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انتفا�ضة الده�س ( ...تتمة �ص)1

في المنطقة العيون بقيت شاخصة نحو
مسقط التي ب��دا وزي��ر خارجيتها سعيد
بن علوي متفائالً مساء أمس بأنّ ما أنجز
يمكن وص��ف��ه بحجر األس���اس لمسيرة
طويلة في العالقات الثنائية األميركية ـ
اإليرانية ،لكن فلسطين خطفت األضواء
توسعت االنتفاضة الفلسطينية،
بعدما
ّ
ً
التي يترجمها يوميا ،مواطنون ق ّرروا
مناوبتهم في حرب الدهس والطعن ،التي
تسقط ك�� ّل ي��وم ع��ددا ً من المستوطنين،
وب���دا أنّ ال��ق��ي��ادة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» عاجزة
عن التعايش وعن االحتواء كعجزها عن
التصدّي ،فخرج بنيامين نتنياهو يهدّد
مواطني األراضي المحتلة عام  48بالقول
«من ال يعجبه الوضع فليغادر.»...
ال��ه��س��ت��ي��ري��ا «اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» قابلتها
معلومات م��ن ال��داخ��ل الفلسطيني ،عن
تشكيل م��ج��م��وع��ات م��ن ال��ش��ب��ان الذين
يتوزعون على مناوبات الدهس والطعن،
وأنّ الظاهرة تتسع وتشمل العشرات،
ويتوقع أن تض ّم المئات خالل أيام ،كما
قالت مصادر ناشطين فلسطينيين شباب
لـ«البناء» ليالً.
ال��م��واج��ه��ة ال��م��ف��ت��وح��ة ف��ي فلسطين،
ستتكفل بصرف االهتمام «اإلسرائيلي»
عن مغامرات عبر الحدود ،أم ستجعل هذا
التطلع نحو التصعيد مع سورية ولبنان
مخرجا ً من المأزق؟ هذا ما تبدو الصورة
حوله ضبابية.
في سورية ،نجحت القيادة السورية،
في ظ ّل البطء في تقدم السياسة الدولية
ن���ح���و ال���ع���ق�ل�ان���ي���ة ،وص���ن���اع���ة منصات
االستقرار ،في احتواء مبادرة المبعوث
ال����دول����ي دي م���ي���س���ت���ورا ،وت��ط��وي��ره��ا
بالتشاور معه ،لتتض ّمن ربطا ً بين تجميد
النزاع في بعض أحياء حلب بالمصالحات
ون���ش���ر وح�����دات ال��ج��ي��ش ف���ي المناطق
المرشحة للتجميد م��ن ج��ه��ة ،وبإغالق
ت��ام ل��ل��ح��دود التركية م��ع س��وري��ة ،التي
ال تستخدم إال كمم ّر للسالح والذخائر
والمقاتلين من جهة أخرى.
تحت وطأة الهواجس ذاتها كان لبنان
يواصل بجيشه وأجهزته األمنية مالحقة
المجموعات اإلره��اب��ي��ة ،شماالً وبقاعاً،
بعد إلقاء القبض على القيادي في «الجيش
ال��ح��ر» العقيد ع��ب��دال��ل��ه ال��رف��اع��ي ،األمر

ال��ذي جعل ص��راخ «الجيش ال��ح��ر» يعلو
مطالبا ً الحكومة اللبنانية ب��اإلف��راج عنه
والمحافظة على سالمته .وح ّذرت قيادة
تجمع القلمون الغربي في «الجيش الحر»
في بيان من أنّ عدم اإلفراج عن الرفاعي
سيؤدّي إلى االنهيار األمني على الحدود
اللبنانية.

