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حمليات  /تتمات

ّ
زف الرفيق البطل فادي الق�صير �شهيداً

«القومي» :الدماء الغالية التي ُتبذل
ت�ستولد ن�صر �أمتنا وتهزم الإرهاب وداعميه

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود خبر ارتقاء الرفيق البطل ف��ادي عفيف
القصير شهيداً ،وذل��ك أثناء تأديته الواجب القومي
ضمن صفوف احتياط الجيش السوري في مواجهة
قوى اإلرهاب والتطرف.
الرفيق البطل ،من مواليد سلمية  ،1986متز ّوج وله
ولد.
انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي في
األول من آذار  ،2015وكان انخرط في تشكيالت نسور
الزوبعة ،وخاض إلى جانب رفقائه معارك ومواجهات
في العديد من المواقع والمناطق.
أنهى الرفيق البطل خدمته العسكرية في الجيش
السوري قبل عامين ،ثم عاد والتحق قبل بضعة أشهر
في عداد احتياط الجيش السوري ،ليشارك في معارك
الريف الغربي لمنطقة سلمية ،ويرتقي شهيدا ً في
الرملية بتاريخ  25حزيران .2016
تميّز الرفيق البطل بقدوته وإقدامه وشجاعته ،وهو
بذل دم��اءه الزكية دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا ،وهذه
الدماء الغالية التي ُتبذل ،هي وحدها تستولد نصر
أمتنا ،وتهزم اإلرهاب وداعميه.
إنّ انتماء الرفيق فادي القصير الى قضية تساوي
وجوده ،واستشهاده وهو يمارس فعل البطولة المؤيدة
بصحة العقيدة ضمن صفوف الجيش السوري ،دليل
على أنّ المعركة التي نخوضها ض ّد اإلرهاب والتطرف،
معركة مصيرية واحدة ،وفي معارك المصير والوجود،
فإنّ االنتصار محسوب ومحسوم للمدافعين عن األرض
والشعب وألصحاب الحق والمبادئ.
إنّ الحزب يعاهد الشهيد البطل على مواصلة هذه

المعركة المصيرية مع وإلى جانب الجيش السوري
حتى القضاء على االرهاب.
وقد شيّع الشهيد البطل أمس األحد  26حزيران 2016
بمأتم حزبي وشعبي حاشد ،شاركت فيه فصائل رمزية
من نسور الزوبعة ،وأدّى له القوميون التحية الحزبية.
والبقاء لألمة.

 140طف ًال يتيم ًا ومحتاج ًا
�إلى مائدة �إفطار الد ّراجين
أق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة «ال����د ّراج����ون
اللبنانيون ...كلنا أخوة» ،بالتعاون
م���ع «ف����ران����دز راي�����د ل��ي��ب��ان��ون»
و«ص��ي��دون��ي��ا راي������دز» و«ص��ي��دا
بايكرز» ،حفل إفطار لنحو  140طفالً
يتيما ً ومحتاجاً ،لبنان ّيا ً وفلسطين ّيا ً
وسور ّياً ،من جمعيات ومؤسسات
رعائيّة في صيدا والجوار.
سبق اإلفطار عرض ألكثر من 45
د ّراج���ا ً ل��دى دخولهم إل��ى المدينة
ب���م���ؤازرة م��ن د ّراج����ي ق���وى األم��ن
الداخلي وبصورة استثنائية ،باعتبار
أنّ هناك قرارا ً رسم ّيا ً صدر منذ العام
 1999يحظر ت��ج��وال ال��د ّراج��ات
الناريّة في عاصمة الجنوب لدواع
أمنيّة.
وركب األطفال على الدراجات مع
أصحابها والتقطوا الصور قبل أن
يتشاركوا مائدة اإلفطار ،ث ّم و ّزع لهم
ّ
المنظمون الهدايا بمناسبة
الد ّراجون
قرب حلول عيد الفطر السعيد.
منسق النشاط في صيدا
وق��ال
ّ
محيي الدين البخور« :الهدف من
هذا النشاط هو إقامة إفطار لألطفال
المحتاجين واأليتام لنوصل رسالة،
هي أ ّننا كد ّراجين تحت القانون،
إنسانيّون ،بيننا أطباء وصيادلة

