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الميثاقية ت�سقط االنتخابات( ...تتمة �ص)1

تس ّرب عن وجود ربط ضمني بين ح ّل قضية العسكريين
المخطوفين وما هو أبعد من اإلفراج عن موقوفين مطلوبين
للقضاء اللبناني بجرم اإلرهاب ،فقد نقلت مصادر متابعة
لما يجري من تغيير في مواقف السعودية ودول الغرب،
ت��ج��اه التسليم باستحالة ب��ع��ث ال����روح ف��ي ج��ث��ة الجيش
الح ّر واالئتالف المعارض ،عن بعض قيادات المعارضة
ال��س��وري��ة ف��ي ت��رك��ي��ا ،امتعاضها م��ن دع����وات السعودية
للتطبيع مع «جبهة النصرة» ،التي يبدو أنها لم تحظ بدعم
موشيه يعالون وزير الحرب «اإلسرائيلي» ،ومقابلها بتف ّهم
ودعوة لالنفتاح من النائب وليد جنبالط ،إال بعدما حسمت
السعودية م ّد الخيوط والخطوط مع فرع تنظيم «القاعدة»،
المس ّمى بـ»جبهة نصرة بالد الشام» .وهذا ما قالت المصادر
نفسها إنه شكل الطبق الرئيسي على المائدة السعودية ،لك ّل
من النائب سامي الجميّل ممثالً والده الرئيس السابق أمين
الج ّميل ومثله مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

بقي موضوع التمديد للمجلس النيابي طاغيا ً على االهتمامات
السياسية األخرى ،لجهة تأمين غطاء مسيحي له بعد اتضاح
موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الرافض له ،فضالً عن
التيار الوطني الحر وحزبي الكتائب و»القوات اللبنانية».
وعلمت «البناء» أن المعلومات التي كانت وردت إلى بيروت
من الرئيس سعد الحريري بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي في
روما األسبوع الماضي ،حول حلحلة مسألة التمديد ،تبين أنها في
غير محلها وقد بددها تصريح البطريرك بعد عودته إلى بيروت
أول من أمس .األمر الذي فرض واقعا ً جديدا ً واستدعى إجراء مزيد
من المشاورات في هذا الشأن ،وبالتالي فإن اإلخراج لم يكتمل بعد
وإن كان المرجح أن يتبلور وينجز األسبوع المقبل .وما أكد ذلك
هو استدعاء رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى السعودية
لتأمين غطاء مسيحي للتمديد ،خصوصا ً أن هناك خشية حقيقية
من أن يلجأ رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون إلى
اتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذه في التمديد األول.
لكن وبعد اللغط الذي أثاره بيان الرابية أول من أمس حول
التمديد ،أوضح أحد نواب التكتل ممن شاركوا في لقاء األربعاء
النيابي ،أن التكتل ضد التمديد ،لكن ما صدر حول التقدم بالطعن
ال يعبر عن موقف العماد عون الذي لم يتخذ قرارا ً بذلك بعد ،الفتا ً
إلى أن هذا الموضوع ال يزال يدرس من قبل الحقوقيين.
بدوره ،أكد أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان لـ«البناء»
موقف التكتل الذي صدر عنه الثالثاء ،قائالً« :نحن ال نمزح في
رفضنا التمديد ،وموقفنا ليس للمناورة ،وليس موقفا ً سياسيا ً
للمقايضة» .وأشار إلى «أن معارضة التمديد لن تكون شكلية،
وعلى كل الكتل النيابية تحمل مسؤولية قراراتها ،وأن كل
االحتماالت مفتوحة من عدم حضور جلسة التمديد ،إلى الطعن
وصوال ً إلى التحركات الديمقراطية».
وإذ أكد أنه ليس في الدستور مواد تمنع إج��راء االنتخابات
النيابية بسبب عدم إجراء االنتخابات الرئاسية ،لفت كنعان إلى
«أن االنتخابات النيابية محددة أصالً قبل الرئاسية» .ورأى «أن

هناك قرارا ً متخذا ً سلفا ً منذ التمديد األول ،بتمديد كل األزمات في
لبنان لحين انتهاء كل األزمات في المنطقة» .وشدد كنعان على
«أن تكتل التغيير واإلص�لاح يحاول كسر هذه الحلقة المفرغة
وتحرير االستحقاقات اللبنانية من اإلمالءات الخارجية ،إال أن
ما نطالب به من حلول يعتبرونه مستحيالً في حين يتم األخذ
بالحلول التي تطرح من القوى السياسية األخرى ألنها تناسب
المعطى اإلقليمي».
وكان جعجع عاد من السعودية بعد أن قابل فيها عددا ً من
المسؤولين.
كما التقى الرئيس الحريري ،فيما غادر إلى الرياض وزير العدل
أشرف ريفي.