وتعليقا ً على البيان ،أكدت مصادر أمنية
لـ«البناء» «أن «الجيش الحر» ال يملك القوة
العسكرية التي تمكنه من تفجير األوض��اع
على ال��ح��دود اللبنانية ال��س��وري��ة ،فوجود
الجيش وحزب الله في جرود عرسال وبريتال
جعل إمكانية نجاح أي عملية عسكرية مهمة
صعبة» ،الفتة إلى «أن��ه يمكن أن يلجأ إلى
بعض العمليات المحدودة إال أنها ستبقى
تحت سقف الجيش والمقاومين».
واستبعدت المصادر إطالق سراح الرفاعي
«ال سيما أنه اعترف بقتاله في عرسال إلى
جانب المسلحين ضد الجيش ،وبالتالي فهو
ينتمي إلى تنظيم مسلح ومسؤول عن دماء
عدد من الشهداء العسكريين».
وأشارت المصادر إلى «أن عرسال البلدة ال
تزال خارج سيادة الدولة ،وهي بحكم المحتلة
من قبل المسلحين ،مؤكدة أن «استعادتها أمر
معقد وهي ال تزال تحتاج إلى قرار سياسي».
وف��ي موضوع غير بعيد ،أع��اد اإلرهابي
الفار من وجه العدالة شادي المولوي أحداث
طرابلس األخيرة وخلفياتها إل��ى الواجهة.
فبعد حسم الجيش الحرب العسكرية وفرار
المسلحين وقادتهم وعلى رأسهم المولوي
وأسامة منصور ،أعلن األول عبر «تويتر» ،أنه
سيصدر بيانا ً حول «من باع شباب السنة في
طرابلس ومن خذلهم وتآمر عليهم ومن سلم
أسلحتهم» ،قائالً« :انتظروا كشف الستار عن
عمائم الفجار».
وعلى صعيد أمني آخر ،أطلق مساء أمس
المخطوف أحمد خالد الحجيري ،الذي كان
خطف منذ ثالثة أسابيع على طريق رياق،
على خلفية احتجاز العسكريين ،وتسلمه
النائب جمال الجراح .فيما يبقى اثنان من
عائلة الحجيري لدى الخاطفين.

في قراءته األولى لكن القرار في شأنه يعود إلى
التكتل والعماد عون ،مشيرا ً إلى أن هناك ميالً
واضحا ً لتقديم هذا الطعن ،مع العلم أن هناك
رغبة في اإلفادة من مهلة الخمسة عشر يوما ً التي
هي مهلة تقديم الطعن إلى المجلس الدستوري،
لحسم هذا الموضوع نهائياً ،الفتا ً إلى أن «التكتل
ال يريد أن يكشف كل أوراقه منذ اآلن».
وعن مشاركة التكتل في اجتماع اللجنة
النيابية المكلفة درس قانون االنتخاب الجديد
في السابع عشر من الجاري ،أوضح المصدر
أن هذا الموقف سيكون مدار بحث في اجتماع
اليوم ،مشيرا ً إلى أنه «في حال قرر المشاركة
فإنها ستكون على أساس إعطاء موقف حاسم
وجازم للكتل لئال يصار إلى استهالك الوقت
كما حصل سابقاً» .وأضاف« :ال نريد أن نغطي
أحدا ً وال أن نبدأ بلجنة فرعية ثم لجان وهيئة
عامة ونعود مرة أخرى إلى اللجنة الفرعية.
نحن نشدد على تأمين المناصفة ون��رى أن
ال��م��ش��روع األرث��وذك��س��ي ه��و ال���ذي يؤمنها.
وسنسمع ما إذا كانت هناك صيغة أخرى
تؤمن ذلك ،إذا ما قررنا المشاركة في اجتماع
اللجنة».
من جهته ،أكد وزير العدل السابق شكيب
قرطباوي الذي يعد المراجعة ووزي��ر العمل
السابق سليم جريصاتي لـ«البناء» أن «هذه
المراجعة شبيهة بتلك التي قدمت من قبل
التيار الوطني الحر ضد التمديد السابق ،مع
إضافة بعض التعديالت الطفيفة لتتالءم مع
الظروف الراهنة».
وفي المقابل ،أكد حزب الكتائب المعترض
على التمديد أيضاً ،أنه «سيتعامل مع الوضع
الراهن بمسؤولية وطنية ،مع تأكيد مقاومته
التطبيع مع الشغور ،والتأقلم مع الفراغ».
ودع��ا إل��ى «اس��ت��رداد االستحقاق الرئاسي
م��ن المعطى اإلقليمي وال��دول��ي إل��ى المدى
الداخلي».

