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حمليات � /إعالنات

«الفكر العاملي» ع ّزى «فتح»
با�ست�شهاد زيدان

م�سلحون �سوريون يخطفون
 4رعاة في جبل ال�شيخ
مرجعيون  -رانيا العشي
ُنقِل الراعي اللبناني علي محمد دعكور من بلدة شبعا في
قضاء حاصبيا ،إلى ط��وارئ مستشفى مرجعيون الحكومي
للمعالجة بعد تع ّرضه للضرب بعقب بندقية من قبل خاطفين
ينتمون إلى ما يس ّمى «الجيش السوري الحر» عندما كان
متوجها ً وثالثة رعاة سوريين ،وهم م.س ،.ب.ك ،ع.م ،جميعهم
ّ
من قرية عرنة الواقعة في المقلب الغربي لجبل الشيخ مع قطيع
ماعز بعدما أمضى هؤالء مع القطيع فصل الشتاء في منطقة
الناقورة الجنوبية ،عائدين إلى قريتهم السورية.

وقال دعكور «لدى وصولنا إلى وادي صبرون في هضاب
جبل الشيخ تع ّرضنا إلى كمين عند الساعة الثامنة من صباح
اليوم (أمس) ،من قبل عناصر تابعة لما يُس ّمى «الجيش الحر»
وقد أطلق هؤالء النار باتجاهنا ،ثم اعتقلونا مع قطيع الماعز،
وساروا بنا إلى محلة عين الخوخ داخل األراضي اللبنانية ،
ثم أطلقوا سراحي ،بعد الظهر بعدما كنت قد تع ّرضت للضرب
من عقب سالح من هؤالء العناصر ،فيما بقي الرعاة الثالثة قيد
االعتقال لدى الخاطفين».
إلى ذل��ك ،وصف الطبيب المعالج حالته بأنها مستقرة
مشيرا ً إلى إصابته برضوض في جسمه جراء الضرب.

الراعي اللبناني دعكور بتلقى العالج في مستشفى مرجعيون الحكومي

�سورية :تزامن الت�صعيد ( ...تتمة �ص)1
التي دارت منذ الهدنة كانت مع «داعش» في تدمر ،التي يبدو أنّ رهان
التحالف المرتبط بـ«النصرة» الحاضر في جنيف وفي ميادين القتال
باسم «الجيش الح ّر» ،و«جيش اإلس�لام» و«أح��رار الشام» وسواها،
والممت ّد إلى تل أبيب والرياض وأنقرة ،ولما دقت ساعة االشتباك مع
«النصرة» بدا ك ّل شيء مع ّرضا ً لالنهيار مجدّداً ،فوضع مصير الهدنة
على الطاولة ومثله محادثات جنيف ،وخرجت تل أبيب تتحدّث عن ض ّم
الجوالن وتل ّوح بالحرب ،وص ّعدت أنقرة والرياض وواكبتها واشنطن
تحت شعار دعوة موسكو إلى الضغط على الدولة السورية لمزيد من
االلتزام بالهدنة ،فيما يبدو أنّ كلمة الس ّر هنا هي الحفاظ على الهدنة
والمضمون واض��ح وهو حماية «جبهة النصرة» ،التي يبدو أنّ دن ّو
ساعة الحسم معها أشعرت «إسرائيل» بالفراغ األمني في الجوالن
ال��ذي ُبنيت معادلته لخمس سنوات على نظرية الحزام األمني الذي
تقيمه «النصرة» ،فيما تشعر تركيا بخسارة آخر رقعة في الجغرافيا
السورية بعد انهيار نظرية المنطقة اآلمنة ،وما تبقى تحميه وتسيطر
عليه «جبهة النصرة» ،فيما تشعر الرياض أنّ الحسم مع «النصرة»
سيعني انتصارا ً للرئيس السوري يجعله الشريك الحتمي والوحيد
الذي سيضطر الغرب للتعاون معه في مواصلة الحرب على اإلرهاب،
وفي قلب هذا االشتباك الكبير ،تقول المصادر الروسية اإلعالمية إنّ
كلاّ ً من الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي
الفروف ومعاونيهما أوضحوا لنظرائهم األميركيين أنّ القضية تبدأ
وتنتهي بقدرة موسكو وواشنطن على اإلخالص للتفاهمات التي ت ّمت،
وجوهرها ،أن تضمن واشنطن رفع غطاء المعارضة التي تتبناها،
ومن ورائها تركيا والسعودية عن الحرب مع «النصرة» وإال يكفي أن
ترفع واشنطن غطاءها بالقول إنّ ما يجري هو حرب مع «النصرة»
وال يع ّد انتهاكا ً للهدنة وأحكامها ،ألنه كما كانت تشكك واشنطن في
جدية موسكو في قتال «داعش» قبل معارك تدمر ،فإنّ موسكو كانت
وال ت��زال تشكك في صدقية واشنطن بالحرب على «النصرة» ،وفي
حال صدقية واشنطن فإنّ موسكو في المقابل مستعدة لمنح غطائها
لشمول أحكام الهدنة للفصائل المسلحة التي تفصل التشابك وتنهي
التداخل بينها وبين «النصرة» .وه��ذا غير حاصل في ك ّل من جنوب
سورية وشمالها ،خصوصا ً قرب الحضن التركي من جهة الشمال،
والحضن األردني من جهة الجنوب ،والحضن «اإلسرائيلي» من جهة
الحدود الجنوبية الغربية .وختمت المصادر اإلعالمية الروسية بالقول
إنّ ما ت ّم أمس خطوة هامة إلنقاذ تفاهمات ميونيخ ،لكن األمر لم ينته
والمتابعة مستمرة وستظهر نتائجها حدود الجدية األميركية ،وما إذا
كان المسار السياسي المرتبط بالحرب على اإلره��اب سينتصر ،أم
ستكون ثمة حاجة لجولة جديدة في الميدان تختلط فيها األوراق قبل
أن تعود السياسة مجدّدا ً إلى الواجهة.
في لبنان المتف ّرج بقلق على تناوب موجات التوتر واالنفراج اآلتية
من ك ّل من شبابيك سورية واليمن والعراق ،تستم ّر الحروب الصغيرة
من أبواب ّ
ملف جهاز أمن الدولة وبوابات اإلنترنت وفضائحها .أما في
الشأن الرئاسي فكان الجديد ما قالته لـ»البناء» مصادر تيار المرده عن
ثقتها بكون رئيس التيار النائب سليمان فرنجية هو مرشح الخالص
بتوقيت مناسبة محدّدة أسباب شعورها بالثقة بقوة ثبات الرئيس سعد
الحريري على الترشيح وتف ّهمه لمواقف فرنجية المقاطعة للجلسات،

