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حمليات � /إعالنات

ّ
زف الرفيق البطل محمد يو�سف الخطيب �شهيداً

«القومي» :م�سيرة الجهاد والمقاومة م�ستمرة
حتى الق�ضاء على الإرهاب و�إف�شال مخططات التق�سيم والتفتيت
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي
إل��ى األم���ة وع��م��وم السوريين القوميين
االجتماعيين ف��ي ال��وط��ن وع��ب��ر ال��ح��دود
خبر ارتقاء الرفيق البطل محمد يوســـف
ال��خ��ط��ي��ب ش��ه��ي��داً ،وذل���ك أث��ن��اء تأديته
الواجب القومي في مواجهة قوى اإلرهاب
والتطرف.
والرفيق البطل ،مواليد مخيم الوافدين
ـ البطيحة  ،1996انخرط ضمن تشكيالت
نسور الزوبعة ،بعد أن أت ّم دورات عسكرية
عدة.
ش���ارك ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ع��ارك التي
خاضها أبطال نسور الزوبعة إلى جانب
بواسل الجيش السوري ض ّد المجموعات
اإلرهابية المتطرفة ،ال سيما في معارك
كباني وريف الالذقية ،حقل الشاعر ،وفي
معركة تحرير الرقة منذ انطالقتها.
استشهد ف��ي م��ح��ور مثلث ال��رص��اف��ة ـ
مطار الطبقة ـ الرقة بتاريخ  21حزيــران
.2016
تميّز الشهيد البطل بشجاعته وإقدامه
المضحي
واندفاعه ،وك��ان مثاال ً للقومي
ّ

في سبيل قضية كبرى آم��ن أنها تساوي
وج���وده ،فبذل دم���اءه الزكية ف��ي سبيل
انتصارها.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي
إذ يحيّي بطولة الرفيق محمد الخطيب
ال��ت��ي ت ّوجها باستشهاده ،ف��إن��ه يحيّي
ك � ّل شهدائه وك�� ّل ش��ه��داء األم���ة ،ويحيّي
بطوالت القوميين االجتماعيين األبطال،
ال سيما أول��ئ��ك النسور المنتشرين على
طول الجبهات وفي الساحات والميادين
يدافعون عن أرضنا وحقنا وشعبنا.
وي���ؤك���د ال���ح���زب ،أن����ه م��ه��م��ا بلغت
التضحيات ،فإنّ مسيرة الجهاد والمقاومة
م��س��ت��م � ّرة ح��ت��ى ال��ق��ض��اء ع��ل��ى اإلره���اب
وداع��م��ي��ه ،وإف��ش��ال مخططات التقسيم
والتفتيت ،وبلوغ النصر األكيد.
هذا ويشيّع الشهيد البطل اليوم األربعاء
 22حزيران  2016عند الساعة الرابعة في
مخيم الوافدين ـ البطيحة /ريف دمشق،
بمأتم ح��زب��ي وش��ع��ب��ي ،حيث ي���ؤدّي له
رفقاؤه في نسور الزوبعة التحية الحزبية.
والبقاء لألمة.

بولدريني تفقدت كتيبة بالدها في الجنوب
غ����ادرت رئ��ي��س��ة مجلس ال��ن��واب اإلي��ط��ال��ي ل��ورا
بولدريني بيروت مساء أمس ،متوجهة إلى إيطاليا مع
الوفد المرافق ،بعد زيارة للبنان استمرت يومين ،وكان
في وداعها في المطار ممثل رئيس المجلس النيابي نبيه
بري النائب ميشال موسى ،السفير االيطالي ماسيمو
ماروتي وأركان السفارة.
وقبل سفرها تفقدت بولدريني الخط األزرق في
منطقة شبعا وكفرشوبا.
ووصلت بولدريني برفقة السفير ماروتي والقائد
العام لـ «يونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتوالنو على
متن طوافة دولية إلى كفرشوبا عند بوابة حسن ،حيث
كان في استقبالها قائد اللواء التاسع في الجيش العميد
الركن جوزف عون قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل
الجنرال الفريدو بيريث دي اغ���وادو وقائد الكتيبة
الهندية الكولونيل بارتا ساها.
واستمعت بولدريني إلى شرح عن وضع المنطقة
األم��ن��ي وال��ع��س��ك��ري وع���ن المهمة ال��ت��ي ت��ق��وم بها
«يونيفيل».