سيتخلى عن رئيس تكتل التغيير واإلصالح
ق��ب��ل  24م��ن ال��ش��ه��ر ال���ج���اري ،فالمرحلة
تقتضي ح����وارا ً سنيا ً – شيعيا ً سيطلقه
الرئيس التوافقي ،أكثر مما هي مرحلة تمثيل
للمسيحيين».
وإذ ش���ددت ال��م��ص��ادر على أن مصلحة
المسيحيين هي باالتفاق السني – الشيعي،
أك��دت أن «البحث ج��ار ع��ن ج��وائ��ز ترضية
للعماد عون مقابل سحب ترشيحه» ،غامزة
من تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل
روكز الذي تنتهي خدمته في نيسان المقبل
عن عمر يناهز  ،58قائدا ً للجيش ،قبل انتهاء
واليته .وفيما اعتبرت المصادر «أن جزءا ً من
التفاهم اإليراني – األميركي هو على لبنان
وسورية» ،رأت المصادر «أن الغرب سيتجه
في األي��ام المقبلة إل��ى الضغط على لبنان
النتخاب رئيس توافقي».
لكن في المقابل ،أكدت مصادر مقربة من 8
آذار لـ«البناء» أن «ال انتخابات رئاسية في
األفق ،وأن رئيس تكتل التغيير واإلصالح لن
يسهل العملية ،وسيضع فيتو على أي مرشح
تطرحه السعودية».
إلى ذلك ،تابع البطريرك الراعي انتقاداته
للمسؤولين فاعتبر في افتتاح الدورة الثامنة
لمجلس البطاركة واألس��اق��ف��ة الكاثوليك
في لبنان «أن المسؤولين يفتعلون الفراغ
في السدة الرئاسية ويمنعون االنتخابات
ويخالفون الدستور عبر االستيالء الفئوي
والمذهبي على المرافق العامة ...وال يمكن
ال��ق��ب��ول ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن م��م��ارس��ة العمل
السياسي والسلطة العامة» .واتهم «النواب
بخيانة مسؤولياتهم الوطنية بافتعال
الفراغ في سدة الرئاسة األولى لخدمة أهداف
ومآرب شخصية وفئوية ،داخلية وخارجية
وبنشر شريعة الغاب واستباحة الفلتان في
المؤسسات».

بري :إذا كان باستطاعة عون
الوصول إلى الرئاسة فنحن معه

حزب الله :االنقالب على
المقاومة انقالب على الطائف

في غضون ذل��ك ،وفيما تحدثت أوس��اط
ق��وى  14آذار وال سيما تيار المستقبل ،عن
إعادة تحريك موضوع االستحقاق الرئاسي،
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب
م��ا نقل عنه زواره لـ«البناء» أن «إذا كان
باستطاعة رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
الوصول إلى سدة الرئاسة فنحن معه اليوم
قبل الغد» ،الفتا ً إلى «جو تفاؤلي بقرب إجراء
االنتخابات الرئاسية» .وإذ رفض التعليق
على كالم البطريرك الماروني بشارة الراعي
الذي صدر عقب التمديد ،أكد بري أنه يحترم
مرجعية بكركي وسيدها.
وفي السياق نفسه ،تحدثت أوساط مطلعة
في  14آذار لـ«البناء» عن أن االنتخابات
الرئاسية «استوت» ،وزعمت «أن حزب الله

التمديد نافذ من اليوم
والطعن جاهز

سياسياً ،من المقرر أن يصدر قانون التمديد
للمجلس النيابي ليصبح نافذا ً اليوم وسط
أجواء من جس النبض للمرحلة المقبلة .كما
من المقرر أن يترأس رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون اليوم اجتماع
التكتل لدرس الموقف في ضوء هذا الموضوع،
خصوصا ً لجهة تقديم طعن بقانون التمديد.
وعشية هذا االجتماع قال مصدر نيابي بارز
في التكتل لـ«البناء» إن الطعن أصبح جاهزا ً

من «االن�شغال» ( ...تتمة �ص)1
وبين أن تتم «المشاغلة على الملف النووي»،
إذ أنها تدرك أكثر أنّ هذا الملف سوف يعطي
إلي���ران أوال ً وح��ل��ف��اءه��ا ث��ان��ي�ا ً دف��ع �ا ً هائالً
باتجاه تأمين مصالح وخدمات جليلة ألبناء
المنطقة.
لم تنتبه اإلدارة األميركية للقفزة التي
حققتها القيادة اإليرانية في طبيعة إدارة
الملف ذاته ،لجهة ربطه بعناوين أو تخليصه
من بعض العناوين ،حيث وضعت القيادة
اإليرانية استراتيجية استعمال لهذا الملف،
حيث ظ ّنت هذه اإلدارة أنها قادرة على التأثير
سلبا ً للمقايضة على الملف الهام الذي يعني
اإليرانيين كثيراً ،هنا بالذات كانت القيادة
اإليرانية قد جعلت من ملفها النووي فائض
ق ّوة في مواجهة مقايضات ال يمكن أن تصرف
«نووياً» ،وم ّكنت حلفاءها من امتالك جملة
وسائل جديدة ،في أكثر من رأس هام وموقع
مؤثر على الدفاع عن الذات ،بدال ً من رميهم أو
استعمالهم في مرحلة المواجهة على الملف
ذات��ه ،حيث أعطت ه��ؤالء الحلفاء إمكانية
التأثير ووفرت لهم إمكانية القدرة على الفعل

