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حمليات � /إعالنات

المعر�ض القروي الثاني
لفريق «نحو جباع �أف�ضل»

تكريمات متبادلة بين �سالم وعانوتي
والفتى وها�شم و�صعب

رعد متوسطا ً أعضاء فريق نحو جباع أفضل

سالم وصعب خالل تكريمه

نظم فريق «نحو جباع أفضل» المعرض القروي الثاني
بالتعاون مع بلدية جباع واتحاد بلديات إقليم التفاح
وجمعية البر واإلح��س��ان الخيرية ألب��ن��اء ج��ب��اع ،على
الكورنيش الغربي للبلدة ،في حضور رئيس اتحاد بلديات
إقليم التفاح بالل شحادة ،رئيس بلدية جباع محمد نعيم
غملوش ،العميد حسين خشفة ،أعضاء المجلس البلدي
وجمعية البر واإلحسان ألبناء جباع وفعاليات.
وأوضحت الناشطة منى رمضان من فريق «نحو جباع
أفضل» أنّ التحضير لفعاليات المعرض «ت � ّم بمبادرة
تطوعية من الفريق الشبابي منذ أكثر من شهر ،وقد القى
تجاوبا ً ودعما ً وتعاونا ً من الجهات واألهالي كافة ،ما ساهم
في إنجاح هذا النشاط العفوي إلب��راز المنتجات القروية
والتراثية في البلدة».
وأشارت إلى أنّ المعرض «استقطب ما يفوق الـ 4000
زائ��ر يتقدمهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،ابن جباع ،والمحامي محمد عيسى رئيس جمعية البر

غص مكان إقامة المعرض بالحشود على
واإلحسان ،حيث ّ
مدى يومين ،استعرض خالله الزائرون المنتجات القروية
من مونة موسمية وأشغال وحرف يدوية وتراثية وغيرها،
فيما شهدت فعاليات المعرض سحب تومبوال ،وتوزيع
جوائز للرابحين ،باإلضافة إلى «بوفيه مفتوح عبارة عن
مأكوالت قروية قدمتها سيدات البلدة».
وعن فريق «نحو جباع أفضل» ،أوضحت رمضان «أنه
انطلق منذ سنة تقريباً ،من خالل حملة لونها أحلى ،حيث
ل ّونت أدراج البلدة وج ّملتها ألوان زاهية ،بمبادرة شبابية
لبعث الفرح في النفوس ،وقد القت تجاوبا ً من األهالي .كما
قام الفريق بتوزيع أكثر من  500وردة على أمهات البلدة في
شهر آذار الماضي».
وشكرت رمضان كل من ساهم ودعم إلنجاح هذا المهرجان
والمناسبات كافة ،مشيرة إلى أن «فريق نحو جباع أفضل
مستمر في نشاطاته ،ويطمح لتحقيق ما يصبو إليه للنهوض
بالبلدة وأهلها من خالل مبادرات أخرى في المستقبل».

«الحركة اللبنانية»
�أيّدت دعوة بري النتخاب رئي�س
عقد المكتب السياسي لـ «الحركة اللبنانية الديمقراطية»
اجتماعه ال��دوري برئاسة جاك تامر ،وبحث في الوضع
الداخلي واالقليمي باالضافة الى مواضيع اخرى.
وقال تامر« :إن دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري
ظاهرة في العمل السياسي ،وربما من حسن األق��دار أن
يشغل رئاسة الهيئة التشريعية في زم��ن االنهيارات
الكبرى لما يملك من عقالنية .إنه مخترع طاوالت الحوار،
لكن إنجاز االستحقاق الرئاسي خ��ارج السيطرة حاليا ً
ربما ألنّ المفاتيح خارجية ،على الرغم من قناعته وموقفه
المعلن أنّ بمقدور المعنيين إنهاء الشغور ،ناصحا ً اياهم
صنع في لبنان ولو
بالتقاط الفرصة اليتيمة إلنتاج رئيس ُ

لمرة واحدة فقط ،ما يعطي األفرقاء كامل الحرية بانتخاب
الرئيس العتيد في ظ ّل الغفلة الدولية ،ال سيما أنّ الجلسات
خصصت إلنجاز االستحقاق الرئاسي تخطت األربعين
التي ّ
وال حياة لمن تنادي».
أض��اف تامر« :إنّ ك�لام السيد حسن نصرالله عندما
أعاد تكرار موقفه المؤيد للعماد ميشال عون في رئاسة
الجمهورية ،فألنه يريد أن يكون في هذا الموقع ،شخص
موثوق به ،وعلى خط العماد إميل لحود».
إلى ذلك رأى تامر أنّ «أيّ هزة أمنية داخ��ل مخيمات
اللجوء السوري سترت ّد بك ّل سلبياتها على واقع االنقسام
اللبناني».