ثم زارت برفقة بورتوالنو كتيبة بالدها العاملة في
إطار قوة االمم المتحدة المؤقتة في مقرها الرئيسي
في شمع ،وك��ان في استقبالها قائد القطاع الغربي
لـ«اليونيفيل» الجنرال آرتورو نيتتي.
وقد أقيمت مراسم االستقبال في ساحة المقر وقدمت
لها ثلة من الجنود اإليطاليين التحية العسكرية على
وقع الموسيقى ،ثم استمعت إلى شرح مفصل عن سير
مهمة «يونيفيل» والوضع العام في جنوب لبنان ودعم
السكان المحليين عبر مشاريع مكتب التعاون المدني
 العسكري والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني فيسبيل تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
وحيت بولدروني باسم البرلمان وشعب إيطاليا،
الجنود اإليطاليين ،مثنية على عملهم «الممتاز
والجهود الجبّارة في سبيل خدمة السالم في جنوب
لبنان ،خصوصا ً عالقة الصداقة التي تربطهم مع
السكان والسلطات المحليين» ،مجدد ًة تأكيد «التزام
إيطاليا في لبنان التي تع ّد أول شريك أوروبي والثاني
في العالم».

لحام :لن �أ�ستقيل ولن �أ�ستعفي �أمام ال�ضغوط
ّ
أك��د ب��ط��ري��رك ال���روم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام أنه لن يستقيل ولن يستعفي
أمام الضغوط التي وصفها بأنها
«غير قانونية ومضللة».
ل��ح��ام ف��ي ب��ي��ان أم��س:
وق���ال ّ
«لقد دعينا إل��ى عقد السينودس
السنوي لكنيسة الروم الكاثوليك،
ح��س��ب األص�����ول ب��ي��ن  20و25
حزيران  2016ونما إلى مسامعنا
أن هناك ق��رارا ً من بعض السادة
المطارنة لمقاطعة السينودس
وعلى األث��ر ،وفي رسالة بتاريخ
 12أي��ار  ،2016جددنا الدعوة
إل��ى ال��س��ي��ن��ودس ،وأن حضوره
واجب قانوني خطير ،يلزم جميع
ال��م��ط��ارن��ة إال ال��ذي��ن ت��خ��ل��وا عن
منصبهم وأم���ام الشائعات بأن
بعض المطارنة مصممون مع ذلك
على مقاطعة السينودس إلرغام
ال��ب��ط��ري��رك على االس��ت��ق��ال��ة وفي
وقت قريب ،أرسل رئيس المجمع
ل��ل��ك��ن��ائ��س ال��ش��رق��ي��ة ف���ي روم���ا
الكاردينال ليوناردو ساندري إلى
جميع المطارنة رسالة بتاريخ
 19أيار  ،2016فيها ثالث نقاط،
اس��ت��ق��ال��ة ال��ب��ط��ري��رك يحكمها
القانون الكنسي  126بند  ،1حيث
نقرأ« :يشغر الكرسي البطريركي