� ّأمنا الحنون ( ...تتمة �ص)1
واليوم حين يأتي رئيس جمهوريتها إلى بلدنا ،ال يأتي من أجل تأمين
الحماية في وجه اإلرها َب ْين اإلسرائيلي والتكفيري ،ومساعدة مؤسساتنا األمنية
على امتالك أسلحة حديثة لمواجهة أي عدوان أو تهديد يضع لبنان في دائرة
التقسيم أو الزوال ،وإنما من أجل االطمئنان على عدم انتقال الالجئين السوريين
إلى بالده ،واإلبقاء عليهم في لبنان حتى لو تسبب ذلك بتفجيرات ديمغرافية
واختالالت اجتماعية واقتصادية وأخالقية كبيرة ،فلبنان في النهاية ليس
وطنه والشعب اللبناني ليس أمته التي عليه واجب الدفاع عنها.
لم يسأل الرئيس الفرنسي نفسه وال يريد أن يسأله أحد عن دور فرنسا في
أزمة الالجئين ودعمها للمسلحين الذين دمروا سورية وشردوا شعبها في بقاع
األرض المختلفة .ما رغب في طرحه مع المسؤولين اللبنانيين يتمحور حول
كبح جماع الالجئين السوريين الراغبين بالذهاب إلى أوروبا ،أما ما نرغب به
نحن في قوله من تحميل مسؤولية األذى الذي لحق ببلدنا وببلد شقيق لنا هو
سورية فال متسع له ألن أولويات «األم» دائما ً متقدمة على متطلبات «الولد
الصغير».
لقد تعاملت فرنسا مع لبنان ال كأم حنون بل كساحة من ساحات نفوذها
السياسية واالقتصادية والثقافية .وقفت إلى جنب «إسرائيل» ضد وحدتنا
وسيادتنا الوطنية ،ثم وقفت إلى جانب التكفيريين للغاية ذاتها .ها هي فرنسا
التي نعرف سياساتها التي لم تكن إال وفقا ً لمصالحها هي ،وما همها كثيرا ً إن
اندلعت في لبنان حرب أهلية شرسة أو تعرض لعدوان خارجي كبير ،طالما
هي وشركاؤها في مأمنٍ من مصالحهم.
ومجددا ً نقول إ ّنه لوال المقاومة لكان لبنان إما مستوعبا ً داخل «إسرائيل
الكبرى» وإما إمارة من إمارات الخالفة الداعشية الكبرى!
أما األم الحنون التي نعرفها بحق ،فهي المقاومة التي استشعرت مخاطر
االعتداءات والتهديدات فكانت لكل معت ٍد بالمرصاد وكانت لشعب لبنان بكل
طوائفه الرحمة والنعمة والحنو لكي يتسنى لهذا البلد أن يكون عزيزا ً حرا ً كريما ً
ولكي يعيش الناس األلفة والمحبة بالتواصل والحوار والتعاون.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ثالثة �أهداف ( ...تتمة �ص)1
 - 2يعمل هوالند على التق ّرب من الشريحة الفرنسية الواسعة التي
تعارض هجرة الالجئين السوريين إلى فرنسا وأوروب��ا ،وهو يريد أن يظهر
دعمه لبقاء هؤالء الالجئين في لبنان ،وما اإلعالن عن االستعداد الستقبال عدد
ضئيل جدا ً منهم خالل السنوات المقبلة سوى تثبيت لبقاء مئات اآلالف منهم في
بالد األرز دون مساعدة لبنان جدية في هذا الملف الصعب.
 3ـ يريد هوالند اإليحاء بوجود دور فرنسي مؤثر وفاعل في األزمة السورية
عبر لبنان ،بعد التجاهل األميركي الروسي لفرنسا وأوروب��ا عموما ً في ك ّل
التفاهمات غير المعلنة بين واشنطن وموسكو ،منذ الدخول الروسي العسكري
في سورية قبل عشرة أشهر.
اآلن وبعد انتهاء هذه الزيارة ،سوف يكتشف اللبنانيون ما كانوا يعرفونه
مسبقا ً أنّ حضور هوالند إلى بالدهم (مثل قلّتها) ،حسب المثل الشعبي اللبناني،
فال فرنسا لها دور فعّ ال عالميا ً يساعد لبنان على ح ّل مشكلة الالجئين ،وليس
الوضع االقتصادي الغربي والفرنسي في وضع يسمح بمؤتمر باريس جديد
لمساعدة لبنان اقتصاديا ً وماديا ً في محنته هذه .أما الفرنسيون فيبدو أنهم
من اآلن حسموا أمرهم وق ّرروا أن ال تعود مهزلة هوالند إلى موقع الرئاسة في
قصر االليزيه ،فالوضع األمني واالقتصادي والسياسي ال يحتمل رئيسا ً ضعيفا ً
وبعيدا ً عن الواقع مثل فرنسوا هوالند.

