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حمليات � /إعالنات

«القومي» ّ
يزف الرفيق �أحمد حاج محمود �شهيد ًا:
من حيفا �إلى ريف الالذقية معركة واحدة ّ
�ضد عدو واحد
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم السوريين القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود خبر ارتقاء البطل الرفيق أحمد عبد الناصر
حاج محمود شهيداً ،وذلك أثناء تأديته الواجب القومي.
والرفيق البطل ،مواليد صليبة ـ الالذقية  ،1994انخرط ضمن تشكيالت نسور
الزوبعة العام  ،2015بعد أن أنهى دورات عسكرية عدة.
شارك في العديد من المعارك التي خاضها أبطال نسور الزوبعة إلى جانب
بواسل الجيش السوري ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،ال سيما في معارك
جب األحمر األولى والثانية ،صدد ،غمام ،دير حنا ،برج القصب ،ربيعة وكنسبّا ،وقد
أظهر شجاعة ق ّل نظيرها ،وتميّز بمناقبيته وصالبته وإقدامه.
استشهد في معركة اقتحام التلة 1196عند مشارف كباني ــــ ريف الالذقية ،بعد
أن خاض إلى جانب رفقائه مواجهة بطولية ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
وعن مسافة أمتار قليلة.
والرفيق البطل أحمد حاج محمود الذي ارتقى شهيدا ً في مواجهة قوى اإلرهاب،
آمن بقضية تساوي وجوده ،وبخيار مقاومة اإلرهاب ،وهو الذي ترعرع في كنف
عائلة اقتلعها اإلرهاب الصهيوني من مدينة حيفا في فلسطين المحتلة ،وهي من
ضمن عائالت كثيرة شاهدت بأ ّم العين مجازر وجرائم العدو الصهيوني اإلرهابي
بحق أبناء شعبنا في فلسطين.
إنّ استشهاد البطل الرفيق أحمد حاج محمود في ريف الالذقية ،المنطقة التي
ولد وترعرع فيها ،هو تأكيد على وحدة المعركة المصيرية التي تخوضها أمتنا ض ّد
أعدائها ،ألنّ مواجهة اإلرهاب في أيّ منطقة سورية ،هي مواجهة مباشرة مع العدو
اليهودي.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،يعبّر عن اعتزازه بشهادة الرفيق أحمد
حاج محمود وبك ّل شهداء الحزب والجيش السوري والقوى الحليفة المقاومة،
ويؤكد أنّ الدماء الزكية والتضحيات الجسام التي تبذل ،ووقفات العز التي يقفها
القوميون االجتماعيون ،تكتب حكاية نصرنا المح ّتم واألكيد على اإلرهاب وداعميه.
عهدُنا لشهيدنا البطل ،ولك ّل شهداء الحزب واألمة ،على مواصلة مسيرة النضال
والمقاومة.
هذا ويشيّع الشهيد البطل عصر اليوم الخميس  21نيسان  2016في جامع
الروضة الالذقية ،وينطلق موكب التشييع من أمام المشفى العسكري في الالذقية
عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
تقبل التعازي في منزل العائلة بعد الدفن في جامع الروضة ،وأيام الجمعة
والسبت واألحد في جامع الروضة للرجال وفي منزل عائلة الشهيد الالذقية حي
الطابيات للنساء .البقاء لألمة.

يازجي وا�صل تق ّبل التعازي بوفاة والدته
واصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي تقبل التعازي بوفاة والدته في معهد الالهوت  -قاعة البطريرك
أغناطيوس الرابع هزيم في البلمند.
ومن أبرز المعزين :وزراء :اإلعالم رمزي جريج ،االتصاالت بطرس حرب،
والشؤون االجتماعية رشيد درباس ،الرئيس نجيب ميقاتي يرافقه مستشاره
السياسي خلدون الشريف ووفد ،النائبان غسان مخيبر ونضال طعمة ،قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،الوزراء السابقون :نقوال غصن ،فيصل كرامي،
إبراهيم الضاهر ،ونقوال نحاس ،محافظ عكار عماد لبكي ،رئيس غرفة طرابلس
ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ،قائمقام عكار رولى البايع ،عضوا المجلس
السياسي في «حزب الله» محمود قماطي وغالب أبو زينب يرافقهما وفد ،نقيب
أطباء الشمال الدكتور إيلي حبيب ،رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهال
حاماتي ،مأمورة نفوس الكورة سعاد العامود ،وقائد فوج المغاوير السابق
شامل روكز يرافقه عضو المجلس العسكري في الجيش اللبناني اللواء سمير
سعد.
وحضر معزياً :النائب البطريركي المطران لوقا الخوري ،مفتي طرابلس
الشيخ مالك الشعار ،متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس عودة على رأس وفد ،مطران صور وصيدا وتوابعهما للروم األرثوذكس
الياس كفوري ،رئيس دير مار الياس شويا البطريركي المطران قسطنطين
كيال ،مطران عكار وتوابعها للروم األرثوذكس باسيليوس منصور ،مطران
حوران سابا اسبر ،ممثل مطران القدس عطالله حنا عماد عيسى ،رئيس دير
القديس سلوان في دوما األرشمندريت توما بيطار ،رئيس دير سيدة حماطورة