كرامي ي�ضع �إمكاناته
في ت�ص ّرف مجل�س بلديّة طرابل�س
زار رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين ،الوزير السابق فيصل
كرامي في دارته في طرابلس ،وعرض له خطة المجلس البلدي المنتخب،
و»إصراره وعزمه على تحقيق إنجازات ترفع صفة الحرمان واإلهمال عن
كاهل المدينة» .وشكر لكرامي والقيادات السياسية «تعاونهم مع المجلس
البلديّ  ،وتسهيلهم أعماله لما فيه خير طرابلس وأهلها».
م��ن جهته ،ب���ارك ك��رام��ي ل��ـ»ال��رئ��ي��س قمر ال��دي��ن واألع��ض��اء فوزهم
باالنتخابات» ،واضعا ً إمكاناته «في تص ّرف الرئيس والمجلس إلنجاح
ّ
خطته المستقبلية ،وإلطالق عجَ لة المشاريع التنمويّة واالقتصادية بما
يخدم المدينة وناسها».
إلى ذلك ،استقبل قمر الدين في مكتبه في القصر البلدي ،صاحب شركة
«الفاجيت» الملتزمة ل ّم وجمع نفايات مدن اتحاد بلديات الفيحاء أنطوان
أزعور ،الذي قدّم التهنئة باالنتخابات ،وعرض جملة أفكار «لتكون طرابلس
ومدن الفيحاء أنظف وأجمل».
كما التقى قمر الدين ،في حضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد
الولي ،وفدا ً من جامعة طرابلس و»جمعية اإلصالح اإلسالمية» ،برئاسة
ّ
رئيس مجلس أمناء الجامعة الشيخ المحامي محمد رشيد الميقاتي،
وعضوية رئيس الجامعة الدكتور رأف��ت الميقاتي وعميد كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية في الجامعة الدكتور محمد درنيقة وأعضاء من مجلس
الجامعة ومجلس إدارة جمعية اإلصالح ،الذين قدّموا التهنئة والمباركة
والولي ،متم ّنين لـ»المجلس البلدي الجديد دوام
بانتخاب قمر الدين
ّ
التوفيق والسداد».
وتم ّنى الوفد على الرئيس المنتخب «العمل الحثيث لخدمة مدينة
طرابلس ،وتحقيق تطلّعات الناس الذين ينشدون إص�لاح األوض��اع
المهترئة ،والنهوض بالمشاريع اإلنمائيّة والخدماتية المعطلة منذ زمن،
والوقوف عند حاجات المناطق واألحياء السكنيّة المنكوبة على األصعدة
كافة ،وفي طليعتها المحافظة على النظافة وتفعيل ورش الطوارئ ودور
الشرطة البلدية في ضبط النظام وقمع المخالفات والتعدّيات».
كما أمل الوفد «أن يتعاطى جميع أعضاء المجلس البلدي المنتخب ،بروح
إيجابية وعزم وتصميم على تحقيق اإلنجازات بما يعود بالخير والنفع على
طرابلس وأبنائها ،ويعكس صورة حضاريّة مشرقة عن هذه المدينة».

مع خروج نائب المدير العام إلى التقاعد ،بانتظار التوافق
على تعيين بديل له.

ال سقف محدّدا ً عند الحزب
في إرسال المقاومين الى حلب

في صيدا محظورة ألسباب أمنيّة،
ونحن نتفهّم ،ولكن نتم ّنى أن يُنظر
في الموضوع ،ولو نهار األحد ،حتى
يُسمح لهؤالء الد ّراجين الملتزمين
بالقانون أن يكون لديهم متن ّفس
للتح ّرك في صيدا ليوصلوا الرسالة
التي يريدون إيصالها».
ووج����ه ت��ح��ي��ة ل��ل��ق��وى األم��ن � ّي��ة
ّ
«لمواكبتها هذا النشاط ،ولكل من
ساهم في إنجاح هذا المشروع».

هل يمكن موا�صلة ( ...تتمة �ص)1
وانّ ه����ذا ال��ن��ظ��ام س��ق��ط م���ع س��ح��ب األساطيل
األميركية التي جاءت إلى البحر المتوسط للحرب
على سورية ،وواص��ل مسيرة السقوط بالتفاهم
على الملف ال��ن��ووي اإلي���ران���ي ،ووص ً
�ل�ا للفشل
ف��ي أوك��ران��ي��ا ،وس��ي��ت��واص��ل ف��ي ح��ص��اد الفشل،
وتتواصل تردادات هذا الحصاد متغيّرات هيكلية
ثقافية ،وبنيوية اجتماعية ،وستعيد شعوب كثيرة
النظر بهوياتها وخيار اتها وكياناتها ،ومن توقع
التفتت لكيانات الشرق قد يشهد هذا التفتت في
ال��غ��رب ،م��ع ت��ح�� ّول الكيانات العمالقة كاالتحاد
األوروبي من نعمة إلى نقمة.
 بمعزل عن تحليل األسباب ،هل يستطيع أحدإنكار وج��ود تداعيات كبرى لهذا ال��زل��زال الذي
يعصف ببريطانيا ،وال��ذي سيرتب على األق ّل
وبأدنى ال��ح��دود ،ق��درا ً من االن��ع��زال واالنغالق
واالب���ت���ع���اد ع���ن ال���ت���ورط واالن����خ����راط الحيوي
ف��ي السياسة ال��دول��ي��ة وصناعتها واالشتراك
ف���ي ح��روب��ه��ا ،وت��ح�� ّم��ل أك��ل�اف ه���ذه ال��ح��روب
وم��ت��رت��ب��ات��ه��ا ،وف���ي ال��م��ق�� ّدم��ة أع��ب��اء الالجئين،
وهل يمكن إغفال أنّ بريطانيا المنشغلة بذاتها
وترتيب بيتها الجديد ،على قاعدة الخروج من
االت��ح��اد األورب���ي أم��ر سيكفي ليشغل الساسة
بترتيب البيوت الداخلية ألحزابهم ،وعقائدها
وبرامجها ،التي عاشت خالل نصف قرن ثقافيا ً
على التفاعل اإلي��ج��اب��ي أو السلبي م��ع معادلة
ف��ك��ري��ة س��ي��اس��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة اس��م��ه��ا عضوية
االت���ح���اد األوروب������ي ،وه���ل ي��م��ك��ن ف��ي المقابل
إخ��ف��اء درج���ة االن��ه��م��اك األوروب����ي وخصوصا ً
األلماني الفرنسي بكيفية التصرف مع التغيّر
البريطاني ونتائجه على ال��دول��ت��ي��ن األه��� ّم في
االتحاد األوروب��ي ،وال��رأي العام فيهما وكيفية
تلقيه لتردّدات الزلزال البريطاني ،واستطرادا ً
التأثير على فعالية االتحاد وقدرته على الحركة
في السياسة الخارجية وهو نفسه مطروح على
بساط البحث ،وهل يمكن القول إنّ األمر سيّان
بالنسبة للحركة األميركية في العالم وخصوصا ً
أخص في حربه
في الشرق األوسط ،وبصورة
ّ
األه���� ّم ف��ي س���وري���ة ،ال��ت��ي ش��ك��ل األوروب���ي���ون
وخصوصا ً البريطانيين والفرنسيين واأللمان
��ؤس��س��ون ف��ي��ه��ا ،وب��رس��م مندرجات
ش��رك��اء م ّ
تأثيرها وتأثرها على وبالعالقات مع روسيا

