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حمليات � /إعالنات
ماذا يعني ( ...تتمة �ص)1

التالقي مع «إسرائيل» في البحث عن أولويات ما
يس ّمى باألمن القومي ،بدالً من سقوف وطموحات
«إسرائيل» الكبرى والعظمى ،أو العثمانية الجديدة،
اللتين تسبّبتا بتصادم ظرفي بين انقرة وتل أبيب،
على ح���دود األوه���ام اإلم��ب��راط��وري��ة .وب��ق��وة هذا
الترسيم الجديد ألولويات أنقرة ت ّم االنعطاف نحو
موسكو طلبا ً لقبول االعتذار عن إسقاط الطائرة
الروسية ،وسعيا ً لتطبيع يعيد العالقات والمصالح
االقتصادية .وهذا ما تدرك أنقرة ويدرك ك ّل متابع
أنه استحالة بوجود جيشي البلدين في خندقين
متقابلين ف��ي ال��ح��رب ال��س��وري��ة ،وأنّ أولوياته
تبدأ بتبريد الجبهات بين الجيشين وص��والً إلى
التموضع في خندق واحد ،خصوصا ً مع ما يجري
في الميدان من سقوط لك ّل المراهنات التركية على
جبهة النصرة وآخرها النتائج المخيّبة لعاصفة
الشمال ،وبدء تقدّم الجيش السوري وحلفائه نحو
أحياء حلب التي يسيطر عليها المسلحون.
 بالتساوق م��ع التطبيع المحكوم بالتغييروال��ت��م��وض��ع ال��ج��دي��د ال��ل��ذي��ن تفرضهما العالقة
المتجدّدة مع روس��ي��ا ،يصير منطقيا ً أن تسعى
أنقرة لتطبيع حرمت منه مع ك�� ّل َم��ن خاصمتهم
بسبب موقفها وموقعها السابقين م��ن الحرب
على سورية .فما معنى أن تغيّر سياستها وتتجه
نحو موسكو وتبقى على خصومة وسوء تفاهم
مع طهران ،أو تأزّم مع بغداد ،أو عداء مع دمشق،
وليس الحديث عن القاهرة هنا عبثياً .فالمسألة هي
االنتقال من منهج إل��ى منهج في رس��م السياسة
الخارجية ،فالذي سقط في أنقرة ليس سياسة
العداء لموسكو ،فهو لم يكن موجودا ً إال بقدر ما
فرضته منهجية األوه��ام العثمانية ،التي أنتجت
الطموحات السورية المرتفعة السقوف ألنقرة،
والعودة إلى موسكو كما التطبيع مع «إسرائيل»
محكومان بسقوط هذه األوه��ام والمنهجية التي
فرضت سياسة خارجية عنوانها السعي لفرض
«األخ��ون��ة» في المنطقة .ومن قلب هذه المنهجية
ان��دل��ع��ت ال��م��واج��ه��ة م��ع ال��ق��اه��رة ،ب��س��ب��ب وضع
العالقات المصرية التركية في ميزان العالقات
بين الحكم المصري واإلخوان المسلمين.
 أن ي���درج على ج���دول أع��م��ال أن��ق��رة االتجاهلتطوير العالقات مع إي��ران وإزال��ة س��وء التفاهم
معها ،بسبب تداعيات السياسات المتصادمة حول
سورية ،وأن تتجه أنقرة لتموضع مختلف نحو
مصر والعراق ،صار بديهياً .بقي السؤال حول
العالقة بالدولة السورية برئيسها وحكومتها،