تسييس الهبة اإليرانية

حكومياً ،يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم في السراي
الحكومية برئاسة الرئيس تمام سالم ،للبحث في جدول أعمال
مؤلف من  47بندا ً أبرزها تلزيم الهاتف وملف النفط .كما سيبحث
في ورقة العمل المتعلقة بالنازحين السوريين التي صدرت عن
اللجنة الوزارية ،فيما سيضع الرئيس سالم مجلس ال��وزراء في
أجواء المفاوضات الجارية إلطالق سراح العسكريين المختطفين.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن ملف النفايات أرجئ
إلى جلسة أخرى نتيجة الخالف الحاصل حوله ،كما أن موضوع
الهبة اإليرانية لتسليح الجيش اللبناني لن تحضر في الجلسة
بسبب عدم انتهاء قيادة الجيش من دراستها.
إال أن مصادر مطلعة على زيارة وزير الدفاع سمير مقبل إلى
طهران أشارت إلى «أن مقبل سيطرح موضوع الهبة على جلسة
مجلس الوزراء األسبوع المقبل» ،لكنها توقعت «أن يتم تسييس
الهبة في ظل االعتراضات عليها من فريق  14آذار والضغوط
التي يتعرض لها سالم وقيادة الجيش لعدم قبولها تحت ستار
العقوبات على إيران».
وأك��دت المصادر أن موقف مقبل خالل زيارته طهران «كان
ايجابيا ً وأن اإليرانيين لمسوا جدية في لقاءاته وتصريحاته التي
توحي بقبول الهبة ،إال أنهم يدركون أن حسم الموضوع يعود إلى
مجلس الوزراء مجتمعاً».
وبالتوازي ،أكدت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية مرضية
أفخم أن إيران تنتظر رد لبنان على الهبة إلرسالها إليه ،واصفة
زيارة مقبل طهران بـ«اإليجابية» .وهذا ما أكده الوزير مقبل الذي
أبدى حماسته للهبة .وأشار في حديث تلفزيوني ،إلى أن رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط نصحه بعدم الذهاب
إلى إيران ،مؤكدا ً أنه كوزير للدفاع كان مقتنعا ً بالذهاب من أجل
البحث في أي مساعدة ممكنة للجيش اللبناني.
وردا ً على سؤال ،أوضح أن لبنان لم يتلق أي تحذير رسمي
بعدم قبول الهبة من قبل أي جهة دولية ،الفتا ً إلى أن الفقرة
الخامسة من ق��رار العقوبات ترجمتها غير دقيقة .وأعلن أنه
سيطرح موضوع حصول إقليم كردستان العراق على السالح من
قبل إيران عند نقاش الملف مع ممثلي مجلس األمن الدولي ،في
حال موافقة مجلس الوزراء على الهبة عند عرضها عليه ،الفتا ً إلى
أن أي فريق يريد أن يرفضها عليه أن يقدم المبررات.

�سقط النظام ( ...تتمة �ص)1
وزير يشجع المسلّحين
على رفع الشروط

على خط آخر ،صعد أهالي العسكريين المخطوفين تحركهم
وقطعوا ط��رق الصيفي في وس��ط بيروت ما أدى إل��ى حدوث
إشكاالت في ما بينهم ومع المارة ،قبل أن يعيدوا فتح الطريق بعد
ساعة ،فيما المفاوضات لتحرير العسكريين تراوح مكانه بحسب
ما أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء».
وأشارت المصادر إلى أن تحريك المفاوضات ينتظر ما سيعود
به المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم من قطر .لكنها
لفتت إلى أن األمور ال تزال تدور في الحلقة المفرغة ،على رغم أن
االتصاالت كانت قائمة قبل زيارة ابراهيم قطر .وعزت المصادر
المراوحة إلى الصراع القطري –السعودي والذي ينعكس على
الحراك الحكومي في ما يتعلق بالمفاوضات مع المسلحين،
مضيفة إلى هذا السبب «ما يقوم به أحد الوزراء في تيار المستقبل
لرفع شروط «جبهة النصرة» بما يخص عملية التبادل» .وبحسب
المصادر فان هذا الوزير بعث برسائل إلى المسلحين ال تمانع بأن
يكون تحرير كل جندي في مقابل إطالق سراح عشرين موقوفا ً
ممن تطالب بهم «النصرة» من إرهابيين.