نضال حمادة

وثبات فرنجية على عالقته االستراتيجية مع حزب الله ،وبالتالي طالما
أنّ الرئاسة هي تقاطع وشراكة بين تيار المستقبل وحزب الله وبخلفية
مشابهة إقليميا ً بين السعودية وإي���ران ،فسيبقى فرنجية على خط
التقاطع وعنوانا ً للشراكة.

جلسة حكومية و«أمن الدولة» معلّق

فشل مجلس الوزراء مجددا ً في جلسته أمس ،بالتوصل إلى حل ألزمة جهاز
أمن الدولة بعد ساعات من النقاش ،حيث ت ّم االتفاق على أن يتابع رئيس
الحكومة تمام سالم معالجة الموضوع وفق األصول القانونية بغية الوصول
إلى النتيجة المرجوة ،ما يعني بقاء الملف معلقا ً إلى الجلسة المقبلة .وبعد ذلك
انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة باقي بنود جدول األعمال وأق ّر عددا ً منها.

حكيم لـ«البناء» :الحكومة كالنعامة

وقال وزير االقتصاد آالن حكيم لـ«البناء» إن «مجلس الوزراء فشل في إيجاد
حل لهذا الملف ،وما انتهت إليه الجلسة على هذا الصعيد ال يرضينا وتصرف
الحكومة أشبه بالنعامة التي تدفن رأسها في التراب».
وأشار حكيم إلى أن «سبب عدم التوصل إلى حل هو عدم التوافق بين رئيس
الحكومة ووزير المالية من جهة وبين وزراء حزب الكتائب والتيار الوطني الحر
والوزير ميشال فرعون من جهة أخرى ،فضالً عن غياب طروحات جدية لحل
هذا الملف».
وشدد حكيم على أننا «ملتزمون ومتمسكون بحل هذا الملف وعلى أساس
تطبيق القانون واحترام التسلسل اإلداري والهرمية» ،موضحا ً أن «الخالف
مع وزير المال علي حسن خليل هو على تفسير القانون ،ألن وزير المال ال يريد
تحويل النفقات المخصصة للجهاز إال بوجود توقيع نائب المدير العام».

سجال بين خليل وحكيم

وشهدت الجلسة ،بحسب ما علمت «البناء» ،بعض السجاالت والمشادات
حول هذا الملف أبرزها بين الوزيرين حكيم وخليل ،وذلك بعد أن أص ّر خليل في
الجلسة على عدم صرف الحواالت المالية المخصصة للجهاز من دون توقيع
نائب المدير العام ،فسأله حكيم« :كيف كنت تصرف الحواالت في السابق
بتوقيع المدير العام فقط؟ أجابه خليل :من كرمي لتسيير شؤون المؤسسة
وعناصر الجهاز ،وهذا ضمن إطار القانون».

