسطيني الرمز خليل
الوزير (أبو جهاد) في مثل هذه األيام قبل  28عاما ً ( 18نيسان  )1988والجرائم
ض ّد اإلنسانية ،بما فيها جريمة التمييز العنصري (االبارتايد) وجريمة االعتقال
واألسر ال سيّما االعتقال اإلداري.
إنّ تونس ال تجتمع حول أم��ر ،كما يقول التونسيون ،كما تجتمع حول
فلسطين ،وأهلها في غالبيتهم يعتزون بهويتهم العربية وعقيدتهم اإلسالمية
في مواجهة ك ّل محاوالت طمس هذه الهوية ،بل هي في احتضانها دورة جديدة
من المؤتمر القومي العربي إنما تسهم في تحصين التيار القومي العربي من ك ّل
محاوالت العبث به وصرف أنظاره عن بوصلة األمة في فلسطين ،وعن خيار
المقاومة الذي هو اللغة الوحيدة التي يفهمها أعداء فلسطين ومنتهكو العدالة
يوميا ً على أرضها...
بالعروبة والوحدة ننتصر لفلسطين وفي القلب منها القدس ،وبفلسطين
نحصن العروبة ونسير على طريق الوحدة الديمقراطية العابرة لك ّل العصبيات
ّ
المد ّمرة...

معن بشور

�إعالنات ر�سمية
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصات عامة وبوساطة الظرف المختوم
حسب التواريخ والمواعيد المحدّدة اتجاه
اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة
الزراعية -رياق -البقاع.
اس���م ال��م��ن��اق��ص��ة  .1ت��ل��زي��م تقديم
تجهيزات وأدوات مخبرية Weighting
)Lysimeter (Science Lysimeter
لزوم فرع الري والرصد الجوي في محطة
تل العمارة .التاريخ  2016/5/12الموعد
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس
 .2تلزيم تقديم تجهيزات وأدوات
مخبرية لزوم فرع ال ّري وال ّرصد الجوي في
محطة تل العمارة 2016/5/12 .الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من يوم الخميس.
 .3تلزيم تقديم وتركيب أجهزة مخبرية
لزوم مختبر المضادات الحيوية والهرمونات
في محطة الفنار 2016/5/18 .الساعة
العاشرة من صباح يوم األربعاء.
 .4تلزيم تقديم وتركيب آلتين مخبريتين

ل��زوم قسم المعادن الثقيلة والملوّنات
في محطة الفنار 2016/5/18 .الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من يوم األربعاء.
فعلى من يه ّمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة -رياق -البقاع لدى قسم
المناقصات ،وفي محطة الفنار -جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي ،علما ً بأنّ ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة
مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
عمارة -رياق -البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه المناقصة ،وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  13نيسان 2016
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 755