المشنوق يكرر مواقفه

إلى ذلك ،كرر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تمسكه
بمواقفه التي أطلقها في ذك��رى اغتيال الرئيس السابق لفرع
المعلومات اللواء وس��ام الحسن .وق��ال في حديث إلى محطة
«الجديد»« :كل ما أردت��ه من الخطاب تصويب الخطة األمنية
وسميت من أخذت عليهم التقصير في متابعتها وإنجاحها في
مناطق محددة من لبنان».
وأض��اف« :لم أقصر بموقفي من الوضع األمني على الحدود
ولم يتجرأ أحدهم بقول ما قلته في شأن الموقف على الحدود
أو في شأن األطراف التكفيرية الموجودة على الحدود ،أنا معني
بالحدود وبكل أرض لبنانية كما أنني معني بأمن كل اللبنانيين
وأمانهم» .ولفت إلى أن «الوضع األمني والسياسي في البلد
يحتمل التشاور حول مشاركة حزب الله في الدفاع عن الحدود
وأن يكون موضع نقاش وربما إجماع بين األطراف اللبنانية».

قاسم :اتهاماتهم وشتائمهم فقاقيع

في المقابل أكد األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم
أننا «تجاوزنا فخ التحريض بعدم الرد على المحرضين ،لتحويل
اتهاماتهم وشتائمهم فقاقيع من دون مضمون وال فائدة ،ونجحنا
مع القوى الوطنية الشريفة في أن نكون صفا ً واح��دا ً بوجه
التوطين والتقسيم واإلرهاب التكفيري».
وشدد بعد لقائه وفد «اللقاء الوطني» برئاسة رئيس حزب
االتحاد عبد الرحيم م��راد ،على أن «جهادنا في سورية حمى
لبنان وشعبه ومقاومته ،ومن يراقب األزمة الحالية في لبنان
بتعطيل كل شيء يجد المشكلة في استمرار مراهنات البعض
على االستفادة من مشاريع المحور األميركي واإلرهاب التكفيري
لتغيير المعادلة في لبنان والمنطقة».

�شتاينماير� :ضرورة دعم ( ...تتمة �ص)1
وتابع الرئيس التركي أن «عمليات من هذا النوع ال يجب
إجراؤها لذر الرماد في العيون ألن هناك أساليب أكثر فعالية
وعقالنية من ذلك» .وأضاف أنه ال يفهم «ما الذي يجعل لكوباني
هذه األهمية االستراتيجية في نظر األميركيين ،علما ً أنه لم يعد
يبقى أي مدني في المدينة».
وردا ً على س��ؤال في شأن خطة تسهل تركيا بموجبها مرور
مقاتلي البشمركة الكردية إلى كوباني للمساعدة في الدفاع عن
المدينة قال أردوغان إنه اقترح هذه الخطوة في اتصال هاتفي مع
الرئيس األميركي باراك أوباما مطلع األسبوع.
وق��ال« :أج��د صعوبة في فهم لماذا كوباني بهذه األهمية
بالنسبة لهم حيث ال يوجد فيها مدنيون بل مجرد نحو ألفي
مقاتل ...في البداية لم يقولوا نعم للبشمركة ثم قالوا نعم بصورة
جزئية وقلنا إننا سنساعد» .وأضاف أن المحادثات مستمرة بين
المسؤولين في شأن تفاصيل انتقال البشمركة عبر تركيا.
وقال صحافي تركي مقرب من الحكومة يوم أمس إن نحو 500

مقاتل يتوقع أن يعبروا الحدود إلى كوباني مطلع األسبوع المقبل.
يأتي ذلك في وقت أشارت معلومات عن دخول البيشمركة إلى
األراضي التركية بكامل معداتها وأسلحتها الثقيلة في طريقها إلى
المدينة ،وأكد نائب رئيس مقاطعة كوباني خالد بركل أنه لم يبلغ
رسميا ً بوصول دفعات البيشمركة إلى عين عرب.
ً
وقصفت طائرات الواليات المتحدة وحلفاؤها موقعا لتنظيم
«داعش» شرق عين عرب ،في حين تواصلت االشتباكات العنيفة
بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي «داعش» في المناطق
الشمالية الشرقية للمدينة.
وكانت اتسعت رقعة االشتباكات العنيفة في المدينة لتشمل
األحياء الجنوبية ،حيث قتل في المواجهات أكثر من عشرين
مسلحا ً من «داعش» بينهم ضابط سعودي كان برتبة رائد قبل
انضمامه للتنظيم ،فيما أعلنت وحدات الشعب الكردي مقتل ثالثة
من عناصرها في تلك المواجهات.
وفي سياق متصل ،شدد وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي

العبادي :ال ينبغي ( ...تتمة �ص)1
وأضاف :إن جمهورية إيران اإلسالمية وبمساعدة حكومة العراق وشعبه لن
تسمح للعصابات اإلرهابية بأن تعرض أمن العراق واستقالله ووحدة ترابه
للخطر.
وق��دم الريجاني خالل اللقاء التهاني بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
في العراق ،وأكد ضرورة تنمية التعاون الثنائي ،وقال :إن تشكيل الحكومة
الجديدة في العراق مؤشر على وعي ويقظة ساسة هذا البلد.
ورأى أن انتشار نشاطات العصابات اإلرهابية يشكل أهم قضايا المنطقة،
ولفت :في حين أن القوى الكبرى وحلفاءها اإلقليميين كانوا خالل السنوات
الماضية الداعم الرئيس للعصابات اإلرهابية ،فإن ادعاءهم الحالي بمحاربة
اإلرهاب ال أساس له من الصحة وال يمت إلى صدقية بصلة.
وأعرب الريجاني عن ارتياحه للوتيرة المتنامية للعالقات الودية الثنائية
في مختلف المجاالت وبخاصة التعاون االقتصادي ،وقال :إن إيران والعراق
يتمتعان بطاقات فريدة لتطوير التعاون الصناعي والتجاري ،وإن االستفادة
منها تساهم في تقدم ورفاهية الشعبين ،الفتا ً إلى أن االستفادة من القدرات
االقتصادية والصناعية والعلمية في إيران من شأنه أن يساعد في حل الكثير
من المشكالت االقتصادية في العراق.
من جانبه ،أعرب حيدر العبادي عن تقديره للدعم التي تبذله إيران الستقرار
العراق واستتباب األمن فيه .وقال :إن الدعم واإلسناد الذي قدمته إيران في
محاربة العصابات اإلرهابية وبخاصة في بداية األزمة الحالية ،كان مؤثرا ً جدا ً
وال مثيل له.
وصرح :إن سياسة الجمهورية اإلسالمية في إيران تركزت دوما ً على أساس
تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء االستقرار في العراق.
وأش��ار إلى التحالف الحالي ضد «داع��ش» ،وق��ال :إن أي إج��راء من قبل
التحالف ضد «داعش» ال ينبغي أن يعرض استقالل العراق وسيادته للخطر.

قد ت�سقط �أج�سادنا �أما نفو�سنا فقد فر�ضت حقيقتها على هذا الوجود
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومة
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صلّي على جثمانها أم��س األرب��ع��اء الموافق  2014/10/22في
ُ
مجدلبعنا.
تقبل التعازي في دار الطائفة الدرزية ـ بيروت يوم غ ٍد الجمعة الموافق
 2014/10/24من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة مساءً.
واليوم الخميس ويومي السبت واألحد بمنزلها في مجدلبعنا طريق
بدغان من الساعة الثانية عشرة حتى السابعة مساءً.

الآ�سفون
الحزب ال�سوري القومي االجتماعي،
�آل فيا�ض وعموم �أهالي مجدلبعنا
البقاء للأمة

على أن عين عرب منطقة سورية والدولة ستبقى تقدم الدعم
العسكري واللوجستي والذخائر والسالح للمدينة.
وقال الزعبي في مقابلة مع التلفزيون السوري إن عين عرب
«منذ اللحظة األولى لبدء المعركة هي منطقة سورية وكل أهلها
وشعبها سوريون بامتياز والدولة لم ولن تتوانى عن ممارسة
دورها» تجاه جميع المناطق.
وأوض��ح الزعبي« :بخصوص فيلم اليوتيوب عن سيطرة
اإلرهابيين على  3طائرات في مطار الجراح العسكري بحلب
فهناك  3طائرات قديمة جربها اإلرهابيون فقام الطيران العربي
السوري بالتحليق ف��ورا ً ودمر اثنتين منها على المدرج أثناء
هبوطهما والبحث جار عن الطائرة الثالثة» .وأضاف إن مكافحة
اإلرهاب في المنطقة وفي سورية بالذات ال يمكن أن تتم بمعزل
عن القيادة السورية ،موضحا ً أن عدم وجود سورية في التحالف
أو عدم التنسيق معها لن يغير على اإلطالق من موقفها القاضي
بأهمية مكافحة اإلرهاب.