فهل تجرؤ أنقرة على الخطوة الصعبة باالتجاه
نحو تطبيع بمعزل عن مسار الح ّل السياسي الذي
ت��رع��اه موسكو وواشنطن وتسعى أن��ق��رة للعب
دور فيه بديالً عن دورها في الحرب .وقد أبلغت
المعارضة في خطاب علني للرئيس التركي يقول
فيه ،إنّ أقصى ما ب��ات بإمكانه أن يعدهم به هو
الجنسية التركية ،أم تنتظر تركيا وحكومتها تبلور
مسار هذا الح ّل على الطريقة األميركية ،وتربط به
التطبيع مع دمشق؟
 ما يقوله رئيس الحكومة التركية أنّ ما يجعلنانختلف م��ع س��وري��ة وال��ع��راق وم��ص��ر ق��د يكون
مهماً ،لكن ما يدفعنا للبحث عن تطبيع العالقات
والتفاهم وال��ت��ع��اون أه�� ّم بكثير .وه��و هنا يضع
دمشق بالتالزم مع القاهرة وب��غ��داد ،في التقدّم
خ��ط��وة ن��ح��و ت��ح��ري��ر ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ن ش���رط الح ّل
السياسي ،ويشير للخالفات لكي يؤكد الحاجة
للتفاهمات ،ويربط الحاجة للتفاهمات بمقتضيات
الحرب على اإلره���اب كمصدر خطر مشترك ما
عاد ممكنا ً تجاهل الحاجة لتعاون إقليمي واسع
ف��ي مواجهته .وف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة يصير الشعار
كافيا ً لفهم أنّ التطبيع مع دمشق يتح ّرر تدريجا ً
من ربطه باألزمة السورية والعالقة بين الدولة
والمعارضة التي تتبنّاها أنقرة ،بل يشير إلى رغبة
تركية بتفعيل ال��دور في صناعة الح ّل السياسي
ف��ي س��وري��ة وإب����داء ال��رغ��ب��ة ب��ال��دخ��ول ع��ل��ى خط
الوساطات المشروط بالتطبيع مع الدولة السورية
ورئ��ي��س��ه��ا ح��ك��م��اً ،ف��ال��ح��س��اب ال��ت��رك��ي ي��ت�� ّم وفقا ً
للطريقة التالية ،بدالً من أن نقيم الحساب للتبرير
وال��ش��رح وال��ت��ف��س��ي��ر ،فلنضع ج��ان��ب��ا ً م��ا سيُقال
ول��ن��ت��ص��رف بمنطق ال��م��ص��ل��ح��ة ،ف��ه��ك��ذا تشتغل
الدول ،وبمنطق المصلحة ،ما دمنا سنتغيّر ونغيّر
سياساتنا ،ونتجه نحو موسكو بقوة هذا التغيير
فنت ّمم الدائرة ونذهب نحو الجميع .وما دمنا قد
ق ّررنا التوجه للخروج من الحرب بسبب الفشل
والخيبة ،فلماذا ننتظر أن ينجز غيرنا التسوية،
والتعاون مع الدولة السورية يمنحنا فرصا ً أفضل
للمستقبل ،والحؤول دون قيام خصوصية كردية
على الحدود سبب ٍ
كاف للداخل التركي لفهم هذا
التح ّول من المواجهة مع الرئيس ال��س��وري إلى
التعاون معه .أما المعارضة التي ترغب بالتسوية
فجوابنا لها أننا نضمن لها مقعدا ً أفضل في قطار
التسوية ،وت��ل��ك ال��ت��ي ال ت��ري��د فقد أع��ل��ن الرئيس
التركي أننا نضمن لها الجنسية التركية.
ناصر قنديل

بنود التوافق ( ...تتمة �ص)1
وتقول التسريبات إنّ األميركي وافق على وضع جبهة
النصرة على الئحة المنظمات المص ّنفة إرهابية ،وبالتالي
يشملها القصف الروسي وقصف التحالف الغربي .في
المقابل تعهّد ال��روس بممارسة الضغوط على سورية
لوقف قصف بعض مواقع المسلحين الذين ال تعتبرهم
واشنطن إرهابيّين .وهذا ما ادّى الى توالي الهدن في مناطق
االشتباك في سورية من الشمال السوري حتى الغوطة
الشرقية في الريف الدمشقي .وتقول التسريبات إنّ الروس
اعتبروا المطالب األميركية بتنحي الرئيس السوري بشار
األسد غير واقعية ،وانهم لن يغامروا بالضغط في هذا
االتجاه ألنّ النتائج قد تكون الفوضى العارمة التي ال يمكن
ضبطها واحتواؤها ،وتقول التسريبات أيضا ً إنه لسنوات
مقبلة لن تسير روسيا بأيّ خطة لتنحي األسد.
أيضا ً تشير التسريبات إلى انّ أميركا لم ُتعطِ لح ّد اآلن
الروس خرائط المناطق التي يجب عليهم عدم قصفها.
هذا التوافق الروسي األميركي انعكس على العالقة بين
روسيا وتركيا ،حيث حصل اتصال بين الرئيس التركي
رجب طيب أردوغ��ان ونظيره الروسي فالديمير بوتين،
بعدما قدّمت تركيا اعتذارا ً رسميا ً عن إسقاط الطائرة
الروسية العام الماضي في ري��ف الالذقية الشمالي،
وتعهّدت بدفع تعويض لعائلة الطيار الروسي الذي قتله
مسلح تركستاني يتواجد في تركيا.
في هذا االتصال اتفق الجانبان التركي والروسي على
عقد قمة ثنائية خ�لال األسابيع المقبلة ،حيث يعكف
الدبلوماسيون من الطرفين على إنهاء العمل في الملفات
العالقة ،وال شك في انّ الملف السوري سوف يكون في
صدارة هذه الملفات ،وال يمكن ألردوغان ان يأمل بعودة