ك ّرمت المنسقة العامة لجمعية «شجرة لكل شهيد بالجيش اللبناني»
نهيلة صعب رئيس الوزراء ت ّمام سالم ومدير مكتب الرئيس سالم محيي
الدين عانوتي ومدير التشريفات في المكتب عماد الفتى.
وك ّرمت صعب أيضاً ،بحضور سالم وعانوتي والفتى المتطوع في
الدفاع المدني هشام قاسم هاشم.
من جهة ثانية ،قدّم الرئيس سالم شهادة تقديرية لصعب تقديرا لجهود
جمعية «شجرة لكل شهيد بالجيش اللبناني» وللجهود الوطنية للمنسقة
العامة للجمعية ،بخاصة في ظرف تاريخي يتم استهداف لبنان وجيشه
المقاوم في إرهابيا ً وصهيونياً ،ما تلزم الحاجة لتعزيز الوحدة الوطنية.
ووعد الرئيس سالم بدعم هذا النشاط الوطني قريباً.
من جهتها رأت صعب أن الوحدة الوطنية في مواجهة ما يتعرض
له لبنان وجيشه واجب وطني أوجب  ،وأفضل تكريم للجيش هو عبر
شهدائه لتبقى قاماتهم مغروسة في تراب لبنان بشجرة على اسم كل
شهيد في المناطق كافة.

نجل قائد «كتائب العزام»
ومنا�صر للأ�سير �س ّلما نف�سيهما للجي�ش
تواصل تسليم اإلرهبيين المطلوبين إلى الدولة .وفي هذا اإلطار سلّم
الفلسطيني عبدالله توفيق طه ،نجل قائد «كتائب عبد الله عزام» توفيق
طه ،نفسه صباح أمس إلى مخابرات الجيش في الجنوب ،عند الحاجز
العسكري قرب مستشفى صيدا الحكومي.
بدوره سلّم قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان صبحي أبو عرب،
كالً من الفلسطيني صبحي أ.ح .والسوري يوسف ع .من عين الحلوة إلى
مخابرات الجيش في الجنوب ،وهما مطلوبان بوثائق إطالق نار ،حيث
بوشر التحقيق معهما.
كذلك ،سلّم اللبناني مصطفى خالد عفارة وهو أحد أنصار أحمد األسير،
نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش في بيان أن مديرية المخابرات
أحالت على القضاء المختص كالً من السوريين :حسام عبدو البراقي
وسومر محمود العلي النتمائهما إلى تنظيمات إرهابية ،والمشاركة ضمن
صفوفها في االعتداءات على وحدات الجيش في منطقة عرسال.

خلط �أوراق �سيا�سي ( ...تتمة �ص)1
الشروط واألهلية لتنقل باصات المسافرين وشاحنات
المحروقات والمؤن ،واآلليات العسكرية.
التسارع ال��ذي يشهده شمال س��وري��ة ،وال��ذي صار
عنوانه منذ أم��س ،تدخل واشنطن وأنقرة ،في مواجهة
بعضهما البعض ،في منبج ،حيث تحظى الميليشيات
الكردية بغطاء أميركي وتتع ّرض للقصف التركي ،يخلط
أوراق التحالفات ،ويق ّرر مصير االستعمال األميركي
ل�ل�ح�ض��ور ال �ك��ردي وح � ��دوده ،ك�م��ا ي �ق � ّرر م �ي��دان حلب
مصير جبهة النصرة وح��دود قدرتها ،وبالتالي الفرز
الالزم لتبلور مشهد تفاوضي سوري يجعل عقد جولة
ج��دي��دة م��ن جنيف ممكنة بعد تبلور هذين المشهدين
وتداعياتهما.
لبنان المستسلم لالنتظار بال روزنامة ،يلعب المياومة
وتثق قياداته ب��أنّ م��ا يبدو مستحيالً قبل حين ،يصير
ممكن التسويق بداعي الضرورة عندما يحين ،وه��ذا ما
كان عليه الحال مع التمديد األول للمجلس النيابي ،بالنظر
الستحالة تمديد ثانٍ  ،وعندما حان هانت األمور وتس ّهلت
و ُم� � ِّررت بسالسة ،ووفقا ً لمصادر متابعة ف��إنّ أح��دا ً لم
يكن قادرا ً على الحديث قبل سنة مع التمديد الثاني لقائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي ع��ن فرضية تمديد ثالث،
لكننا اآلن نقف أمامه وال نجد مشكلة وال بديالً .وهذا قد
يختصر المشهد اللبناني في أيار المقبل مع اقتراب موعد
االنتخابات النيابية ورفض إجرائها ،وفقا ً لقانون الستين
م��ن قبل ش��رائ��ح أس��اس�ي��ة ،ليصير الحديث ع��ن التمديد
بدواع تقنية ترتبط بتوقع
الثالث للمجلس النيابي ممكناً،
ٍ
نضج ظروف انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ،ومنحه
فرصة الشراكة في وض��ع قانون االنتخاب الجديد ،أو
ت��وق��ع م��واص�ل��ة ال�ج�م��ود ف��ي الملف ال��رئ��اس��ي والتمديد
للمجلس النيابي بداعي منحه فرصة إق��رار قانون جديد
لالنتخابات.