رندة ب ّري :عد ّونا ال يريد لنا
ذاكرة وطنية واحدة
النبطية  -مصطفى الحمود
رعت عقيلة رئيس مجلس الن ّواب
رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية
المعوقين السيدة رندة عاصي ب ّري
حفل السحور الرمضاني السنوي
لرابطة أطباء األسنان في النبطيّة،
بحضور المسؤولين التنظيميّين
لحركة «أمل» في الجنوب وجبل عامل
باسم لمع وعلي إسماعيل والدكتور
حسن علّول نائب رئيس نقابة أطباء
األسنان في لبنان ،ومم ّثلين عن مكتب
النقابات والمهن الح ّرة المركزي في
ال��ح��رك��ة ،دائ���رة أط��ب��اء األس��ن��ان في
الحركة وح��زب الله ،رئيسة رابطة
أطباء األسنان في النبطيّة الدكتورة
جنان حامد ،رئيس صندوق التعاضد
اللبناني الحاج عبد الحميد
الصحي
ّ
ّ
عطوي ،مم ّثلين روابط أطباء األسنان
في مختلف المناطق اللبنانية وحشد
من األطباء.
ب��ع��د ت��ق��دي��م م��ن ال��دك��ت��ور محمد
ف��واز ،ألقت حامد كلمة تحدّثت فيها
ع��ن مشاريع ال��راب��ط��ة ف��ي المرحلة
المقبلة ،داعي ًة إلى التعاون والتكامل
بين جميع أعضاء الرابطة لتحقيق
اإلنجازات واألهداف المرج ّوة.
ث�� ّم أل��ق��ت ب��� ّري كلمة ،ه � ّن��أت في
مستهلّها الرابطة وكافة اللبنانيّين
بحلول شهر رمضان المبارك ،ناقل ًة
تحيّات وتهنئة الرئيس نبيه ب ّري.
وق���ال���ت« :اس��م��ح��وا ل��ي ف��ي ه��ذا

السحور الرمضاني الذي يلتقي فيه
زم�لاء مهنة واح���دة ،وأب��ن��اء منطقة
واح��دة و أبناء وطن واح��د ،أن أنتهز
ألوج��ه عناية كافة
فرصة هذا اللقاء
ّ
ال��رواب��ط المهنيّة والنقابيّة نحو
ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التي
تجتمع فيها القلوب واألفئدة على نيّة
الخير واألخ��وة والصداقة والزمالة،
خاصة ونحن نعيش في زمن تتك ّثف
ّ
فيه ال��ج��ه��ود الشيطانيّة لتوزيع
الطائفي
الناس على محاور االنقسام
ّ
والجاهلي».
والمذهبي
ّ
ّ
وأض���اف���ت« :أن���ت���م ون��ح��ن وك��ل
ال��م��ك�� ّون��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة
واألكاديميّة م��دع� ّوون إل��ى مواجهة
هذه الجهود المشبوهة بما نملك من
إم��ك��ان��ات ووس��ائ��ل متاحة م��ن أجل