العالقات مع روسيا وتطبيعها اذا لم يقدّم تنازالت في
الملف السوري خصوصا ً في ك ّل ما يتعلق بمدينة حلب،
ويبدو انّ إش��ارات هذا التنازل التركي بدأت في معركة
المالح عند أبواب حلب ،حيث كانت تركيا الغائب الكبير
في هذه المعركة وعلى عكس المرات السابقة التي حصلت
فيها معارك وهجمات من قبل الجيش السوري ،لم ترسل
تركيا أيّ دعم لمسلحي المالح ،الذين دعمتهم في شباط
ع��ام  2015بسبعة آالف مقاتل من التركستان عندما
وصلت قوات الجيش السوري وحلفاؤه الى بلدة رتيان،
وكان لدعم تركيا األثر األكبر في وقف هذا الهجوم بعدما
قطعت الجماعات المسلحة الطريق في المالح.
وكان لعبور األكراد الضفة الشرقية نهر الفرات وتثبيت
تواجدهم غرب النهر بدعم أميركي كبير وغير مسبوق أثر
كبير في اإلسراع التركي السترضاء موسكو ،خصوصا ً مع
تقديم أكراد سورية طلبا ً رسميا ً للدعم الجوي الروسي ض ّد
داعش ،وقد ارسل الطلب الكردي مكتوبا ً الى قيادة عمليات
الجيش الروسي في مطار حميميم.
في هذا السياق قالت مصادر في المعارضة السورية إنّ
تركيا أبلغت موسكو أنها لن تسمح للجماعات المسلحة
باستخدام الصواريخ المضادّة للطائرات في معركة المالح،
وكانت هذه الصواريخ قد وصلت الى جماعات مسلحة في
الريف الشمالي لحلب وفي المدينة ضمن شحنات أسلحة
ارسلتها ك ّل من السعودية وقطر عبر تركيا خالل شهر أيار
الماضي .وقالت المصادر إنّ تركيا أبلغت الجانب الروسي
أنّ هذه الصواريخ لن يت ّم استعمالها اال بإرادة الدولة التي
سلّمتها وهي تركيا.

نضال حمادة

�ضو و�شحادة عر�ضا مع الحريري والنابل�سي
للأو�ضاع الأمنية والبلدية في الجنوب
التقت النائب بهية الحريري في دارة مجدليون محافظ الجنوب
منصور ضو وقائد منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي
العميد سمير شحادة ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد
السعودي .وجرى خالل اللقاء تبادل التهاني بالفطر واستعراض
األوض��اع العامة وشؤون تهم صيدا ومنطقتها أمنيا ً وحياتياً،
وذلك في إطار التواصل الدوري للتشاور بمختلف المستجدات
على صعيد صيدا ومنطقتها.
وكان تأكيد مشترك ،بحسب بيان صدر عن المجتمعين «ألهمية
العمل على كل ما من شأنه تعزيز أجواء الهدوء واالستقرار في

المدينة ،ومتابعة تأمين الخدمات األساسية للمواطنين ،ال سيما
لجهة معالجة مشكلة تفاقم أزمتي الكهرباء والمياه بالتواصل
مع ال��وزارات المختصة .كما جرى التطرق للشأن اإلنمائي في
المدينة».
كما زار ضو وشحادة العالمة الشيخ عفيف النابلسي وت ّم
التباحث خالل اللقاء باألوضاع األمنية والبلدية في منطقة
الجنوب .وث ّمن النابلسي «الجهود التي يقوم بها المحافظ ضو
والعميد شحادة في تثبيت سلطة الدولة وخدمة المجتمع،
خصوصا ً في ظل األوضاع السياسية الصعبة التي تح ّد من قوة

العراقيون قرب المو�صل ( ...تتمة �ص)1
على خلفية ه��ذا الوضع الميداني ج��اء ك�لام رئيس
الحكومة التركي علي يلدريم والجواب السوري عليه
حول التطبيع في العالقات ،إشارة للمسعى الروسي
الذي يهدف لتكريس االنتقال التركي في الملف السوري
من ضفة الحرب إلى ضفة التسويات .فالكالم التركي
ع��ن نية التطبيع وال���ر ّد ال��س��وري ع��ن انتظار األفعال
إش��ارة لبدء صفحة التفاوض حول ش��روط التطبيع،
لكن األنظار تتجه اليوم نحو موسكو التي يزورها وزير
الخارجية األميركي جون كيري الذي سيلتقي نظيره
سيرغي الف��روف قبل أن يجتمع مط ّوالً إل��ى الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،والموضوع الرئيسي هو
التفاهم على كيفية التعاون في الحرب ض ّد اإلرهاب
في سورية ،حيث م ّهد كيري بالكالم العلني عن ثنائية
داع���ش وال��ن��ص��رة ،ان��س��ج��ام��ا ً م��ع ال��م��وق��ف الروسي،
وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ محادثات موسكو
لن تقف عند حدود البحث عن بيان سياسي مشترك
ب��ل ع��ن آل��ي��ات ت��ع��اون عملي ،وه��ذا يستدعي الجواب
عمليا ً على كيفية التعامل مع الفصيلين األساسيين في
جماعة الرياض المتموضعين مع النصرة وهما جيش
اإلسالم وأحرار الشام اللذان تبلّغ كيري أنّ التفاوض
على ض ّمهما لالئحة التنظيمات اإلرهابية على جدول
أعمال زيارته لموسكو ،وأن المرجح أن يخرج كيري
م��ن م��وس��ك��و لينقل للفريقين وم���ن خلفهما ألنقرة
والرياض خيار الخروج من مناطق سيطرة النصرة ،أو
ض ّمهما إلى لوائح اإلرهاب التي ستستهدفها الغارات
الروسية األميركية وفقا ً للتفاهم المرتقب .وبالتوازي
ال��دع��وة إل��ى انطالقة ج��دي��دة لمحادثات جنيف تحت
عنوان تأجيل البحث بالرئاسة السورية لما بعد الفوز
بالحرب على اإلره��اب ،وتخيير الجماعات المسلحة
التي تريد االنخراط في هذه الحرب بين المشاركة في
حكومة في ظ ّل رئاسة الرئيس السوري أو االنخراط
في هدنة طويلة مع الجيش السوري والتموضع في
خنادق الحرب على النصرة وداعش والتعاون مع ك ّل
من موسكو وواشنطن اللتين ستتوليان تنسيق هذه
الحرب.
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ب��ع��د ان��ق��ش��اع «غ��ي��م��ة إي���رول���ت» ع��ن هدف
ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الفرنسي،
بتطبيع ال��ع�لاق��ة م��ع ح��زب ال��ل��ه ،ف��ي إط���ار التموضع
الذي تريده فرنسا مع المتغيّرات الدولية واإلقليمية،
ص��ارت الصورة السياسية اللبنانية ،كما اختصرها
مرجع واسع االطالع لـ «البناء» ،مرهونة بين خيا َر ْي
السير بالعماد ميشال ع��ون لرئاسة الجمهورية في
جلسة االنتخاب المق ّررة في الثامن من آب بعد الفشل
المتك ّرر لجلسات االنتخاب حتى األمس ،وأن تتولى
خ��ل��وة مطلع آب لهيئة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي إق����رار سلة
التفاهمات التي تفتح الطريق نحو ه��ذا الخيار ،وإال
فالذهاب إلى انتخابات نيابية مطلع العام المقبل وفقا ً
لقانون الستين ليقوم المجلس الجديد بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية.