بالوفاة أو باستعفاء البطريرك».
وال مجال لفرض االستقالة على
البطريرك ،إلزام قانوني للمطارنة
بحضور السينودس« :والمطارنة
م��ل��زم��ون ب��إل��زام خطير حضور
السينودس ،إال الذين تخلوا عن
م��ن��ص��ب��ه��م» ،األم����ور وال��خ�لاف��ات
تعالج داخ��ل السينودس وليس
خارجه».
وأضح أنه أع ّد بنا ًء على رسالته
جدول أعمال السينودس الـمقترح
حسب األص���ول ،مشيرا ً إل��ى أنه
«وفي الوقت المحدد لعقد الجلسة
االفتتاحية ،كانت النقطة األولى
«التحقق من النصاب القانوني»،
ولألسف تبين أن النصاب مفقود،
ألن ع���دد ال��م��ط��ارن��ة ال��م��ل��زم��ي��ن
بالحضور هو  ،22وعليه يكون
النصاب النصف زائ��دا ً واح��داً ،أي
 12وحضر فقط عشرة مطارنة
ف��اع��ل��ي��ن ب��اإلض��اف��ة إل���ى ث�لاث��ة
أساقفة متقاعدين وأربعة رؤساء
عامين» ،وقال «على هذا األساس
أعلنا تعليق جلسات السينودس،
وص���ار ن��ق��اش ح��ول ه��ذا الوضع
ال��م��أس��اوي ،ث��م رف��ع��ت الجلسة
بعد أن توافق الرأي حول السعي
إل��ى تعيين ت��اري��خ آخ��ر النعقاد
ال��س��ي��ن��ودس ،وع��ل��ى األغ��ل��ب في

تشرين األول القادم».
واع��ت��ب��ر أن «م��ق��اط��ع��ة بعض
المطارنة أعمال السينودس هو
عصيان كنسي صريح تجاه سلطة
البطريرك وتجاه المجمع للكنائس
الشرقية ب��روم��ا وت��ج��اه القانون
الكنسي الصريح كما أن المطالبة
ب��اس��ت��ق��ال��ة ال��ب��ط��ري��رك ك��ش��رط

غندور :ملف الثروة النفطية �أولوية

ا�شتداد الحرائق في را�شيا

رأى رئيس «اللقاء اإلسالمي ال��وح��دوي» عمر غندور أن ما أث��اره رئيس
المجلس النيابي نبيه بري حول التقصير في موضوع ثروة لبنان الطبيعية
من النفط والغاز «هو أولى األوليات االقتصادية اللبنانية الوطنية ،وال شيء
يب ّرر هذا التقاعس الرسمي المريب ،بوجود رئيس للجمهورية وبعده ،سوى
اختالف الطبقة السياسية الحاكمة على منح التراخيص وإدارة هذا القطاع وفق
الحسابات الطائفية والفئوية».
وأشار إلى أن شركة  SPECTRUMتقدر أن الحوض الشرقي للبحر األبيض
المتوسط يحتوي على ثروة نفطية بـ  122تريليون متر مكعب للبنان منها الثلث،
وأثبت المسح الجيولوجي أن لبنان يعوم فوق بحيرة من الغاز.
أضاف« :وفي حين باشرت دولة االغتصاب في فلسطين عمليات التنقيب
واستجرار النفط من اآلبار المواجهة للشاطئ الفلسطيني وسرقته من اآلبار
اللبنانية ،ما زالت الطبقة السياسية تتخبط في تعقيداتها ولن تفرج عن هذه
توصلها إلى ما يحفظ حصصها من الثروة ألبنائها وأحفادها».
الثروة إال بعد ُّ
وتابع« :باالمس تحرك الشعب اللبناني ،في صورة الحراك الشعبي ،للخروج
من أسر الطبقة السياسية ،ورأينا كيف توحدت هذه الطبقة رغم تناقضاتها
ّ
وانقضت على الحراك الشعبي وقضت عليه.
فهل من سبيل إلى انقضاض الشعب اللبناني من جديد على الطبقة السياسية
وتحرير وطنه من قبضة سارقيه ولو م ّرة واحدة في زمن االستقالل المزعوم؟».

راشيا  -شبلي أبو عاصي
اشتدّت الحرائق في منطقة راشيا ووصل العديد منها
إلى محيط المنازل المأهولة ،حيث عمدت عناصر الدفاع
المدني ،وبالتعاون مع األه��ال��ي إل��ى تطويق النيران
الملتهبة بواسطة خراطيم المياه.