الحفاظ على ه��ذه القِيم ،وعلى هذا
التراث اإلنساني اإليماني الذي ال ُيقدّر
بثمن».
فالبعض ال يريد لنا أن نلتقي ،وال
يريد لنا أمكنة ومساحات نلتقي بها،
وال يريد لنا ذاك��رة وطنيّة إنسانيّة
وال حتى ذاكرة إيمانيّة .نحن وإيّاكم
م���دع��� ّوون إل���ى ف��ه��م اإلس��ل�ام و كل
الرساالت السماوية كرساالت تبتغي
كرامة اإلنسان و ليس العكس».
وتط ّرقت ب��ري إل��ى أهميّة تعزيز
دور ال��م��رأة ومشاركتها إل��ى جانب
الرجل في كل المجاالت ،وفي مختلف
الميادين.
ث ّم قدّمت حامد درعا ً تقديريّة لب ّري.
وفي الختام جرى سحب «تومبوال»
على هدايا مقدّمة من مؤسسات عدّة.

الزلزال البريطاني ( ...تتمة �ص)1

األطفال مع الد ّراجين
ومحامون وقضاة وضباط ،إنْ كان
قوى أمن أو جيش لديهم هذه الهواية
وه���ذه ال��ري��اض��ة ،ون��ح��ن نحترم
القانون والنشاطات التي نقوم بها
كد ّراجين ،وتهدف بالدرجة األولى
إلى التوعية والعمل اإلنساني مع
هامش من الترفيه لنا عبر ركوب
ال��د ّراج��ات الناريّة ضمن القانون.
خاصة
ونعتبره ناجحا ً ورائ��ع �اً،
ّ
وأ ّننا نعرف أنّ ال��دراج��ات النارية

قمر الدين تابع �ش�ؤون ًا تنمو ّية

وإيران ،وبالتالي هل يمكن القول إنّ األمر انتهى،
وسيستم ّر ك ّل شيء على ما كان عليه ووفقا ً لما
خطط له؟
 القلق ال��س��ع��ودي و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» والتركييكفي إلدراك أنّ متغيّرا ً كبيرا ً سيستهلك على
األق�� ّل الكثير من االهتمام والوقت والجهد ،على
ح��س��اب ال��ت��ف�� ّرغ إلدارة ح���روب ال��ش��رق األوسط
وت��س��وي��ات��ه ب���إي���ق���اع ي���رس���م م��س��ت��ق��ب��ل خ��ارط��ة
ع�لاق��ات م��ع روس��ي��ا وإي����ران ،وأنّ اإلن��ك��ف��اء نحو
ال��داخ��ل سيكون سياسة أع���وام مقبلة ،بالنسبة
للدول بعينها كفرنسا وألمانيا ،حيث بدأ النقاش
حول مب ّرر اإلنفاق على اتحاد يتفكك ويعجز عن
التح ّول إلى قوة فاعلة في السياسة واالقتصاد،
فتبدو فرنسا فرنسية أك��ث��ر ،لكن تحت المظلة
األميركية لصناعة التسويات مع روسيا وإيران
حول المشرق ،الذي تعتبره فرصتها مع الغياب
البريطاني ،بالمعنيين السياسي واالقتصادي،
بينما تميل ألمانيا لتكون أوروب��ي��ة أكثر في فهم
شخصيتها األلمانية ،ولكن على قاعدة المزيد من
التق ّرب من روسيا األوروبية ،لثنائية تقود أوروبا
جديدة ،فيها مكان لفرنسا لكن القيادة فيها ألمانية
روسية ،وفيها تحقيق لوعود اقتصادية مجزية،
ول��م��ص��ادر س��ل��س��ة ل��ت��دف��ق ال��ط��اق��ة ،وه����ذا يعني
بالبعدين الفرنسي واأللماني ،إصابة لمشاريع
الحروب ،لحساب مشاريع التسويات.
 واش��ن��ط��ن ت��راق��ب ع��ن ك��ث��ب وت��ح��س��ب رغمانشغالها بانتخاباتها الرئاسية ،لتقيس وتعرف
م���ا إذا ك��ان��ت ت��م��ل��ك ال��ط��اق��ة ال��ك��اف��ي��ة ل��ج�� ّر عربة
ال��ت��س��وي��ات ف���ي ظ��� ّل ع��ق��ب��ة ال��ك��واب��ح السعودية
والتركية و«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،طالما أنها م��ع هؤالء
الحلفاء لم تنجح بامتالك الطاقة الالزمة لخوض
ال��ح��روب وف��ق��ا ً ل��ش��روط ال��ف��وز ب��ه��ا ،وط��ال��م��ا أنّ
ح��روب االستنزاف ليست سياسة دائ��م��ة ،وهي
ت��ن��ت��ج اق��ت��ن��اع��ا ً م��ت��ص��اع��دا ً ل���دى روس��ي��ا وإي����ران
بصرف النظر عن خطط التسويات والذهاب إلى
خ��ي��ارات الحسم المنفرد للحروب ،وتنتج على
ضفة تشكيالت «القاعدة» مزيدا ً من القدرة على
توسيع نطاق حرب االستنزاف ألبعد مما يريده
األميركيون لتطال دول الغرب وليس فقط روسيا
وإيران وحلفاءهما.
ناصر قنديل

