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طوفان بيروت( ...تتمة �ص)1

من مقر المحكمة في المونتيفردي عبر المؤتمرات
المتلفزة ،ألن األمين أراد كشف حقيقة هذه المحكمة
ال��ت��ي أقيمت ليس فقط خ�لاف �ا ً ل�لأع��راف الدولية
والقوانين اللبنانية ،بل لخدمة المشروع األميركي ـ
«اإلسرائيلي» ضد لبنان وقوى المقاومة ،فـ «ضاق
صدر» القيّمين على المحكمة من سماع الحقيقة حول
الدور المشبوه الذي من أجله تم إنشاؤها ،إضافة
إل��ى أنها محكمة غير دستورية وال تتمتع بالحد
األدنى من المصداقية للتفتيش عن حقيقة من قتل
الرئيس السابق رفيق الحريري.
وك���ان ال��زم��ي��ل األم��ي��ن حضر إل��ى المونتيفردي
عصرا ً لحضور جلسة المحكمة الدولية ضده بتهمة
تحقيرها والتأثير على قرارها بنشر أسماء الشهود
السريين.
وبعد أن رف��ض األمين تعيين محام ل��ه ،أك��د في
المرافعة التي كان قد بدأ بها عبر التلفزة أن المحكمة
غير شرعية ،وتساءل :ماذا فعل مجلس األمن لمالحقة
مجرمي الحرب في كيان العدو «اإلسرائيلي» وقتل
أكثر من  1200شخص عام  .2006وبعد أن تحدث
عن التعاطي بمكيالين في مجلس األم��ن ،قاطعه
رئيس المحكمة واعتبر أنّ ما يتحدث به األمين ال
الموجهة له ،فكان أن اتهم األمين
يتعلق بالتهمة
ّ
القاضي بممارسة القمع ومنعه من إكمال كلمته
وأعلن أنه لن يتحدث بعد اآلن وسيلتزم الصمت في
الر ّد على أسئلة المحكمة ،ومن ثم غادر الجلسة عبر
نظام المؤتمرات المتلفز.
بعد ذلك ساد اإلرباك والضياع بين المدعي العام
وقضاة المحكمة في الهاي ،وبعد جلسة قصيرة تق ّرر
رفع الجلسة إلى موعد يحدّد الحقا ً بانتظار تعيين
محام للدفاع عن األمين.
وأوضح األمين في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس
في مبنى األخبار أنّ «عدم احترام أبسط اإلجراءات
الشكلية ومقاطعته من قبل قاضي المحكمة دفعني
لمغادرة القاعة إال ّ أن القاضي تجاهل االلتباسات
التي احتواها قرار االتهام.

المسيحية لم يفض إلى أي تقدم حول الموقف من
االنتخابات الرئاسية ،وأن الكالم عن وجود حلحلة
أو ما شابه ال يزال يدور في إطار العموميات ،ولم
يدخل في صلب األزمة التي أدت إلى الفراغ في رئاسة
الجمهورية.
لذلك ،ترى المصادر أن الظروف الداخلية للتوافق
حول االستحقاق الرئاسي أصبح مستحيالً طالما
أنّ الفريق اآلخ��ر ال يريد فتح ك � ّوة في أزم��ة الملف
الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى أن الظروف الخارجية هي
أيضا ً غير مؤاتية لدفع القوى السياسية في لبنان
نحو التوافق ،فلبنان في هذه الفترة ليس مدرجا ً
على ج��دول أعمال ال��دول الكبرى إقليميا ً ودولياً،
ول��ذل��ك ت��رى المصادر أن الحديث ع��ن حلحلة في
الملف الرئاسي لن يبدأ قبل نضوج الملف النووي
اإليراني الذي يحتاج في الحد األدن��ى ما بين شهر
ونصف وشهرين.
وانطالقا ً من ذلك تقول المصادر« :المهم أال تعمل
ق��وى  14آذار إل��ى تعطيل المؤسسات الدستورية
األخ��رى ،ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى االنكشاف
األمني والسياسي» .وكشفت أن االتجاه لدى قوى
 14آذار للتعاطي مع الحكومة على أساس «القطعة»
أي تمرير ما يناسب هذا الفريق.
وفي سياق آخر يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم
في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سالم.
وسيببحث المجلس في ج��دول أعمال من  25بندا ً
خالية من ملف الجامعة اللبنانية والتفرغ.
وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» أنّ
مقاطعة نواب حزب الكتائب للمجلس النيابي ليست
مقاطعة سياسية بل تطبيق للدستور ،ألنّ المادة 75
تنص على أنّ المجلس الملتئم النتخاب
من الدستور
ّ
الرئيس يصبح هيئة انتخابيّة ال تشريعيّة .وأشار
إلى أن المقاطعة ال تشمل أعمال وجلسات اللجان
النيابية ألنّ اقتراحات القوانين أحيلت إليها قبل أن
يتح ّول المجلس إلى هيئة ناخبة.