حتمي ه��و ت��ص��رف غير مسؤول
وغ��ي��ر ك��ن��س��ي وغ��ي��ر ق��ان��ون��ي».
وقال»بصفتي البطريرك الشرعي
لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك
البطريركية ،أنني لن أستقيل ولن
أستعفي وال سيما أم��ام ضغوط
غير قانونية ومضللة ،وأنني باق
في خدمة كنيستي وبطريركيتي».

النيران التي استمرت منذ ساعات الصباح وحتى
المساء أتت على حقول الزيتون والمست عشرات المنازل
عند بئر زاكي ـــ راشيا ،حيث ترافق اشتعال النيران مع
ري��اح شديدة تع ّذر معها على الدفاع المدني واألهالي
فتوسعت رقعتها من
التحكم بالنيران ومحاصرتها.
ّ
منطقة إلى أخرى.

توتر �إيراني �سعودي بحراني ( ...تتمة �ص)1
تندّد بالقرار البحراني وتدعو لتراجع سريع عنه ،كما
أب��دت م��ص��ادر أميركية وأوروب��ي��ة قلقها م��ن تداعيات
سلبية للقرار تزيد التوتر في البحرين والمنطقة ،بينما
في الملف اليمني ظهر المبعوث األممي مطمئنا ً الفريق
المناوئ للسعودية ال��ذي يقوده أنصار الله بتضمينه
ورق��ة الحل التي عرضها أم��ام مجلس األم��ن الدولي
بتشكيل حكومة يمنية موحدة ،ضمن سلة البنود التي
تتضمن تطبيق القرار األممي  2216الذي يدعو أنصار
الله لتسليم السالح الثقيل واالنسحاب من المدن ،من
دون أن يترتب على ذلك تقدم ملموس باتجاه المحادثات
التي يشهدها الكويت بين الفريقين اليمنيين والتي تبدو
المراوحة فيها بين عدم النجاح وعدم الفشل مفتوحة
على قوس الصيف بانتظار تبلور الصورة اإلجمالية
في المنطقة.
كما البحرين واليمن والعالقات اإليرانية السعودية
استعداد مفتوح على منصتي التصعيد والتسويات
بانتظار ما سيجري هذا الصيف ،األردن يستعد أيضا ً
م��ع ت��ك��رار العمليات التفجيرية ال��ت��ي ت��ت��ن��اوب عليها
منوعات «القاعدة» ومتفرعاتها في سياق استعدادها
لنزوح محتمل نحو ليبيا عبر سيناء تستدعي تهشيم
ال��ج��غ��راف��ي��ا األردن���ي���ة ،ت��ح��ت ن��ظ��ر أم��ي��رك��ي سعودي
«إسرائيلي» ال يمانع ،بل ربما يشجع ،فقد تدق ساعة
الوطن البديل ،في األردن مع إغالق أب��واب التسويات
للقضية الفلسطينية والحاجة للتسوية النموذجية التي
تحفظ أمن «إسرائيل» والهوية اليهودية لدولتها بإلغاء
األردن ك��دول��ة وك��ي��ان ،فتتولى م��ت��ف�� ّرع��ات «القاعدة»
المهمة ضمن ج���دول أعمالها وتستثمر «إسرائيل»
الحصيلة ضمن خطتها.
ت��ب��ق��ى االن���ت���ظ���ارات م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى س��اع��ة التوقيت
السورية ،حيث سيقرر التفاوض الروسي األميركي
االتجاه نحو القدرة على صناعة تسوية توفر الغطاء
ال��دول��ي للحرب على داع��ش والنصرة ،بالتشارك مع
حكومة سورية موحدة ،باتت معلومة استحالة تكوينها
خارج إطار الدستور السوري وشرعية الرئيس بشار
األس���د ،ف��ي ظ��ل ضعف أم��ي��رك��ي على ال��م��ب��ادرة ،رغم
الحاجة الملحة إلنجاز يسبق االنتخابات الرئاسية،
وتلكؤ عن اإلقرار باستحالة حل سياسي تحت سقف
ال��س��ي��ادة ال��س��وري��ة م��ن خ���ارج ال��دس��ت��ور والشرعية
الدستورية للرئاسة ،واستحالة حفظ مؤسسات الدولة
خارج هذه اإلطار ،مقابل استحالة القدرة األميركية على
الذهاب نحو جنون الحرب التي تدعو إليها السعودي
وبنسبة ما ،التركي و«اإلسرائيلي».
وزي��را الخارجية األميركي ج��ون كيري والروسي
سيرغي الف���روف ت���داوال ف��ي ف��رص ال��ت��وص��ل إلنقاذ