جلسات الوقت الضائع مستمرة

تستمر مواعيد جلسات عدم انتخاب رئيس للجمهورية
في الوقت الضائع وآخرها الجلسة الـ 42أمس ،التي أرجأها
رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الثامن من آب بسبب
عدم اكتمال النصاب القانوني ،بحيث استق ّر الحضور على

 42نائباً .ما يثبت فعليا ً بأن وزير الخارجية الفرنسي جان
مارك إيرولت لم يحمل في جعبته أي جديد رئاسيا ً خالل
زيارته إلى بيروت ،بل كانت مجرد جولة استطالع وحث
اللبنانيين على معالجة أزماتهم وتأكيدا ً على استمرار دعم
فرنسا للبنان وبالتالي ال مبادرة خارجية تلوح في األفق
إلخراج لبنان من أزمته الرئاسية.

رهان ب ّري على جلسات آب

وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن ال جديد في
موضوع الرئاسة وال في ملف قانون االنتخابات قبل جلسات
الحوار الوطني في الثاني والثالث والرابع من شهر آب المقبل،
وأوضحت أنه رغم أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ،غير أن
المشكلة تكمن في قانون االنتخاب ،الفتة إلى أن «معظم الكتل
النيابية لم تقدم أي جديد في هذا السياق بل المراوحة سيدة
الموقف» .وأكدت المصادر «أنه في حال وصلنا إلى تشرين
المقبل ولم يتم االتفاق على قانون جديد ،فحينها ستجرى
االنتخابات على أساس قانون الستين ألن التمديد عند بري
غير وارد قطعا ً مهما كانت الظروف ،لذلك رهان بري على
جلسات الحوار في آب لالتفاق على قانون جديد» .وشددت
المصادر على أن «ال مبادرات خارجية وال داخلية على الصعيد
الرئاسي» ،موضحة أن بري لم يتحدث عن سلة الحل الكاملة
بل اآلخرين طرحوها عليه ،مضيفة أن «ب��ري طرح جدول
أعمال في أول جلسة للحوار الوطني يتض ّمن الرئاسة وتفعيل
العمل الحكومي والتشريعي وقانوني االنتخاب والجنسية،
لكن إذا تع ّذر انتخاب رئيس فيمكن إقرار قانون انتخاب جديد
وتقريب موعد االنتخابات النيابية ثم انتخاب رئيس وتشكيل
حكومة جديدة على أن يتعهّد جميع أقطاب الحوار أنه بعد
إجراء االنتخابات النيابية وانتخاب رئيس للمجلس وهيئة
المكتب تحدّد أول جلسة له النتخاب رئيس للجمهورية».

 ..وال نصاب في اللجان

غياب النصاب في جلسة انتخاب الرئيس انسحب على
جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبحث في قانون
االنتخاب ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون
االنتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين االكثري
والنسبي .ورفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب أيضاً ،حيث
اقتصر الحضور على  21نائبا ً فيما المطلوب حضور  ،22وتم
تحديد موعد الجلسة الجديدة في  27تموز الحالي التي ربما
تحذو حذو جلسة اليوم كغيرها من الجلسات واالستحقاقات
التي تنتظر خلوة الثالثة أيام في آب.

حوري ر ّد على السنيورة...

