10

السنة السادسة  /السبت  2 /آب  / 2014العــدد

تتمات

1549

Sixth year / Saturday / 2 August 2014 / Issue No. 1549

المقاومة ت�أ�سر ( ...تتمة �ص)1

على رغم حرب اإلب��ادة وك ّل الدمار والخراب ،لكن ك ّل
ذل��ك ضجيج وغ�ب��ار م � ّر مثله ف��ي ب��داي��ات ح��رب تموز
 ،2006التي انتهت بتفاوض أفضى إلى صفقة تبادل
ف �خ��رج األس� ��رى م��ن ال �س �ج��ون «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» وعلى
رأسهم عميدهم سمير القنطار ،الذي جعلته «إسرائيل»
خطا ً أحمر ال يمكن تجاوزه.
المقاومة تمسك «إسرائيل» وك ّل داعميها من العرب
وال�غ��رب م��ن أعناقهم ،وق��د أثبتت أنّ اليد التي تجعل
«إسرائيل» تصرخ وتجعل حلفاءها يهرولون ال تزال
بمطاول أيادي المقاومين.
ف��ي ال�ق��اه��رة ارت �ب��اك وف��ي واشنطن تلعثم ،واليوم
سيتبلور مصير المفاوضات بعدما تبدّلت أشياء كثيرة
يطغى عليها الضجيج لكنه لن ينجح في تغييبها.
مع المتغيّرات المتسارعة في المشهد الفلسطيني،
لبنان المتر ّيث «ه�ب��ة ثلج وه�ب��ة ن��ار» ف��ي االنتظارات
ال�م��وض��وع��ة ع�ل��ى ال �ن��ار ،وخ �ص��وص �ا ً سلسلة الرتب
والرواتب ،ومستقبل المجلس النيابي بين انتخابات ال
تبدو متاحة ،وتمديد يبدو شبه محسوم لكنه يتيم بال
أم وبال أب.

«المستقبل» يوغل في التعطيل

في هذا الوقت ،بقيت االستحقاقات الداخلية الداهمة من
االستحقاق الرئاسي إلى سلسلة الرتب والرواتب وما بينهما
إعادة الحياة للجلسات التشريعية لمجلس النواب «أسيرة»
المزاجية لفريق  14آذار بدءا ً من تيار «المستقبل» ،الذي يربط
تحريك المؤسسات الدستورية ومعالجة الملفات الحيوية بما
يتوافق مع الحسابات الفئوية وارتباطاته الخارجية.

شروط السنيورة إلقرار السلسلة

وإذا ك��ان ملف االنتخابات الرئاسية سيبقى في دائ��رة
المجهول إلى فترة غير محددة ،وهو األمر الذي أفضت إليه
تصريحات رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة من بكركي
أمس بدعوة الفريق اآلخر إلى تأمين «نصاب جلسة االنتخاب
وترشيح من يريد لالنتخابات» ،فإن ملف السلسلة ال يبدو أنه
أحسن حاال ً في ظل إصرار السنيورة وحلفائه على مجموعة

اشتراطات لحضور الجلسة التشريعية إلقرارها ،تبدأ من
األخ��ذ بسلسلة لجنة «ج��ورج ع��دوان» التي تنسف حقوق
المعلّمين والموظفين ،إلى رفض إعطاء المعلّمين  6درجات
وم��رورا ً بتخفيض أرق��ام السلسلة بين  15و 20في المئة،
وانتهاء برفع الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة
على كل السلع.
وعلى رغم اإلعالن الشكلي لكتلة «المستقبل» وحلفائها بعدم
الممانعة بإقرار السلسلة ،فإن االجتماع الذي عُ قد ليل أول من
أمس بين السنيورة وكل من وزيري المال والصحة علي حسن
خليل ووائل أبو فاعور أظهر اإلصرار المبطن للسنيورة وفريقه
بضرب السلسلة ،بل حتى برفض إقرارها من خالل التمسك
بـ«الالءات» نفسها المذكورة سلفا ً والتي أدت ليس فقط إلى
عدم إعطاء الحقوق ألصحابها ،بل انعكس هذا التأخير بشكل
سلبي جدا ً على المالية العامة ،باإلضافة إلى وضع مصير أكثر
من مئة ألف طالب في دائرة المجهول ،وهو ما أشار إليه الوزير
خليل بعد لقائه هيئة التنسيق النقابية أمس.

ال جديد في االتصاالت
حول السلسلة

وعلى هذا األساس ،فلم تنجح االتصاالت التي حصلت في
التوصل إلى تسوية لموضوع سلسلة
 24ساعة الماضية في
ّ
الرتب والرواتب ،وبالتالي فتح الباب أمام تسيير عجلة الدولة
على المستوى التشريعي بعد أن فاجأ تيار «المستقبل» وزير
المال واألط��راف األخ��رى باإلصرار على الشروط التي تف ّرغ
وتحجمها بشكل يتعارض كليا ً مع
السلسلة من مضمونها
ّ
مطالب هيئة التنسيق أو حقوق المعلّمين والموظفين.
وقالت مصادر ّ
مطلعة لـ«البناء»« :إن هناك سباقا ً مع الوقت
إلنتاج التسوية وفتح المجال أمام التشريع ،لكن السنيورة
ما زال يرفض إعطاء الدرجات الست للمعلّمين ويص ّر على
ضريبة الـ  T.V.Aواحد في المئة تماما ً كما كان يشترط في
الماضي».
وأك��دت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» أن
المشاورات في ش��أن السلسلة لن توقف ،وستستكمل في
الساعات المقبلة ،للوصول إلى مخرج لسلسلة يحقق التوازن
بين اإليرادات والنفقات.
وأشارت المصادر إلى أن «اجتماع األمس الذي جمع الرئيس
فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة
وائل أبو فاعور كان إيجابيا ً بمعنى أن هناك جدّية في مقاربة