األرشمندريت بنداليمون ف��رح ،األسقف موسى خ��وري ،أسقف طرطوس
اثناثيوس فهد ،واألسقف نقوال بعلبكي ،قدس المتقدم في الكهنة األمطش
األنطاكي في ليماسول األب ميشال سابا ،إضافة إلى شخصيات سياسية
وروحية واقتصادية واجتماعية وإعالمية وعكسريين ورؤساء بلديات.

إال أنه سيكون مدعاة لالستغراب الحقيقي أن نجد أنّ نسبة
م��ا تخصصه السعودية لمجال صناعة ال��رأي ال��ع��ام ،وهي
التي تقودها عقول ال ترقى في مدنيتها ومواكبتها للعصر
وض��رورات��ه لما يفترض أنّ محور المقاومة يدركه ويتقنه
أفضل منها عشرات المرات ،فتنفتح على نخب ومثقفين ال
يشبهونها وتكفيها شراكتهم بالعداء لمن تراهم أعداءها،
وتطلق فضائيات محترفة لمعايير فنية وصناعية ومهنية،
وت��ع�� ّرى فضائيات ال تشبه وهابيتها ،وأخ��رى تفيض عنها
تطرفا ً ودموية ،وتصدر صحفا ً من المستوى العالمي وتنفق
لصحف وم��ؤس��س��ات إع�لام��ي��ة غربية وتخصص موازنات
لكتاب أعمدة الصحف العالمية الكبرى ،من توماس فريدمان
إلى سواه من زمالئه ،ويخصص ملكها صفحة تحمل اسمه
على تويتر ،لكن المصيبة ستكون وليس االستغراب عندما
نعلم أن تنظيما ً حديث الوالدة هو «داعش» يكاد يكون القوة
السياسية المنظمة األول���ى على مستوى ال��ع��ال��م ف��ي إتقان
استخدام التقنيات الحديثة وصناعة الرأي العام ،والتحرك
عبر شبكات التواصل ،وهنا ال تكفي حجة ضعف الموارد،
ألنّ السبب هو العقل ال��ذي يدير توزيع ه��ذه ال��م��وارد وهي
الوقت أوالً والبشر ثانيا ً والمرونة ثالثا ً والمال والتقنيات
رابعا ً.
 رغم هذا يتف ّوق محور المقاومة في الحرب اإلعالمية،ألسباب ال تتصل بامتالكه خطة فاعلة ورؤي��ة فاعلة لكيفية
ال��ف��وز بالحرب ،ب��ل الستناده على ثالثة م��ص��ادر ق��وة ،هي
أنه صانع الحدث بانتصاراته ،ما يجعل وسائل إعالم أعدائه
تخضع له و ُتجبر على معاملته كحدث وخبر وحالة ال يمكن
تجاهلها ،والثاني أحقية القضية والثالث مصداقية التعامل مع
فيتجسد بامتالكه
الحقيقة والمعلومة ،أما األه ّم وهو الرابع
ّ
قادة عباقرة وذوي كاريسما مذهلة ومصداقية عاليةُ ،يبهرون
بتف ّوقهم وح��ض��وره��م ال��س��اح��ر م��ق��ارن��ة بالحضور المنفر
ّ
والهش لقادة معكسر أعدائهم .ويكفي االستعراض
والبائس
لرموز محور المقاومة من الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ووزي���ر خارجيته سيرغي الف���روف إل��ى ال��ق��ي��ادة اإليرانية
م��ن مرشد الجمهورية السيد علي الخامنئي إل��ى رئيسيها
المتعا َقبين أحمدي نجاد والشيخ حسن روح��ان��ي ووزراء
خارجيتها وآخرهم محمد جواد ظريف ،والرئيس السوري
بشار األسد ووزير خارجيته وليد المعلم وصوالً للشخصية
المذهلة في تأثيرها لسيد المقاومة السيد حسن نصرالله.
وفي المقابل شخصيات يكفي منها الملك السعودي وتلعثمه
كلما تكلم ووزير خارجيته الذي صار بتصريحاته مسخرة
دبلوماسية متنقلة.
 هذا التف ّوق الذي يس ّمى علميا ً بالفطري ،تنبّه له العدو،واسترخى ألهميته أصحابه ،وه��م على يقين م��ن أنّ الحق
وال��ق��ض��ي��ة ي��م��ن��ح��ان م��ص��داق��ي��ة ل��ل��خ��ط��اب ،ول���و وض��ع��ت في
تسويقه وسائل أضعف ،فدخلنا حربا ً من ن��وع جديد ،هي
ح���رب ال��ع��ق��وب��ات ،ال��ت��ي تشبه ح���رب ال��ع��ق��وب��ات المصرفية