وسالم تعهّد متابعة الملف

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «سالم وبعد انتهاء النقاش من دون
التوصل إلى ح ّل تعهد أمام الوزراء وأخذ على عاتقه متابعة الملف في أسرع
وقت ممكن والعمل وإجراء االتصاالت الالزمة إليجاد الحل في مدة أقصاها
الجلسة المقبلة» ،وأش��ارت المصادر إلى «أنه لم يتم نقل اعتمادات مالية
ألي جهاز بسبب عدم وضع بند صرف اعتمادات أمن الدولة على جدول
األعمال».

أبو فاعور هاجم المشنوق ..ونفى

وعلمت «البناء» من مصادر أنه «عندما بدأ النقاش حول النفقات السرية
وجه وزير الصحة وائل أبو فاعور انتقادا ً حادا ً
لألجهزة األمنية وكيفية صرفها ّ
إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تغيّب عن الجلسة ،حيث قال أبو فاعور:
«نهاد المشنوق فاسد ويصرف المخصصات السرية الخاصة باألجهزة األمنية
على نفقات السفر وفنادق الـ 5نجوم واإلعالميين واإلعالميات»؛ إال أن أبو فاعور
نفى الحقا ً أنه تناول المشنوق وأكد أنه تحدّث عن النفقات السرية وطريقة
صرفها ولم يتهم أحدا ً بالفساد.
ووضعت المصادر انتقاد أبو فاعور للمشنوق في إطار الخالف بين الوزير
وليد جنبالط وتيار المستقبل ووزير الداخلية ،تحديدا ً على موضوع الشرطة
القضائية.

«اإلنترنت» ..التحقيقات مستمرة

ولم يبحث مجلس الوزراء فضيحة اإلنترنت غير الشرعي في جلسته أمس ،أما
قضائياً ،فقد تابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
تحقيقاته في قضية الزعرور ،فاستمع أمس إلى إفادات عدد جديد من األشخاص
ويعمل على تكثيف جلسات التحقيق من أجل االنتهاء وكشف المالبسات.
وكشف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى أنه «ادع��ى على 4
أشخاص في الشمال في محطة الضنية بتهمة نقل اإلنترنت من الخارج بطريقة
غير شرعية».
وتعقد اليوم جلسة للجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية جلسة جديدة لالطالع
على آخر التحقيقات من األجهزة األمنية والقضائية في هذا الملف.

جلسة رئاسية وتراجع في الحضور

رئاسياً ،لم تحمل الجلسة الـ 38النتخاب رئيس الجمهورية أي جديد إال
سجل إثر عودة
تسجيلها تراجعا ً إضافيا ً في نسبة الحضور النيابي ،الذي كان ّ
الرئيس سعد الحريري إلى لبنان مشاركة  72نائباً ،لينخفض في الجلسة
الماضية إلى  62ليصل في جلسة أمس إلى  53نائبا ً فقط ،غاب عنهم الحريري
ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبالط ،وحدّد رئيس المجلس النيابي
نبيه بري  10أيار موعدا ً للجلسة المقبلة.

إنجاز االستحقاق مازال بعيدا ً

وقالت مصادر في  8آذار لـ«البناء» إن «تراجع عدد الحضور النيابي دليل
على أن إنجاز االستحقاق مازال بعيدا ً وأن ارتفاع الحضور في جلسات سابقة
كان نتيجة ضغط دولي النتخاب الرئيس ،أما اآلن فتراجع هذا الضغط رغم
كثافة الزيارات الدولية إلى لبنان ال سيما زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند ،وبالتالي المواقف على حالها» ،مؤكدة بأن «ال ح َّل داخلي قبل الحل
الخارجي وال توافق داخلي على اسم الرئيس قبل التوافق السوري ــ السعودي
ــ اإليراني» ،مستبعدة «وصول رئيس من الصف الثاني لصعوبة تسويقه في
الداخل وتحديدا ً من األقطاب المسيحيين األربعة ال سيما بعد حصر االختيار
بين عون وفرنجية».

معادلة فرنجية  -الحريري...

وقالت مصادر تيار المردة لـ«البناء» إن «الحديث عن تراجع حظوظ فرنجية
هو مجرد عواطف شخصية ال تعبر إال عن مخيّالت أصحابها كوزير العدل
المستقيل أشرف ريفي» ،مشدّدة على أن «فرنجية هو الحل الطبيعي ألزمة
الرئاسة ،ألنه مقبول من فريقي  14و 8آذار وحتى من األط��راف اإلقليمية»،
واعتبرت أن «رئيس القوات سمير جعجع يحاول عرقلة وصول فرنجية ألسباب
شخصية ورشح عون لقطع الطريق على فرنجية وعرقلة انتخاب الرئيس كما
عرقل انتخابات عام  ،»1989متوقعة توافقا ً دوليا ً على معادلة فرنجية -
الحريري ويتم تسويقها في الداخل وبدورها تعمل على تخفيف التوتر على
صعيد العالقات اإليرانية  -السعودية» ،مشيرة إلى أن «لقاء فرنجية مع
هوالند طبيعي وكان مقررا ً سابقا ً وتناول البحث الملف الرئاسي لكن لم يحمل
هوالند أي جديد سوى أن فرنسا مازالت تدعم وصول فرنجية إلى الرئاسة».