تفاهماتهما ،هاتفياً ،وق��ال الف��روف إن الحاجة ماسة
لعدم منح الجماعات التي تحمل لواء المعارضة التغطية
لداعش والنصرة ،وإال فال الحل السياسي سيتقدم وال
الحرب على اإلرهاب ستحقق نصراً.
لبنان ،أيضا ً ربط أمس ،توقيته على ساعة االنتظار
ال��س��وري��ة بفشل هيئة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ب��ع��دم��ا أعلن
ت��ي��ار المستقبل بلسان الرئيس ف���ؤاد السنيورة «ال»
كبيرة بوجه مشروع قانون انتخابات يعتمد النسبية،
ومشاريع تسوية أخ��رى ،بينما توجه رئيس مجلس
النواب نبيه بري إلنقاذ الموقف نحو تأجيل إلى مطلع
آب لخلوة ،سميت دوح��ة لبنانية ،أو م��س��ودة مؤتمر
تأسيسي ،تسعى إلنقاذ ما يمكن إنقاذه والكل يراهن،
عسى تحدث تطورات دولية وإقليمية فترفع من فرص
التوصل لتفاهمات.

جلسة للحوار بال قانون

فشلت طاولة الحوار الوطني في تحقيق اختراق في موضوع
قانون االنتخاب ،ويبدو أن األمور تراوح مكانها والنقاشات
تدور في الوقت الضائع ،فاالتفاق على قانون انتخاب بات
شبه مستحيل بعد مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة
الحوار الذي جدد رفض تيار المستقبل للنسبية ولمشروع
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والق��ت��راح رئيس المجلس
النيابي نبيه بري المختلط ،وتمسكه باالقتراح المختلط
المقدم من «المستقبل» و«االشتراكي» و«القوات»؛ وبالتالي
ستبقى النقاشات تراوح مكانها بانتظار اجتماعات طاولة
الحوار المتتالية في  2و 3و 4من شهر آب المقبل .وتطرق
المتحاورون في نهاية الجلسة إلى ملف النفط في البحر
المتوسط وضرورة إقرار المراسيم في مجلس الوزراء والبدء
باستخراج حصة لبنان واستثمارها.
(التفاصيل ص)2 .

 ..وجلسة باهتة للجان المشتركة

وفي غضون ذلك ،تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم
وتستكمل النقاش حول القانونين المختلطين وتقسيم الدوائر
وسط توقعات بأن تكون جلسة باهتة ولن تقدم أي جديد بعد
أن ربط قانون االنتخاب بالتفاهم بين أقطاب الحوار.
وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «جلسة اللجان
اليوم لن تقدّم أي جديد على صعيد قانون االنتخاب الذي بات
أمره مرتبطا ً بطاولة الحوار ،وبالتالي فإن الجلسة ستكون
كسابقاتها وسيبقى الخالف على تقسيم الدوائر في القانون
المختلط المقدّم من الرئيس بري»،
واستبعدت المصادر أن يوافق تيار المستقبل على أي
قانون يعتمد النسبية ،وبالتالي سيؤجل هذا الموضوع إلى
آب المقبل.
وفي سياق آخر ،جددت المصادر التأكيد على أن الرئيس
بري لن يسكت على إهمال ملف النفط والغاز وسيتابع الملف
حتى النهاية ال سيما إقرار المرسومين في مجلس الوزراء.