تعهّد األمين العام لحزب الله يوم الجمعة الفائت بزيادة
وج��ود قواته وعناصره في حلب ،ألنها معركة سورية كلها
والمنطقة .وتمكن حزب الله امس من استعادة جثامين ثالثة من
مقاتليه الذين ارتقوا شهداء في المواجهات األخيرة في خلصة
بريف حلب الجنوبي .ويؤكد قطب سياسي في  8آذار لـ»البناء»
أنّ حزب الله يقرأ في حسم معركة حلب تحديد معيار النصر
االستراتيجي ووحدة التراب السوري ،ومسألة التدخل التركي،
ويرى أنّ هذه المعركة تختصر ك ّل المعاني دفعة واحدة فهي
تضرب تنظيم «القاعدة» نظرا ً المتداد حلب الى إدلب ،فـ»جبهة
النصرة» هي القائد الفعلي للعمليات.
وأشار القطب السياسي الى «أنّ
المضي في
ر
ر
ق
الله
حزب
ّ
ّ
هذه المعركة وتخصيصها بالحجم المناسب بالمقاتلين مهما
بلغت الحاجة ،ول��ن يكون هناك سقف محدّد يتوقف عنده
الحزب في إرس��ال المقاومين» .ورأى «أنّ هذه السياسية ال
تعبّر عن موقف األمين العام لحزب الله فحسب إنما عن قرار
الجمهورية اإلسالمية والرئيس السوري بشار األسد الذي اعتبر
في خطابه األخير أمام مجلس الشعب انّ حلب هي ستالينغراد.
وش�دّد القطب السياسي على إجماع قوى الحلف بعد خمس
سنوات من الصمود وإفشال األه��داف انّ سورية وصلت الى
االستحقاق األكبر هي معركة حلب ،المعركة الفيصل التي يتق ّرر
عبرها مصير المنطقة».

ميدانان سياسي وعسكري

ورفض القطب السياسي قراءة خطاب السيد نصرالله من
منظار «التعليم» على ال��دور الروسي ،مشيرا ً الى أنّ موسكو
تزيد اقتناعا ً على محور المقاومة ،بضرورة حسم معركة حلب
لكن المشكل انّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين ال يريد أن
يذهب حسم المعركة من دون ّ
غض نظر أميركي .والواضح أنّ
االدارة األميركية لم تسلّم بهذه القراءة وال تريد أن تسمح لحلف
المقاومة وروسيا باستعادة حلب .وشدّد القطب على أنّ جزءا ً
أساسيا ً من الضربات يشارك فيها الروس ولو بشكل نسبي ،لكن
العملية الطويلة المديدة التي ال أحد يتوهّ م أنها ستنتهي بشهر
وشهرين لم تبدأ بشكل رسمي ،معتبرا ً أنّ الدور الروسي موجود
بقوة وانخراطهم سيكون بشكل تدريجي متدحرج .ولفت إلى أنّ
لقاء وزراء الدفاع الثالثة اإليراني والروسي والسوري وزيارة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى الرئيس األسد تأتي
في ه��ذا السياق ،فالرئيس الروسي يدير معركة مركبة لها
ميدانان :ميدان سياسي دولي إقليمي ،وميدان عسكري بطريقة
منسجمة ويأخذ بعين االعتبار هوامش المناورة والتداخل بين
المعركة السياسية الدبلوماسية والمعركة العسكرية .وشدّد
القطب السياسي على «أنّ حركة المعارك في مزارع المالح التي
هي مدخل للريف الشمالي وتقطع طريق الكاستيلو وتفصل
األحياء الشرقية لها طبيعة استراتيجية ،معتبرا ً أنّ المعارك
حي جمعية الزهراء في الجهة الغربية من حلب لها الطبيعة
في ّ
جس نبض
االستكشافية والنارية ،وفي الوقت نفسه هي معارك ّ
ذات بعد استراتيجي ،على عكس المعارك التي حصلت في ريف

حلب الجنوبي منذ الهدنة حتى معارك خلصة والتي حاول
الطرف اآلخر (اإلرهابيون) ان يضع االيرانيين وحزب الله تحت
قواعد استنزاف وقضم تدريجي ،ولذلك قال السيد سنقوم بنقد
ذاتي للهدنة وما انتجته من وقائع».

الخيارات االستراتيجية األكثر جذرية

وج��زم قطب  8آذار أن ال مشكلة عند ح��زب الله في بيئته
الحاضنة ول��و ك��ان هناك من اعتراضات لما تحدّث السيد
نصرالله بهذه الصراحة بقوله «ينتظرنا المزيد من التضحيات
ومزيد من الشهداء واآلالم» ،مؤكدا ً على الخيارات االستراتيجية
معني بمعركة حلب ،وخطاب
األكثر تحديا ً فهو أعلن أنّ حزب الله
ّ
يوم الجمعة هو األكثر جذرية بتاريخ الحرب السورية.