االستحقاق الرئاسي:
األفق مقفل على الحلحلة

عالمة استفهام
حول شرعية الحكومة

أما في شأن االنتخابات الرئاسية ،فالرتابة سادت
االت��ص��االت السياسية التي انعدمت بالكامل على
المستوى الداخلي ،وكأن الجميع بانتظار «معجزة»
تخرج البالد من الفراغ ليس في رئاسة الجمهورية
فقط ،بل أيضا ً في باقي المؤسسات الدستورية التي
انسحب الفراغ إليها ،خصوصا ً مجلس النواب بعد
لجوء قوى  14آذار إلى مقاطعة الجلسات التشريعية
للمجلس .
وأك���دت م��ص��ادر وزاري���ة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ األج��واء
الرئاسية ال ت��زال ج��ام��دة وال��ف��راغ مستمراً ،ولم
تبرز داخليا ً أي معطيات جديدة ،فيما االتصاالت
الخارجية ليست لناظرها قريبة ،فاللقاء اإليراني
– السعودي سيُعقد في  19من حزيران المقبل،
ونتائجه تتوقف على االجتماع اإليراني  -الغربي
حول الملف النووي ،مع تأكيدها أنّ الحراك اإلقليمي
والدولي ال يضع االنتخابات الرئاسية اللبنانية في
سلّم األولويات.
وقالت مصادر وزارية أخرى إنّ القوى اللبنانية
يبدو أنها اعترفت بعجزها عن التوافق حول شخص
الرئيس الجديد .وقالت إنّ إصرار فريق  14آذار على
االس��ت��م��رار بدعم ترشيح سمير جعجع ه��و تأكيد
واضح على نيّتها بإبقاء الفراغ الدستوري إلى فترة
غير معروفة بانتظار م��ا سيحصل على الصعيد
اإلقليمي والدولي ،وإال لكانت بادرت في الح ّد األدنى
إلى استعدادها للبحث عن مرشح بديل من أكثرية
اللبنانيين.
وكشفت المصادر أنه على رغم أن «تيار المستقبل»
لم يقطع خطوطه مع التيار الوطني الحر ،بل هو يميل
إلى إبقاء هذه الخطوط للحؤول دون عودة السخونة
للعالقة بين الطرفين ،إال أنه من المستبعد أن يعلن
رئيس «المستقبل» سعد الحريري أي موقف مؤيد
لدعم ترشيح العماد ميشال عون.
وأش��ارت المصادر أيضا ً إلى أن اتصاالت الوفد
ال��م��ش��ت��رك للمؤسسات ال��م��ارون��ي��ة م��ع ال��ق��ي��ادات

وفيات
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف على
شبابها

المهندسة
ديما ابراهيم غندور

زوجها :المهندس مازن رضوان فاضل
ابنتها :نور
وال��ده��ا :المهندس ابراهيم اسماعيل
غندور
والدتها :عائده عيسى غندور
شقيقها :الدكتور جهاد
شقيقتاها :الدكتورة منى والمحامية
األستاذة ريما
ووري��ت الثرى في بورتلند ـ الواليات
المتحدة األميركية.
تقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي م��ن��زل وال��ده��ا في
النبطية الفوقا ،حي الدير اليوم الجمعة
 30أيار  2014حيث يقام مجلس عزاء عن
روحها الطاهرة في حسينية بلدتها النبطية
الفوقا في الساعة العاشرة.
ولكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل غندور ،آل فاضل وعموم
أهالي النبطية الفوقا وكفرتبنيت الكرام

بمناسبة مرور سنة
على وفاة المرحوم

شوقي يوسف صوايا

(رئيس بلدية الشوير
وعين السنديانة)
يقام ق��داس وجناز لراحة نفسه
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
ي��وم األح���د  1ح��زي��ران  2014في
كنيسة مار جرجس في الشوير.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون
األهل واألصدقاء لمشاركتهم الصالة.

مفقود
هربت الخادمة االثيوبية ميرون اسرات
ميسكاناو من منزل مخدومها ،من يجدها
االتصال على الرقم 03.914790
هربت الخادمة البنغالدشية Lepe
 Begumمن منزل مخدومها علي العفش،
ال��رج��اء ممن يجدها االت��ص��ال على الرقم
70.767877
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وأكد وزير المال علي حسن خليل في حديث لـ «أل
بي سي آي» أن رئيس الحكومة تمام سالم استند إلى
الدستور في دعوة الحكومة لالنعقاد.
وق���ال :إذا أطلع رئيس الحكومة ال���وزراء على
مضمون جدول األعمال للجلسة المقبلة فال مانع دون
انعقادها ،وإذا أراد التيار الوطني الح ّر مقاطعتها
فهذا حقه».
وأكد خليل أنه يمكن لمجلس النواب أن يش ّرع في
غياب رئيس الجمهورية ،ولفت ألى أنّ غياب سلطة ال
ّ
يعطل سلطة أخرى ،معتبرا ً أنه إذا استم ّرت
يجب أن
عمليات تعطيل المجلس النيابي فهناك عالمة
استفهام حول شرعية الحكومة؟