أم ال» .وكشف «عن وجود تباينات في اجتماع أول من أمس
حول ما يجب أن يعتمد في السلسلة» .وقال« :هناك أمور ال
تزال بحاجة إلى النقاش» ،مكررا ً الدعوة إلى الكتل النيابية
لمناقشة التباينات في المجلس النيابي .وشدد على ضرورة
إقرار السلسلة في أسرع وقت ألن عدم إقرارها ينعكس سلبا ً
على األمن االجتماعي وعلى المالية العامة.
أم��ا رئيس هيئة التنسيق حنا غريب ،فأكد أن النقاش
بموضوع السلسلة عاد إلى نقطة الصفر .وأعلن عن االستمرار
في مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية .وأشار إلى أن ما
يتم مناقشته بين المعنيين ترفضه الهيئة.
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض
فح ّذر من اللجوء إلى إعطاء إفادات لطالب الشهادات الرسمية
ألن ذلك سيؤدي إلى ضرب التعليم في لبنان.
وقالت مصادر هيئة التنسيق إن ما تبلّغته عن مضمون
اجتماع أول م��ن أم��س خصوصا ً م��ا ج��رى طرحه م��ن قبل
السنيورة فيه انقضاض على الحقوق وعلى قيمة السلسلة.
وأوضحت المصادر أن ما يقدم من جانب كتلة «المستقبل» فيه
إجحاف كبير وال يلبي الحد األدنى من المطالب.

هذا األمر لناحية وضع النقاط على الحروف في مسائل كانت
غامضة في المرحلة الماضية».

خليل يضع عون في أجواء
مشاوراته مع السنيورة

إلى ذلك ،استقبل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
العماد ميشال عون في دارته في الرابية وزير المال علي حسن
خليل موفدا ً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في حضور
وزير التربية الياس بو صعب ،وتم التشاور بموضوع سلسلة
الرتب والرواتب.
وعلمت «البناء» أن الوزير خليل أطلع العماد عون والوزير
بو صعب على نتائج المحادثات التي أجراها مع الرئيس فؤاد
السنيورة والوزير وائل أبو فاعور وقوى  14آذار التي لم تكن
إيجابية بل معاكسة لألجواء التي تحدث عنها النائب جورج
ع��دوان ،وأك��دت مصادر المجتمعين أن ال نية لدى  14آذار
إلقرار السلسلة في األسابيع المقبلة ،مشيرة إلى أنها ستبقى
على تواصل مستم ّر للوصول إلى حل إلقرار السلسلة إلعطاء
الحقوق ألصحابها.

ب ّري يح ّذر من تداعيات المنطقة

بو صعب يتجه إلى اعتماد نتائج
امتحانات آخر السنة في المدارس

على صعيد آخر ،نقل زوار عين التينة قلق الرئيس بري
من استمرار المراوحة في الوضع السياسي ،مشيرا ً إلى أن
الحريق الذي يحيط بلبنان يهدد البلد وأن المطلوب االلتفات
إلى معالجة مشاكلنا السياسية ليس من باب حل المشاكل
فحسب ،بل من أجل تحصين لبنان.

وأك��د وزي��ر التربية والتعليم العالي ال��ي��اس بوصعب
لـ«البناء» أن عدم إقرار السلسلة سيدفعه إلى اعتماد نتائج
امتحانات آخر السنة في المدارس ،على أن يتم تصديقها في
وزارة التربية ،لكي يتمكن الطالب من الدخول إلى الجامعات،
وأنه يحظى بدعم الرئيس نبيه بري ،والجهات السياسية على
علم بهذه الخطوة ال سيما أن مصير الطالب بات مرهونا ً بإقرار
السلسلة.
وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره مساء
أمس على «أولوية استكمال مناقشة السلسلة كونها البند
األول على جدول أعمال أي جلسة تشريعية».

توقيف  7سوريين في خراج شبعا

أمنياً ،تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من توقيف 7
سوريين في خراج شبعا والتالل والمنحدرات التي تربطها
ببلدة بيت جن السورية ،كانوا يحاولون الدخول خلسة
إلى شبعا عرف منهم مزدهر فوزي ايات ،بعدما تم توقيف 7
سوريين األسبوع الفائت حاولوا الدخول أيضا ً بطريقة غير
شرعية وتم تسليمهم إلى مخفر درك حاصبيا.

 ...لقاء وزير المالية
مع هيئة التنسيق

إخالء سبيل عطوي

من جهة أخرى أخلت النيابة العامة العسكرية سبيل
الموقوف حسين عطوي بسند إق��ام��ة ن��ظ��را ً ال��ى وضعه
الصحي ،بعد توقيفه بتهمة إطالق صواريخ باتجاه فلسطين
المحتلة.

وكان الوزير خليل أكد بعد لقائه هيئة التنسيق النقابية
أن مسألة سلسلة الرتب والرواتب لم تعد مسألة أرق��ام أو
حسابات ،بل أصبحت مرتبطة بالخيارات ،هل نريد سلسلة