العالقة مع حزب الله ممتازة

وشددت المصادر على أن «الحريري لن يتراجع عن دعم فرنجية بل هناك
تفاهم بين الطرفين وتواصل دائم وأن الحريري يتفهم ويقدر قرار فرنجية بعدم
المشاركة في جلسات االنتخاب من دون حزب الله ولن يغير ذلك في ترشيح
الحريري له» .وسألت المصادر :حتى وإن نزل فرنجية إلى المجلس النيابي هل
يؤمن النصاب؟ وإذا تأ َّمن ،هل يعقد الرئيس بري جلسة في ظل مقاطعة حزب
الله والتيار الوطني الحر؟ وأكدت المصادر أن «العالقة بين المردة وحزب الله
ممتازة وال قطيعة والتواصل مستمر والخالف بينهما ينحصر في بعض األمور
في إطار الملف الرئاسي وهذا طبيعي» ،مضيفة« :الجرة لم تنكسر مع العماد
عون فكيف مع حزب الله؟» ،مشددة على أن «العالقة مستقرة مع العماد عون».

�ضم الجوالن ( ...تتمة �ص)1
بين ّ
ل��ل��ب��ح��ث ،ف��ه��ي ال��ج��ام��ع ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن خطط
«إس��رائ��ي��ل» للجوالن وخطط تركيا والسعودية
في سورية ،وبنية المعارضة في شمال سورية،
فخطة «إس��رائ��ي��ل» األص��ل��ي��ة ف��ي ال��ج��والن قامت
على السعي إلق��ام��ة ح���زام أم��ن��ي ت��ت��واله «جبهة
النصرة» ،أعلنت «إسرائيل» عنه م��رارا ً بصورة
رسمية ،وخطة السعودية وتركيا لسورية كانت
دائما ً دم��ج «جبهة النصرة» بالعملية السياسية
أي هدنة
ال��س��وري��ة وض�� ّم��ه��ا إل���ى جنيف وإل���ى ّ
واستثنائها م��ن ل��وائ��ح اإلره����اب .وف��ي المقابل
ّ
الهش عسكريا ً يقوم
معلوم أنّ جسم المعارضة
م��ن��ذ ث�ل�اث س��ن��وات ع��ل��ى م��ع��ادل��ة خ���داع بصري
وتقاسم وظيفي ،بين ه��ذه المعارضة كواجهة
سياسية إعالمية وب��ي��ن «جبهة ال��ن��ص��رة» كقوة
عسكرية ،ف��ـ»ال��ن��ص��رة» تقاتل وال تمانع برفع
راي�����ات ال��م��ع��ارض��ة ح��ي��ث االن���ت���ص���ارات ُتحرج
حلفاءها «اإلسرائيلي» والتركي والسعودي ،ألنها
تحرج الغرب ،ألنّ «النصرة» كانت وال تزال الفرع
الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سورية ،وعندما
تريد «النصرة» االختباء لإلفادة من الهدنة ترفع
ال��راي��ات ال��م��ع��ارض��ة ،وه��ك��ذا تكسب المعارضة
حجما ً ليس لها وتكسب «ال��ن��ص��رة» غطاء ليس
لها ،ولذلك يمكن القول إنّ «النصرة» هي كلمة س ّر
الشراكة «اإلسرائيلية» التركية السعودية ،ودور
المعارضة كواجهة سياسية لهذه الشراكة.
 بعد انتصارات الجيش السوري في تدمر ،بداواضحا ً من نوعية وسرعة االنتصار أنّ ما سيت ّم
الحقا ً في الميدان سيكون شبيها ً بها من حيث
السرعة ونوعية االنتصارات ،كما كان واضحا ً
أنّ الجهة الالحقة التي ستستهدفها الحرب على
اإلره����اب ستكون «جبهة ال��ن��ص��رة» ،وأنّ إدلب
ستكون الوجهة المقبلة ،ضمن مفهوم أحكام
ال��ه��دن��ة ال��ت��ي تستثني «ال��ن��ص��رة» و«داع����ش» من
أحكامها ،فكانت الحرب االستباقية لـ«النصرة»
ش���رارة ال��ب��دء ف��ي أري���اف حلب .وهنا أي��ض��ا ً كان
يؤجل
واضحا ً أنّ ما تفعله معارك أري��اف حلب ّ
أليام وأسابيع معركة إدلب ،لكنه لن يغيّر وجهة
الحرب وال نتيجتها ،لكن كان واضحا ً أنّ روزنامة
جنيف ستتغيّر لمصلحة منطق الدولة السورية
والدعوة لتشكيل حكومة موحدة في ظ ّل الرئاسة
ال��س��وري��ة عمالً بأحكام ال��ق��رار األم��م��ي ،2254