وتختلف عنها .تشبهها بأنّ هذا النظام الذي تشتبك معه في
الميدان ويقوم على معادلة الحرية ،في النشاط المالي واألداء
اإلعالمي ،يق ّرر في توقيت معيّن االنقالب على قوانين اللعبة،
وي��ش��رع م��ا يتيح ل��ه ح��رم��ان��ك مما تتيحه منظومته المالية
واإلعالمية ،فتكتشف فجأة أن��ك تقريبا ً في ال��ع��راء ،مضطر
ماليا ً لحمل أموالك نقدا ً لشراء القمح ،ألنّ قرارا ً أميركيا ً يكفي
لمالحقتك مصرفيا ً حتى ف��ي ب��ل��دك ،وتكتشف أنّ األقمار
تالحق
الصناعية تقفل أم��ام قنواتك التلفزيونية ،وص��ورك
َ
على شبكات ال��ت��واص��ل ،وغ���دا ً سيمنع بثك عبر اإلنترنت،
وبعد غد ستقفل حسابات الفايسبوك والتويتر التي تعود
لرموزك التي ستت ّم مالحقتها إسما ً إسماً ،ورغم ك ّل أهمية
االن��ت��ص��ارات ف��ي ال��م��ي��دان ستحرم م��ن إع���ادة تشكيل وعي
ال��رأي العام وفقا ً لما تعنيه بنسبة كبيرة ،وهنا تتساءل هل
المسألة مجرد عقوبة ومحاولة للخنق والتضييق ،كما هو
حال العقوبات المالية والمصرفية ،فيكون الجواب بالفرق
بينهما ،أنّ إع�لام المقاومة وخصوصا ً «المنار» يفعل فعله
في ك ّل المجتمعات العربية وعلى مساحة العالم ،وأنه ينجح
بخلق متابعين وم��ت��أث��ري��ن ب��خ��ط��اب ال��م��ق��اوم��ة وق��ائ��ده��ا من
شعوب وفئات وطوائف وبيئات اجتماعية ،ال تشبه الهويات
التي يختزنها خيار المقاومة دينيا ً وطائفيا ً وعقائدياً ،ولوال
النجاح لما ك��ان القلق وال الخوف وال الحظر ال��ذي يتخطى
العقاب ليصير سياسة.
المعني األول اليوم بالمبادرة،
 المقاومة في لبنان هيّ
لخطة تطرح ل��ل��ت��داول م��ن موسكو إل��ى ط��ه��ران إل��ى دمشق،
لتصحيح مسار الحرب اإلعالمية وإع��ادة النظر بالمعادلة
التي تخاض الحرب على أساسها ،والخطة هنا ليست انتقال
المنار إلى القمر الروسي وال المناشدات أو مشاريع االلتفاف
بحزمة للدولة اللبنانية تض ّم المنار ،للعودة عبر نايل سات،
بل خطة جبارة عمالقة تليق بالمقاومة وقوتها وم��ا تمثل،
تقول إنه من غير الجائز أن يكون الفكر المقاوم رهينة معايير
ومقاييس تضعها ش��رك��ة اسمها فايسبوك ،تافهة فكرياً،
لكنها تض ّم مليارا ً ونصف مليار شخص متصل ،وتمتلك
وحدها أقمارا ً صناعية بعدد يفوق ما تملكه روسيا والصين
وإيران ،ومثلها ومثلها كثير ،أليس مدعاة للسؤال ،أال يكون
من ضمن برنامج محور المقاومة أن يشغل ب��دالً من القمر
أقمارا ً صناعية هي بوابات اقتصادية لالستثمار في أسواق
االت��ص��االت واالن��ت��رن��ت ،وأال يكون م��ن تشكيالت حضوره
مثال للفايسبوك ،فيأتي المثال والمنافس من المصدر ذاته،
تويتر وأنستغرام ومثلها الكثير؟
 ص��ار النصر م��ش��روط��ا ً ب��االن��ت��ص��ار ف��ي س��اح��ات تقنيةاإلعالم ،وخوض الحرب اإلعالمية بمعايير إبداعية جديدة،
غير تقليدية ،تنطلق من كون اإلعالم صناعة يجب أن تخضع
لمعايير الصناعة.
#متضامن_مع_المنار
ناصر قنديل