عيد الجي�ش ( ...تتمة �ص)1
الذي تحمله الجيوش كمعبّر عن القوة الوحيدة العابرة للطوائف
واألع ��راق والعصبيات ،بعدما سقطت ه��ذه الصفة ع��ن الكثير
م��ن مؤسسات ُيفترض أنها حاملة م�ش��روع ال��دول��ة الوطنية،
من الجامعات إلى اإلع�لام إلى األح��زاب والنقابات ،التي غزتها
واحتلت بناها ك ّل أنواع األمراض المنتمية إلى القرون الوسطى.
 مع الغزوة المعلنة واالجتياحية لقوى التطرف واإلرهابالتكفيري ،باتت الوحدة الوطنية في خطر حقيقي وباتت الحرب
األهلية وصفة جاهزة ،والتهجير القسري من ورائها واإلجرام
الجماعي ف��ي ح ��روب إب���ادة ،وص ��ارت ال�م��واج�ه��ة العسكرية
لإلرهاب ممكنة ،شرط توافر الجيوش المؤهّلة والقادرة على
خوض هذا النوع من الحروب ،وبدا أنّ وحدة األوطان وسلمها
األه �ل��ي ي��رت�ب�ط��ان ع�ض��وي�ا ً ب�م��دى ال�ت�ف��اف ال �ش��رائ��ح الشعبية
والنخب السياسية والثقافية حول جيوشها ،وها هو نموذج
ليبيا وال�ع��راق حيث ج��رى التفكيك المنهجي للجيوش بقرار
أميركي أطلسي ،يقول ما يكفي عما يحدث في مثل هذه الحالة،
حيث يذهب المجتمع ب��أق��دام ثابتة نحو ال�م��وت ،بينما يقول
النموذجان السوري واللبناني العكس تماماً ،ويقول النموذج
المصري شيئا ً شبيها ً بلبنان وسورية ،مع فارق جوهري وهو
أنّ الجيوش التي تع ّمدت بخيار الحرب مع «إس��رائ�ي��ل» تملك
عقيدة قتالية وش�ع��ورا ً بالفخر ،يسمحان لها بامتالك الروح
المعنوية والقتالية بصورة تختلف عن جيش تكبّله اتفاقيات
ومعاهدات وحسابات وعالقات كالتي تقيّد الجيش المصري،
الذي على رغم ك ّل شيء ثبت أنه صمام أمان مصر في اللحظة
الصعبة والمصيرية قبل الضياع ،بينما اليمن يتر ّنح بين الخطر
وفرصة النهوض ،ألنّ جيشه تر ّنح بين هويته الوطنية والتفاعل
مع األمراض والعصبيات.
 ف��ي عيد الجيشين اللبناني وال �س��وري ،أه � ّم م��ا تبقى منالمشترك من مناسبات مشتركة تجمع البلدين بعنوان مش ّرف
يض ّم أه � ّم مؤسستين ،ال ب � ّد م��ن ال��دع��وة الجريئة والشجاعة
للوقوف خلف الجيشين بال تحفظ ،واعتبار الموقف من الجيشين
ومهابتهما بوصلة لصدقية الموقف م��ن ال��وط��ن وم��ن وحدته
وسلمه األهلي.

الفا�شلون ( ...تتمة �ص)1
جديدة مد ّمرة ،إالَّ أنّ صعود النازية
في ألمانيا والفاشية في إيطاليا في
نهاية العشرينات والثالثينات من
القرن نفسه وفشل عصبة األم��م في
أداء دورها ألسباب بنيويّة وسياسية
كانتْ العوامل األساسية الندالع الحرب
العالمية الثانية ع��ام  1939والتي
حصدت مثل سابقتها ماليين كثيرة من
أرواح البشر أطفاال ً ونسا ًء وشيوخاً،
ومن جميع أجناس البشر والقا ّراتْ ،
خاص ًة في القا ّرة األوروبية.
ّ
ع ّرفتْ كتب العلوم السياسية مفهوم
الجغرافيا السياسية Geo - politics
بأ ّنه« :علم يحاول تفسير السياسة
الداخلية والخارجية التي تنتهجها
ك��ل دول���ة ب��االس��ت��ن��اد إل��ى أوضاعها
الجغرافية بمختلف مظاهرها الطبيعية
والعرقية والسكانية واالقتصادية،
والتي تكسب الدول النشاط والحيوية
والتقدّم ،وتؤدّي بغيرها إلى الضعف
والخمول والتخلّف».
ُي��ش��ي��ر ه���ذا التعبير أي��ض��ا ً إل��ى:
«العقيدة التي تؤمن بحتمية تأثير هذه
العناصر على تطور ال��دول السياسي
والعرقي .وك��ان يعتنق ه��ذه النظرة
الحزب الوطني االشتراكي في ألمانيا
النازية .وكانت العبارة قائمة على
التمييز بين األم���م الديناميكية أي
التوسع في عدد السكان والتي
سريعة
ّ
تحتاج إلى المزيد من المجال الحيوي
(مثل ألمانيا) ،واألم��م الساكنة ،أي
التي بلغتْ الحد األقصى من االزدي��اد
واالت��س��اع (مثل فرنسا وبريطانيا)
اللتين أخ��ذت��ا بحسب ه��ذه النظرية
االتجاه نحو االنحالل».
م��ن الطبيعي ،على م��ا نعتقد ،أالّ
يعود المتابع الحالي لمفهوم الجغرافيا
السياسية بنا إلى بدايات هذا المفهوم
أو كيفية استخدام الفاشيين والنازيين
خاص ًة أ ّنه يستخدم اليوم من ِقبَل
له،
ّ
الكثير من المعادين للفاشية والنازية
لوصف بعض التطورات التي يشهدها
عالمنا .كما أنّ بعض من يستخدم هذا
التعبير ما زال يضع في ذهنه كيف
قادتْ المصالح الجغرافية والسياسية
لبعض القوى إلى الكوارث التي حلّتْ
بالعالم نتيجة تطبيقات الجغرافيا
السياسية على نحو أع��م��ى لفرض
أهداف الفاشية والنازية ،بغض النظر
ع��ن التكلفة اإلن��س��ان��ي��ة للتطبيقات
الوحشية لهذا المفهوم .في أيّ حال،
ال يمكن أحيانا ً فصل البعد التاريخي
للمفاهيم ع��ن معاني استخداماتها
خاص ًة عندما يص ّر البعض
الحالية،
ّ
على انتهاك القانون الدولي وميثاق
األم���م ال��م��ت��ح��دة ألغ����راض جغرافية
سياسية ضيقة ،وبطريقة مكيافيللية
عمياء ل��ه��ذه المفاهيم السياسية.
عندئ ٍذ يصبح ما كان مفهوماُ إيجابيا ً
ببعده التاريخي وصمة عار في معناه
الحالي ،ويصبح المفهوم المرتبط
بممارسات سلبية في مرحلة تاريخية
ما مفهوما ً مقبوال ً إذا ت ّم تطبيقه لخير
اإلنسانية .لن نخوض في جدال حول
هذه األبعاد الفلسفية ،ونترك لعلماء
مفاهيم اللغة وتاريخ اللغة تفسير هذه
المقوالت كلّها.
لدى اندالع األزمة األوكرانية األخيرة،
أوضحتْ جميع األطراف مواقفها ،وقال
مسؤولون سياسيون إ ّنها ع��ودة من
ِقبَل ال��دول الغربية إلى الفهم الضيّق
لمفهوم الجغرافيا السياسية ،وعندما
ت��ح�دّث البعض ع ّما ح � ّل ف��ي الوطن
العربي «ال��ش��رق األوس���ط» من دمار
طوال السنوات األرب��ع الماضية ،قال
ه��ؤالء إنّ ما يحدث يتم أيضا ً بفعل
العامل الجغرافي السياسي.
يتفق كثر معنا ح��ول أس��ب��اب ما
ح���دث م��ن خ��ل��ل ع��م��ي��ق ف��ي ال��ن��ظ��ام
الدولي الجغرافي السياسي منذ رحيل
المعسكر االشتراكي .وير ّكز الجميع
في هذا المجال على الدور الذي قامتْ
به الواليات المتحدة وأوروبا الغربية
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