بينما سيكون ال��م��ي��دان محسوما ً ف��ي الحلقات
التالية للمعارك للجيش السوري ،ويظهر كشريك
أي م��ش��روع ج���دّي للحرب
أح���ادي وحتمي ف��ي ّ
على اإلره��اب .وفي المقابل ستكون المعارضة
ج��س��م��ا ً ه��زي�لاً م��ك��ش��وف��ا ً ب�لا وج����ود ،وستخرج
تركيا والسعودية نهائيا ً من الجغرافيا السورية،
وسيكون مصير وج��ود «ال��ن��ص��رة» على حدود
ال��ج��والن وم��ا تبقى م��ن جنوب س��وري��ة ،مسألة
أي
وقت ليس إال لتجد «إسرائيل» أنها عارية من ّ
غطاء وبال رهانات راهنة.
 التصعيد المتزامن عنوانه «جبهة النصرة»،وال��ح��رب االستباقية ال��ت��ي يخوضها التحالف
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ال��ت��رك��ي ال���س���ع���ودي لحمايتها
كحصان رهان مشترك ،أو فرض تعديل بقواعد
ال��ت��ف��اوض وش��روط��ه وش��رك��ائ��ه بتعديل تركيبة
جنيف يضمن بحث تأمين ضمانات بديلة لمرحلة
ما بعد «النصرة» لألطراف التي استثمرت على
دوره����ا ،والمقصود أث��م��ان وض��م��ان��ات ل��ك�� ّل من
«إسرائيل» وتركيا والسعودية لمستقبل أدوارهم
ومصالحهم وأمنهم ،كما يرونها وقبل أن ينهار
ك ّل شيء صنعوه في سورية .والرسالة هنا هي
أنّ ثمن رأس «النصرة» أكبر من مقاعد في حكومة
موحدة تض ّم تمثيالً للمعارضة ،قد تكون
سورية ّ
ً
جنيف موازيا يض ّم األطراف الدولية واإلقليمية
المعنية بتداعيات الحرب في س��وري��ة ،لترسيم
وترصيد حسابات المصالح والضمانات ،بعدما
صار ثابتا ً وفقا ً للكالم الروسي الجوابي الضمني
المك ّرر وال��دائ��م ،أنّ ال��دول��ة السورية استعادت
عافيتها ،وتستعيدها أكثر فأكثر ك ّل ي��وم ،وأنها
ع���ادت الع��ب��ا ً ال ُيستهان ب��ح��ض��وره المقبل في
اإلقليم.
 ت��ب��دو ج��ول��ة مقبلة ض���روري���ة ق��د ال يكونب��ع��ي��دا ً ع��ن��ه��ا ن���وع م��ن ال��ش��راك��ة «اإلسرائيلية»
األش��� ّد وض��وح��ا ً م��ن ق��ب��ل ،بخلفية ق���رار الض ّم،
وقوفا ً وراء «جبهة النصرة» ،ومثلها في جبهات
الشمال ،بحضور تركي أش ّد وضوحاً ،بينما تقدّم
السعودية التمويل وغطاء المعارضة بالتصعيد
السياسي ،ومعارك متنقلة لميليشيات الوهابية
مثل «جيش اإلس�ل�ام» ،لترتسم عبرها الصورة
النهائية لتوازنات ربع الساعة األخير.
ناصر قنديل

زيداني مستقبالً فضل الله وضاحي
أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن «العالقة
التاريخية بين اللبنانيين والفلسطينيين ،اكبر من ايّ فتنة او أيا ٍد عابثة بالعيش
المشترك وبمسار النضال المشرف في ساحة التصدّي لالحتالل الصهيوني».
كالم السيد فضل الله جاء خالل زيارته والمسؤول اإلعالمي للقاء الزميل علي
ضاحي مخيم البص في صور للتعزية باستشهاد العميد فتحي زيدان ،حيث
كان في استقبالهما عضو قيادة إقليم لبنان في حركة «فتح» اللواء أبو احمد
زيداني ،بحضور قائد كتيبة شهداء البص ومسؤول االرتباط العميد محمود
سالم ومسؤول المؤسسات الحركية لفتح نادر سعيد ورئيس جمعية التواصل
اللبناني ـــ الفلسطيني عبد فقيه.
وشدّد فضل الله على «انّ ما يجمع الفلسطينيين واللبنانيين من روابط محبة
والفة وقضية فلسطين ،يحتم على ك ّل القيادات المعنية في الجانبين تحصين
العالقة المشتركة وحماية المخيمات والجوار اللبناني من ك ّل المؤامرات التي
تحاك تحت وجوه وأشكال متعدّدة».
بدوره أثنى زيداني على «حركة اللقاء والسيد فضل الله لالنفتاح والحوار»،
معدّدا ً «المحطات التي تشارك فيها المقاومون الفلسطينيون واللبنانيون في
مالحم تص ّد مشتركة لالحتالل في الجنوب».