�أوباما و�سلمان ( ...تتمة �ص)1
مبادرة بري خرقت الجمود

يازجي وجريج

من الجوالن �إلى جنيف ( ...تتمة �ص)1
للوقوف على السبب ال ب ّد من التذكير بأهداف
العدوان على سورية أص�لاً ،واستطرادا ً الوقوف
على الوعود والتمنيات التي حلمت مكونات العدوان
بتحقيقها ،والتي من أجلها احتشد القاصي والداني
فجاء ٌّ
كل شاحذا ً سيفه من األقربين واألبعدين،
بمن فيهم عرب ومسلمون ،اصطفوا خلف أميركا
و«إسرائيل» ومعهما الغرب األطلسي ،ليجهز على
الجسد السوري ليكون له منه نصيب مما تص ّوره
«التركة السورية» المستقبلية التي ستنشأ بعد
اإلجهاز على الدولة الوطنية السورية وليُصار
بعدها إل��ى توزيعها بين أصحاب المصالح من
إقليميين ودوليين خططوا إلقامة منظومة حراس
المصالح األجنبية في سورية على أنقاض الحكم
الوطني القائم فيها.
وفي هذا اإلطار كانت «إسرائيل» تم ّني النفس
�ي صفحة
بتحقيق أم��ري��ن أساسيين ،أولهما ط� ّ
الجوالن العربي السوري بشطب صفة «محت ّل»
عنه والحصول على اعتراف دولي بض ّمها له منذ
العام  ،1981وإغالق ملف النزاع مع سورية حول
األرض نهائياً ،وثانيهما جعل سورية ج��زءا ً من
الفضاء االستراتيجي «اإلسرائيلي» خالفا ً لما هو
الحال اآلن وما تشكله سورية من تهديد لألطماع
«اإلسرائيلية» بوجودها في محور المقاومة الذي
يؤرق «إسرائيل» بشكل مؤثر.
أما القوى التي انتحلت صفة المعارضة السورية
والمقيمة كلها في خ��ارج سورية ،والتي هي في
الحقيقة ال تمتّ للشعب السوري ومصالحه بصلة
إنما تمثل مصالح دول إقليمية وأجنبية كالسعودية
وتركيا وقطر ،وترتبط جميعها بالقرار األميركي.
وقد كان الحلم الوحيد لهذه الجماعات وال زال
منحصرا ً في تسلّم السلطة التي يعلمون أنها لن
تؤول إليهم إال إذا ت ّم تجاوز إرادة الشعب السوري،
ول��ذا ابتدعوا م��ا أس��م��وه «المرحلة االنتقالية»
و«الحكم االنتقالي» ال��ذي يرونه بتعيين القوى
األجنبية للمسؤولين في سورية ،وتنصيبهم في
مواقع السلطة ليتولوا الحكم بصرف النظر عن
اإلرادة الشعبية لمرحلة مؤقتة أوالً ،كما يزعمون
ثم تنقلب إلى دائمة بأشكال متعدّدة عبر استيالد
الصيغ الموقتة بعضها من البعض اآلخر وصوال ً
إل��ى إنتاج بيئة تتمكن فيها تلك الجماعات من
إجراء انتخابات شكلية تز ّور فيها اإلرادة الشعبية
وتفرض اإلرادة األجنبية التي تمسح السيادة
والقرار السوري المستق ّل .وبالتالي فإنّ «معارضة
ال��خ��ارج» ه��ي م��ش��روع تسلّط يمثل تلك القوى
األجنبية ي��راد له أن يتحكم بسورية لمصلحة
الخارج وبشكل خاص السعودية وتركيا وأميركا
بعد أن انكفأ اآلخرون.
وألنّ إس��ق��اط س��وري��ة وتغيير سلطتها هو
مصلحة مشتركة بين ك�� ّل ه���ؤالء ،رأي��ن��ا مدى
التعاون والتنسيق بين «إسرائيل» والسعودية
فضالً عن محاوالت تفعيل العالقة االستراتيجية
بين تركيا و«إس��رائ��ي��ل» ال��ت��ي ج��اه��رت أيضا ً
باحتضان الجماعات اإلرهابية التي يصف الغرب
بعضها بأنها «معارضة معتدلة» واضطر لإلقرار
بالصفة اإلرهابية للبعض اآلخ��ر وامتنع ظاهرا ً
عن احتضانها ال بل ادّع��ى زورا ً بأنه يحاربها،
أم��ا «إسرائيل» فلم تجد حرجا ً أو غضاضة بأن
تحتضن الطرفين وتمدّهما بالمساعدات على