إلضعاف دول المعسكر االشتراكي.
لكنّ م��ا ال يعرفه كثر ه��و ذاك القرار
الذي اتخذه الغرب من خالل أجهزته
األمنية والسياسية إلح��داث التغيير
نفسه في المنطقة العربية .وكم قرأنا
ل��ق��ادة دول ووزراء ال��خ��ارج��ي��ة عن
التغيير الذي استطاع الغرب إحداثه
ف��ي أوروب����ا ال��ش��رق��ي��ة وف���ي أفريقيا
وأميركا الالتينية وآسيا ،إالَّ أ ّنه بقي
عاجزا ً عن إحداثه في الشرق األوسط.
وس��ي��ك��ش��ف ال��ت��اري��خ ع��ن��دم��ا يفتح
األدراج المغلقة للمسؤولين الغربيين
وصفحات األرشيف الكثير من الخطط
التي وضعها الغرب إلح��داث التغيير
المطلوب في ال��دول العربية .ويعرف
الجميع أنّ هدف التغيير المطلوب من
ِقبَل الدول الغربية في المنطقة العربية
يعود إلى جانبين ،أولهما تقديم مزيد
من الحماية لـ«إسرائيل» وضمان أمنها
وهيمنتها على الشرق األوسط بالبعد
الجغرافي السياسي ،ناهيك عن ضمان
اس��ت��م��رار ت��د ّف��ق النفط إل��ى األس��واق
األوروبية.
السؤال الذي بقي مطروحا ً هو :لماذا
لم ينجح الغربيون في إحداث التغيير
الذي أرادوه في الدول العربية بعد كل
ما حدث في أوروب��ا الشرقية ومناطق
أخرى من العالم؟ وكان هؤالء يطرحون
هذا السؤال كلّما عجزوا عن اإلجابة عن
س��ؤال آخر مه ّم :لماذا ال يقبل العرب
ب��ـ«إس��رائ��ي��ل» ال��ت��ي يحميها الغرب
ويدعم احتاللها لألراضي الفلسطينية
والعربية األخ��رى؟ وأل ّنهم كانوا من
جهة أخرى يريدون فرض نمط حكمهم
وعمالئهم على سائر أنحاء العالم،
وإحالل أنظمتهم وأدواتهم بل وهيمنتهم
على جميع مقدرات هذه المنطقة الغنية
بإمكاناتها ،فلماذا ال تخضع منطقتنا
لهيمنتهم؟ هل ستفهم أدوات الغرب
في المنطقة العربية م��اذا يخطط لها
هذا الغرب الذي تن ّفذ مخططاته ضد
سورية؟ أ ّما ما كان الغربيون يدعونه
من أهمية التغيير كي تنعم المنطقة
بحقوق اإلنسان والديمقراطية فالك ّل
ُي��درك ،وهم يعرفون جيدا ً أنّ ذلك لم
يكن هدفا ً بل كان يستخدم دوما ً البتزاز
الحكومات العربية ،وإالَّ ماذا يعني دعم
الدول الغربية لعضوية السعودية في
مجلس حقوق اإلنسان؟
إلح����داث التغيير ال��م��ط��ل��وب في
هذه المنطقة ،لم يتو ّقف عمل الغرب
وتخطيطه لقلب األوض��اع في بلداننا
جميعا ً منذ أي��ام الرئيس األميركي
ري���غ���ان وت�ل�ام���ذت���ه ال��ج��م��ه��وري��ي��ن
«والديمقراطيين» على األقل ،ولتغيير
ص���ورة ه���ذه المنطقة وإخ��ض��اع��ه��ا
للهيمنة الغربية بعيدا ً عن مصالح
شعوبها وحقوقها وحاجياتها .وشرح
سيادة الرئيس بشار األسد في خطابه
األخير بعد أدائ��ه اليمين الدستوري
ل��والي��ة رئاسية ج��دي��دة ه��ذا الوضع
ب��ص��ورة مبدعة إذ ق��ال« :إنّ الغرب
االستعماري ال ي��زال استعماريا ً ...
فالجوهر واحد وإن اختلفتْ األساليب.
ك��ان��تْ ال��رؤي��ة واض��ح��ة ت��م��ام �ا ً منذ
األي��ام األول��ى للعدوان ،حينها رفض
الكثيرون كلمة مخطط وع��دوان ولم
يقتنعوا إالَّ متأخرين بعد فوات األوان
أنّ ما يجري في البالد ليس مطالب
مح ّقة لشعب مضطهد ،وال تظاهرات
حملتْ مطالب بالحرية والديمقراطية
بل هو مخطط كبير للمنطقة برمتها لن
يقف عند حدودنا» .وأض��اف الرئيس
األس��د« :لقد رفضنا غزو العراق أل ّنه
كان بداية لتكريس االنقسام والطائفية
 ...ومنذ بداية األح���داث ح� ّذرن��ا بأنّ
م��ا يحصل ه��و مخطط ل��ن يقف عند
حدود سورية بل سيتجاوزها منتشرا ً
عبر انتشار اإلره���اب ال��ذي ال يعرف
ح��دوداً» .وفي كالم بليغ ومعبّر حول
الجانب الجغرافي السياسي« :حينها
قال البعض إنّ الرئيس السوري يهدد
ال��ع��ال��م  ...حينها تحدثت ع��ن خط
الزالزل الذي يمر في سورية ،وقلتُ إنّ