حوري لـ «البناء» :ال للنسبية

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ «البناء»

إلى أن «جلسات اللجان المشتركة المقبلة بعد جلسة الحوار
الوطني أمس ،باتت بال جدوى ،ولن تقدم جديدا ً ال سيما بعد
طرح أفكار جديدة على طاولة الحوار ،وبالتالي موضوع
قانون االنتخاب بات رهن التفاهم على طاولة الحوار في آب»،
موضحا ً أن النقاشات التي دارت في جلسة الحوار تفرض
إعادة ترتيب أفكار جديدة في هذا الموضوع» .وجدد حوري
«رفض المستقبل للنسبية ال سيما مشروع حكومة ميقاتي».

 ..وجلسة عادية للحكومة

إلى ذلك ،يعقد مجلس ال��وزراء جلسة اليوم وعلى جدول
أعمالها بنود عادية ولن يناقش أيا ً من العناوين السياسية
الخالفية التي قد يتطرق إليها خ�لال الجلسة المخصصة
لمتابعة النقاش في ملف النفايات وسد جنة يوم الجمعة
المقبل ،ومنها ملف أمن الدولة عشية اقتراب موعد إحالة نائب
مدير عام الجهاز العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد أواخر
الشهر الحالي.
وقالت مصادر وزاري��ة لـ «البناء» إن «مجلس ال��وزراء لن
يطرح ملف أمن الدولة في جلسة اليوم وال أي ملف سياسي
خالفي» ،الفتة إلى أن «مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة
رفع تقريرا ً إلى رئيس الحكومة بإحالة نائب المدير العميد
محمد الطفيلي إل��ى التقاعد وسيعرض على ج��دول أعمال
جلسات مجلس الوزراء المقبلة للبت به ،واستبعدت المصادر
التمديد للطفيلي ،مرجحة تعيين نائب مدير جديد».
ّ
و«يطلع مجلس ال��وزراء في جلسة الجمعة ،بحسب
كما
المصادر ،على المالحظات والثغرات في خطة النفايات
وسيناقش كيفية حلها والتي كانت السبب في انسحاب
وزي��ري الكتائب واعتراض وزراء التيار الوطني الحر ،كما
سيكلّف المجلس مؤسسة عالمية لتقييم التقارير الموضوعة
لدراسة الجدوى االقتصادية لسد جنة واألثر البيئي له».
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» إن «الرئيس تمام
سالم يرفض التمديد للطفيلي ،ويفضل تعيين مدير جديد
فضالً عن رفض معظم الوزراء للتمديد».

قزي في بكركي

وبقيت قضية فصل وزي��ر العمل سجعان قزي من حزب
الكتائب في دائرة االهتمام خالل لقاء البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي في الصرح البطريركي والوزير قزي الذي أطلعه
على أجواء االستقالة ،وأكد أنه «سبق أن التزم قرار الحزب بها
مع تصريف األعمال ،وفوجئ بأن الحزب رغم االلتزام اتخذ
القرار بصرفه نهائيا ً من الكتائب».

درباس لـ «البناء»:
الحكومة محكومة بالبقاء

وأشار وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ «البناء»
أنه «عند تقديم استقالة وزير الكتائب أالن حكيم خطيا ً إلى
رئيس الحكومة عندها سيدرسها ويبت فيها» ،مؤكدا ً أن
«ال خطر على الحكومة بعد استقالة الوزير حكيم ال سيما
وأن الوزير قزي لم يلتزم بقرار الكتائب ،وبالتالي سيمارس
صالحياته في وزارته كما سيحضر جلسات مجلس الوزراء،
فضالً عن أن الحكومة محكومة بالبقاء ف��وق إرادة جميع
األطراف في ظل الفراغ الرئاسي واألوضاع الصعبة في لبنان،
ورغم عدم ارتياح الرئيس سالم لألداء الحكومي».