كتاب مفتوح ( ...تتمة �ص)1

أنواعها العمالني واللوجستي ،بما يمكنها من أداء
مهامها اإلجرامية.
ولكن ورغم ك ّل ما بذلته القوى المعتدية على
س��وري��ة ف��إنّ ال��ع��دوان فشل ف��ي تحقيق أهدافه
وصمدت سورية ،صمودا ً تنامى وتراكمت إنجازاته
إلى الح ّد الذي جعل األساسيين في قيادة معسكر
العدوان يق ّرون في س ّرهم بالفشل ويدعون إلى
وقف العمليات القتالية ،بخاصة بعد أن لمسوا
أنّ استمرار القتال في الوقت الحاضر لن يكون
لمصلحتهم في ظ ّل موازين القوى التي تبلورت
في الثلث األخير من السنة المنصرمة .ومع هذا
اإلق��رار اضطروا للتظاهر بقبول ما كانت تنادي
به سورية وحلفاؤها منذ البدء ودعوتها إلى ح ّل
سياسي مترافق مع حرب على اإلرهاب يشارك فيها
الجميع.
أما الموقف الحقيقي لمعسكر العدوان فقد توزع
تحت عنوانين :األول تمثل بالسلوك األميركي الذي
تظاهر بالرغبة في التح ّول إلى العمل السياسي
إلخراج سورية من األزمة وإجراء مراجعة للنظام
السياسي القائم فيها ،بحيث يم ّكنها م��ن زرع
عمالئها في الدولة ليتقاسموا السلطة مع الحكومة
الحالية مع أرجحية لهم ،فإنْ لم توافق الحكومة
السورية على األم��ر كانت مماطلة لتمييع الح ّل
وكسب الوقت علّها تستطيع القيام بعمل ميداني
مؤثر ي��ؤول إل��ى تغيير م��وازي��ن القوى ويفرض
على الحكومة السورية ما تريده أميركا .وألجل
ذلك تحدّثت المخابرات األميركية عن الخطة «ب»
والخطة البديلة في ح��ال لم يتقدّم العمل على
المسار السياسي.
فصلناه في مواقف سابقة،
والثاني تمثل بما كنا ّ
وه��و المشروع الصهيوسعودي ،ال��ذي ينطلق
أصحابه من رفض أيّ ح ّل سياسي ال يفضي إلى
تسليم عمالء السعودية و«إسرائيل» كامل السلطة
السورية ،وبشكل حصري بصرف النظر عن قبول
الشعب أو رفضه ،مشروع يتض ّمن عرقلة العملية
السياسية القائمة في جنيف اآلن ،ثم التحشيد
العسكري في الميدان واالستعانة بـ»إسرائيل»
لـ«االنقضاض» على حزب الله بعد تفجير الوضع
األمني اللبناني ،بما يسهّل على «إسرائيل» المهمة.
وبالتالي فإنّ الخطتين األميركية الصهيوسعودية
تلتقيان عند عرقلة العمل السياسي واالستعداد
للعودة للميدان ،لكن كلاّ ً منهما بطريقة.
ورغ��م أنّ السعودية قامت بك ّل ما تقدر عليه
ف��ي إط��ار ه��ذا ال��م��ش��روع م��ن شيطنة ح��زب الله
ومحاصرته ،وحملت أكثر من هيئة ومنظمة إقليمية
على إدانة أعماله بوصفها وفق العين السعودية
«إرهابية» ،إال أنها فشلت في أمرين أولهما األمن
اللبناني فلم تستطع تفجيره ،بسبب عدم توفر
األرضية والبيئة المناسبة ،وثانيهما تع ّذر تنفيذ
الهجوم «اإلسرائيلي» الذي كان مشروطا ً بسبق
التفجير األمني في لبنان ،وعدم تحقق الشروط
التي تمكن «إسرائيل» من العدوان (القدرة على
االنتصار ،القدرة على احتمال ال��ردّ ،القدرة على
صرف اإلنجاز إن تحقق) ولم يبق بيد السعودية إال
متابعة العدوان على حزب الله ،وتعطيل العملية
السياسية وإسقاط الهدنة في الميدان السوري.
ولتنفيذ ذلك أوعزت السعودية للجماعات اإلرهابية
التي تديرها بالتحلّل م��ن االل��ت��زام ب��ق��رار وقف