جلسة حكومية على وقع الخالفات

في ظل انسداد أفق الحلول على صعيد أزمة رئاسة الجمهورية
وقانون االنتخاب وتعثر المبادرات ،وآخرها مبادرة األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي لم يتلقفها تيار
المستقبل بإيجابية .وعلى وق��ع الخالفات السياسية حول
ملفي التعيينات األمنية والنفايات يعقد مجلس الوزراء جلسة
عادية الخميس المقبل على جدول أعمالها  127بنداً ،من بينها
تعيين رئيس الجامعة اللبنانية من ضمن األسماء الخمسة التي
سيطرحها وزير التربية الياس بو صعب على المجلس من بين
الذين فازوا في االنتخابات الجامعية ،ومشروع مرسوم لتمديد
تعيين الدكتور معين حمزة أمينا ً عاما ً للمجلس الوطني للبحوث
العلمية .وعلى ج��دول األعمال أيضا ً قضايا تتصل بمشاريع
لوزارة األشغال العامة والنقل وأخرى قضائية وإدارية ومالية
ُتعنى بنقل اعتمادات الى العديد من الوزارات وهبات مختلفة.

التمديد لقهوجي خيار وحيد

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «جلسة الخميس عادية
وستناقش جدول األعمال المطروح وملف التعيينات في مجلس
الجامعة اللبنانية ووزارة الشؤون االجتماعية ومحافظ جبل
لبنان» ،ولفتت الى أن «ال تقدم في ملف الموازنة وال في موضوع
إقرارالموازنة العامة ولن تطرح الملفات السياسية الساخنة
في هذه الجلسة» ،مشددة على أن التمديد لقائد الجيش الحالي
العماد جان قهوجي بات أمرا ً ملحا ً وخيارا ً وحيدا ً في حال تع ّذر
التعيين متوقعة تكرار سيناريو التمديد للواء خير في أمانة
المجلس األعلى للدفاع في قيادة الجيش» .وأكدت أن «مجلس

الوزراء سينعقد ولن يتوقف رغم الخالفات السياسية التي يعاني
منها ،ورغم تهديد بعض الوزراء بمقاطعة الجلسات».

أيوب األوفر حظا ً

وفي ملف رئاسة الجامعة ،أش��ارت المصادر إلى أن «وزير
التربية سيطرح خمسة أسماء ،لهذا المنصب والمجلس سيختار
أحدهم» .وعلمت «البناء» أن المرشحين لهذا المنصب هم عميد
كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين ،وهو
مدعوم من حركة أمل؛ والعميد محمد الصميلي؛ والعميدة رجاء
مكي محسوبة على  14آذار؛ والعميدة وفاء بري؛ والعميد فؤاد
أيوب ،وهو أيضا ً مدعوم من أمل؛ وتيريز الهاشم العميدة الحالية
لكلية التربية ،كما علمت «البناء» أن «فؤاد أيوب هو األوفر حظا ً
في حال حصل تعيين في مجلس الوزراء ،أما إذا تعذر التعيين،
فهناك خياران إما التمديد للرئيس الحالي عدنان السيد حسين،
ورجحت مصادر
وإما تكليف أكبر العمداء سنا ً أي زين الدين»،
ّ
في الجامعة لـ «البناء» أن ينسحب التمديد للقادة األمنيين على
الجامعة وبالتالي تنحصر الخيارات بين التمديد للسيد حسين
أو تكليف زين الدين».

المال والموازنة أرجأت جلستها

أما على صعيد ملف النفايات ،أرجأت لجنة المال والموازنة
جلستها التي كانت مقررة اليوم الى األربعاء المقبل ،لمتابعة أزمة
النفايات خصوصا ً لناحية التلزيمات مع وزارة المالية ،وزارة
الداخلية والبلديات ،وزارة البيئة ومجلس اإلنماء واإلعمار.