ماذا وراء التفاهم ( ...تتمة �ص)1
التطلعات بتوافق دول��ي على حكومة سورية
م��وح��دة ف��ي ظ�� ّل شرعية ال��رئ��اس��ة السورية،
وح��س��م ع��س��ك��ري م��ع ال��ن��ص��رة وداع���ش و َمن
يساندهما ،والصيف سقف االن��ت��ظ��ارات ،ما
يعني أنّ المنطقة مقبلة على ت��ح�� ّوالت كبرى
ت��س��ت��دع��ي ال��ت��م��وض��ع ق��ب��ال��ت��ه��ا ،وف���ي طليعة
المعنيّين ال��ت��رك��ي و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وضمنا ً
يعرفان كيف يوظفان مال السعودي وحقده.
 ف��رض��ي��ة ت��دخ��ل ع��س��ك��ري ت��رك��ي شمالس��وري��ة وح���رب «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» على ح��زب الله
ف��ي س��وري��ة أو لبنان أو كليهما ،أو فرضية
التعاون بضربات محدودة منسقة مخابراتيا ً
وعسكرياً ،من انقرة وتل ابيب تستهدف حزب
الله شمال وجنوب سورية برضا أميركي ،كي
ال يخرج بقوته المتعافية من ح��رب سورية،
خ���ي���ارات م��ط��روح��ة ع��ل��ى ال���ط���اول���ة ،ل��ك��ن��ه��ا ال
تستدعي علنية التطبيع ب��ل ق��د ي��ك��ون غيابه
مساعدا ً عليها أكثر ضمانا ً لغموض الصورة،
أم���ا ال��ت��ه��يّ��ؤ ل��م��ا ب��ع��د ذل���ك وم���ا ب��ع��د الضربات
والحرب ،ومسارات مستقبل المنطقة األبعد
م����دى ،ح��ي��ث ال��ق��ل��ق ال��ت��رك��ي م��ن والدة كيان
ك���ردي ي��ع��ل��م األت����راك أن ال��م��ش��ج��ع الرئيسي
عليه والمحفز للتبني األميركي لقيامه ،هي
«إس��رائ��ي��ل» ،وأن مقايضة تركية «إسرائيلية»
مجزية وحدها قد تصرف النظر «اإلسرائيلي»

عن السعي بهذا االتجاه ،وأن بيد تركيا جوابين
على سؤالين «إسرائيليين» مصيريين ،األول
هو حاجة تركيا للغاز «اإلسرائيلي» المتدفق
ب��ح��را ً ف��ي ال��م��ث��ل��ث «اإلس��رائ��ي��ل��ي» القبرصي
اللبناني ،والذي ال يجد سوقا ً مجدية إال تركيا
ال��ت��ي تبحث ع��ن ب��دي��ل الرتهانها للمصدرين
اإليراني والروسي للغاز ،والثاني هو الحاجة
«اإلسرائيلية» لشراكة حركة حماس مع سلطة
رام الله في مفاوضات تنتهي بقبول دولة في
غ��زة ،باعتبارها الدفعة األول��ى على الحساب
في المبادرة العربية للسالم.
 ل����م ي���ع���د م���خ���ف���ي���ا ً ال����ت����ف����اوض ال���ت���رك���ي«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ع��ل��ى ص��ف��ق��ات ال��غ��از وال على
مستقبل غ����زة ،واإلع�ل�ان���ات ت��ت��ح��دث عنهما
علناً ،وعن فرضية الحاجة لحماية خط الغاز
ب��ال��ح��د م��ن ن��ف��وذ ح��زب ال��ل��ه وق��وت��ه ،ال���ذي قد
يتدخل تحت شعار حماية الحقوق اللبنانية
في المياه المتوسطية ،كما تتحدث عن فرضية
ت���وغ���ل ت���رك���ي ج���راح���ي ش���م���ال س���وري���ة في
مناطق األك���راد ،وت��وغ��ل مماثل ل��ـ «إسرائيل»
جنوب سورية ،وفي الحالين سيكون في بال
الفريقين ما يمكن فعله ضد حزب الله.
 المنطقة على صفيح ساخن ،والتغييراتالكبرى على األبواب وبالتتابع.
ناصر قنديل