وحضر الواقع المالي في مداوالت ساحة النجمة ،ال سيما
السجال الذي دار بين وزير المال علي حسن خليل بُعيد تقرير
خليل المالي ،ور ّد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري
على السنيورة بشك ٍل غير مباشر ،حيث اعتبر «أن ال مصلحة
أو مبرر ألي سجال أو تجريح شخصي وألي مشاحنات في
خص الملف المالي».
هذه الظروف في ما
ّ

كارثة تهدّد الليطاني...

وفي سياق آخر حضر موضوع تلوث نهر الليطاني في
لقاء األربعاء النيابي ،حيث ح ّذر الرئيس بري بحسب ما نقل
عنه زواره لـ «البناء» من استمرار وتفاقم كارثة تل ّوث نهر
الليطاني ،داعيا ً «كل الجهات واإلدارات واألجهزة المعنية
للمبادرة فورا ً إلى ممارسة دورها في حماية الليطاني من
كل أشكال االعتداءات واالنتهاكات لهذا النهر الحيوي أكان
على صعيد المرامل أو شبكات الصرف الصحي أو غيرها».
واعتبر بري مشروع قانون حوض الليطاني الذي ناقشته
اللجان النيابية ينطبق عليه تشريع الضرورة ،مؤكدا ً أن
«ه��ذه القضية يجب أن تكون في أولوية االهتمامات ،وأن
المسؤولية تفرض علينا وقف هذه الكارثة».
ولم يتط ّرق بري مع زواره إلى أي ملف خارج التلوث في
الليطاني الناتج عن تراكم وإهمال وعدم معالجة طويلة األمد
وغياب مؤسسات الدولة عن المنطقة األمر الذي يحتاج الى

� ّأي حرب يمكن ( ...تتمة �ص)1
لقد كانت ح��رب تموز  2006او شاءت
أم��ي��رك��ا أن ت��ك��ون ه���ذه ال���ح���رب م��دخ�لاً
للسيطرة على العالم وليس فقط على لبنان
والمنطقة ،ولذلك كان الفشل في المسعى
فشالً مدوياً ،وفي المقابل كان النصر الذي
يفسر بالمعايير
صنعته المقاومة نصرا ً ال
ّ
العسكرية والعلمية المألوف تطبيقها .ولم
يجد قائد المقاومة يومها مناصا ً ومن أجل
تفسير النصر إال اعتباره نصرا ً إلهيا ً حدث
بتدبير إلهي ومشيئة إلهية جعلت على ح ّد
ق��ول لجنة فينوغراد «اإلسرائيلية» التي
شكلت بعد ال��ح��رب للتحقيق «باإلخفاق
اإلسرائيلي» ،اللجنة تقول انّ «بضعة آالف
من المقاتلين (والمقصود بالبضعة عدد ال
يتعدّى الـ  5آالف مقاتل) تمكنوا أن يهزموا
جيشا ً مجهّزا ً بأفضل األسلحة» ...وقد ب ّررت
«إسرائيل» اإلخفاق بقصور في األداء على
المستوى السياسي والعسكري .اما حزب
الله فقد ب ّرر االنتصار بنعمة الهية ومكرمة
من الله أسبغها على مقاتلين محترفين.
ولكن ...ومهما قيل فإنه وفي البحث عن
سبب هزيمة «إس��رائ��ي��ل» وانتصار حزب
الله يجب اال يغيب عن البال أنّ ما تحقق ما
كان يحصل لو لم تكن المقاومة أعدّت جيّدا ً
الفرد المقاوم وأعدّت جيّدا ً ميدان المعركة
فحصنتها ورصنتها بما يجب ،ولو لم تكن
ّ
امتلكت منظومة قيادة وسيطرة برعت في
العمل تحت أقسى الظروف وم ّكنت الرأس
م��ن البقاء على ات��ص��ال دائ��م بكامل جسد
المقاومة وبك ّل المقاومين ،فضالً عن امتالك
المقاومة السالح والمهارات التي فاجأت
العدو .مقاومة أظهرت إرادة قتال وشجاعة
ف��ي المواجهة ن��در أن تجد مثيالً لها في
التاريخ العسكري المكتوب والمتسامع به.
لقد جاء القرار  1701اذن من أجل أن يُفرغ
نصر المقاومة من محتواه ،حتى أنّ مسودة
القرار األولى معطوفة على نقاط السنيورة
السبع ،جعلت المراقب يظن بأنّ «إسرائيل»