حكيم لـ «البناء»:
المشكلة طمر النفايات بال فرز

وتساءل وزير االقتصاد المستقيل آالن حكيم عن سبب إرجاء
الجلسة ،وما إذا كان ذلك لمصلحة  350ألف مواطن في برج
حمود ،الفتا ً إلى أن «المشكلة األكبر أن رئيس هذه اللجنة هو
نائب عن المنطقة» .وأضاف حكيم لـ «البناء»« :كوزراء كتائب
وافقنا على خطة النفايات التي أقرت في  9أيلول  2015التي
اعتمدت على الالمركزية وإنشاء لجنة فنية وإش��راك البلديات
في الحل وإنشاء مطمرين في سرار  -عكار ومطمر في السلسلة
الشرقية ولم تبصر الخطة النور ،نتيجة السجاالت والتجاذبات.
وبالتالي استبدل موقع المطمرين في مناطق نائية وصحراوية
بمطمرين آخرين في الكوستبرافا وبرج حمود .وتفاجأنا اليوم
أن هناك مطمرين في برج حمود وليس واحدا ً وهما برج حمود
والثاني الجديدة» .وأشار الى أنه عندما أقرت الخطة تحت ضغط
الشارع وانتشار النفايات في الشوارع اعترضنا على الخطة من
دون تعطيلها واعترض التيار الوطني الحر حينها وبعد رؤيتنا،
لكيفية التطبيق انسحبنا من الجلسة واعترض الوزير جبران
باسيل عليها حينها ،لكنه فضل التحفظ الى أن قدمنا استقالتنا
بسبب ع��دم التطبيق الصحيح للخطة» .وأوض��ح حكيم أن
«المشكلة األساسية في الخطة هي طمر النفايات من دون فرز»،
متسائالً :هل يفرز  93في المئة من النفايات فعالً؟ وهل يستوعب
معمل العمروسية فرز كل النفايات؟ وهل هناك مشروع لتوسيعه
وتوسيع معمل الكرنتينا للفرز؟ وإذا كان معمل الكورال للمعالجة
يفرز يوميا ً  30طناً ،فماذا يفعلون بـ  300الف طن يومياً؟ ،ولفت
إلى أن «مناقصات برج حمود والكوستبرافا لبناء سد للبحر
والخلية التي تستوعب المعالجة درست وتمت الموافقة عليها
في مجلس الوزراء بـ  82مليون دوالر ،لكن تبين الحقا ً أنها نقصت
 12مليون دوالر ،فأين ذهب هذا المبلغ؟ وطالب حكيم لجنة
المال والموازنة بتشديد الرقابة ،منتقدا ً إدارة مناقصات النفايات
وغياب أجهزة الرقابة».

بقرادونيان :برج حمود
ليس «قميص عثمان»

وأكد رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان
الى أن «مطمر برج حمود ليس قميص عثمان ،نحن موجودون

ونحمل مسؤوليتنا ،ونحن حريصون على اهلنا أكثر ممن هم ال
يقطنون المنطقة» .واعتبر أن «العمل الهادئ البعيد عن الصراخ
والضجيج يوصلنا الى نتيجة أكثر» ،مشيرا ً الى أن «السنة
الماضية جراء تراكم النفايات كان هناك إص��رار من الجميع
بما في ذلك حزب «الكتائب» على أن الدولة يجب أن تفرض
هيبتها».
وسجل أم��س ،انتشار ق��وات مكافحة الشغب أم��ام السراي
الحكومي ،بعد محاوالت فاشلة من معتصمي الحركة العلمانية
المدنية ،بالتعاون مع حراك المتعاقدين الثانويين ،التقدّم من
الشريط الشائك .وت ّم قطع السير باتجاه رياض الصلح والحقا ً
عمد عدد من المعتصمين برمي زجاجات المياه باتجاه القوى
األمنية.

ب ّري :وحدة اللبنانيين سالحهم األمضى

وفي ما تتواصل انتهاكات العدو «اإلسرائيلي» على لبنان
والتوتر على الحدود مع فلسطين المحتلة تزامنا ً مع احتفال
الجنوبيين ولبنان بالذكرى العاشرة النتصار تموز ،أكد رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري أن «س�لام لبنان هو أفضل وجوه
الحرب ضد «إس��رائ��ي��ل» وأن وح��دة اللبنانيين هي سالحهم
األمضى بمواجهة العدوانية اإلسرائيلية» .وشدّد في بيان بذكرى
اختطاف وتغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه على «استكمال
تحرير االراض��ي اللبنانية في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا من
دنس االحتالل «اإلسرائيلي» وإزالة آثار العدوانية «اإلسرائيلية»
وتحرير التراب اللبناني من مخلفات االحتالل من األلغام والقنابل
العنقودية وتحرير ث��روة لبنان الطبيعية في البحر وترسيم
الحدود المائية ،ومن اجل بناء استقرار لبنان وازدهار االنسان
واط�لاق ادواره العربية والعالمية كمركز لحوار الحضارات
واالديان».