والمناورة ،وعلى المبادرة في أحيان كثيرة.
لقد كان الهجوم األميركي يعني أن تتخلى
القيادة اإليرانية عن ح��زب الله في لبنان،
وأن تتنازل ع��ن اصطفافها االستراتيجي
م��ع س��وري��ة ،وأن تتوقف ع��ن دع��م الحق
الفلسطيني ،وأن تسحب غطاءها السياسي
واإلنساني لجهة ثورة البحرين وثورة اليمن،
وأن تخلّص القيادة اإليرانية نفسها من أي
تواصل مع عُ ��م��ان ،وأن تنهي عالقاتها مع
شعب العراق ،وأن تتراجع عن تأثيرها على
مساحات مواجهة واستعصاءات أخرى ،مثل
أفغانستان وتركيا وباقي دول الخليج...
هذا مشهد واس��ع ومع ّقد كان مطلوبا ً من
القيادة اإليرانية أن تتراجع عنه وأن تنكمش
على ذاتها ،في ظ ّل إشغالها أميركيا ً بملفها
النووي ،غير أنّ واقع المعركة ومجرياتها على
األرض لم تدفع القيادة اإليرانية كي «تنشغل»
في ملفها النووي بمقدار ما كانت «تشاغل به»،
مع التركيز على رؤوس المواجهة التي أدركت
أ ّنها أضحت متعبة ج��دا ً بالنسبة ل�لإدارة
األميركية ،وهي الرؤوس التي ذكرناها أعاله،

على صعيد آخ��ر ،س��اوى ح��زب الله بين
االنقالب على المقاومة وعدم تطبيق الطائف.
واعتبر عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب
نواف الموسوي «أن وثيقة الوفاق الوطني
أي اتفاق الطائف كل متكامل ،فمن انقلب على
جزء منه متعلق بالمقاومة فقد انقلب على
اتفاق الطائف بكامله» .وقال« :لذلك فإن الذين
ينقلبون اليوم على المقاومة ليكن معلوما ً
لديهم أنهم يمارسون فعل انقالب على اتفاق
الطائف ،ألن هذه الوثيقة كل ال يتجزأ ،وقد
ج��رى ش��رح مضامينها وتفصيل بيانها في
البيان األول للحكومة األولى التي شكلت بعد
اتفاق الطائف وشاركت فيها القوى السياسية
اللبنانية جميعا ً ما عدانا والتيار الوطني
الحر».

خالد الع ّبود

وتشير المعلومات إلى أنّ الرفاعي كان يتنقل
دوري �ا ً بين القلمون والداخل اللبناني ،وذلك عبر
تسهيالت شبكات التهريب الناشطة هذه األيام في
البقاع الشمالي وجبال القلمون ،وكان يستعمل في
ك ّل مرة هوية لبنانية م��ز ّورة تؤ ّمنها له الشبكات
نفسها عبر خ��ب��راء ف��ي ت��زوي��ر األوراق الثبوتية
غالبيتهم من القصير السورية.
ويعتبر الرفاعي كنز معلومات بالنسبة إلى
مخابرات الجيش اللبناني للتع ّرف إلى خريطة
أسماء خاطفي الجنود اللبنانيين ،وعلى حركة
نقل الجنود المختطفين بين المواقع في الجبال.
وتشير المعطيات أيضا ً إلى أنّ الرجل يعرف هويات
اللبنانيين الذين يشاركون في شكل مباشر في خطف
جنود الجيش اللبناني ،أو في شكل غير مباشر ،عبر
تسهيل عملية انتقال العشرات من مسلحي القلمون
إلى لبنان وعبر تزويدهم بالوثائق الالزمة لمرورهم
أو عبر تأمين مستلزمات تسوية أوضاعهم وتأمين
السكن لهم.
يبقى القول إن الرفاعي ال يمثل قيمة رمزية جدية
للمسلحين ،وبالتالي فإنّ إمكانية مقايضته بالجنود
اللبنانيين غير مطروحة على الطاولة.