عون :أنا األقوى

واستكملت المؤسسات المارونية الثالث جولتها
على القيادات المارونية فزارت رئيس تكتل التغيير
واالص�لاح العماد ميشال عون في محاولة إليجاد
توافق على رئيس جمهورية مقبول من الجميع.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء» أنها تسعى إلى
وصل ما انقطع بعد أن تعطل دور القوى السياسية
المسيحية ،وأشارت إلى أنّ الجنرال عون رفض عقد
لقاء بين األقطاب األربعة لالتفاق على مرشح يتوافق
عليه بينهم ويحظى بتأييد حلفائهم في  8و 14آذار.
وأكد الجنرال عون لوفد المؤسسات المارونية أنه
األقوى مسيحيا ً ووطنياً.

شتاينماير يلتقي باسيل

من جهة أخرى ،يلتقي وزير خارجية ألمانيا فرانك
شتاينماير اليوم ال��ذي وصل أمس إلى بيروت في
زيارة تستمر يومين ،وزير الخارجية جبران باسيل،
ورئيس مجلس ال��وزراء تمام س�لام ،على أن يزور
مخيمات النازحين السوريين في البقاع ،ويلتقي
رئيسة مفوضية األم��م المتحدة لشؤون الالجئين
نينيت كيللي.

الردع لحماية لبنان ( ...تتمة �ص)1
كان العماد لحود مدركا ً تماما ً أن حرب الغوار
الشعبية استنادا ً إلى مقولة الصراع الالمتناسق
ضد قوى غاشمة هي السبيل إلى هزيمته ،فكانت
عمليات سجد والريحان ،والنبي صالح وتلة
لوبية ،والكثير الكثير من العمليات العسكرية
الخاطفة ،واالنتفاضات الشعبية ألهلنا في ما
يسمى بالشريط الحدودي ،تؤكد للرئيس لحود
أن النصر آتٍ والتحرير قادم ال محال ،شاء من
شاء وأبى من أبى ،داخليا ً وإقليميا ً وعالمياً،
فكان التحدي وممارسة إدارة الحكم كفعل مقاوم
هو أسلوبه في المواجهة ،فجعل من الجيش
حاميا ً للمقاومة ،بل شريكا ً في المواجهة،
وجعل داخلية الدولة وخارجيتها درعا ً لحماية
المقاومين ،وع��م�لاً متناسقا ً م��ع المقاومة،
دافعا ً ش ّر الخونة والعمالء والمرتهنين ألوامر
خارجية.
لع ّل الحدث المميز ال��ذي أكد نهج الرئيس
لحود المقاوم تلك الرسالة العلنية األول��ى
التي أُرسلت عبر اإلع�لام الداخلي والعالمي،
بتكليف قائد حرسه آنذاك مع وفد من ضباط
الحرس الجمهوري بعد عملية سجد األول��ى،
إه���داء مسدس م��ن فخامة الرئيس إل��ى قائد
العملية ،فكان لي شرف مقابلة قائد رجال الله
السيد حسن نصرالله ،ناقالً رسالة الرئيس
لحود العلنية والتي شكلّت تأكيدا ً على أن
الجمهورية اللبنانية برئيسها وقائد رجال الله
فيها ومقاومتها وجيشها وأهلها مقاومون ،حتى
تحقيق االنتصار ودح��ر العدو وتحرير كامل
التراب اللبناني.
يوم المفاوضات ألجل إتمام التحرير كان
العماد لحود مقاوماً ،وكان مدركا ً تماما ً أن ثالثية
الردع جاهزة دائما ً لتعطيه زخما ً في مفاوضاته
مع أعتى الصهاينة واليهود و«اإلسرائيليين»
المفاوض األممي تيري رود الرسن.
واستطاع أن يحقق بصموده وإص���راره،
تحرير األشبار من براثن األمم المتحدة المنحازة
الى «إسرائيل» ،ولو استطاع أن يح ّرر حتى ولو
أشبارا ً قليلة من أرض فلسطين لما تردّد ،وكان
على اقتناع ت��ام ودائ��م أن م��زارع شبعا وكفر
شوبا واألم��ت��ار الباقية المحتلة لن تح ّرر إال
بسالح ثالثية الردع اللبنانية.
ثانياً :القائد السيد حسن نصرالله .في يومه،
يوم التحرير ،يوم رجال الله ،ال مجال للخوض