نجل توفيق طه سلّم نفسه

أمنياً ،يتوالى مسلسل تسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة
أنفسهم الى مخابرات الجيش ،فقد انض ّم أمس الفلسطيني عبدالله
توفيق طه ،نجل قائد كتائب عبد الله عزام توفيق طه الى عشرات
المطلوبين الذين سلّموا انفسهم مؤخراً .وعلمت «البناء» من
مصادر داخل المخيم أن «نجلي توفيق طه اختارا تسليم نفسيهما
من دون التنسيق مع والدهما ،بعد أن تلقيا تطمينات من األجهزة
األمنية اللبنانية وهما مطلوبان بنا ًء على تقارير استخبارية»،
مؤكدة أن طه ال يزال داخل المخيم ومتواريا ً عن األنظار ،موضحة
أن «من بين الذين سلموا أنفسهم أشخاص ينتمون الى تنظيمات
إرهابية كجند الشام والشباب المسلم وجماعة احمد األسير».

المقدح لـ «البناء»:
الئحة تسليم جديدة...

وقال قائد القوة األمنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح
لـ «البناء» إن «تسليم هؤالء األشخاص أنفسهم للدولة اللبنانية
ج��اء نتيجة الجهود المستمرة والتواصل ال��دائ��م بين األمن
الفلسطيني في المخيم واألجهزة األمنية اللبنانية ونتيجة عمل
األمن داخل المخيم .وهذه الخطوة تساعد في تهدئة الوضع في
المخيم والجوار».
وشدّد المقدح على أن مشروع تسوية ملفات المطلوبين مستمر
وهناك الئحة جديدة تتضمن الكثير من األسماء سيتم تسليمهم
الى األجهزة األمنية في األيام المقبلة ،الفتا ً الى أن ذلك سيريح
أهل المخيم والمطلوبين وأهاليهم والمناطق المحيطة ويخفف
المشاكل ويمنع أن يتح ّول المخيم الى مأوى أو ملجأ ً ألي فار أو
مطلوب للعدالة أو ألي إرهابي» .ونفى المقدح أي وجود لتنظيم
«داعش» في المخيم ،الفتا ً الى إعالن الفلسطيني هالل هالل حل
التنظيم في المخيم ،وطمأن المقدح الى الوضع األمني في عين
الحلوة ،واصفا ً أياه بالممتاز .وشدّد على أن «الوضع التنظيمي
والعسكري واألمني لألمن الوطني الفلسطيني جيد واألجهزة
داخل المخيم على تنسيق دائم ،رغم بعض التباينات مع اللجنة
األمنية العليا في طريقة ضبط المخيم».

فائ�ض ال َوهْ م ( ...تتمة �ص)1
فالمحاكاة المشتركة هنا ليست في اعتماد الحليف ذاته،
أو دائ��رة التحالفات والتقاطع في كثير من أطرافها فقط،
وإنما أيضا ً في مرارة النتائج وحتمية الكارثة التي تقود
إليها اعتمادا ً على استنساخ التجربة مع األميركي المتح ّول
في وع��وده والتزاماته حسب أم��واج االرت��داد السياسي،
حيث العامل «اإلسرائيلي» يَحضر باعتباره الكفيل الضامن
للجانب األميركي ..والممر اإللزامي الذي ينتهي عنده ،والذي
سرعان ما ّ
فك قيود تمترسه خلف الوَهْ م التركي ،كما سيف ّكها
عن نظيرها في الفصيل االنفصالي الموازي الحقاً ،ولهم في
التجربة الماضية الكثير من الدروس التي تحتاج إلى إعادة
تلقين إضافي ،وإذا ما فشلت السياسة في ذلك ،فال شك بأن
الميدان سيتكفل بها ولو بعد حين.
المشتركات بين الطرفين في التناقض الحاد ال تلغي
سياق التشابه في األسلوب والطريقة ،حيث العداوة في
الطموح ال تعني أب��دا ً الصداقة للخصوم ،ومعاداة طرف
ال تعني أبدا ً الوقوف في خندق المواجهين له ،فالخنادق
تتعدّد بتعدّد األطراف والمواقف ،وتصل إلى ح ّد الكارثة
حين تكون تخندقا ً شخصيا ً مبنيا ً على الوَهْ م أو الوعود
الكاذبة والـ ُمضللة ،حيث تكثر المتاجرة باألحالم وبيع
األوهام ،وهذه المسألة محسومة في السياسة وإن بقيت
عرضة لتجارب متكررة في الميدان.
الكارثة أن المنطقة ال تكتفي بما تواجهه من معضالت
تعاني منها شعوبها ودولها على ح ّد سواء ،والتي تفيض
عن قدرتها على االستيعاب ،بل تضيف إليها فصوال ً من
التو ّرم ،وإن كان بعضها يحمل الكثير من األع��راض ذات
الطابع الشخصي ،الذي يتح ّول في أحيان كثيرة إلى مرض
ُمع ٍد بأعراض تتو ّرم فيها المواقف والمعطيات .وتصبح
األحالم في أغلبها كوابيس تتو ّرم داخليا ً وخارجياً.
من فضائل العمل السياسي افتراضيا ً أن��ه ال يؤمن
باألحالم ،وال يأخذ باالفتراض ذاته أيضاً ،بقدر ما يحاكي
الواقع من منظور اإلمكانات والظروف ،وفي بعضها من
ُمنطلق التحالفات التي يتكئ عليها لتحقيق أحالم تبدو