مقتل مجندة و�إ�صابة جنديين �آخرين لالحتالل
في عمليتين بطوليتين في الخليل وتل �أبيب
أقدم فلسطيني على طعن ثالثة
صهاينة بالقرب من مستوطنة في
الضفة الغربية ما أدى لمقتل مج ّندة
ف��ي جيش االح��ت�لال ،وذل���ك بعيد
ساعات على عملية مماثلة أصيب
بنتيجتها جندي صهيوني بجروح
خطرة في محطة القطار في تل أبيب
تبنتها حركة الجهاد اإلسالمي.
وأف��������ادت ش���رط���ة االح���ت�ل�ال
ع��ن «م��ق��ت��ل» فلسطيني ط��ع��ن 3
«إس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ف��ي مستوطنة
«غ���وش ع��ت��س��ي��ون» ،مشيرة إلى
مقتل «إسرائيلية» وإص��اب��ة أحد
المستوطنين بجروح خطرة.
وذكر إعالم العدو أن القتيلة في
عملية الطعن في الض ّفة الغربية
هي مج ّندة في جيش العدو وتبلغ

من العمر  25سنة.
وأوضح مصدر أن هجوم «غوش
عتسيون» وقع في منطقة معروفة
ب��ال��ت��واج��د ال��ع��س��ك��ري المكثف
لالحتالل وفي مكان حدوث عملية
خطف المستوطنين الثالثة الذين
عثر عليهم قتلى قرب الخليل قبل
أشهر.
وع��ل��م أن منفذ عملية «غ��وش
عتسيون» البطولية ه��و األسير
المحرر ماهر حمدي الهشلمون،
مشيرا ً إلى أنه استشهد برصاص
االحتالل إثر تنفيذه العملية.
وكان موقع «القناة الثانية» في
تلفزيون العدو تحدّث عن أن من ّفذ
عملية ت��ل أب��ي��ب ه��اج��م بعد ظهر
االثنين عددا ً من الركاب المتوقفين

السورية فاتحته بالمرتين ،وأخذت على عاتقها
األم����ر ،وت���م ه��ك��ذا ،ل��ك��ن ه��ل يستطيع ميشال
سليمان أن ي��ق��ول شيئا ً م��ش��اب��ه��اً ،ه��ل يجرؤ
ع��ل��ى وض���ع عينيه ف��ي ع��ي��ون أح���د ل��ي��ق��ول أنّ
رئاسته لم تكن نتيجة سعيه وتعهداته المتقابلة
ل�لأط��راف اللبنانيين؟ وإال فليضع عينيه في
عيون اللبنانيين ف��ي إط�لال��ة تلفزيونية يقدم
فيها روايته لدخوله قصر بعبدا بناء على اقتناع
الشعب اللبناني برؤيته الفلسفية ومؤلفاته أو
رواية ثالثة ال نعرفها وتتشوق عيوننا لرؤيته
يرويها.
يستطيع س��ل��ي��م��ان ش��ي��ئ��ا ً واح������داً ،وه���و أن
يقول لسورية والمقاومة ،لست الوحيد الذي
خ��دع��ك��م ،ف��أن��ا ورج���ب أردوغ�����ان وأم��ي��ر قطر
ورئ��ي��س وزرائ����ه فعلنا ال��ش��يء ن��ف��س��ه ،وقفنا
معكم في مرحلة الخديعة ،عندما كانت مهمتنا
تقتضي التقرب منكم ومن جمهوركم ،وعندما
حانت ساعة الطعن في الظهر وصدرت األوامر
فعلنا ذلك ولم يرف لنا جفن ،وال أقمنا حسابا ً
للود وال للوفاء وال للصداقة ،وها نحن نكمل
الهجوم من موقعنا في معسكرنا الذي ننتمي
إليه ،وال��ذي يستدعي مني أال أتقاعد كرئيس
س��اب��ق وأن أدع���ي أن��ن��ي أت��اب��ع رس��ال��ة وطنية،
وأن���ا أع��ل��م أن ال���ذي ي��دف��ع ب��دول��ة كالسعودية
لوضع ثالثة مليارات دوالر ،هي هبة للجيش
اللبناني ،في عهدتي ،بدالً من سلوكها الطريق
التقليدي للهبات ،هو موقعي في هذا المعسكر
والمهام التي يجب أن أؤدي��ه��ا ،وكذلك الطلب