«المرابطون» و ّزعوا الحلوى
احتفاء بعملية القد�س
قام مجلس محافظة بيروت في «حركة الناصريين المستقلين ـــ المرابطون»،
بتوزيع الحلوى على الما ّرة في نقاط عدة من بيروت احتفاء بعملية القدس،
مشيدا ً بهذه العملية المباركة.
وأمل المجلس في بيان «أن تتكثف مثل هذه العمليات التي تعيد إلى قضية
فلسطين تألقها وتعيد إلى أمتنا العربية مجدها في العمل الفدائي».

التحدي «الإ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)1
وها هو يقولها اليوم بكل صراحة
لملوك ورؤس���اء المنطقة العربية
واإلس�لام��ي��ة ،وق��رارات��ه��م الملتبسة
ح��ول ال��ق��دس واألق��ص��ى ال��م��ب��ارك:
«أال انسوا الجوالن واش��ك��روا ربّكم
أنها أصبحت بحوزتنا اآلن منطقة
مستق ّرة وس��ط منطقة ملتهبة ،لم
ُتحسنوا إدارة دولها ،ولم ُتحسنوا
إطفاء نيرانها».
وعندما يستطرد نتنياهو فيقول إنّ
موضوع الجوالن غير قابل للنقاش أو
المفاوضات ،فإ ّنه يضع الجميع أمام
األم��ر ال��واق��ع من دون م��راع��اة ،حتى
ألصدقائه ،ومن دون رسم خيوط واهية
لمفاوضات ك��اذب��ة ،كما ك��ان يحدث
للقضيّة الفلسطينية طيلة العقود
الماضية ،وحتى األمس القريب.

نتنياهو يعبث ( ...تتمة �ص)1
فالسؤال اليوم الذي يبدو محورياً ..هل أراد نتنياهو أن يُحرج مرتزقته من
يوجه
اإلرهابيين ،وأن يضيّق الخيارات أمام المشيخات ،أم أنه كان بالعكس ّ
الرسالة التي انتظروها طويالً ليعلن أنه معهم على الخط ذاته ..وعلى الموجة
التي يريدون ...وأنّ الضغط واالستفزاز الذي يمارسه يهدف إلى قلب الطاولة،
وإعادة خلط األوراق التي صعب على األميركي فرزها ،واستحال على أدواته
اإلقليمية البتّ فيها ،فكان ال بد من االستنجاد بـ«اإلسرائيلي» ليكون المنقذ
على طريقته وبأسلوبه في محاكاة النتائج النهائية لما شهدته المنطقة؟!
الخطأ هنا ليس فرديا ً من األميركيين ،والخطيئة ليست الوحيدة من
المشيخات ومرتزقتها من اإلرهابيين الذي أرادوا أن يلبسوا لبوس المعارضة
يجسدوا دور الحريصين على الشعب السوري وقد بان في التخندق
عنوة ،وأن
ّ
مع أعدائه ،بل في مقاربة كارثية جماعية ألوراق عمل المرحلة المقبلة ،حيث
ليس بمقدور أميركا أن تطرح خطتها البديلة من دون هذا النوع من التصعيد،
ومن دون هذه الفوضى التي تع ّمدتها االستفزازات «اإلسرائيلية».
هذا يقودنا إلى حقيقة بات لزاما ً أن ُتعلَن ومن دون أيّ مواربة ،وهي
تتقاطع مع ك ّل ما جرى ،أو هي مدفوعة في بعض تفاصيلها مع هذا الفجور
السياسي والمجون االنتهازي الذي يجري ،ومفادها أنّ هذه المعارضة
التي يريدون فرضها عنوة ليست معارضة ،بل مرتزقة وثلة من خونة ،وال
يمكن تحت أيّ مس ّمى أن يقبلهم أيّ سوري ،ولو بعد حين ،وهم ال يمثلون
إال أجندات من يم ّولهم ويستضيفهم ،وبعد االستفزاز «اإلسرائيلي» وصمتهم
المطبق وقد بلعوا ألسنتهم باتوا في عرف ك ّل سوري حفنة من خونة ،دائما ً
تم ّر في حقب التاريخ المختلفة.
ووف��ق تلك المقاربة التي غ��زت ألسنة السوريين ت��س��اؤال ً واستنكارا ً
واحتجاجا ً على ما بدر منهم ،بات من الواضح أنّ الجلوس على طاولة
المفاوضات أو التعويل عليها ضرب من العبث السياسي ال��ذي ال طائل
س ّمي وقف األعمال القتالية لم يكن سوى محطة إلعادة
منه ،بدليل أنّ ما ُ
التسليح والتجهيز ،وتعويض جوانب النقص الكامنة ،واأله� ّم كان وقف
اندفاعة الجيش السوري ميدانياً ،وهو أمر لم يُخفِه األميركيون ،بل قالوه
لتلك المعارضة أنّ مرور بضعة أشهر أخرى على هذا الحال لن ُيبقي لهم ما
يتفاوضون حوله.
وهذا أيضا ً ما يتقاطع مع دعوات اإلرهابيين الواضحة التي يحاولون
االنسحاب منها ،أو تدوير زواياها بطريقة فجة ومكشوفة وهزلية ،حيث
صفقات التسليح األميركي اآلتية عبر األردن وتركيا باتت في حوزتهم،
وتجميع إرهابييهم وحشدهم وصل إلى ذروته ،والجولة المقبلة من المعركة
مقبلة ال محالة.
الحضور «اإلسرائيلي» أبعد من عبث بتلك األقنعة ..وأكثر من تمزيق
ألوراق وإظهار للعورات ،وفي نهاية المطاف ليس وليد رغبة في استثمار
التوقيت واللحظة الفاصلة بين حقبتين وطورين بقدر ما هو تعبير عن تكامل
لألدوار بين جوقة العدوان وإعادة توزيع للمهام الوظيفية التي تقتضيها
رحلة العودة إلى المربع األول.
ما شهدته سورية لم يكن أزم��ة اختالف بين السوريين حول نظامهم
السياسي ،بل هو في موقع هذا النظام السياسي واتجاهه ومحدداته.
والمعضلة ليست في حل سياسي متثائب وغائب ،بل في مواجهة مفتوحة
مع اإلره��اب ومفرزاته ،ومع رعاته ومم ّوليه بأشكالهم المختلفة بدءا ً من
االحتالل «اإلسرائيلي» القائم ،وليس انتهاء باألطماع الغربية التي تستثمر
في وج��وده وتداعياته ،م��رورا ً بدول إقليمية وظيفية ،راهنت وع ّولت وال
تزال تجزم بأن وجودها ومستقبلها ،كما هو حاضرها ،مرتبط بنتيجة هذه
المعركة المفتوحة ،وإن كان التاريخ يقول دائما ً إن تلك النتيجة معروفة
محسومة ،حتى لو طالت جولة هنا أو بعضا ً من جولة هناك.