في الرؤية االستراتيجية العميقة التي قررت
ونفذت خوض الكفاح المسلح الشامل لتحرير
األرض واإلنسان ،فهذا يحتاج إلى أيام كثيرة،
بل إلى سنوات إلعطاء الحق والحقيقة لمن ّ
خط
هذا الدرب وقاده بدماء الشهداء المقدسة.
إنهم رجال الله ،سهروا الليالي وعملوا في
ضوء النهارات ،وانصهروا مع ذرات التراب
الغالية ،ابتدعوا ماليين الخطط وطرق القتال،
وبرعوا في إره��اب ع��د ّو الله وع��دوه��م ،فكان
نصرهم نصر من الله ونصر لله مزلزالً ،وفاتحا ً
لتاريخ االنتصارات الوطنية والعربية ،ومدرسة
علمت وطننا وأمتنا ،بل العالم ،قدرة الدم على
هزم أعتى طغاة الظلم والقهر في هذا العصر.
اليوم ،المشروع األميركي الصهيوني الهادف
ال��ى التفتيت والتجزئة وإقامة إم��ارات المدن
الطائفية والمذهبية هو هجوم معاكس ،للحفاظ
على التفوق «اإلسرائيلي» على منطقتنا العربية
الذي يستهدف في أولوياته الفعل المقاوم العربي
وفجر مكنونات
اللبناني الذي فرض التحرير،
ّ
األمة ،وخاصة على أرض فلسطين ،حيث تحقق
انتصار أهلنا في غزة الشامخة وتحقق انتصار
الله على أيدي رجاله عام .2006
ال��ي��وم ن��ردد م��ا قاله قائد المقاومة ،وهو
الصادق والدقيق ،الذي لم يخل يوما ً بوعده ،إن
أي مواجهة قادمة على أرض لبنان ستغير وجه
التاريخ وتصنع فجر فلسطين الحرة العربية،
لذلك نؤكد أنّ الصواريخ شمال «إسرائيل»
ليست صواريخ مذهبية أو تابعة ألي منظومة
تتخطى ح��دود أمتنا العربية .إنها صواريخ
فلسطين ،صواريخ حريتكم وصواريخ وحدة
أمتكم ،هي الصواريخ العربية العربية.
إنها ثقافة المقاومة ،ثقافة أهل المقاومة،
ثقافة المجتمع المقاوم .هذه الثقافة المجاهدة
تؤكد أن التحرير ليس تحريرا ً لألرض فحسب،
بل هو تحرير للنفوس والعقول وإخراجها من
جاهلية االحتالل إلى الحرية المستنيرة .هناك
اليوم من يريد إعادة احتالل نفوسنا وعقولنا
ووجداننا بالطائفية والمذهبية ،خدمة لمشروع
التفتيت والتجزئة األميركية و«اإلسرائيلية»
إلشعال الفتنة المذهبية.
علينا نحن أبناء التحرير والمقاومون على
امتداد األمة العربية أن ندفع دائما ً كي يكون
الحراك الشعبي العربي في اتجاه فلسطين

خالد العبّود واألس��ت��اذة الجامعية ال��دك��ت��ورة ه��دى رزق ،حول
الرئاستين السورية واللبنانية والمقاومة والحرب ،آملين ان تلقى
رضا وقبول القراء ،وأن تكون هذه المحاوالت التي نشرت لهذا
النمط الجديد من الكتابة ،قد استثارت الهمة لدى آخرين لدخول
التجربة.
 في مصر وس��وري��ة رغ��م ك�� ّل المحاوالت ال��دؤوب��ة للحؤولدون التالقي بينهما ،نبض شعبي وسياسي يصل إلى الضباط
وال��ج��ن��ود ف��ي جيشي البلدين ،وق��وام��ه اإلح��س��اس م��رة أخرى
بوحدة المصير والمستقبل ومعركة الوجود ،وهذا ٍ
كاف إلعادة
إن��ت��اج مفهوم ل�لأم��ن ال��ق��وم��ي ي��ب��دأ م��ن مكافحة اإلره����اب يض ّم
سورية ومصر وال��ع��راق ،وه��و المثلث ال��ذي ق��ال الرئيس بشار
األسد إنه مثلث صناعة السياسات واالستراتيجيات في المنطقة،
وليس المثلث المصري السوري السعودي.
 في لبنان تصل الخفة السياسية ل��دى الطبقة الحاكمة ح ّدتعريض االمتحانات الرسمية للضياع ومن ورائها استدراج أزمة
في ال��ش��ارع ،قد تخرج عن السيطرة وتأخذ البلد إل��ى حالة من
السيولة الشعبية ،التي تحمل معها الكثير من مخاطر االنفالت،
وال ّ
يرف جفن أصحاب المال وحيتانه من القلق أو الخوف مما
يج ّرونه على البلد من مخاطر وويالت.