المساس بهذا الخط سيؤدّي لزالزل لن
تتو ّقف ارتداداتها في سورية وال عند
الجوار بل ستذهب لمناطق بعيدة».
إنّ الكارثة الحقيقية التي قاد إليها
الفكر الغربي المتصهين ،بل أستطيع
وبثقة ت��ام��ة ال��ق��ول الفكر المتخلّف
والجاهل بحقائق المنطقة ،هو أن تطلّع
الغرب إلى التغيير ،في حال سلّمنا أن
التغيير مطلوب في المنطقة ،هو ذهاب
هؤالء إلى العنوان الخطأ .فلو افترضنا
أنّ تونس والقاهرة وطرابلس الغرب
وصنعاء في حاجة إلى تغيير لتنسجم
م��ع «التطلعات ال��ح��ض��اري��ة» التي
يبتغيها الغرب «لتحديث هذه المنطقة
ورف��ع سويتها» كما ادع��وا فإ ّنه كان
عليها أن تتجه أ ّوال ً إلى أنحاء أخرى في
المنطقة بما في ذلك بشكل خاص نحو
إزالة الظلم الفادح والتاريخي الذي حل
بالشعب الفلسطيني .فتصحيح هذا
الخلل الدامي والجرح النازف في جسد
المنطقة هو ما كان يحتاج إلى «الربيع
أ ّوالً» وبعد ذلك كان على هذا «الربيع
ال��ع��رب��ي» أن ينطلق إل��ى أك��ث��ر دول
المنطقة حاجة إليه لتغيير أنظمتها
السياسية واالجتماعية واالقتصادية
البالية ،وهي دول الخليج أوال ً لتنسجم
من حيث المبدأ وافتراضيا ً مع المعايير
التي وضعتها الدول الغربية نفسها،
في إطار شعورها بالتفوق العنصري
على الشعوب األخ��رى .إالَّ أنّ «الربيع
العربي» ال��ذي رف��ع راي��ات��ه ال��ذي��ن ال
يؤمنون إالَّ بالقتل وسفك الدماء وتدمير
ك��ن��وز ال��ح��ض��ارات ال��ت��ي انطلقت من
الشرق العربي بدعم غربي ،انطلق
م��د ّم��را ً منذ أي��ام��ه األول���ى ال��ت��ي وإن
ق��ادتْ إلى بعض التفاؤل في البداية،
إالَّ أ ّنها انقلبتْ الحقا ً إلى أكبر كارثة
حلّتْ بالعرب وقضاياهم وصورتهم
وإنجازاتهم.
ال نريد على اإلطالق تحدّي مشاعر
العرب الشرفاء الذين أخضعتهم أنظمة
بلدانهم للنفوذ الغربي والتفاقيات
ك��ام��ب ديفيد وأذل��ت��ه��م لالنتظار في
صفوف على موائد اللئام في بعض
ال��دول الخليجية والعواصم الغربية
لتل ّقي ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي ل��م تكفهم
قوت يومهم .وكانتْ هذه المساعدات
مشروطة بما يتناقض مع شرف العرب
وك��رام��ت��ه��م .أل��م تصبح مصر كامب
ديفيد والسادات وحسني مبارك أقرب
إلى مستعمرة فرضوا عليها أال تجرؤ
على قول كلمة حق لمصلحة الشعب
الفلسطيني ولمصلحة الشعب اللبناني
الذي واجه العدوان «اإلسرائيلي» عام
 2006بدعم صريح من نظام كامب
ديفيد ورج��االت��ه ،مثلما نقرأ اآلن في
مذكراتهم المنشورة؟ لكن هيهات أن
يأتي «الربيع العربي» لخدمة كرامة
توجه فورا ً ووسط
العرب وحقوقهم ،بل ّ
انتخابات أسموها زورا ً «ديمقراطية»
لم يفز فيها في تونس والمغرب وليبيا
ومصر سوى «اإلخوان المسلمين» ومن
يدعمهم .هل كان ذلك «ربيعا ً عربياً» أم
«كارثة عربية»؟ هل يستطيع أ ّيا ً كان
في هذا العالم أن يقنعنا بأن تلك كانتْ
إرادة الشعب العربي في تونس ومصر
وليبيا وأنّ البديل المطروح أمامهم لم
يكن إالَّ «اإلخ��وان المسلمين» فحسب
ومن يلتف حولهم من المتطرفين؟!
م ّرة أخرى نقول إ ّننا نعت ّز بشعبنا
العربي الذي أراد التغيير فكانتْ له ثورة
 30يونيو وليس  18يناير ،وشعبنا
التونسي ال��ذي فرض على «اإلخ��وان
المسلمين» وحزبهم ،حزب النهضة،
ال��ت��راج��ع واالن��ك��ف��اء خ��وف �ا ً م��ن ث��ورة
عارمة ضد حزب «اإلخوان المسلمين»
وك��ان أ ّول إن��ج��از لنظامي «اإلخ���وان
المسلمين» في مصر وتونس إغالق
سفارتي سورية وسحب سفرائهما من
دمشق! لكننا نؤكد أنّ الدول الغربية
ه��ي ال��ت��ي دع��م��تْ وس��ان��دتْ وم � ّول��تْ
ال��رئ��ي��س ب��ن علي وال��رئ��ي��س حسني
مبارك حتى آخر لحظات بقائهما في
السلطة ،إالَّ أنّ فرنسا وبريطانيا