علي قاسم

إ ّنه يشعر اليوم بقدرة فائقة على
كشف كل أوراق��ه أم��ام المجتمعات
العربية واإلسالمية والدولية ،التي
تقف مرتبكة وعاجزة أمام اإلرهاب
اإلسرائيلي و«م��ص�� ّرة» ف��ي الوقت
نفسه على إدانة المقاومة وا ّتهامها
بش ّتى اال ّتهامات.
وبعد تج ّرع الحقيقة المرة التي
أفرزتها جلسة الجوالن المحرجة،
ال تخطئ ال��ق��ي��ادات العربية بحق
نفسها والقضية ،إذا تو ّقفت هنيهة
وأع���ادت النظر ف��ي نهجها السائد
ال��ذي يكاد ي��ح� ّول األرض العربية
مسرحا ً مفتوحا ً للنهب االستعماري،
والمواطنين العرب إلى الجئين في
أرضهم أو في العالم .فإذا كانت هذه
القيادات تخاف تل أبيب وسطوتها،
فإنّ مسايرتها – كما تبيّن بالتجارب
ال��م� ّرة – لن تح ّل المعضلة ،وإ ّنما
ستزيدها اشتعاالً ،وال مجال أمامها
لحماية أنفسها ،وق��د استبعدت
الحل العسكري نهائياً ،سوى القطع
السياسي وال��ح��ص��ار االق��ت��ص��ادي
لكيان ع��دوان��ي ق��ال عنه كيسنجر
إن��ه وج���ده يختنق م��ن المقاطعة
االقتصادية العربية سنة .1973
أ ّما في ما يعود للمقاومة ،فاألفضل
بالنسبة لهذه ال��ق��ي��ادات أن تدعها
وشأنها كي تمضي في الطريق الذي
ثبت بشكل قاطع أنه الطريق الذي كسر
بنيان الذل واالنحطاط ،وأحرز نتائج
باهرة ال ينكرها عاقل أو حريص.

بشارة مرهج

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
مشروع أشغال إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة داخ��ل بلدة ع ّميق  -قضاء البقاع
الغربي وإنشاء
شبكة التوزيع داخل بلدة دير طحنيش
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه السادس عشر من شهر أي��ار ،2016
ت��ج��ري إدارة المناقصات -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو-
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،مناقصة تلزيم مشروع أشغال
إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة داخل بلدة
ع ّميق  -قضاء البقاع الغربي وإنشاء شبكة
التوزيع داخل بلدة دير طحنيش.
التأمين المؤقت 30,000,000/ :ل.ل/
فقط ثالثون مليون ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون ف��ي ال��درج��ة األول���ى لتنفيذ
صفقات األشغال المائية ،الذين ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أربع صفقات مائية ،لم
يج ِر استالمها مؤقتا ً بعد.
ت��ق�دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلية
التكليف
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