ظريف :الم�سار( ...تتمة �ص)1
واعتبر الكاردينال ساره «أن مؤتمر جنيف ال يمكن أن يعني فشل استراتيجية
السالم بل يجب التحلي بشجاعة مشتركة خصوصا ً من قبل قوى عظمى مثل
الواليات المتحدة وروسيا وجميع دول الشرق األوسط المعنية» ،مشيرا ً أنه
«ال يمكن تسليح مقاتلين وتدريبهم مع الزعم بالسعي إلى السالم».
وأكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف «أن المسار السياسي
في سورية يتطلب من جميع األح��زاب والمجموعات السياسية الحريصة
على مستقبل هذا البلد المشاركة في االنتخابات الرئاسية» ،مشيرا ً إلى أن
«المسار السياسي الحالي سيصب في مصلحة الشعب السوري في النهاية».
وأعرب ظريف« :عن ثقته بأن الشعب السوري بوحدته وتناغمه عازم على
تقرير مستقبله بنفسه» داعيا ً إلى عدم «التدخل الخارجي في التطورات
بالمنطقة ووقف التدخل في شؤون الدول وأن يسمح لشعوب المنطقة بتقرير
مصيرها».
و أشار األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في رسالة وجهها إلى
مجلس األمن بمرافقة التقرير األخير لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية ،الى أن
«عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في
 30حزيران المقبل».
وجاء في التقرير أن ما نسبته  7.2في المئة من مخزون االسلحة الكيماوية
ما زال موجودا ً في االراضي السورية و هو آخر كمية من األسلحة تم توضيبها
وباتت جاهزة لنقلها ،غير أن الظروف األمنية في البلد ال تسمح بذلك.
وكتب بان في رسالته أنه «من الواجب أن تستكمل سورية عمليات اإلجالء
المتبقية بأسرع وقت ممكن التزاما ً بما تعهدت به» ،مضيفا ً في الوقت ذاته
«أن بعض األنشطة المرتبطة بتفكيك برنامج األسلحة الكيماوية السورية
ستتواصل إلى ما بعد  30حزيران  .»2014وأوضح أن «هذا سيعطي أيضا ً
الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض أن تعقب هذه
المهمة حتى تواصل منظمة حظر األسلحة الكيماوية القيام بما تبقى من
أنشطة تثبت في البالد بعد انقضاء هذه الفترة».
وأعرب بان في رسالته عن «قلقه الكبير لالتهامات باستخدام غاز الكلور
في النزاع السوري» وطالب جميع أطراف النزاع «بالتعاون في شكل تام» مع
بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية.
وفي شأن آخر ،زار وزير الدفاع السوري فهد الفريج أمس مدينة القامشلي
في محافظة الحسكة واطلع على جاهزية عناصر الجيش في المدينة ،مؤكداً:
«أن الجيش السوري لم ولن يفرط بأي ذرة من تراب سورية وأن التضحيات
واالنتصارات التي يحققها الجيش يوميا ً تقربه أكثر من تحقيق النصر
النهائي».