من الفاتيكان لينظم حفل استقبال لتسليمي
وساما ً تقليديا ً يسلمه سفراء الفاتيكان عادة
م��ع ص���ورة ت��ذك��اري��ة ،ألن ال��م��ط��ل��وب صناعة
هالة مسيحية لم أنجح بالحصول عليها أثناء
رئاستي ألن من تبنيتهم كحلفاء وم��ا اتخذته
من م��واق��ف ،كانت ج��زءا ً من المناخات لقدوم
«داعش» و«النصرة» باسم «إعالن بعبدا» الكائن
العبقري العجيب ال��ه��ادف عمليا ً لجعل لبنان
منصة دعم لمن سميتهم ثوار الشعب السوري،
وفلسفت العالقات المميزة على هواي ألجلهم،
بينما «إعالن بعبدا» هو ما يصفه نائب الرئيس
األميركي جو بايدن ،بإحدى مساهمات حليفي
السعودية وتركيا بالحرب على سورية ،التي
ق��ال إنها كانت السبب في نمو اإلره���اب الذي
يحمل سكين التهجير بوجه المسيحيين.
يستطيع سليمان أن ي��ق��ول م��ا ي��ش��اء ،لكنه
ال يستطيع أن ي��ض��ع ع��ي��ون��ه ف��ي ع��ي��ون أحد،
ويستطيع أن ينال ترشيح م��ن يقفون وراءه
لمنصب رئ��ي��س مجلس ح��ك��م��اء ال��ع��ال��م ،لكنه
لن ينال قناعة شعبه أنه كان حكيما ً في إدارة
شؤون بلده.
سيكتب التاريخ أن المسؤولية هي فرصة
للسياسي لنيل احترام من عجز عن نيل ثقتهم
ونيل ثقة من عجز عن نيل قناعتهم وقناعة من
عجز عن نيل رضاهم ،وأن السياسي الفاشل
هو الذي يخرج من المسؤولية وقد خسر قناعة
وثقة واحترام الجميع ،ولم يبق له إال رضا آني
مصدره المستفيدون كبارا ً وصغاراً.

عطالة م�ؤ�س�سات ( ...تتمة �ص)1
لقد جاء التمديد والوضع السياسي العام في البلد
يثير النفور واالشمئزاز ،خصوصا ً بعد الذي سمعناه من
نائبين ممدد لهما ما يؤكد أنّ ثمة خلالً أخالقيا ً وثقافيا ً
يوازي الخلل السياسي ينتصب بصورة قاسية في وجه
اللبنانيين .نعم ،البلد موحش تتهاوى الحجارة عليه
من كل جانب وليس أمام اللبنانيين إال ممر ضيق يشرف
على األم��ل .وعلى كل ح��ال نحن ممتنون للجمعيات
األهلية على حركة االع��ت��راض التي قامت بها أم��ام
المجلس النيابي فمن خاللها أنّ حياة ما زالت تنبض
في عروق اللبنانيين التي وإن كانت محاولتها خجولة
ولكنها بالغة الداللة على المستقبل حيث ينبغي على كل
مواطن لبناني التنديد بالواقعين السياسي والدستوري
بعد ما وصل العبث إلى حد ال يجوز السكوت عليه،
وألن ما نراه جرائم تمزق أركان الوطن فتمنع عنه هواء
الحرية والسالم واالستقرار.
2
في فلسطين اليوم أخطار داهمة تلفح وجه األمة

�شبكات ( ...تتمة �ص)1

ففي ظ ّل «المشاغلة بالنووي» كانت القيادة
اإليرانية تركز على تقوية وقوة هذه الرؤوس!
االستعصاء اللبناني لجهة جملة استحقاقات
رئيسية واحدة من الرؤوس القوية ،والصمود
واالنتصار الغزاوي ثانية هامة من الرؤوس
القوية ،والتنسيق بين أنصار الله وحزب
المؤتمر واكتساح المشهد اليمني ثالثة مذهلة
في قائمة الرؤوس القوية ،والمشهد البحريني
ف��ي ث��ورت��ه ض��د اس��ت��ب��داد آل خليفة رابعة
هامة جداً ،والتقدم «العماني» للعب دور في
محادثات النووي خطوة هامة في قدرة وكفاءة
ومكانة رأس يعمل على خلخلة أو التعبير عن
مست «منظومة الجهل العربية»...
خلخلة ّ
إذن ...لقد نجحت ال��ق��ي��ادة اإلي��ران��ي��ة
ج� ّدا ً في إدارة الصراع على ملفها النووي،
وفي توفير الطاقة الكافية «للمشاغلة به»
ول��ي��س «االن��ش��غ��ال» ف��ي��ه ،وخلّصته من
إمكانيّة المقايضة عليه ،من خالل تقوية
رؤوس الصراع والمواجهة األخرى ،ودعمها
المناسب للدفاع عن مصالحها جيّداً!