انتصرت وهزمت المقاومة ،إذ كيف نب ّرر ان
تتض ّمن هاتان الورقتان نصا ً بنزع سالح
المقاومة وتكليف قوى دولية تعمل تحت
الفصل السابع بتنفيذ القرار والتمركز في
الجنوب لحماية «إسرائيل»؟
لكن صمود المقاومة سياسيا ً مع مؤازرة
وإس��ن��اد ل��ه��ا م��ن ق���وى سياسية وطنية
لبنانية خفف من مخاطر المسعى الدولي
من دون أن يسقطها وتكفلت المقاومة في
التطبيق والعمل الميداني والليونة في
فهم النصوص وتفسيرها ربطا ً بخلفيتها
الميدانية والمرونة في التحرك ،متم ّكنة
من التملّص عمليا ً من سموم القرار 1701
وس���ارت ف��ي طريق يسلكها المنتصرون
الواعون :طريق حفظ االنتصار واستثماره
لحماية لبنان.
لقد كانت المقاومة وال زال��ت على يقين
بأنّ «إسرائيل» المهزومة وأميركا المكلومة
لن تسكتا على هزيمة او جرح ،وانهما ال ب ّد
يعدّان لالنتقام من المقاومة بك ّل الوجوه
ول��ن تكون الحرب والقتال في الميدان اال
أحد وجوه االنتقام .كيف ال والقرار 1701
ج��اء بنص على وق��ف العمليات العدائية
ولم يتض ّمن – وحتى اللحظة – نصا ً على
وقف النار ،كما هو مألوف ع��ادة في إنهاء
النزاعات المسلحة .فـ «إسرائيل» ال تقبل
بان تختتم الحرب بهزيمة لها ،لذلك علّقت
أعمال الحرب حتى تستأنفها متى تيقنت من
قدرتها على االنتصار ،وبالتالي فإنّ المنطق
يفرض القول بأنّ «إسرائيل» ومنذ 2006
تع ّد نفسها الستئناف الحرب بما يمكنها من
االنتصار.
ل��ق��د وع���ت ال��م��ق��اوم��ة ه���ذه الحقيقة،
وعملت على ضوئها من أجل امتالك القوة
العسكرية التي تمكنها من منع الحرب أصالً
وتحقيق االمن وحماية لبنان من المخاطر
اإلسرائيلية ،كما وتمكنها م��ن المواجهة
العسكرية الدفاعية مع العدو إذا تجرأ وذهب

الدولة وهيبتها وقدراتها على تنفيذ مهامها على كامل األراضي
اللبنانية».
وأشار إلى «أن التعاون بين المقاومة واألجهزة األمنية له ثمرة
أكيدة على صعيد االستقرار والسلم األهلي والمطلوب أن ندعم كل
توجه يع ّزز األمن الداخلي ويحمي لبنان من االعتداءات الخارجية
سواء كانت إسرائيلية أو من جهات تكفيرية إرهابية» .
كما استقبل النابلسي وف��دا ً إيرانيا ً من «جامعة المصطفى
العالمية» برئاسة المدير العام الدكتور الشيخ علي رضا بي نياز،
تباحث معه في شؤون حوزوية وثقافية.

الى الحرب ،مواجهته بما يمنعه من تحقيق
أهداف عدوانه إنْ عاد الى الميدان.
إنّ ما نتج بعد حرب العام  2006يطرح
س����ؤاال ً م��رك��زي �ا ً وه���و وب��خ�لاف م��ا يسأل
الكثيرون ،الذين يسألون هل ستقع الحرب
وكيف ستنتقم «إسرائيل» من ح��زب الله
وتع ّوض خسارتها السابقة؟ اما السؤال
الواقعي والموضوعي ال��ذي نطرحه فهو:
متى ستقع الحرب وهل يمكن منعها لحماية
لبنان من العدوان؟ وهنا الخالف بين مَن
يرى مشروعية المقاومة وحقها في حماية
ل��ب��ن��ان ال��ى ج��ان��ب ال��ج��ي��ش ال���ذي يضيق
عليه بالسالح وس��واه ،وم��ن ال زال يعتقد
بأنّ «إسرائيل» قوة ال تقهر وبأنها ستد ّمر
المقاومة ومن يحتضنها.
لقد تم ّكنت المقاومة من تحقيق النجاح
ف��ي ام��ت�لاك ال��ق��وة ال��رادع��ة ل��ـ «إس��رائ��ي��ل»
عن الحرب وال��ع��دوان ،وح��ازت على القوة
التي تمنع «إسرائيل» من تحقيق اإلنجاز
العسكري الذي تريد في الميدان ،ما جعلها
تبلغ مستوى الردع االستراتيجي الفعال.
فالمقاومة على ح ّد ما تقول «إسرائيل» تملك
 100ألف صاروخ متفاوتة المدى قادرة على
الوصول الى أيّ نقطة في فلسطين المحتلة
وتوقع فيها أثرا ً تعطيليا ً او تدميرياً ،كما انّ
بإمكانها وعلى ح ّد توصيف مراكز الدراسات
الغربية أن
تصب ثقالً ناريا ً مكثفا ً على أيّ
ّ
منطقة مدنية او عسكرية في «إسرائيل»
ّ
وتعطل فيها دورة النشاط والحياة العامة
وتسقط النظرية «اإلسرائيلية» التي على
أساسها ت ّمت صياغة استراتيجية حماية
الجبهة الداخلية على أساس «مجتمع يعمل
تحت النار» .فالمقاومة وبك ّل بساطة حققت
مبتغاها خالل السنوات العشر الماضية،
فحققت توازن الردع مع «إسرائيل» ولم يعد
قرار الحرب بيد «إسرائيل» تمارسه بطالقة
وحرية متى ش��اءت ،كما امتلكت ما يمنع
«إسرائيل» من االنتصار ولم يعد الذهاب