ا�ست�شهاد فل�سطيني ( ...تتمة �ص)1
وقالت اإلذاع��ة «اإلسرائيلية» إن مروحية وسيارات
إس��ع��اف ق��ام��ت بنقل المصابين إل��ى المستشفيات
للمعالجة ،بينما هرعت ق��وات أمنية كبيرة إلى مكان
الحادث.
وذكر موقع «معاريف» أن رئيس أركان جيش العدو
بني غانتس يجري تقديرا ً للوضع ،فيما كتب المتحدث
باسم الجيش «اإلسرائيلي» على صفحة «الفايسبوك»
الخاصة به أن «إسرائيل» لن تتردد «بالرد على أي هجوم
ضد جنود الجيش ومواطنيها».
وفيما لم يتم اإلعالن حتى الساعة عن الجهة المنفذة
بشكل رسمي ذكر موقع «إسرائيل نيوز  »24أن جماعة
«أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن حادث إطالق

النار قرب الحدود المصرية».
وفي سياق آخر ،أطلق شرطي «إسرائيلي» النار على
رجل فلسطيني من القدس وقتله ،بادعاء أن األخير نفذ
عملية دهس على مسار سكة حديد القطار مساء أمس.
وكانت تقارير «إسرائيلية» قد أف��ادت ب��أن سيارة
صعدت إل��ى مسار سكة الحديد للقطار البلدي قرب
بلدة شعفاط في شمال القدس المحتلة وأص��اب عددا ً
من األشخاص الذين تواجدوا في المكان .وتحدث آخر
التقارير عن إصابة  9أشخاص جروح أحدهم حرجة.
وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» االلكتروني أن سائق
السيارة حاول الفرار من المكان وأن حارسا ً أطلق النار
عليه وأصابه.

هجوم م�سلح على البرلمان الكندي
ومقتل �أحد المهاجمين
أعلن التلفزيون الكندي العام «س��ي بي س��ي» أن
واح��دا ً على األقل من مطلقي النار صباح أمس داخل
البرلمان في أوتاوا وحوله ،قتل في تبادل إلطالق النار
مع الشرطة.
وقال مصدر أمني إن الشرطة تالحق شخصا ً وربما
ثالثة ،وإن أحدهم موجود «على األرجح» على سطح
مقر البرلمان في وسط العاصمة الفيديرالية أوتاوا.
ووسعت الشرطة الطوق األمني الذي فرضته حول
المبنى ،وطلبت من سكان المنطقة االبتعاد عن البرلمان
والبقاء في منازلهم.
وأف��اد شهود أنهم رأوا مسلحا ً يجري نحو مبنى

البرلمان بعد إطالق النار والشرطة تالحقه وتصرخ
«احتموا» .وأضاف انه سمع بعد ذلك « 15 ،10وربما
 20طلقة» ربما أطلقت من سالح رشاش.
وفرضت قوة كبيرة من الشرطة تساندها عربات
مدرعة طوقا ً أمنيا ً حول مبنى البرلمان ومكتب رئيس
ال���وزراء ستيفن هاربر ال��ذي تم إخراجه من المكان
«سالماً» ،كما قال مسؤول.
ووقع الحادث غداة قيام شاب بدهس جنديين قتل
أحدهما وأصيب اآلخر بجروح .وقتلت الشرطة الرجل
المسؤول عن الحادث الذي قالت الحكومة إنه «هجوم
إرهابي».

ال��ت��وازن��ات الطائفية ال��ت��ي ستتض ّمنها الصيغة
الجديدة ،وإال التسليم ب��أنّ النظام قد سقط وال
ألي صيغة تريد إحياء العظام وهي رميم،
حياة ّ
وأنّ الخجل يجب أن يعترينا من مج ّرد التفكير
بقبول الوصاية الخارجية ،للحفاظ على النظام
ال���ذي م��ات وش��ب��ع م��وت��ا ً وينتظر إع�ل�ان مراسم
الدفن.
ً
ً
إقليميا ودوليا ،يولد البحث عن نظام جديد ،أو
صيغة جديدة للنظام القديم ،في زم��ن الصعود
الروسي ،وتكريس مكانة إي��ران بصفتها الدولة
اإلقليمية العظمى ،ومساعي تركيا المتقدمة لوراثة
السعودية ،ووجود مقاومة لبنانية صارت رقما ً
صعبا ً في معادالت اإلقليم ،لتبدو الصيغة الجديدة
إلحياء النظام ،إن قيّض لها ال��والدة ،إع��ادة إنتاج
معدلة لزمن حكم المتصرفية ،ومجلس القناصل.
ال��ب��دي��ل ال��ع��ق�لان��ي ال��وط��ن��ي ،ه��و التسليم بأنّ
النظام قد سقط ،والتفكير ال��ج��ا ّد وال��ج��دّي ،بأنّ
اللبنانيين يملكون البديل وهو متاح بأيديهم ،نظام