خطة �أميركية ( ...تتمة �ص)1
هذا التقرير األميركي يضع المنطقة كلها في دائرة الصراع بين روسيا وإيران وسورية
وحزب الله من جهة وأميركا وإسرائيل وحلفائهما العرب والغربيين من جهة أخرى .وقد
عمدت أميركا بعد نشر هذا التقرير إلى تسريب رسالة موقعة من خمسين نائبا ً في الكونغرس
يدعون فيها إدارة أوباما إلى قصف مواقع الجيش السوري ،وبالطبع هذه التسريبات لم
تخِ ف الروسي الذي ر ّد عليها باإلعالن عن زيارة وزير الدفاع إلى سورية وتسريب مقطع من
اجتماعه مع الرئيس السوري بشار األسد.
التقرير الذي قدّم أربع وجهات نظر لتقسيم سورية إداري �اً ،أكد الحاجة إلى منطقتين
فيدراليتين في الجزيرة وفي عفرين ،كما قدّم في المقترح الثالث حالً يقضي بتوزيع التقسيم
طائفيا ً واثنيا ً بين سنة وعلويين وعرب وأكراد.
هذه الخطة األميركية التي نشرها معهد مق ّرب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تشير إلى أنّ

التحذيرات اإليرانية التي وجهت لموسكو حول نيات أميركا من الهدنات المتك ّررة ،كانت سببا ً
من األسباب التي جعلت اإليراني يدفع باتجاه عقد اجتماع لوزراء الدفاع في ك ّل من سورية
وإيران وروسيا في طهران يوم التاسع من شهر حزيران الحالي ،ويبدو من الطريقة األميركية
في توزيع مناطق الفدرالية ،أنّ مهمة الجيش السوري وحلفائه الروس واإليرانيين وحزب
الله سوف تكون في دير الزور ،إلعادة فتح طريق العراق لبنان براً ،وأيضا ً لمنع تنفيذ الخطة
باء األميركية بشأن سورية ،وهذا ما تشير إليه المعلومات عن استعدادات تجري لتحرير
والتوجه نحو الحدود العراقية السورية عند معبر القائم ،وتشير المعلومات
مدينة دير الزور
ّ
أيضا ً إلى أنّ القيادات السورية واإليرانية تعتبر دير الزور أولوية حالياً ،خصوصا ً بعد تحرير
وتوجه القوات العراقية إلى الموصل ،حيث من المتوقع أن يسحب تنظيم داعش
الفلوجة
ّ
قوات من سورية إلى العراق للدفاع عن عاصمته هناك ،بينما تعتبر قيادة المقاومة ومعها

حلفاؤها اإلقليميون أنّ إعادة فتح طريق العراق لبنان عبر دير الزور وبادية حمص يشكل
الحماية الكبرى لدمشق ولمنع حصار المقاومة في لبنان ،وأيضا ً لمنع لعبة التقسيم لسورية
التي تمارسها أميركا عسكريا ً وسياسياً ،خصوصا ً أنّ جبهة النصرة وأحرار الشام وغيرهما
من الجماعات المسلحة لم تلتزم بك ّل الهدنات التي أعلنتها روسيا تارة باالتفاق مع أميركا
وتارة من تلقاء نفسها.
في النهاية تشير ك ّل التحركات السياسية األخيرة إلى أننا أمام مرحلة كباش دولي سوف
تكون مدينة دير الزور وما حولها عنوانه ،بينما تبقى األمور في حلب في حالة ركود ميداني
توافق عليه الروس واألميركان حتى ال يسبّب الخالف على حلب انفجارا ً كبيرا ً يصعب احتواؤه.

نضال حمادة

�إعالنات
تتش ّرف نقابة اختصاصيّي أط��راف
االصطناعية واألجهزة التقويمية في لبنان
بدعوتكم النتخابات ثمانية أعضاء جدد
لمجلس إدارة النقابة
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