أم����ام م��ح��ط��ة ال��ق��ط��ار مستخدما ً
ال��س�لاح األب��ي��ض .وعقب الحادث
ألقت سلطات االحتالل القبض على
شخص بتهمة تنفيذ العملية وقد
تبيّن أنه أصيب ونقل لتلقي العالج
في مستشفى ،حيث تشير التقديرات
األولية إلى أن المنفذ عمل وحيداً.
وعلم أن من ّفذ عملية «تل أبيب»
ال��ب��ط��ول��ي��ة ه��و الفلسطيني ن��ور
الدين أبو حاشية ذو الـ  18سنة،
وتبيّن أنه من سكان مخيّم عسكر
النابلسي.
وذك�������ر م����وق����ع «ي���دي���ع���وت
أحرونوت» أن التحقيقات األولية
بيّنت أن منفذ عملية الطعن في تل
أبيب هو شاب فلسطيني من نابلس
يسكن بصورة «غير قانونية» في

�أ�سئلة لعيون الرئي�س ( ...تتمة �ص)1

الخائرة الراكدة المشغولة بقتل ذاتها .مجرى األحداث
أكبر م��ن يوصف وم��ع ذل��ك ال ال��ع��رب وال المسلمين
يريدون التحرك وفعل شيء يوقف مسلسل اإلرهاب
اإلس��رائ��ي��ل��ي .م��ا يحصل م��ن تهديد للمقدسات في
فلسطين يؤكد مخططات الصهاينة في تهويد القدس
وط��رد أهلها منها .وكلمات التنديد ما ع��ادت تكفي،
والمواقف السياسية باتت بال فاعلية .ولم يعد يبق من
اإليمان سوى أن نراهن على حرارة الشعب الفلسطيني
وانتفاضته ومقاومته لالحتالل اإلس��رائ��ي��ل��ي بكل
الوسائل المتاحة.
إنّ الشعب الفلسطيني وخصوصا ً في الضفة الغربية
هو الرهان وهو األمل في تغيير قواعد الصراع ليس في
فلسطين فحسب وإنما في المنطقة كلها .مع المقاومين في
لبنان وفلسطين سيكون لنا مستقبل رائع وإال فعلى األمة
السالم.

الأ�سد :مبادرة ( ...تتمة �ص)1
ال���ص���ع���وب���ات وال����وص����ول إل��ى
االستقرار والسالم في سورية.
وبعد اللقاء ،توجه المبعوث
األممي إل��ى مدينة حمص ،حيث
التقى محافظها طالل البرازي كما
جال والوفد المرافق في المدينة
حيث زار كنيسة أم ال��زن��ار في
حمص القديمة ومسجد خالد بن
الوليد في الخالدية.
ويجتمع دى ميستورا (اليوم)
الثالثاء بعدد من ممثلي األحزاب
ال��م��ع��ارض��ة ف���ي دم���ش���ق .وم��ن
المنتظر أن يعقد في ختام زيارته
إل��ى دم��ش��ق ،وه��ي ال��ث��ان��ي��ة منذ
تعيينه خلفا ً لإلبراهيمي ،مؤتمرا ً
صحافيا ً ي��ع��رض خ�لال��ه نتائج
محادثاته.
م��ي��دان��ي �اً ،اس��ت��ه��دف الجيش
ال��س��وري ت��ح��رك��ات المسلحين

وت��ح��ص��ي��ن��ات��ه��م ف���ي ال��ل��ط��ام��ن��ة
وال��ق��س��ط��ل ال��وس��ط��ان��ي وش��رق
ع��ق��ي��رب��ات وس��وح��ا وت���ل سلمة
بريف ح��م��اة ،كما دم��ر معسكرا ً
لإلرهابيين في خان السبل وعدة
مواقع لهم في معر دبسة وخان
ش��ي��خ��ون وال��ت��م��ان��ع��ة والهبيط
بريف إدلب.
وفي أرياف حمص ،دمر الجيش
ال��س��وري موقعا ً لتنظيم «جبهة
ال��ن��ص��رة» اإلره���اب���ي و 4آل��ي��ات
م����زودة ب��رش��اش��ات بالعامرية
ومستودعا ً للذخيرة في دير فول
وقتل العديد من المسلحين ،كما
دمر عدة آليات لهم في محيط حقل
شاعر وجزل وفي الطيبة والمجبل
وال��ك��دي��ر وال��ق��ب��اب وج��ب��اب حمد
ومقلع المشيرفة والقبلية.
إلى ذلك قتلت وحدة من الجيش