الحريري وتبيان قدرته
في تجييش الشارع السني!

في غضون ذل��ك ،واص��ل الرئيس سعد الحريري من عكار
والضنية خالل زيارته الشمالية التي انتهت أمس رفع سقف
خطابه السياسي ،في محاولة السترجاع ما فقده من قاعدة
شعبية اختارت الوزير أشرف ريفي ليمثلها ،وترجمت ذلك في
صناديق االقتراع البلدية .وبعد أق ّل من أربع وعشرين ساعة
على خطاب األمين العام لحزب الله في ذكرى اربعين الشهيد
القائد مصطفى بدر الدين ،خرج الرئيس سعد الحريري من
الضنية خ�لال إفطار رمضاني ي��وم السبت لير ّد على السيد
نصرالله عله يستجلب عطفا ً سنيا ً طرابلسياً ،بعد ان غاب
التحريض عن إفطار يوم الجمعة الذي صودف بعد كالم السيد
نصرالله بساعة .وق��ال الحريري من الضنية :الكالم الذي
سمعناه في حفل التفخيم بمصطفى بدر الدين ودوره في حروب
سورية والعراق والمجازر القائمة ض ّد الشعوب العربية ،كالم
ال يعنينا ،ألنّ دور بدر الدين بالنسبة لنا محصور بأنه شخص
متهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .فك ّل البطوالت
المنسوبة إليه تقف هنا وتصبح في سجل التاريخ صفرا مكعّ باً.
أما باقي الكالم فال يزال يدور في دوامة التو ّرط بالدم السوري،
وهذا تو ّرط ُفرض على اللبنانيين ،فيما اللبنانيون يرفضونه
اليوم وغدا ً ودائما»!
وحاول الحريري تبيان قدرته في تجييش الشارع السني
ومحاولة استمالته من جديد ،واختار ببنين العكارية للهجوم
على الرئيس السوري بشار األسد وزعمه أنّ سورية ستتخلص
منه ،في كالم بدأه منذ سنوات وسيستم ّر يك ّرره ولو بعد عشرين
عاما ً مستخفا ً بعقول جمهوره الذي بدأ يستهزئ من أوهام رئيس
تياره .لكن أصواتا ً نيابية بدأت تغ ّرد من داخل تياره تدعوه إلى
االستقالة ألنه أخفق مرة واثنتين وثالثاً ،وأنّ الناس فقدت الثقة
به ولم تعد تستجيب للنداءات ولك ّل المحاوالت اللعب على
األلفاظ واالستخفاف بعقولها.

الزعامة المهدّدة

في المقابل ،أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فياض إلى أنّ هناك من يستخدم بصورة يومية خطابا ً تصعيديا ً
ض ّد حزب الله ،وهو يعتقد أنّ هذا الخطاب الذي يعمل على
إثارة الغرائز والعصبيات من شأنه إعادة ترميم قواعد تياره
السياسي المفككة ،وهذه الزعامة المهدّدة ،فهذا ليس الح ّل في
مقاربة هذه المسألة ،بل إنّ الح ّل يكمن في التفكير بمشاكل

البلد العميقة بهدف إيجاد حلول لها .واوضح أنّ خطاب تيار
المستقبل والقوات اللبنانية يلتقيان عند نقطة رفض منطق
السلة الشاملة في معالجة ك ّل المشاكل ،وكذلك األمر في ما
يتعلق برفض النسبية الكاملة ،فمن ناحية يرفضون السلة
الشاملة أي ترابط الملفات ببعضها البعض بعدما تعقدت على
مستوى الوصول إلى نتيجة في قانون االنتخاب ،ومن ناحية
أخرى يقطعون الطريق على إمكانية أن نعتمد قانون انتخابي
نسبي ،وبالتالي ال يمكن لنا أن نحقق انفراجا ً في البلد.

جلسة مالية الثالثاء

وفيما يغيب الحوار الوطني وقانون االنتخاب عن روزنامة
األسبوع الحالي ،يعقد مجلس ال��وزراء جلستين االول��ى غدا ً
الثالثاء يقدّم خاللها وزير المال علي حسن خليل شرحا ً مفصالً
عن الوضع المالي بالتفاصيل واألرقام ،لعدم الذهاب الى حدود
األزمة ،والثانية الخميس المقبل من أبرز جدول أعمالها طرح
وزير االتصاالت بطرس حرب التمديد لشركتي الخلوي ومرسوم
أموال استمالكات توسيع اوتوستراد جونية.