وال��والي��ات المتحدة تبرأتْ من هذين
ك��ب��راءة ال��ذئ��ب م��ن دم يوسف عندما
وجدتْ أنّ ربيع «اإلخ��وان المسلمين»
و«ربيع أردوغان» يخدمان مصالحهم
االستعمارية .أ ّما الدول الغربية التي
ت��دع��و ع���اد ًة إل��ى ال��ت��ح� ّول «السلمي
الديمقراطي» فلجأتْ إلى تغيير دموي
ف��ي ليبيا حيث ج � ّن��دتْ ه��ذه ال��دول
أيضا ً السعودية وأدوات��ه��ا المعروفة
في الخليج لشن غزو وحشي ،بقيادة
ق��� ّوات الناتو ش��ارك��ت فيه ال��والي��ات
المتحدة وأوروب��ا الغربية وحلفاؤهما
ضد ليبيا ،د ّم��ر اإلنسان والممتلكات
والبنى التحتية بال رحمة .قتل هؤالء
في ليبيا على األقل عشرات اآلالف في
قصف «ديمقراطي» أدّى إل��ى تفتيت
الدولة الليبية وتسليمها لقمة سائغة
إل��ى اإلرهابيين المدرجة أسماؤهم
على لوائح «بان كي مون» للكيانات
اإلرهابية .بلى نحن غاضبون ،ألنّ هذا
العدوان ترك مدينة سرت ومدنا ً ليبية
أخرى مد ّمرة بالكامل.
ف��ي آذار ع��ام  ،2011وف��ي خضم
«الربيع العربي» ،أم � ّر مجلس األمن
ال��ق��رار  1973ال��ذي يدعو إل��ى «وقف
إط�ل�اق ال���ن���ار ...ووض���ع ح��د للعنف
والهجمات ضد المدنيين» .واختار
التحالف الثالثي المؤ ّلف من فرنسا
وإنكلترا والواليات المتحدة وأدواتهم
العربية خرق القرار ،ونجح هؤالء في
تحقيق هدفهم القاضي بتغيير النظام،
في انتهاك فاضح للقرارات التي تدعو
إلى التص ّرف عكس ذل��ك .ونتيج ًة ما
ح��ص��ل ،تتنازع ال��ي��وم الميليشيات
المتحاربة التي أتى بها الغرب لقيادة
ل��ي��ب��ي��ا ،ف��ي��م��ا أط��ل��ق ع��ن��ان اإلره����اب
«الجهادي» في معظم أفريقيا .ونتيج ًة
«لنجاح ال��دول الغربية الباهر» في
ليبيا ،نراها اليوم وقد سحبتْ جميع
سفرائها وأغلقتْ سفاراتها كافة في
ليبيا .إنّ ما يُبنى على الباطل هو باطل،
وعلى من قام بغزو ليبيا الفاشل ودعم
اإلرهاب في سورية أن يعتذر للشعوب
األوروبية والعربية وأن يرحل!
ه��ؤالء هم الفاشلون في حكومات
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
وغيرهم ،فهل يحاسبهم إعالمهم الذي

كذبوا عليه ووظفوه لخدمة تضليلهم
ونتائج غبائهم في أفضل األح��وال؟
هل سيحاسبهم شعبهم؟ نأمل ذلك،
فالشعب ال يعطي بعضهم أكثر من
عشرة في المائة في االستطالعات التي
وخاص ًة في فرنسا .ولو قبلنا
نقرأ عنها،
ّ
بمنطق حسن النية أنّ ه��ؤالء فشلوا،
وق��د فشلوا ح� ّق�اً ،فلماذا ال يعتذرون
ويرحلون؟!
ف��ي إط��ار ه��ذا التحليل السياسي
والجغرافي لما يحدث ،كتب ماغنوس
ن��وري��ل م��ن معهد واش��ن��ط��ن م��ا يلي:
«ك��ث��ي��ر ًة ه��ي ال�����دول ،م��ن ال��س��اح��ل
الغربي في أفريقيا إل��ى أفغانستان
وباكستان في الشرق ،التي تتسبب
فيها التنظيمات اإلسالمية المتشددة
المسلّحة (من الجماعات الصغرى إلى
الحركات الكبرى) بإحداث الفوضى
والخراب وتأجيج الحروب والنزاعات.
ويتسع نطاق أعمالها ليتراوح ما بين
اإلج��رام (كاإلتجار واحتجاز الرهائن
والتهريب والتزوير) والحرب العسكرية
الكاملة على غرار ما يحدث في سورية
والعراق» .ويتابع الكاتب قائالً« :وفي
الوقت نفسه تش ّكل هذه المجموعات
مجتمعة تهديدا ً استراتيجيا ً للمناطق
التي تنشط فيها وألوروب��ا والواليات
المتحدة على ح��د س���واء حيث يتم
تجنيد ألوف الناشطين .فالناشطون
الذين يعودون بعد ذلك إلى ديارهم
(إذا لم يلقوا حتفهم في القتال) غالبا ً ما
يعودون بنزعة أكثر تط ّرفا ً وبتصميم
أق��وى على المضي قدما ً في جهادهم
الوهابي».
لماذا احتاج الغرب ،والفاشلون
ف��ي��ه ،إل��ى ه��ذا ال��وق��ت ك�لّ��ه لفهم ما
يحدث؟ أل��م يكن ه��ؤالء على دراي��ة
بما تحمله بذور التط ّرف من أخطار
في عصر العولمة على جميع أنحاء
العالم؟ إذا كانتْ القيادة هي الحكمة
وف��ن م��واج��ه��ة األخ��ط��ار ف��ي الوقت
المناسب ،فالسؤال المطروح هو :لماذا
لم تلجأ الدول الغربية إلى استحداث
تدابير مضادة أكثر فاعلية لمحاربة
التهديد االستراتيجي ال��ذي تش ّكله
هذه التنظيمات اإلرهابية والجماعات
والحركات المتط ّرفة؟ للتغطية على