العمليات العدائية وإشعال الجبهات كلها ،من أجل
استدراج الجيش السوري إلى الردّ ،ومن ثم تحميله
مسؤولية انهيار الهدنة ووقف العملية السياسية.
أم��ا «إسرائيل» التي باتت على قناعة بفشل
العدوان وبقاء سورية في موقعها االستراتيجي،
مهما كان الح ّل اآلت��ي ،وعجزها عن اإلجهاز على
المقاومة التي باتت باعتراف ك ّل المعنيين في
«إسرائيل» تمتلك القدرات التي تم ّكنها من إرساء
ت��وازن ال��ردع االستراتيجي معها ،ما يحول دون
اتخاذ «إسرائيل» أيّ ق��رار بالحرب على لبنان،
ثم ج��اءت صفعة أخ��رى لـ«إسرائيل» من الورقة
الخلفية التي قدّمها دي مستورا للمباحثات ،حيث
ورد النص على «االلتزام باستعادة الجوالن بالطرق
السلمية» ،ورغم أنّ هذه العبارة فيها من السلبيات
ما يجعل القبول السوري بها مستحيالً ،ألنه يُسقط
حق سورية بتحرير أرضها بك ّل الوسائل إال أنّ فيها
إيجابية ال ُتنكر عبر التأكيد على سورية الجوالن
المحت ّل ،خالفا ً لقرار «إسرائيل» بض ّمه في العام
.1981
في مواجهة هذا اإلخفاق أقدمت السعودية على
تفجير الوضع الميداني في سورية ،واتبعته بوقف
المباحثات في جنيف للضغط على المعنيين
علّها تنال شيئا ً مما حلمت به ولجأت «إسرائيل»
إلى عملية استعراضية بعقد جلسة حكومتها في
الجوالن المحت ّل وأعلنت أنها باقية فيه إلى األبد.
وفي هذين األمرين تعبير عن إحباط لدى الطرفين
ف��ض�لاً ع��ن ك��ون��ه يشكل تحديا ً ل�لأم��م المتحدة
والمجتمع الدولي الذي اعتمد القرار  2254الذي
على أساسه جرى العمل على المسار السياسي،
كما قرارات األمم المتحدة األخرى التي تؤكد سورية
الجوالن ووجوب االنسحاب منه.
أم��ا سورية ومعها حلفاؤها فقد عرفت كيف
تواجه التحدّي ،ولم تنتظر؛ فكان منها الرفض
القاطع لالستعراضات «اإلسرائيلية» والتمسك
ب��ال��ج��والن وبالحق بتحريره وب��ك � ّل الوسائل،
واإلصرار على متابعة العمل على المسار السياسي،
بقطع النظر عما يجري في الميدان الذي تستم ّر فيه
مواجهة اإلره��اب بالقدر ال��ذي يقتضيه الموقف
لمنع الجماعات اإلرهابية من تحقيق أيّ مكسب
فيه .وبالفعل نجحت سورية أيما نجاح وعلى
االتجاهات الثالثة ما أدّى إلى:
 1ـ إحراج األمم المتحدة والقوى الدولية التي
واص��ل��ت المباحثات ف��ي جنيف ،رغ��م انسحاب
ممثلي السعودية منها.
 2ـ ع��ودة القوى الدولية إل��ى رف��ض الموقف
«اإلسرائيلي» والتمسك بالهوية السورية للجوالن
والتأكيد على االنسحاب منه.
 3ـ منع الجماعات المسلحة من تحقيق إنجازات
ميدانية مؤثرة.
 4ـ اس��ت��م��رار العمل بالخطط الموضوعة
الستعادة السيطرة على ما تب ّقى من أرض سورية
أفسد اإلرهابيون أم َنها.
 5ـ التمسك بالفهم السوري لعبارة االنتقال
السياسي ،لكونه انتقاال ً من وضع أراده الشعب إلى
وضع جديد ق ّرره الشعب وارتضاه ،وإسقاط كل ما
عدا ذلك من مشاريع.