تقاعد الطفيلي ال يحتاج
إلى مرسوم تسريح

إلى ذل��ك ،يبلغ نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد محمد
الطفيلي سنّ التقاعد اليوم ،من دون أن يت ّم تعيين البديل .وأكد
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ»البناء» انّ بلوغ
سنّ التقاعد ال يحتاج الى مرسوم تسريح من مجلس الوزراء»،
مستبعدا ً ان يطرح تعيين البديل عن العميد طفيلي في جلسة
الثالثاء المخصصة للوضع المالي ،اال اذا طرح هذا الملف من
خارج جدول االعمال .وش�دّد درب��اس على انّ ملف جهاز امن
الدولة مرتبط بمجلس الوزراء ،واذا كان التمديد للواء ابراهيم
بصبوص صدر عن الوزير المختص ،فإنني أجزم وبشكل مطلق
انّ الرئيس تمام سالم لن يمدّد للعميد طفيلي» .واكتفى الوزير
الياس بوصعب بالقول لـ»البناء» انّ التمديد لن يحصل ألنّ أيّ
اجراء من هذا النوع من قبل الرئيس سالم يعني أنّ على الحكومة
السالم».
وق��ال��ت م��ص��ادر عسكرية ل��ـ»ال��ب��ن��اء» «ل��و ك��ان رئيس
الجمهورية موجودا ً ال يعرض مرسوم توقيع بلوغ العميد
طفيلي سنّ التقاعد على مجلس الوزراء ،ألنه مرسوم عادي،
لكن في غياب رئيس الجمهورية يقوم مجلس الوزراء مجتمعا ً
بمهامه» .وتابعت :مجلس ال���وزراء ال يحق له اص��دار أيّ
مرسوم ،فمهمته تقتصر على توقيع الوزراء مرسوم التقاعد
فقط» ،الفتة إلى «أنّ ال��وزراء المستقيلين ال يوقعون على
المرسوم ألنّ هذا التوقيع هو عمل الحكومة مجتمعة ونصاب
الثلثين ال يزال متوفراً».

بري يرفض ترك المنصب شاغرا ً

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أنّ رئيس المجلس
النيابي نبيه بري أبلغ المعنيين من مكونات الحكومة رفضه
القاطع ترك هذا المنصب شاغراً» .وأش��ارت المصادر إلى أنه
اقترح اسمي العميدين حسين خليفة وسمير سنان لالختيار
بينهما لمنصب نائب مديرعام أمن الدولة» ،الفتة إلى «أنّ حزب
الله ال مشكلة عنده باالسمين المطروحين ولم يمانع تعيين
أحدهما».

هل خروج بريطانيا ( ...تتمة �ص)1
أقوى سياسيا ً حيال االتحاد األوروبي وأكثر اقتدارا ً على تسويق
غازها ونفطها في دوله العطشى الى كليهما.
الواليات المتحدة هي أبرز الخاسرين عالميا ً لمج ّرد انّ روسيا
أصبحت أقوى أوروبيا ً وصار في وسعها ان تك ّرس نفسها ثاني
أكبر قطب عالمي بعدها .لهذا السبب انحازت واشنطن بقوة،
خالل حملة االستفتاء على خروج بريطانيا أو بقائها في أوروبا،
الى جانب دعاة البقاء.
ألمانيا هي أبرز الخاسرين أوروبيا ً كونها كبرى أعضاء االتحاد
وقاطرته ومتعهّدة إنقاذ دوله المفلسة ،كاليونان مثالً ،من أزماتها
المستفحلة .ستزداد من اآلن فصاعدا ً أعباؤها حيال أعضاء
االتحاد المتعثرين اقتصادياً ،ناهيك عن األعضاء الذين يفكرون
بمغادرة االتحاد في المستقبل المنظور.
تطورات سياسية واقتصادية كبرى تنتظر بريطانيا في الداخل
كما تنتظر أوروبا والعالم خالل األشهر الستة المقبلة ،فماذا ينتظر
العرب من تداعيات الحدث األوروبي والعالمي ،وما تأثيره عليهم
في حاضر محنتهم المستفحلة؟
ثمة جوانب ثالثة لحضور بريطانيا في عالم العرب :اقتصادي
وسياسي وعسكري .الجانب االقتصادي متداخل بعضه مع
بُنى االتحاد األوروبي كتكتل اقتصادي قا ّري وعالمي ،وبعضه
اآلخر مستق ّل عنها كونه من موروثات بريطانيا االمبراطورية
الذاوية .الخروج من االتحاد األوروبي سيؤثر سلبا ً على الجانب
االقتصادي المتداخل ،لكن بريطانيا ستبقى متعاونة ،اقتصاديا ً
والمرجح انّ مجاالت
وتجارياً ،مع االتحاد رغم خروجها منه.
ّ
المنافسة في عالم العرب لن تكون مؤذية لكِال الطرفين.
أما الجانب االقتصادي المستق ّل ،خصوصا ً ما يتعلق منه
بعالقات بريطانيا مع الدول العربية ،فلن يتأثر سلبا ً بوجه عام.
الجانبان السياسي والعسكري متداخالن ،ولن يكون للخروج
تأثيرات سلبية على بريطانيا كما على االتحاد األوروبي ألنّ معظم
دول أوروبا أعضاء في حلف شمالي األطلسي «الناتو» وموالية