معالجة سريعة عبر وزارة الداخلية وتحدّث بري مع الوزير
نهاد المشنوق في هذا اإلطار».
كما نقلوا عن ب��ري إشارته إل��ى وج��ود قانون لمعالجة
مشكلة التلوث في الليطاني في المجلس النيابي لتأمين
التمويل لمبلغ يقارب ألف مليار ليرة لسنوات طويلة ال سيما
معالجة الصرف الصحي ،لكن المشكلة في ع��دم حصول
جلسات تشريعية ،لذلك أص ّر بري ويطالب بإدراج هذا الملف
في إطار تشريع الضرورة ويأمل أن تتجاوب باقي األطراف
يصب في مصلحة المواطنين ويخرج
في هذا الموضوع الذي
ّ
عن المصالح والحسابات السياسية».

جلسة للحكومة ببنود عادية

على صعيد آخر ،يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة ببنود
عادية وفقا ً لجدول األعمال الذي ستغيب عنه جميع الملفات
السياسية والقضايا الساخنة ،كما لن يتط ّرق إلى ملف النفط
بانتظار دعوة رئيس الحكومة تمام سالم للجنة الوزارية
المختصة لدراسة الملف تمهيدا ً إلقرار المرسومين النفطيين
في مجلس الوزراء.

درباس لـ «البناء»:
أعطوا سالم وقتاً...

وقال وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ «البناء»
إن «الرئيس سالم سيدرس ما اتفقت عليه األطراف المعنية
في ملف النفط ،وبناء عليه سيدعو اللجنة الوزارية المختصة
لالنعقاد لبحث الملف ليعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء
إلقرار المراسيم» .وأشار درباس إلى أن «سالم سيأخذ كل
وقته في هذا الملف ،وليس هو المسؤول عن أي تأخير بل
الخالف السياسي هو من ّ
أخر انطالق استثمار ثروة لبنان
النفطية والغازية لمدة ثالث سنوات ،وبالتالي على الجميع
أن يسمح لسالم ببضعة أيام لدراسة الملف».
ولفت درباس إلى أن «ال خوف من انهيار الوضع االقتصادي
في لبنان ،لكن هناك قلق فقط ليس بسبب الحالة االقتصادية
بل لغياب الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرقابية».
ورفضت مصادر الرئيس سالم تحديد موعد معيّن إلقرار
المراسيم في مجلس الوزراء ،لك ّنها أكدت أن «سالم سيتأ ّنى
بكل خطوة يخطوها وسيدعو اللجنة الوزارية لالجتماع في
أقرب وقت ،ونفت وجود أي عقبات تعرقل ذلك» ،مؤكدة أن
«الملف وضع على السكة الصحيحة وسالم متفائل» ،بينما
أكدت مصادر عين التينة لـ «البناء» أن «المراسيم النفطية
باتجاه إقرارها في مجلس الوزراء والقضية مسألة وقت».

التمديد الثالث لقهوجي؟

على صعيد آخر ،يقترب موعد انتهاء مدة التمديد الثاني
لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي في قيادة الجيش
في أيلول الحالي ،وفي السياق ،علمت «البناء» من مصادر
وزارية أن «األمور تتجه نحو التمديد الثالث لقهوجي في قيادة
الجيش» ،مضيفة« :إذا ت ّم االتفاق بين األط��راف السياسية
موحد لقيادة الجيش فسيطرح على مجلس الوزراء
على اسم
ّ
لتعيينه ،لكن في حال لم يت ّم االتفاق ،فسيذهب المجلس
الى التمديد لقائد الجيش الحالي جان قهوجي وفقا ً لآللية
المتبعة التي سيلجأ إليها وزير الدفاع لتمرير التمديد الثالث،
كما حصل في التمديدين األول والثاني» ،وأكدت المصادر أن
«الحكومة لن تسمح للفراغ أن يتسلل الى قيادة الجيش لحظة
واحدة ،في ظل الظروف األمنية الحساسة والدقيقة والخطيرة
التي تم ّر بها البالد ،ال سيما على الحدود مع سورية».
وكشف العماد قهوجي في تصريح أن «مديرية المخابرات
في الجيش قامت بتفكيك عشرات الشبكات اإلرهابية ،بعضها
على درج��ة عالية من الخطورة ،كان بصدد ضرب مرافق
حيوية وتج ّمعات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية»،
وش��دد على أن «أي عمل إرهابي قد يحصل هنا أو هناك،
ومهما كانت طبيعته ونتائجه ،لن ينال قيد أنملة من عزيمتنا
وإصرارنا على حماية لبنان ،والحفاظ على وحدته وسيادته
واستقالله».