العميد د .أمين محمد حطيط

ترتق هيئة الحوار الوطني في جولتها الـ 17أمس ،إلى الواقع المزري
لم
ِ
الذي يعيشه لبنان بدءا ً بفضائح الفساد السياسي والمالي واألمني ،مرورا ً
بالسجاالت اإلعالمية وال انتها ًء بأزمة النظام السياسي التي تعكس عجز
القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية أو االتفاق على تفعيل عمل
المؤسسات.
وحدها مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسات تشريعية
التي قدمها خالل الجلسة خرقت الجمود السياسي السائد ،وتتض ّمن المبادرة
أن تجتمع هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسات العتيدة وفق
«تشريع الضرورة» ،على أن يكون من ضمنه قانون االنتخاب ،وإذا وافقت،
ُتعقد الجلسة .وسيتعين على الهيئة العامة للمجلس أن تعيد ترتيب أولوياتها،
فتعيد النظر بما كانت أقرته سابقا ً لناحية أن قانون االنتخاب يجب أال يُق ّر في
غياب رئيس الجمهورية ،فإذا تراجعت عن هذه التوصية ،يبحث القانون وقد
يُق ّر قبل انتهاء دورة المجلس نهاية أيار .وقد أعطى بري مهلة للمتحاورين آلخر
ّ
محط إجماع ،حيث
األسبوع إلبداء الرأي حولها .لكن هذه المبادرة لم تشكل
ظهرت مواقف المتحاورين لدى خروجهم من الجلسة تبايناً ،فـ«التيار الوطني
الحر» ممثالً بوزير الخارجية جبران باسيل قال« :لم نتفق على شيء والقصة
قصة عدالة ومساواة بين اللبنانيين ،ومنطق العدالة بينهم فقد» ،واصفا ً ما
يحصل بالـ»مناورة لعدم طرح أو إقرار قانون االنتخاب» ،في حين أيّد الطرح
أفرقاء آخرون من بينهم وزير االتصاالت بطرس حرب والرئيس نجيب ميقاتي.
واستدعى موقف باسيل ردا ً مباشرا ً من وزير المال علي حسن خليل إذ قال «لم
نسمع تحفظا ً على طاولة الحوار على عقد جلسة تشريعية».
(التفاصيل ص)2 .

سجال جنبالط  -المشنوق إلى انحسار

وأمس ،سجل انحسار السجال الساخن بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ووزير الداخلية نهاد المشنوق ،بعد االتصال الذي حصل بين
الرئيس سعد الحريري وجنبالط مساء الثالثاء ،وتم االتفاق على وقف التراشق
اإلعالمي بين الطرفين .وقد رفض عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب عالء
الدين ترو في اتصال لـ«البناء» التعليق على هذا الموضوع ،بينما أكدت مصادر
مستقبلية لـ«البناء» أن هذا الخالف يعالجه الحريري وجنبالط.
ونقلت مصادر نيابية عن مقربين من جنبالط لـ«البناء» أن «جنبالط هو الذي
طلب من أبو فاعور شن حملة على المشنوق بسبب التضييق الذي يمارسه على
الشرطة القضائية التي يعتبرها جنبالط الجهاز األعلى في الطائفة الدرزية
يخصه بشك ٍل مباشر ،فضالً عن أن المشنوق يضيق على كل طلبات
وموقع
ّ
جنبالط والحزب االشتراكي في وزارة الداخلية وال يتم التعاون معها ،فضالً عن
أن مستشاري المشنوق الدرزيين ال يك ّنان الوالء لجنبالط ويقفان حجر عثرة
أمام جميع طلباته في الداخلية».

 14آذار إلى االنهيار؟

وعن أسباب وقف االشتباك بعد اتصال الحريري بجنبالط قالت المصادر:
«الطرفان شعرا بأن من مصلحتهما التوقف عند هذا الحد ،ألن فريق  14آذار بات
في وضع صعب وانكشفت فضائحه أمام الرأي العام ما اضطر الحريري إلى
العمل على ضبضبة الوضع مع جنبالط بأي طريقة ،ألن العقد العام لـ  14آذار
بدأ باالنفراط ويتدرج إلى االنهيار بدءا ً بتردي عالقة الحريري مع رئيس القوات
سمير جعجع ،ثم التشققات والخالفات في البيت المستقبلي نفسه إلى ظهور
فضائح اإلنترنت وقوى األمن الداخلي واآلن تصاعد الخالف مع جنبالط؛ ما
يعني وصول هذا الفريق إلى وضع سياسي مأساوي سينعكس أوال ً وأخيرا ً على
الحريري وتياره بشكل خاص ال سيما على أبواب االستحقاقات االنتخابية».
ورجحت المصادر أن تنحصر دائرة االشتباك اإلعالمي بين الطرفين« ،إال
إذا استمر جنبالط بتصريحاته التويترية والفايسبوكية النارية ،فضالً عن أن
لجنبالط سوابق في عدم االلتزام باالتفاقات والعهود».

 ..والمستقبل اتخذ القرار!