لقائدته التاريخية الواليات المتحدة األميركية .والمالحظ انّ
ثمة تعاونا ً بين كبرى دول االتحاد ،ألمانيا وفرنسا وبريطانيا،
يخص كبريات قضايا المنطقة
مع الواليات المتحدة في ك ّل ما
ّ
العربية ،وال سيما ما يتعلّق منها بفلسطين واإلره��اب واألمن
والتطورات ذات الصلة خالل النصف الثاني من القرن العشرين،
والقرن الحالي.
هل بإمكان العرب ان يفيدوا من خروج بريطانيا من أوروبا؟
يقتضي ،بادئ األمر ،التذكير بأنّ العرب ليسوا كيانا ً أو جهة
واح��دة .انهم شتات من دول وتحالفات وتنظيمات متنافرة بل
موحدة لديهم حيال
متقاتلة ،وان ال مواقف وبالتالي ال سياسات ّ
مختلف دول العالم .مع ذلك ،يصعب القول إنّ الباب مسدود في
هذا المجال ألنّ تطورات سياسية واقتصادية عدّة سوف تتناول
بريطانيا كما سائر دول أوروبا في المستقبل المنظور وقد تنشأ
عنها ظروف وفرص ممكن االستفادة منها.
في بريطانيا ،قد تتراخى قبضة المحافظين او تزداد تشدّدا ً في
توجيه سياسة البالد .المحافظون األكثر تط ّرفا ً سيكونون أق ّل
تعاطفا ً مع قضايا العرب ،وخصوصا ً ما يتعلق منها بفلسطين.
اليساريون ،وال سيما المناهضين منهم للعنصرية والتمييز
والالمساواة والقمع ،سيكونون أكثر تعاطفا ً مع قضايا العرب
عموما ً وقضية فلسطين خصوصاً.
في أوروب��ا ،قد ُتقدم دول أخرى على الخروج من االتحاد.
هولندا تبدو مهيأة أكثر من غيرها العتماد هذا الخيار ،ولع ّل
إيطاليا هي الثانية على الطريق نفسه .ال��ى ذل��ك ،ثمة دول
قد ال تغادر االتحاد ،لكن قوى اليمين المتطرف فيها ،كفرنسا
مثالً ،ربما تصل الى السلطة أو تصبح أكثر تأثيرا ً في صناعة
القرار األمر الذي يؤدّي الى إجراء تعديالت مؤثرة في مواقفها
وسياساتها حيال قضايا العرب .إنّ ف��وز الجبهة الوطنية
اليمينية في االنتخابات الفرنسية المقبلة سيؤدّي الى اعتماد
سياسات أكثر تشدّدا ً ض ّد هجرة العرب الى فرنسا وكذلك ض ّد

العرب المقيمين فيها م ّمن يفتقرون الى جنسيتها .كذلك سيكون
لمعسكر اليمين الفرنسي سياسة مغايرة حيال اإلسالم عموما ً
واإلسالم السلفي «الجهادي» المتهم باإلرهاب والعنف األعمى
خصوصاً.
من المبكر معرفة انعكاسات خروج بريطانيا على سياسة
ألمانيا حيال قضايا العرب في قابل األي��ام .هل ستتجه الى
تعزيز انتمائها الى حلف «الناتو» فيزداد تعاونها ،تالياً ،مع
الواليات المتحدة ام أنها ستحاول انتهاج سياسة أكثر استقالال ً
عن الواليات المتحدة وتعاونا ً مع روسيا ما يم ّكن بعض العرب،
وليس كلهم ،من استثمار استقاللها النسبي عن أميركا األطلسية
لدعم قضاياهم؟
ثم هناك ما يجري عند العرب أنفسهم وانعكاساته على
عالقاتهم السياسية واالقتصادية مع أصدقائهم وخصومهم.
هل تتط ّور (او تنتهي) الحرب في ك ّل من سورية والعراق وليبيا
واليمن على نحو يشجع بريطانيا غير األوروبية وفرنسا وألمانيا
على انتهاج سياسة أكثر استقالال ً عن الواليات المتحدة في
المنطقة العربية ام يؤدّي الى تعزيز انتمائها األطلسي وبالتالي
تعاونها مع الواليات المتحدة ،إقليميا ً وعالمياً؟
بعض ال��ع��رب يشعر ب��االرت��ي��اح ب��ل بالشماتة لخروج
بريطانيا من أوروبا وأرجحية تف ّككها او صيرورتها أضعف
وأق ّل نفوذا ً وتأثيراً .انه شعور الثأر من االمبراطورية الشريرة
وقسمت بالد العرب،
التي رسمت خريطة سايكس  -بيكو
ّ
واحتلت فلسطين وتواطأت مع غيرها على تقسيمها وزرع
«إسرائيل» في ربوعها ،وتعاونت مع أميركا في السيطرة على
معظم دول العرب وربطها بالغرب األطلسي .كل هذا وارد ،لكن
خروج بريطانيا من أوروبا لن يُخرج العرب من محنتهم لسبب
رئيس :انهم ،قبل غيرهم ،مسؤولون وخصوصا ً حكامهم ع ّما
هم فيه من بؤس ويأس...

د .عصام نعمان