وفق صيغة ذلك الواقع أنها قادرة على الدفع بتلك األحالم،
غير أن الخلط غالبا ً يقع بين الطموح المشروع الذي تمتلكه
دول وكيانات حقيقية قائمة على األرض ،وبين حلم بطابع
شخصي يحاول أن يفرض سطوته على اآلخرين ..وأن يُملي
ما يظهر من استطاالت على بقية أط��راف تحالفه ،بحيث
يقوده من مستنقع إلى آخر ومن متاهة إلى أخرى دون أن
يقدم ما يوازيها.
المفارقة أن يجتمع الشخصي مع العام ،ويتح ّول ما
كان يُفترض طموحا ً إلى مج ّرد كابوس بفعل الحسابات
الخاطئة والوعود الكاذبة من دون أن يدرك بالفطرة أن
السياسة ال تعرف تحالفات دائمة وال صداقات مستمرة ،بل
تأخذ فقط بالمصالح.
في تجربة األيام األخيرة ما يَشي بالكثير أو ما ينطبق
حرفيا ً على ما حدث سابقاً ،وقد يحدث الحقا ً من مراجعات
ال تنفع معها أصحاب الرؤوس المتو ّرمة وال تفيد ميليشيا
الوهم االنفصالي للعب بالجغرافيا ،حيث الوعود األميركية
ليست سوى لالستهالك واالستغالل إلى الح ّد األقصى،
بالتوسع الكثير مما يجب أن يكون
ولهم في الوهم التركي
ّ
حاضرا ً أبداً ،ومستمرا ً ال تحول دونه أي متغيّرات أو توهّ مات
وتمنيات.
فالمنطقة لم تعُ د تحتمل التجريب وال تقوى على استيعاب
ما يفيض من تو ّرمات ومغامرات ومقامرات ومشاريع ذات
طابع عرقي وإثني أو طائفي ،والتجارب في التاريخ  -قريبه
وبعيده  -شاهدة على االستحالة ،حيث البنية الجغرافية
والتكوين الديمغرافي ،واألهم الشروط السياسية لحاالت
المناكفة ال تكفي وال تفي بالح ّد األدن���ى م��ن متطلبات
َ
الشطط السياسي ،التي تحاكي عقوال ً مصطنعة أو تمنيات
ألشخاص ال يكتفون بالته ّور والحماقة ،بل يصطفون على
خطوط االشتباك السياسي والميداني في مشهد االنتحار
السياسي إلشعال لهيب لن يكتفي بإحراق المنطقة بقدر ما
يعزز من مخاطر االنفجار على المستوى العالمي.

علي قاسم

حقوق الكرد الم�شروعة ( ...تتمة �ص)1
ال تحتمل ،وانعدام للحقوق تصل حتى من التسمية بحيث
حتى األمس القريب كانوا يسمون «باألتراك الجبليين»،
ناهيكعنحقوقالمواطنةالثقافيةواالقتصاديةوالسياسية
وغيرها..
فيما ك��رد إي��ران يعتبرون أنفسهم «أس���اس» الزاوية
وحجرها في قوم فارس الذين يشكلون عماد األمة اإليرانية
الى جانب اآلذريين والعرب والبلوش وغيرهم من األقوام
والنحل .هذا الى جانب انهم أخذوا من حقوق المواطنة الكثير
مما يجعلهم شبه ذائبين في بوتقة متالحمة ومتراصة مع
اكثرية األقوام اإليرانيين ما يجعلهم آخر مجموعة يمكن أن
تفكر باالنفصال ،بل انها ترى نفسها مع الفرس الذين ترى
فيهم «فرعاً» منهم أساس بناء الدولة اإليرانية المعاصرة او
الحديثة...
في العراق ،في المقابل ولألسف الشديد ف��انّ سلوك
البريطانيين اوال ً واألميركيين في ما بعد والحكومات التي
تعاقبت على حكم العراق منذ بداية القرن المنصرم ،خلق
هذا السلوك منهم حالة اشكالية دائمة أشبه ما تكون بـ
«خنجر» في خاصرة االمة العربية في شمال دولة العراق
الحديث ،وفي ذلك حكاية يطول شرحها ،ال مجال للتوسع
فيها هنا...
وام��ا في ما يخص المسألة الكردية السورية بشكل
خاص ،فنقول:
 1ـ إن السكان ال��ك��رد ف��ي س��وري��ة كتلة بشرية غير
منسجمة كلها في اط��ار تجمع اجتماعي سياسي واحد
(باعتبار أنّ جزءا ً منهم تبلور سوريا ً وجزءا ً آخر انخرط
في المجتمع السوري مهاجرا ً والجئا ً الى سورية من تركيا
بشكل رئيسي) ،بناء على تطور اجتماعي سياسي طبيعي
منبعث من سياقات التح ّوالت السورية الوطنية الداخلية
المحضة...
 2ـ إنّ الكرد (األسايش) في الشمال السوري يقومون
بتنفيذ مشروع أميركي مكتمل األوصاف ،يتمثل في السيطرة
على الشريط الحدودي الممتد من الحدود العراقية وحتى
عفرين.
 3ـ الهدف من وراء ذلك هو ربط الشمال السوري مع
المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني في
جبال قنديل بشمال العراق وذل��ك إلقامة قاعدة انطالق