ع��ورات��ه��م ،ادع���ى ه���ؤالء الغربيون
وجود مجموعات مسلّحة «معتدلة»
يمكن التفاوض معها ،ومجموعات
متط ّرفة قبلوا بوضع أسماء بعضها
ع��ل��ى ل��وائ��ح اإلره����اب ال���دول���ي ،إال َّ
أ ّنهم ع��ادوا و»اكتشفوا ال��دوالب من
جديد» وأ ّن��ه ال يوجد إره��اب وقتل
معتدل وإره���اب وقتل متط ّرف ،بل
أنّ كل من يحمل السالح ضد دولته
ونظامه السياسي إرهابي ومتط ّرف.
وعندما خرجتْ بعض المجموعات
وأل��ه��ب��تْ ش���وارع ض��واح��ي باريس
وبعض ش���وارع ل��ن��دن ،استخدمتْ
ه��ذه الحكومات نفسها التي تقول
بقتلة معتدلين وقتلة متط ّرفين كل
ما في يدها من ق��درات للقضاء على
ه���ؤالء ،معتدلين وغ��ي��ر معتدلين.
كما ادعى هؤالء أنّ سورية أصبحت
مغناطيسا ً يجذب اإلرهابيين ،إال َّ أنّ
المنطق جافاهم هذه الم ّرة أيضا ً فهم
الذين يرسلون اإلرهابيين إلى سورية
وإلى العراق ،وال يمارسون أي ضغط
يذكر على عمالئهم ف��ي السعودية
وغيرها لوقف تمويل ه��ؤالء القتلة
وتسليحهم .وعندما يناقشون مسألة
تمويل اإلره��اب واإلرهابيين فإ ّنهم
يؤ ّمنون الحماية الكاملة إلرهابييهم،
وي��ب��ررون ج��رائ��م م��ن يقتل شعبنا
في سورية وال��ع��راق في ازدواجية
فاضحة للمعايير .ويدين ه��ؤالء ما
يسمى ب��ـ«داع��ش» ف��ي ال��ع��راق وال
يدينون «الداعش» ذاته في سورية!
أضاع األصدقاء ال��روس الكثير من
وقتهم القيّم وهم يتفاوضون على شطب
كلمة هنا وزيادة حرف هناك مع ممثلي
ك� ٍل من فرنسا وبريطانيا والواليات
المتحدة إلصدار بيان في مجلس األمن
يدين تمويل اإلرهابيين من عائدات بيع
النفط السوري والعراقي ،أهكذا يحارب
الغربيون اإلرهاب؟ وهؤالء هم أنفسهم
من منع مجلس األمن من إص��دار قرار
يوقف العدوان الدموي «اإلسرائيلي»
على قطاع غ�� ّزة حيث س��اوى ه��ؤالء
الفاشلون بين الجالد والضحية وقدّموا
حماية إلى «إسرائيل» ولجرائمها ضد
اإلنسانية أمام بصر شعوب العالم.
ف��ي اإلط���ار الجغرافي السياسي

فلن�س ّلح ال�شعب الفل�سطيني ( ...تتمة �ص)1
إنّ «إسرائيل» ُتمنح تفويضا ً بعد تفويض لتوسيع
االستيطان وتشديد الحصار وصوال ً إلى يوم تعلن فيه
قيام «الدولة اليهودية» بعدما حققت في عام  1948حلم
إنشاء «الدولة اإلسرائيلية» .والعالم صامت والعرب
منهزمون أو مشاركون ،بينما يت ّم تجاهل خيار المقاومة
كخيار أصيل للدفاع عن األم��ة .ويأتي ق��رار السيد علي
الخامنئي بضرورة تسليح الشعب الفلسطيني في الضفة
في إطار عمل تصاعديّ يهدف إلى فرض معادلة جديدة
على العدو .فما عاد في اإلمكان القبول بشروط متواضعة،
وما عاد في اإلمكان الصمت إزاء تخاذل العرب والمسلمين.

فلنسلّح جميعا ً أهلنا في الضفة كي يستطيعوا مقاومة
العدو ال بالحجارة فحسب إنما بالبندقية والصاروخ.
فليس مقبوال ً من مصر أن تواصل إقفالها المعابر ومنع
المساعدات عن الفلسطينين.
إنّ دور مصر الحقيقي هو تأجيج انتفاضة الشعب
الفلسطيني في الداخل عبر مدّه بأسباب القوة العسكرية
كلّها ،وبالتالي االنتقال من مرحلة الدفاع عن القضية
إلى مرحلة التحرير .وما ذلك على المقاومين والشرفاء
بعزيز.

آية الله العالّمة الشيخ عفيف النابلسي

طهران على خطوط ( ...تتمة �ص)1
الصمت وال��س��ك��وت وس��� ّد ال��ط��رق ،أيّ ط��رق اإلم���داد
للفلسطينيين ،مشاركة ملعونة يجب أن تتوقف وتتغيّر،
ومن يُص ّر على ذلك يجب فضحه أمام الرأي العام وكفى
تزييف الحقائق!
«إسرائيل» التي سقطت أمام الفدائي الفلسطيني وهزمت
على أرض الواقع أمام الشعب الغزاوي الصامد يجب أن
تحاسب حسابا ً عسيرا ً وتدفع فاتورة عدوانها البربريّ
باهظا ً وباهظا ً جداً ،ويجب أن تقدم إلى المحاكم الدولية
وتج ّرم أمام ال��رأي العام مرة وإلى األب��د ،ويت ّم الضغط
على من بنى هذا المعسكر «اإلسرائيلي» ليبدأ في تفكيكه
وترحيله من بالدنا في أسرع وقت ممكن.
على أيّ مفاوض فلسطيني أو عربي أو مسلم أو دولي،
وكلهم مجتمعين ،أن يأخذوا في عين االعتبار أنّ خريطة
العالم الجغرافية والسياسية تغيّرت ما بعد غزة.
على العالم أجمع ،وواشنطن و«تل أبيب» خاصة ،أن
يعلموا أنهم إذا ما سمحوا ألنفسهم بالتز ّود بالذخيرة من
خارج فلسطين المحتلة ،فإنّ ذلك سيحصل أيضا ً وبإصرار
أكثر من قِبل دول وقوى محور المقاومة بمختلف الطرائق

المتاحة ،ولن توفر أي طريقة أو أسلوب إليصال الدعم
واإلسناد للمقاومين ،ولو أدى ذلك الى الخروج على سائر
األعراف التقليدية المعروفة.
إن غزة هاشم التي انتصرت اليوم على الصهيوني
واألميركي ومنعته من تحقيق أي من أهدافه حتى اآلن،
ّ
لن تتوانى عن طلب المساعدة من جبهتها الشمالية،
أي حزب الله بفتح النار على الصهاينة ،ومن حليفتيها
طهران ودمشق أن يفتحا النار كذلك ،وهذا ما سيحصل
قطعاً ،وعندئ ٍذ فلتكن الحرب المفتوحة وليتح ّمل العالم
كامل مسؤولياته أم��ام التدحرج ال��ى ح��رب عالمية
ستكون أولى تداعياتها ومفاعيلها البدء في تحرير إصبع
الجليل.
العالم على مفترق طرق اليوم ،إما أن تمنح غزة نصر
تموز فلسطينيا ً مثلما منح حزب الله عام  ،2006أو أن تبدأ
المنازلة الكبرى لتحرير فلسطين ،فلسطين كلّها من النهر
الى البحر ،ومن الناقورة الى إيالت.
بعدنا طيبين ،قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