هذا التدفق الذي انضم إليه كثيرون م ّمن انطلت عليهم في بداية الحوادث
أحابيل أعداء سورية الذين استدرجوا بعض شبابها إلى أتون حرب مدمرة،
وأث��اروا لدى بعضهم أبشع أشكال الغرائز البدائية المتخلّفة ،كشف سطوع
التمييز بين مطالب مشروعة للشعب السوري وأجندات مشبوهة ألعداء هذا
الشعب ،كما كشف وضوح التمييز بين اعتراضات وانتقادات مفهومة ومبررة
ألخطاء وخطايا ،ومؤامرة دموية أرادت أن تحرق األخضر في سورية واليابس
وأن تنتقم من كل موقف أو وقفة لشعبها وجيشها وقادتها منذ االستقالل في
وجه االستعمار وأدواته ومخططاته وحتى اآلن.
لع ّل من محاسن الصدف أن تتذكر سورية هذه األيام القصف الفرنسي لمبنى
البرلمان في  31أيار  ،1946وأن تتذكر حرب الخامس من حزيران عام  1967ضد
سورية ومصر وفلسطين والتي أسفرت عن احتالل الجوالن وسيناء ومزارع شبعا
وصوال ً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومعها القدس التي يحتفل العدو اليوم بـ«عيد
توحيدها» في السابع من حزيران ،كما تتذكر كيف خرجت جماهير  9و 10حزيران
في مصر واألمة العربية رافضة تنحي القائد الخالد الذكر جمال عبد الناصر كعنوان
لرفضها وتمسكها بمقاومة االحتالل.
إن قانون التحدي واالستجابة الذي أطلقه يوما ً المؤرخ البريطاني الكبير
الراحل أرنولد توينبي ،إذ اعتبر أن لكل تحد استجابة ،وأنه إذا كبر التحدي
كبرت معه االستجابة ،يظهر لنا كيف أن تاريخ هذه األمة المجيدة كان دائما ً
محكوما ً بهذا القانون بدءا ً من فلسطين إلى لبنان ،إلى العراق إلى مصر إلى
مختلف األقطار من جبل طارق إلى مضيق هرمز .وما رأيناه في بيروت باألمس
ليس إال ترجمة جديدة لذلك القانون الذي نتطلع دوما ً إلى أالّ تنحصر االستجابة
فيه للتحدي عبر مواجهة أعداء األمة ،بل أيضا ً عبر مواجهة األخطاء والخطايا
التي يقع فيها المدافعون عن هذه األمة.
منع السوريين من االقتراع في العديد من العواصم العربية والدولية يكشف
أيضا ً زيف تلك االدعاءات ،فإذا كان السوريّون في لبنان وغيره مغلوبين على
أمرهم ،على ما يزعم ه��ؤالء ،فكيف يفسرون قرار بعض العواصم العربية
واألجنبية منعهم من التصويت والمشاركة في استحقاق ديمقراطي لطالما
ادعوا إن ما جرى في سورية كان يهدف إلى تحقيق الحرية والديمقراطية معاً،
وقد رأى السوريون ترجمة مفجعة لهذين المطلبين الساميين التي ال تنهض
األمم من دونهما.
فهل يعيد المراهنون على سقوط سورية حساباتهم ،ويراجعون السياسة
التي تورطوا فيها ،وورطوا السوريين بدمائهم وعمرانهم في أتونها؟
قد يقول البعض إن في األمر ما هو أكثر من خطأ في الحسابات لدى هؤالء ،بل
إن فيه إمعانا ً في تآمر صهيوني ـ استعماري ـ رجعي ما زالت فصوله مستمرة
على هذه الجبهة أو تلك .ولكن من قال إن المتآمرين ال يضطرون أحيانا ً إلى
مراجعة حساباتهم ،وإلى التراجع عن سياساتهم النتهاج سياسة أكثر خدمة
لمخططاتهم.
البعض يتحدث عن تقدم سياسي تحققه الدولة في سورية ،والبعض اآلخر
عن تقدم ميداني يحققه الجيش العربي السوري ،لكن ما شهدته العاصمة
اللبنانية وجوارها وغيرها من عواصم االقتراع يتحدث عن تقدم سياسي
وميداني معاً ،وأب��رز ما في هذا التقدم المزدوج أنه فضح دع��اوى الترهيب
والترغيب كلّها التي كانت تستخدم في تفسير المسيرات المليونية داخل سورية
والتشهير بها قد سقطت ،وأن كل من ذرف دموع التماسيح يوما ً على الشعب
السوري ونازحيه يتح ّول اليوم إلى استخدام مختلف المفردات العنصرية
التي تحاول إهانة كرامة السوريين إنما كان يخفي حقدا ً على الشعب السوري
بأسره ،وهو الذي رفع بعض أبنائه باألمس شعار «الموت وال المذلة» فإذا بهم
يواجهون الموت والمذلة في آن واحد.
هذا التدفق غير المسبوق يرفض «الموت والمذلة» معاً ،ويتمسك بالوطن
والدولة ،واألمن واألمان.

البقاء لألمة

الرفيق جهاد ذبيان

والده األمين الراحل فؤاد ذبيان
والدته مهيبة العطار
أوالده :فرح ،نور ،وفؤاد
شقيقاته :الرفيقة ليلى ،الرفيقة سهيلة ،ندى ،نجاة ورنا
شقيقاه :الرفيقان عماد وزياد.
وصلي على جثمانه نهار الثالثاء 2014/5/27
توفي يوم االثنين ُ ،2014/5/26
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مسقط رأسه مزرعة الشوف.
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في دار آل ذبيان من الساعة الثالثة بعد الظهر
حتى الثامنة مساءً ،ويوم االثنين الواقع في  2حزيران من الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى السابعة في قاعة الشهيد خالد علوان بيروت – البريستول ـ قرب جامع
عماش.