للكردستاني لمهاجمة الجيش التركي انطالقا ً من هذا
الشريط.
 4ـ يهدف األميركي من وراء ذلك إلى خلق نقطة توتر
جديدة إلطالة أمد الحرب في سورية (تذ ّكروا كالم روبرت
مالي قبل أيام ،بالمناسبة هو يهودي من أصل مصري .كان
والده ذا لون شيوعي في مصر وهاجرت أسرته من مصر بعد
أن سجن األب في عهد عبد الناصر بداية الخمسينيات).
كما انّ األميركي يرمي الى استثمار هذه الورقة في وجه
اردوغان وعلى المدى الطويل لضبط إيقاع حركته باتجاه
روسيا وإيران.
يُضاف الى ذلك انّ البنتاغون يخطط إلقامة قاعدة جوية
في شرق الحسكة لضمان تغذية النزاع الكردي مع الجيش
السوري والجيش التركي في حالة تطبيق إجراءات سورية
تركية متفق عليها لضبط الحدود التركية (يقوم األميركي
والناتو بإمداد األكراد جزئيا ً من داخل األراضي التركية).
 5ـ لذلك يجب التواصل وبشكل نشط جدا ً بين إيران
وروسيا وكذلك إيران وتركيا لتنسيق سياسة مواجهة هذه
المؤامرة الجديدة.
 6ـ تجب اإلش��ارة ال��ى انّ ه��ذه التحركات االميركية
المشبوهة كلّها تت ّم بالتعاون ولألسف الشديد مع الزعيم
الكردي الحاكم المنتهية واليته المحلية في شمال العراق
السيد مسعود البرزاني...
 7ـ إنّ األميركيين ومن خالل عمالء وأذناب محليين لهم
في المنطقة المعروفة بغرب آسيا يخططون جديا ً إلقامة ما
يس ّمونه بدويلة األكراد الكبرى التي يُراد من خاللها تمزيق
الدول اآلنفة الذكر أعاله كلّها وتجزئتها حتى ال يبقى منها اال
فتات دول صغيرة مقطعة األوصال متناحرة ،تصبح لقمة
سائغة لدى الصهاينة «اإلسرائيليين».
ه��ذا ما يريده الغرب وتريده أميركا ألهلنا الكرد في
المواطنة في ك ّل من تركيا وإيران والوطن العربي .ونحن
نقول لهم بأنّ خالصهم يم ّر في طريق وحيد ال ثاني له أال
وهو الخروج من الحضن األميركي «اإلسرائيلي» والنضال
ال��ى جانب األق��وام واألم��م الشقيقة لهم من أج��ل الحرية
واالستقالل والتقدم بعيدا ً عن ك ّل أشكال التبعية.