يفصل بصورة نهائية بين الدين والدولة ،ويعتمد
نظاما ً مدنيا ً إلزاميا ً لألحوال الشخصية وال يترك
للمؤسسات الطائفية إال دورا ً اختيارياً ،رديفا ً
للنظام المدني ،ويضع منظومة تربوية خارج
نطاق هيمنة المرجعيات والمؤسسات الطائفية،
ويعتمد نظاما ً انتخابيا ً يقوم على النسبية ،ونظاما ً
رئاسيا ً ينتخب فيه الرئيس من الشعب مباشرة،
وي��ت��ق��اس��م ال��س��ل��ط��ات م���ع ال��ح��ك��وم��ة اآلت���ي���ة من
صناديق االقتراع على الطريقة الفرنسية.
مات النظام فلن تحيا الصيغة ولن تحييه ،ولن
تنفع م��ح��اوالت إحيائها أو تعديلها ،وسيكون
ال��ف��راغ ح��ت��ى ي��ول��د ،أح���د اث��ن��ي��ن ،إم���ا ل��ب��ن��ان شبه
فيديرالي تابع لمرجعية مجلس القناصل على
طريقة المتصرفية ،أو لبنان ال��م��دن��ي ب�لا لبس
وال استثناء ،والمعنى هنا يقصد بوضوح لبنان
العلماني ورفقا ً بالمصابين من رهاب الخوف من
كلمة لبنان العلماني ،نقول لبنان المدني ،مراعاة
لمرض يصيب النخب وأصحاب القرار.

لهذا يرف�ضون ت�سليح ( ...تتمة �ص)1
لقد س��ادت نظرية «القوة في الضعف» وعمل بها في
لبنان من أجل تبرير التقصير أو التخلف أو اإلحجام عن بناء
الجيش القوي خصوصا ً بعد أن أقامت الحركة الصهيونية
دولة على أرض اغتصبت من فلسطين وراحت تتطلع إلى
الجوار ومنه لبنان طامعة في األرض والثروة والوظيفة.
وعلى رغم تعاظم الخطر الصهيوني على لبنان ،وعلى
رغ��م وض��ع التهديد اإلسرائيلي للبنان موضع التنفيذ
باحتالل األرض وانتهاك السيادة وتعطيل االستفادة
من الثروة المائية ،على رغم كل ذلك لم تتراجع الطبقة
السياسية المتحكمة بلبنان عن خيارها «قوة لبنان في
ضعفه» ما أدى إلى إطالق «إسرائيل» استخفافا ً بلبنان
قولها الشهير أن «فرقة موسيقية عسكرية إسرائيلية تكفي
الحتالل لبنان» وتأكيدها بأن «لبنان سيكون ثاني دولة
عربية توقع اتفاقية سالم (استسالم) معها» ،قول وجد
تطبيقه الفعلي ع��ام  1982حيث ك��ان احتالل العاصمة
اللبنانية ،وفي عام  1983حيث كان توقيع اتفاقية اإلذعان
االستسالمي  -استسالم لبنان لـ«إسرائيل» ،وألن الجيش
اللبناني كان محاصرا ً بالقرار السياسي المترجم حرمانا ً
من السالح والقوة العمالنية فإنه لم يمنع االحتالل ولم يحل
دون اتفاقية االستسالم.
وفي رد فعل شعبي على عجز السلطة ،ورفضا ً من فئة
من الشعب لالحتالل ولإلذعان ،ظهرت المقاومة في لبنان
مقاومة تطورت إلى أن امتلكت السالح والتقنية والخبرة من
دون أن تكلف الخزينة قرشا ً واحداً ،مقاومة امتلكت من القوة
ما م ّكنها من إسقاط اتفاق االستسالم أوال ً ثم تحرير األرض
تدريجاً ،ثم إرساء «معادلة الردع مع إسرائيل» وتسفيه ما
كان العدو يعتقد به من ضعف لبنان ،ال بل جعلت الصورة
تنعكس وم ّكنت قائد المقاومة من وصف «إسرائيل» وعلى
بعد بضعة كيلومترات من حدود فلسطين المحتلة ،وصفها
بأنها أوهن من بيت العنكبوت وصف سلم به مسؤوليها ولو
بعد  14سنة من إطالقه.
لقد كسرت المقاومة القيد الغربي على لبنان الذي يمنعه
من امتالك القوة ،فناصبها الغرب االستعماري العداء
وشن الحرب عليها مستخدما ً في الداخل الفئة نفسها من
دعاة الضعف الذين ما زالوا هم عبر ورثتهم أو بدالئهم من
الطبقة ذاتها ليكونوا رأس الحربة ضد المقاومة ،فكانت
الحرب على المقاومة قاسية لم يوفر فيها سالح من مادي
ومواجهة في الميدان إلى إعالمي وحرب نفسية ،إلى مالي
وحصار وعقوبات ،إلى سياسي وقضائي ومحاكم جنائية،
لقد استعمل كل ذلك من أجل أن يجرد لبنان من قوته التي
امتلكها خالفا ً لقرار الغرب ...لكنهم فشلوا وكانت المقاومة
األقوى في المواجهة فاستمرت في الميدان واستمر تعقبها
من قبل رافضي القوة للبنان.
وفي سياق خداعهم ،س ّوق أعداء المقاومة لرفضهم بأنهم
يريدون الدولة وأطلقوا شعار العبور إلى الدولة ما جعل
البعض من حسني النية يظنون بصوابية مواقف هؤالء ،ولكن
كانت الفضيحة مدوية عند ما أطلق أعداء المقاومة أنفسهم
المواقف السلبية من الجيش اللبناني وعلى أكثر من صعيد،
فكانت مواقفهم تلك مناقضة كليا ً لطرحهم العبور إلى الدولة،
ألن السؤال البديهي هنا :هل من دولة من دون جيش؟ وهل من
استقرار وطمأنينة وأمن في دولة من دون جيش قوي؟
ويتابع أعداء منطق القوة للبنان استهدافهم للجيش ،وتتعدد
جبهات استهدافهم له ،ويتوزعون األدوار في ما بينهم بإشراف
السيد الخارجي الذي ال يريد جيشا ً قويا ً في لبنان كما ال يريد
مقاومة ،ألن في األمرين إزعاجا ً وضيقا ً إلسرائيل ولإلرهاب
ال��ذي اتخذته أميركا أداة استثمار رئيسي لتدمير المنطقة
تمهيدا ً لوضع اليد عليها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن
المصالح التي وضع المشروع الصهيوأميركي لتحقيقها.
إن الجيش اللبناني يتعرض اآلن من قبل «تيار المستقبل»
الممثل الحالي لمصالح الخارج في لبنان ،ألعتى موجة
استهداف وحصار متعدد العناوين والجبهات ،فهذا وزير
داخليتهم يشكك بمديرية المخابرات التي يشهد الخبراء
بحرفيتها ويقرون بقدراتها في إنجاح العمليات العسكرية
وتفكيك الخاليا اإلرهابية والخاليا «اإلسرائيلية» ،ولم
يكفه ذلك بل حرض بشكل غير مباشر على عدم االستجابة