معن بشور

العميد مصطفى حمدان

�إعالنات ر�سمية

خما�سيات ال�شيخ ح�سون ( ...تتمة �ص)1

التحدي واال�ستجابة ( ...تتمة �ص)1

ننعي اليكم وفاة فقيدنا المأسوف على شبابه المرحوم

وندعو كل من يدّعي ثورة وإصالحا ً وتغييرا ً
وتطوراً ،إلى إبداع التماثل مع أهلنا في لبنان
في تحرير عقولهم ونفوسهم ،وإقامة التجربة
اللبنانية المقاومة واعتماد ثالثية الردع جيشا ً
ومقاومة وشعباً ،يصون ويحمي على سائر
الجبهات العربية مع العدو الصهيوني على
أرض فلسطين المحتلة ،الجبهة السورية،
والجبهة األردنية ،والجبهة المصرية.
ال يمكننا إال أن ندلل على أهمية التحرير عام
 2000لجهة توازن الردع في فلسطين كضمان
لقدرة الشعب الفلسطيني على إطالق مقاومته
من دون أن تملك «إسرائيل» فرصة حرب.
وإن أهمية التحرير أي��ض�ا ً يكون بحماية
لبنان عبر ردع ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ولكن
الردع أصبحت وظيفته قومية عربية وليست
وطنية لبنانية فقط ،فللقومية العربية بوصلة
واحدة هي فلسطين وفلسطين في قلب حضور
المقاومة الردعي.
ثالثاً :الركن الثالث في ثالثية الردع ،جيشنا
الوطني اللبناني ،الضامن للحمة اللبنانيين
وكرامتهم وحقوقهم الوطنية.
هذا الجيش الذي كان شريكا ً بالدم والجهد
والعرق مع رجال الله.
هذا الجيش الذي حمى ظهر المجاهدين وكان
خير من قام بواجبه دفاعا ً عن األرض والعرض
والشعب.
هذا الجيش الذي يتعرض اليوم لمحاوالت
إره��اب��ه لتعطيل دوره الوطني ،عبر توجيه
ال��رص��اص اإلع�لام��ي إل��ى ق��ي��ادت��ه وضباطه
ورتبائه وجنوده وم��ن ثم توجيه الرصاص
المباشر لقتل عناصره.
موحدين
علينا جميعا ً أن نكون مج ّندين
ّ
دفاعا ً عن أبنائنا في الجيش اللبناني ،كي يبقى
يقوم ب��دوره الوطني ويبقى ركنا ً أساسيا ً في
منظومة الردع الوطنية للعقل «اإلسرائيلي».
في خضم االحتفال ال��راب��ع عشر للتحرير
واالنتصار ال ب ّد من ذكر الجدار الصلب الذي
ارتكزت عليه ثالثية الردع والتحرير .نستحضر
جهود أهلنا في سورية العربية قيادة وجيشا ً
عربيا ً سورية ورج��اال ً ونسا ًء وأط��ف��اال ً كانت
أفئدتهم وعقولهم وقلوبهم مع لبنان المقاوم
وكانوا األشد فرحا ً يوم التحرير ،بل كانوا على
اقتناع تام أن تحرير الجنوب هو بداية أكيدة

لتحرير أرض الجوالن كاملة.
ي��ق��ود س��وري��ة ف��ي م��واج��ه��ة اإلره��اب��ي��ي��ن
العالميين القائد بشار األسد ،ابن حافظ األسد،
الذي ما ف ّرط بالال الرافضة لمنطق االستسالم
ّ
والذل والهوان ،فكان القائد الذي يقف مع لبنان
دائما ً ظالما ً أو مظلوماً.
القائد الذي شارك في التحرير ،وأوصى إلى
بشار األسد أن يرابط وأن يثابر ويقاوم ،حتى
تنتصر األم��ة في تحقيق إرادت��ه��ا في الحرية
والتقدم واالزدهار.
اليوم ،سورية هي المقاومة ،وهي الباقية
من نور الفكر القومي العربي ،في مواجهة الفكر
التكفيري.
إن األسلوب الهمجي في القتل والذبح وأكل
االكباد ،ليس غريبا ً على الوحدات «اإلسرائيلية»
المستترة ،تحت مسميات «النصرة» و«داعش»
و«القاعدة» ،وهو امتداد لما جرى على أرض
ليبيا المذبوحة ،وتونس ومصر ،واليمن ،وما
نفذته طالئع اإلره��اب في لبنان من تفجيرات
وإرهاب وسفك للدماء الطاهرة ،فالمدير نفسه
وهو العقل األميركي – الصهيوني ،والمنفذون
هم عمالؤه في المنطقة.
س��وري��ة ال��ي��وم ت��ق��اوم ألج��ل لبنان وألج��ل
فلسطين.
سورية تقاوم كي تبقى األمة العربية عزيزة
كريمة تج ّمع عناصر قوتها كي تستطيع أن
تحرر فلسطين.
إن ان��ت��ص��ار ش��ع��ب س��وري��ة ال��ك��ام��ل على
االرهابيين والمخربين ،الذين ينفذون المشروع
األميركي الصهيوني سيؤسس لجعل سورية
العربية دول���ة م��ت��ط��ورة متقدمة ف��ي أدائ��ه��ا
السياسي واالقتصادي واالجتماعي.
إن دف��اع رج��ال الله ع��ن س��وري��ة ه��و على
مستوى شموخ األمة وكرامتها وع ّزتها والدفاع
عن وحدتها ،والحرص على قدرتها على جمع
عناصر القوة ألجل االنتصار النهائي على أرض
فلسطين وإزالة الكيان الصهيوني من وسطها.
إن���ه دي���ن علينا ن��ح��ن ال��ق��وم��ي��ون ال��ع��رب
الناصريون الوطنيون اللبنانيون أن نحمي
حزب الله والمقاومة بأشفار العيون ،شاء من
شاء وأبى من أبى.