�إعالنات ر�سمية
«اإلسرائيلي» الى الحرب مضمون النتائج.
وألنّ الوضع هكذا ،فإنّ «إسرائيل» تع ّوض
عن العجز في الميدان بالتهويل في اإلعالم
والمواقف السياسية وبالحرب النفسية ض ّد
لبنان عامة ،وحزب الله خاصة ،وتتصرف
مقتنعة ب��أنّ حزب الله وح��ده هو من يقف
بوجه طموحاتها في لبنان ،فبعد ان أعلنت
وب��وض��وح انّ «ح��زب الله يحمي لبنان»
ويشكل عائقا ً او خطرا ً على مصالحها ،تطالب
اليوم على لسان مندوبها في األمم المتحدة
باجتثاث ح��زب الله من جنوب لبنان في
موقف وق��ح يصدر عنها ،وك��أنّ ح��زب الله
حزب أجنبي مستورد الى لبنان ،ثم ته ّول
ب��أنّ الحرب المقبلة ستكون تدميرية في
أعلى الدرجات وتشمل ك ّل لبنان ،تقول هذا
متناسية ما تعرفه وتقول به هي من قدرة
حزب الله التدميرية أيضا ً ض ّد مصالحها في
فلسطين.
انّ «إسرائيل» تتمنى أن تتحقق اليوم
قبل الغد ش��روط ذهابها إل��ى ال��ح��رب من
أجل مسح هزيمة  2006واالنطالق السريع
في بناء فضائها االستراتيجي الحيوي في
المنطقة ،لكن ه��ذه ال��ش��روط غير متوفرة
اآلن ،فال هي واثقة من إمكانية هزيمة حزب
الله في الميدان ،وال هي مقتنعة بقدرتها
على حماية مجتمعها واحتواء ر ّد فعل حزب
الله ،وال هي مطمئنة الى الظروف اإلقليمية
الدولية التي تساعدها في صرف اإلنجاز
العسكري سياسياً ،هذا إذا تحقق .ولذلك
تبقى الحرب مفترضة تشنها «إسرائيل»
ض� ّد ح��زب الله ولبنان تبقى ق��رارا ً متخذا ً
مؤجل التنفيذ لتخلف ش��روط نجاحه ،ما
يجعل الحرب النفسية والتهديد والضغوط
المتعدّدة الوجوه هي الحروب البديلة التي
تتوالها «إس��رائ��ي��ل» وحلفاؤها م��ن أع��داء
المقاومة ،تبقى هي الحروب المتاحة ض ّد
حزب الله ولبنان.

العميد د .أمين محمد حطيط

مجلس الجنوب
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الخميس الواقع فيه  2016/7/28الثامن
وال��ع��ش��رون م��ن شهر تموز ع��ام ،2016
يُجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أشغال كهربائية في بلدة :ديرقانون
النهر – قضاء :صور على أساس التنزيل
المئوي.
يكن للمتعهّدين المص ّنفين بالدرجة
الثانية ألش��غ��ال كهربائية ،والراغبين
باالشتراك في هذة المناقصة الحضور إلى
اإلدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ُترسل العروض بالبريد المضمون أو
سجل في قلم
تسلّم ياليد على أن تصل و ُت ّ
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدّد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف
1321
مجلس الجنوب
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الخميس الواقع فيه  2016/7/28الثامن
وال��ع��ش��رون م��ن شهر تموز ع��ام ،2016
يُجري مجلس الجنوب مناقصة عموميّة،
لتلزيم أشغال كهربائيّة في بلدة :كفرملكي
– ق��ض��اء :ص��ي��دا على أس���اس التنزيل
المئوي.
يكن للمتعهّدين المص ّنفين بالدرجة
الثالثة ألش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذة المناقصة الحضور إلى
اإلدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المصلحة
الفنيّة بعد تسديد ثمن الملف.
ُترسل العروض بالبريد المضمون أو

وتسجل في قلم
تسلّم ياليد على أن تصل
ّ
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدّد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف
1321

أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت مريم يوسف قليعاني شهادات
قيد بدل ضائع للعقارات – 840 – 625
– 1509 – -1503 1244 – 858 – 841
 2095 - 2037 – 1846 – 1695الكفور.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة  -المديرية العامة
للزراعة  -ع��ن إج���راء اس��ت��دراج ع��روض
لتلزيم تقديم مفروشات وتجهيزات مكتبيّة
للعام  ،2016وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2016/8/8الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم ،والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان  -المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
ُت��ق��دّم ال��ع��روض بالبريد المضمون
المغفل أو باليد مباشرة ،على أن تصل إلى
قلم مصلحة الديوان  -المديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدّد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2016/7/8
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 1329

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت رندى حسن نجدي بوكالتها عن
أحمد مرتضى ريحان لمورثه مرتضى علي
ريحان ،وبوكالتها عن عبدالله علي صفا
بصفته مشتري من البائعين محمد علي
علي ريحان ومريم علي ريحان ،شهادات
قيد بدل ضائع للعقار  498ميفدون.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عصام محمد درويش بوكالته عن
أحمد باسل عثمان الزين لمورثه عثمان
بهاء الدين الزين شهادتي قيد بدل ضائع
للعقارين  309-243قاقعية الجسر.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت نجيبه علي زع��روب شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  197رومين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن عباس فحص لمورثه عباس
علي قاسم فحص شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  2373جبشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