الشعبية للمتطلبات األمنية ما يعقد عمل الجيش ويعرضه
للفشل في مهامه العمالنية ،وهذا نائب عكاري مستقبلي
ينافس زم�لاء ل��ه ف��ي التحريض على الجيش وال��دع��وة
الطائفية ضده التي استدرجت إطالق النار على العسكريين،
مواقف اتخذت بعد أن كانت كتلة المستقبل «أبدعت» في
مشروع سلسلة الرتب والرواتب في التضييق على رواتب
العسكريين.
لكن األدهى من كل ما تقدم هو الموقف من تسليح الجيش،
في ظ��رف عصيب يعلم فيه العاقل المتتبع كما الرجل
العادي البسيط بأن لبنان بات في عين عاصفة اإلرهاب
وأن انفجار القنبلة اإلرهابية على حدوده أو حتى في الداخل
أصبح مسألة وقت وظرف فقط ،في ظل هذا الخطر الداهم
يخرج تيار المستقبل بموقف فاجر معطل لتسليح الجيش
ما يحرمه من الذخيرة والسالح الالزم لمواجهة اإلرهابيين
وحماية لبنان.
لقد أره��ق اللبنانيون طيلة سنة كاملة ف��ي متابعة
موضوع هبة الثالثة مليارات السعودية لتسليح الجيش
ـ ثم كان إعالن آخر عن هبة مليار إضافي تبين أنه مليار
حاجب لألولى ولكن يبدو أن الثانية كاألولى قول بال فعل
لتبقى مخازن الجيش اللبناني تنتظر السالح الذي لن يأتي
كما يبدو ألن هذه الهبات لن تصرف بل هي وعود قاطعة
لطريق التسليح الجدي الذي ال تتحمله الخزينة التي نهبها
رافضو القوة الوطنية.
في ظل هذا الوضع المخيف والخطر ،يأتي عرض إيراني
واضح وفعال ،ألنه بكل بساطة يعرض تقديم هبة مجانية
تتضمن مبدئيا ً سالحا ً ناجعا ً في محاربة اإلرهاب وبفعالية،
ففيه السالح الموتر الخفيف والمتوسط والثقيل ،وفيه
السالح المنحني المتوسط وفيه الصواريخ المضادة للدروع
وللتحصينات و يه الذخائر المناسبة لألنفاق والخنادق ،أي
ببساطة انه تماما ً ما يلزم الجيش في حربه ضد اإلرهاب
مع استعداد إيراني لتقديم أسلحة أخ��رى فيها طائرات
الهليكوبتر وطائرات من دون طيار حاملة الصواريخ ،تسلم
إلى لبنان إذا قبل ومن دون أي شرط أو قيد .هبة تعطى من
دون عمولة ومن دون سمسرة بل هي هبة تحت شعار «من
مخزن إلى مخزن» من دون وسيط أو مصرف أو يد أو جيب.
كان منطقيا ً أن يتلقف لبنان هذه الهبة تلقف األرض
العطشى للماء ،لكن عرض  -الهبة التي تبينت جديتها
وفعاليتها أرع��ب رافضي التسليح فسارعوا إلى رفضها
متذرعين ب��ذرائ��ع واه��ي��ة ،والحقيقة هي أن الرفض هو
رفض للقوة وإصرار على ضعف الجيش ،ألن قوة الجيش
اللبناني المتكامل مع المقاومة تعطل االستثمار األميركي
في اإلرهاب ،وتؤلم «إسرائيل» التي تجرعت معادلة توازن
الردع مع لبنان ،بعد أن بلور لبنان معادلة الشعب والجيش
والمقاومة التي رجمتها أيضا ً فئة تابعي أميركا ذاتهم.
إن رفض الهبة العسكرية اإليرانية غير المشروطة هو
في الحقيقة رفض المتالك لبنان القوة التي تجعله قادرا ً
على حماية مصالحه بعيدا ً عن تحكم الغرب االستعماري
بها ،وإن الرافض الحقيقي للهبة هو هذا الغرب أما وظيفة
األتباع في الداخل فال تعدو تمثيل الغرب في رفضه ،فالغرب
بقيادة أميركية وتبعية فرنسية يرفض أن يخرج لبنان من
دائرة تحكمه الحاضرة ،فإذا كانوا عجزوا عن تغيير العقيدة
الوطنية للجيش على رغم سعيهم لعقد من الزمن لذلك فإنهم
يصرون على بقاء مفاتيح التسليح والتدريب بيدهم.
ومع هذا نرى أن الشعب اللبناني الذي اجترح مقاومة