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام
ع��ن مواعيد إج���راء المرحلة األول���ى من
االخ���ت���ب���ارات ال��ري��اض��ي��ة للمرشحين
ل��ل��ت��ط��وع ب��ص��ف��ة م��ف��ت��ش درج����ة ثانية
متمرن وم��أم��ور متمرن اعتبارا ً من يوم
األربعاء  2014/5/28حتى يوم السبت
 2014/5/31وذلك في مبنى الجامعة
اللبنانية ،مدينة الرئيس رفيق الحريري
الجامعية ـ الحدت.
لالطالع على مواعيد إجراء االختبارات
حسب األرقام من رقم ( )1إلى رقم ()400
ضمنا ً باإلضافة إلى المستندات الواجب
اصطحابها ،مراجعة موقع األم��ن العام
على شبكة اإلنترنت والتويتر.
مواعيد االختبارات الرياضية للمرشحين
لرتبتي مفتش ثاني ومأمور في المديرية
ّ
العامة لألمن العام
األحرف

التاريخ

األرب���������ع���������اء م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/28ث��ان��ي��ة متمرن
م����ن ال����رق����م 1
إلى الرقم 100
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
م���ن ال���رق���م 1
إلى الرقم 100
ضمناً.

ال�����خ�����م�����ي�����س م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/29ث��ان��ي��ة متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

ال�����ج�����م�����ع�����ة م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/30ث��ان��ي��ة متمرن
من الرقم 201
إلى الرقم 300
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
م����ن ال رق���م
 201إلى الرقم
 300ضمناً.

ال�������س�������ب�������ت م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/31ث��ان��ي��ة متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلناث) ومأمورين
متمرنين (م��ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ًاعتبارا ًمن تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،

كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
لالطالع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم  1717أو مراجعة دوائر
ومراكز األمن العام اإلقليمية أو مراجعة
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب المحامي طعمة ضاهر مكروس
بوكالته عن عصام بني يمين الحمصي
بصفته من ورثة بني يمين مخول الحمصي
لمورثه يوسف مخول الحمصي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1002الخربة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إلحاقا ً إلعالنها السابق ،تعلن المديرية
العامة لألمن اللعام عن تمديد فترة قبول
طلبات المتخلفين بعذر شرعي ،للتطوع
ل��ص��ال��ح األم����ن ال��ع��ام ل��رت��ب��ت��ي مفتش
ث��ان وم��أم��ور متمرن ،اب��ت��داء م��ن تاريخ
 2014/6/3لغاية  2014/6/7ضمناً.
ُتلفت المديرية العامة لألمن العام انتباه
أصحاب العالقة من حملة الشهادة المهنية
الرسمية أن االخ��ت��ص��اص��ات المقبولة
لمعادلة ش��ه��ادة البكالوريا اللبنانية
والشهادة المتوسطة ه��ي :إلكترونيك،
اتصاالت ،تكنولوجيا المعلومات وكهرباء.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن علي حالل لمورثته آمنة
أم��ي��ن مكة مكة ال���ذي ورد اسمها على
الصحيفة العقارية آمنة أمين مكة شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  512حبوش.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب محمد حسين ح��س��ن لمورثه

حسين علي محمود حسن الذي ورد اسمه
على الصحيفة العقارية حسين علي
حسن شهادة قيد بدل ضائع للعقار 145
عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن جابر لموكله حسن
حسين جابر شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 940كفرتبنيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب ط��ال��ب منير ف��ي��اض لموكلته
نسيمة عقيل فياض طالب سندات تمليك
بدل ضائع للعقارات  78و  360و1539
أنصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين محمد زيعور شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  31656عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب خضر بدر الدين لموكلته بلقيس
محمد عجمي شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 16أرنون.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسين جابر شهادة يد بدل
ضائع للعقار  940كفرتبنيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني

اعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة كبار المكلفين
المكلّفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة مازوت ليبان ش.م.م.

95962

RR009252649LB

14/04/10

14/04/16

فيتاس ش.م.ل.

313399

RR009252657LB

14/04/10

14/04/22

ديما هيلث كير ش.م.ل.

9907

RR140779817LB

14/04/15

14/04/23

ميكس ش.م.ل.

321431

RR140779848LB

14/04/14

14/04/23

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 822

اعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة الضريبة على الرواتب والمكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني:
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

جورج توفيق جريس

431201

RR140766331LB

14/04/08

14/04/17

مازن عصمت بكداش

574321

RR140766433LB

14/04/07

14/04/16

أمل محمد قبيطر

1160675

RR140766416LB

14/04/07

14/04/16

فادي اميل لويس

451018

RR140766265LB

14/04/16

14/04/23

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 821