محمد صادق الحسيني

العالقة الرو�سية ( ...تتمة �ص)1
تطلب الحماية ،وه��ي ال��دول��ة العظمى ف��ي اإلقليم الذي
ت��دور فيه وحوله الصراعات الكبرى ،وهي الدولة التي
تبلغ في التصنيع العسكري مرتبة الدول العظمى ،والتي
ّ
تتخطى مقدرات الدول العظمى ،فلها
تملك قوة عسكرية
على روسيا أن ُيقام حساب لخصوصيتها السيادية ،وأن
يقدّر عاليا ً معنى تج ّرؤها على فتح مطاراتها أمام القاذفات
�دواع لوجستية وحسب بل كتعبير عن
الروسية ليس ل�
ٍ
جسر ف��والذي تقيمه الدولتان بوجه الهيمنة األميركية
التي عبّر أصحابها فورا ً عن قلقهم من هذا التعاون.
 قد ٌر من الهدوء والبرود الذي يتقنه صناع السياسةوالقرار في البلدين ،وقد ٌر من المراعاة والتخاطب ،تحت
الطاولة تحتاجه اللحظة بينهما ،بمقدار ما نحتاج نحن
المقاومين بوجه الهيمنة األميركية بأدواتها المتوحشة،
إل��ى التماسك ال��روس��ي اإلي��ران��ي ،وإل��ى ال�ص��ورة البهية
للتعاون بينهما ،وإلى الغيظ يسود وجوه الواقفين على
ضفة العداء ،وثقة عند ك ّل الحريصين واألصدقاء ،والذين
ي��رون خيارهم وليس رهانهم يحقق الربح ويقترب من
ال�ن�ص��ر ،ب��أن ت� ُّ
�دخ��ل ال �ق �ي��ادات الممسكة بخيوط القرار
يصح
فتتم ّكن سريعا ً م��ن تطويق ذي��ول السجال ال��ذي
ّ
لتتأسس اللغة التي تحكم
رب ض��ارة نافعة،
فيه القول ّ
ّ
التخاطب بين موسكو وط �ه��ران ،على م��راع��اة متبادلة
ل�ح�س��اس�ي��ات وح �س��اب��ات وخ �ص��وص �ي��ات ،ه��ي ح��ق لك ّل
منهما.
 الحلف التاريخي الذي يتقدّم ،والذي أسماه الصديقالدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورية،
بحلف الشرق وال�ش��رف ،ال ُيبنى فقط ب��اإلن�ج��ازات ،بل
بالتعلم م��ن نقاط الضعف والسعي السريع لترميمها،
كتعبير عن التف ّهم المتبادل للخصوصيات ،فهو حلف
يتأسس أيضا ً على منظومة
يتأسس على المصالح ،لكنه
ّ
ّ
قيم تتقدّمها فكرة دول��ة االستقالل الوطني ،وم��ا تعنيه
م��ن اح �ت��رام م�ت�ب��ادل لمقتضيات م�م��ارس��ة مفهومها في
ك� ّل من دول ه��ذا الحلف ،ال��ذي ال تشبه دول��ه بعضها إال
بانتمائها لمنظومة الشرق وال�ش��رف ك��دول لالستقالل
الوطني ،هو حلف يتع ّمد بالدم والنجاحات والوضوح
والمصارحة والتصحيح أي�ض�اً ،ليقدِّم نموذجا ً واقعيا ً
عن كيف يمكن للسياسة واألخ�لاق أن يجتمعا ،في عالم
مليء بالمشاكل والتعقيدات فيتغلب عليها ويمضي قدما ً
لتحقيق المزيد من اإلنجازات ،التي يتوقف مصير الكثير
من الشعوب المظلومة والكثير من المعذبين في األرض
على تحقيقها.
ناصر قنديل

تل �أبيب تك�شف ...
(تتمة �ص)1
الفلسطيني عالياً ،وأن يبقى معبر
رف��ح مغلقاً ،وأن يبقى االح��ت��راب
ال��دم��وي مسيطرا ً في أقطار عربية
ع��دة ،وأن تبقى الكيدية المغلّفة
الموجه
ب��األح��ق��اد والضغائن ه��ي
ّ
الرئيسي لسياسات البعض ،وأن
تم ّر انتهاكات المقدسات في القدس،
وأنين األسرى المضربين عن الطعام،
وتوسع المستعمرات المخالف حتى
لوعود حلفاء الصهاينة من دون أيّ
تحرك عربي أو إسالمي ،بل أن تكون
السياسة المعتمدة لدى ه��ؤالء هي
شيطنة مَن يقاوم العدو ،والدعوة إلى
تجريده من السالح فلسطينيا ً كان
أم لبنانياً ،والعمل على تدمير أقطار
األ ّمة التي شكلت تاريخيا ً مرتكزات
لمقاومة العدوان واالحتالل.

معن ّ
بشور

�إعالنات ر�سمية
وزارة الزراعة
إعالن رقم 2/36
تعلن وزارة الزراعة  -المديرية العامة
للزراعة  -ع��ن إج���راء اس��ت��دراج ع��روض
لتلزيم تنظيف وتشحيل قسم من أحراج
بكاسين  -ق��ض��اء ج��زي��ن للعام ،2016
وذلك في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2016/9/15
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذاّ ،
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 يسبق التاريخ المحدّد إلجراء
استدراج العروض.
بيروت في 2016/8/16
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف
1603