ذات����ه ،ي��ه��دد ه���ؤالء األم���ن والسلم
في ال��ق��ا ّرة األفريقية وف��ي آسيا ضد
م��ص��ال��ح دول ن��ام��ي��ة م��ث��ل الصين
والهند والباكستان وفي أوروب��ا من
خ�لال سياسات حمقاء ضد روسيا
االتحادية تم ّثلتْ في إفشال جميع
م��س��اع��ي ال��ق��ي��ادة ال��روس��ي��ة لحل
المشكلة األوكرانية بالطرائق السلمية
والمبادرات الب ّناءة .أ ّما السياسات
األميركية الغربية ضد دول أميركا
الالتينية وشعوبها واعتبارها حديقة
خلفية لمصالحها على حساب شعوب
هذه القا ّرة ،فقد سقطتْ  ،كما أنّ شعوب
فنزويال والبيرو ونيكاراغوا والبرازيل
واإلك���وادور ،التي ب��ادرتْ إلى سحب
سفرائها من «إسرائيل» ،خرجتْ على
الطاعة ألميركا وربيبتها «إسرائيل».
أليس حر ّيا ً بهؤالء الذين يدفعون
العالم نحو هاوية جديدة انطالقا ً من
أوكرانيا وال��ش��رق األوس��ط وأفريقيا
وآسيا في إطار مصالحهم الجغرافية
السياسية أن يتراجعوا وأن يعودوا
إل��ى المصالح الحقيقية لشعوبهم
وهي العيش بسالم بعيدا ً عن اإلرهاب
وال��ح��ق��د وال��ك��راه��ي��ة وال��س��ي��اس��ات
االستعمارية ،وبناء عالم يقوم على
مفاهيم الديمقراطية ف��ي العالقات

ال���دول���ي���ة وال���ت���ع���اون إلع��ل�اء ش��أن
التنمية والعالقات الودّية بين الدول
والشعوب؟
إنّ سورية ،بمواقفها الصامدة ضد
ال��ع��دوان اإلره��اب��ي المدعوم من ِقبَل
الدول الغربية والعربية العميلة لها،
مستم ّرة ف��ي نضالها للحفاظ على
سيادة شعبها وكرامته بفضل دماء
الشهداء وب��ط��والت الجيش العربي
السوري والتفاف شعبنا حول قيادته
وجيشه .وإذا تم ّكن اإلرهابيون بدعم
خليجي م��ع��ل��ن م��ن ق��ط��ع ال����رؤوس
البشرية وأكل القلوب واألكباد من دون
أي يتح ّرك فيهم أي وازع إنساني ،إالَّ أنّ
شعبنا لن يستسلم لهؤالء الخارجين
على قيمنا الحضارية والمتحالفين
مع عدونا ،والذين لم يرسلوا مجاهدا ً
واحدا ً إلى غ ّزة.
لن يتسامح التاريخ على اإلطالق
مع من ّ
سخر آلة القتل والتدمير ومنطق
الجغرافيا السياسية الفاشية للقضاء
على حضارتنا وعلى اإلرث اإلنساني
ف��ي ب�لادن��ا ،ول��ي��ع��رف الفاشلون أنّ
شعوب العالم ل��ن تتسامح م��ع من
يستبيح المح ّرمات إذ أُص��ي��ب ب��داء
العمى والغرور واإلره���اب ،فلترحلوا
أيها الفاشلون!

�إعالنات ر�سمية
إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب كلود يوسف الخوري بصفته وكيل
ميشال موسى مخول بشاره سندات تمليك
بدل عن ضائع في العقارات رقم  291و294
من منطقة بجة العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في جبيل
راني حيدر

إعالن تلزيم
م��ش��روع إن��ش��اء شبكة ت��وزي��ع لمياه
الشرب في بلدة بسلوقيت قضاء زغرتا
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء
الواقع فيه العشرون من شهر آب ،2014
تجري إدارة المناقصات في مركزها الكائن
في بناية بيضون شارع ب��وردو الصنايع
ب��ي��روت ،لحساب وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع
لمياه الشرب في بلدة بسلوقيت قضاء
زغرتا.
ـ التأمين المؤقت :تسعة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة الثانية على األقل
لتنفيذ صفقات األشغال المائية الذين ال
يوجد بعهدتهم أكثر من أربع صفقات مائية
لم يج ِر استالمها مؤقتا ً بعد.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
ف��ي ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1331

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء مادة السيليكاجيل
(.)Silicagel
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
ال��دي��وان أم��ان��ة السر الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان طريق النهر الطابق «»12
المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/8/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/7/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1315

إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن إجراء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم إصالح المنشآت
في مالعب قصقص الرياضية لمدة سنة
واحدة.
وذل��ك في تمام الثانية عشرة من ظهر
يوم الثالثاء الواقع في  ،2014/8/26في
مقر المجلس البلدي الكائن في مركز القصر
البلدي في وسط مدينة بيروت التجاري
شارغ ويغان الطابق الثاني ،وذلك طيلة
أوقات الدوام الرسمي.
ويمكن لمن يرغب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة اإلطالع على دفتر الشروط العائد
لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة المجلس البلدي
(الغرفة  )203على العنوان أعاله ،وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت��ودع ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود
في مصلحة أمانة المجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  26تموز 2014
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1340

إعادة
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت مجددا ً عن إج��راء
مناقصة عمومية العائدة لتلزيم تقديم مادة
البنزين  95أوكتان لزوم بلدية بيروت.
وذل����ك ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة الثانية
عشرة من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2014/9/2في مقر المجلس البلدي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ش��ارع ويغان
الطابق الثاني.
وي��م��ن ل��م ي��رغ��ب االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المناقصة اإلطالع على دفتر الشروط العائد
لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة المجلس البلدي
(الغرفة  )203على العنوان أعاله ،وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت��ودع ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود
في مصلحة أمانة المجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  26تموز 2014
القاضي زياد شبيب
محافظ بدينة بيروت
التكليف 1339