ولفتت المصادر إلى أن «تيار المستقبل يدرك تورط مدير عام هيئة أوجيرو
عبد المنعم يوسف في فضيحة اإلنترنت ،وتيقن بأن الفضيحة ال يمكن لها أن
تم ّر مرور الكرام أو حصرها أو استيعاب مفاعيلها بعد فضحها أمام الرأي العام،
وأنها ستطال رؤوسا ً كبيرة في المستقبل وغيره وستتسبب بخالفات مع أطراف
سياسية حليفة له ،لذلك اتخذ قرارا ً منذ أسابيع برفع الغطاء عن يوسف وحصر
التهمة به ،ألن مصلحة المستقبل تقتضي ذلك في الوضع الراهن».
وحذرت المصادر من أن «هذا الملف ال يمكن أن ينتهي عند هذا الحدّ ،أي
بمحاسبة يوسف فقط وتبرئة من وراءه ومَن غطاه ،بل تجب محاسبة جميع
المتورطين والمتواطئين وإعادة األموال المهدورة إلى الدولة ،وإال فالملف لن
ينتهي».
وعلى صعيد ملف اإلنترنت غير الشرعي ،كلف المدعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس

أبو زي��دان التوسع في التحقيق ،في ضوء محضر التحقيق المنظم من قبل
مخابرات الجيش في شأن اإلنترنت غير الشرعي ،ومخابرته بالنتيجة.

الئحة أميركية بأسماء
أشخاص وشركات

على صعيد آخر ،تتجه األنظار إلى كيفية تعامل المصارف اللبنانية بعد
إصدار مكتب وزارة الخزانة األميركية لمراقبة األصول األجنبية ()OFAC
مراسيمه التطبيقية لقانون «منع التمويل الدولي لحزب الله» متضمنة لوائح
بـ 95اسما ً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها
واشنطن مرتبطة بحزب الله ،وفي مقدمها األمين العام السيد حسن نصرالله.
وميّزت مصادر مطلعة لـ«البناء» بين األشخاص الذين وردت أسماؤهم في
القانون األميركي وبين أسماء الشركات ،واعتبرت أن «أسماء األشخاص لها
أبعاد سياسية ومعنوية وليس مالية ،ألن هذه الشخصيات ال تملك حسابات
في المصارف اللبنانية وال في المصارف الخارجية ،وبالتالي ال مفاعيل
قانونية ومالية ومصرفية للقانون األميركي ،أما الشركات فلها أبعاد مالية،
وبالتالي فإن المصارف اللبنانية ملزمة بالتوقف عن التعامل معها وهناك
تفاهم بين كل المصارف بأن تتوقف عن التعامل مع الشركات التي وردت
أسماؤها في القانون كما أن مصرف لبنان سيتصرف وفقا ً للمعطيات الواردة
في القانون األميركي».

ال تأثير سلبي على االقتصاد

وقللت المصادر من حجم تأثير هذه العقوبات سلبيا ً على القدرة المالية
للشركات الواردة في القانون ،كاشفة أن «معظم هذه الشركات كانت تنتظر ذلك
منذ عامين كشركة «تاجكو» وعملت على اتخاذ إجراءات تمكنها من استيعاب
وامتصاص تأثير العقوبات عليها وستعمل على إيجاد طرق ووسائل أخرى
غير مباشرة للتعامل مع المصارف وإبقاء أموالها واستثماراتها في إطار الدورة
االقتصادية» .وكما استبعدت المصادر «أي تأثير لهذه العقوبات على القطاع
المالي والمصرفي في لبنان وال على االقتصاد اللبناني بشك ٍل عام» .وأوضحت
أن حصر العقوبات بهذه األسماء والشركات يعكس حرصا ً أميركيا ً على عدم
إلحاق الضرر باالقتصاد اللبناني والتركيز على الفصل بين لبنان وحزب
الله».

�إعالنات ر�سمية
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
تلغي مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتين عامتين بواسطة الظرف المختوم
حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية
– رياق  -البقاع.
اسم المناقصة

التاريخ

الموعد

تلزيم تقديم تجهيزات وأدوات مخبرية  2016/5/12 Weightingالساعة العاشرة من صباع يوم الخميس
) Lysimeter (Science Lysimeterلزوم فرع
الري والرصد الجوي في محطة تل العمارة.
تلزيم تقديم تجهيزات وأدوات مخبرية لزوم فرع الري  2016/5/12الساعة الثانية عشرة ظ��ه��را ً م��ن يوم
الحميس
والرصد الجوي في محطة تل العمارة.

تل العمارة في  18نيسان 2016
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
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اعالن
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
تأهيل مشتل الشرقية الزراعي التابع
لمصلحة زراعة النبطية
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم الثالثاء
الواقع فيه الرابع والعشرون من شهر أيار
 2016تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة-
مناقصة تلزيم تأهيل مشتل الشرقية
الزراعي التابع لمصلحة زراعة النبطية.
التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية ال
غير.

طريقة التلزيم :تقديم أسعار
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة دي��وان
المديرية العامة للزراعة  -مبنى وزارة
الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن  -مقابل
ثكنة هنري شهاب  -الطابق لثالث.
ي��ج��ب ان ت��ص��ل ال���ع���روض إل���ى قلم
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
جان العلية
التكليف
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