كسرت قيودهم وأذه��ل��ت العالم ،مقاومة ج��اءت نتيجة
التضييق على الجيش في مواجهة إسرائيل ،وكما أن رفضهم
للتنسيق مع الجيش العربي السوري لم يمنع األخير من
القيام بما يلزم للدفاع عن لبنان وسورية ضد اإلرهاب ،فأننا
نرى أن عراقيلهم لن تحول دون الوصول إلى حل يحمى
به لبنان نفسه في مواجهة اإلرهاب الذي يطرق األبواب،
حل نرى انه لن يكون في مصلحة مانعي القوة عن الجيش
اللبناني الذين باتوا يخافون من وعي الشعب وقراره ولهذا
يستميتون اآلن من أجل التمديد لمجلس النواب حتى ال
يحتكموا للشعب ويفتضح أمرهم.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
إعالن
استدراج عروض أسعار
لتلزيم تقديم مفروشات
(كالسور معدني وخزائن حديدية)
لزوم بعض المعاهد
والمدارس الفنية الرسمية
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه ،2014/11/5
يجري الصندوق الداخلي في المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج
ع��روض أسعار لتلزيم تقديم مفروشات
(ك�لاس��ور م��ع��دن��ي وخ��زائ��ن ح��دي��دي��ة)
ل��زوم بعض المعاهد وال��م��دارس الفنية
الرسمية.
ت��ق��دم ال��ع��روض إل��ى قلم الصندوق
ال��داخ��ل��ي للتعليم المهني والتقني في
الدكوانة وفقا ً لدفتر ال��ش��روط الخاص
المعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
دوام آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد
إلجراء االستدراج ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 18 :تشرين األول 2014
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1803
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بنا ًء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه

بتاريخ  2014/10/17لتنفيذ مشروع
إنشاء أقنية ري في بلدة النهرية وبستان
الحرش ـ قضاء عكار.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/11/11
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 20 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1807
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بنا ًء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2014/10/17لتنفيذ مشروع
تأهيل أقنية ري في بلدة بقعاتة كنعان ـ
قضاء كسروان.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/11/13
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة

الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 20 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1810
إعالن بيع بالمعاملة 2014/374
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار الخميس في
 2014/11/6الساعة الثانية بعد الظهر
س��ي��ارة المنفذ عليه ربيع ري��اض مرعي
ماركة هيونداي  i10موديل  2012رقم
/416155/ب الخصوصية تحصيالً
ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ ال��ب��ن��ك اللبناني
السويسري ش.م.ل .وكيله المحامي مروان
الجميل البالغ  $/13854/عدا اللواحق
والمخمنة بمبلغ  $/6500/والمطروحة
بسعر  $/6000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/807.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