جولة تا�سعة ( ...تتمة �ص)1

تل أبيب ،وأنه قام بطعن الجندي
بعدما حاول االستيالء على سالحه
ولم ينجح.
وع ّقب وزير االقتصاد الصهيوني
وزع��ي��م ح��زب «ال��ب��ي��ت ال��ي��ه��ودي»
اليميني المتطرف نفتالي بينت على
عملية الطعن في تل أبيب ،واصفا ً
إياها بـ«العمل الخطير ال��ذي يدل
على بطالن التص ّور القاضي بحماية
األشخاص في ش��وارع «إسرائيل»
بوسائل مثل المكعبات اإلسمنتية».
ورأى ب��ي��ن��ت «ض�����رورة إي���داع
جميع العناصر المح ِّرضة على
العنف أو التي تمارس الشغب في
السجن» .وحمل بشدة على رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
قائالً إنه «بات «إرهابيا ً على رغم
ارتدائه البدلة ويجب معاملته بنا ًء
على هذه القاعدة».
ودعت عضو «الكنيست» ميري
ري��غ��ف رئ��ي��س ال����وزراء بنيامين
نتنياهو إل��ى التعامل شخصيا ً
مع ما أسمته بـ«االرهاب» ،وقالت
انه «يتوجب على الحكومة اتخاذ
ق��رارات بالنسبة ل�لإج��راءات التي
ستتخذ إلع���ادة األم���ن الشخصي
لسكان إسرائيل».
وت��أت��ي عملية ط��ع��ن الجندي
«اإلسرائيلي» بعد عمليتي دهس
لمستوطنين شهدتهما ال��ق��دس
المحتلة األس��ب��وع ال��م��اض��ي أدت��ا
إلى مقتل جندي من حرس الحدود
وج���رح  17إس��رائ��ي��ل��ي �ا ً آخ��ري��ن،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ح��اول��ة اغتيال
ال��ح��اخ��ام المتطرف ي��ه��ودا غليك
ال��م��ع��روف بتنظيمه االقتحامات
المتكررة للمسجد األقصى.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ال��س��وري ع����ددا ً م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن
ب��ال��ق��رب م���ن ال��م��رك��ز ال��ث��ق��اف��ي
بالرستن وف��ي قرية السلطانية
بريف حمص الشرقي ،فيما دمرت
وحدة أخرى موقعا ً للمسلحين في
حوش الظواهرة ،في حين قضت
وح���دة أخ���رى م��ن ال��ج��ي��ش على
العديد من اإلرهابيين في كفرالها
وتلدو بريف حمص.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن بلدية كفرسلوان عن إعادة إجراء
م��زاي��دة بطريقة الظرف المختوم لتلزيم
استثمار ك��روز الصنوبر ضمن مشاعات
البلدية لموسم  2014وذل���ك ف��ي تمام
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من نهار االثنين
الموافق  2014/12/1في مركز البلدية.
يمكن االطالع على دفتر الشروط العائد
لهذا التلزيم في مركز البلدية طيلة أوقات
الدوام الرسمي.
كفرسلوان في 2014/11/3
محافظ جبل لبنان
القائم بأعمال بلدية كفرسلوان
فؤاد أحمد فليفل
التكليف 1957
اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تغيير اسم صيدلية
ب��ن��اء للطلب ت��اري��خ 2014/11/7
ت��ق��رر تعديل اس��م الصيدلية المعروفة
باسم صيدلة فارما ميا Pharma Mia
المسجلة تحت رق��م 2014/4004941
لتصبح صيدلية بيت شاما Pharmacy
Beit Chama
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

وفي السياق ،نقلت وسائل إعالم يابانية عن مصدر
دبلوماسي إيراني قوله أن لقاء مسقط أسفر عن «تقدم
طفيف» ،مشيرا ً إل��ى إن الخالفات بين طهران وال��دول
الوسيطة الست في شأن الملف اإليراني النووي ال تزال
عالقة ،واصفا ً المحادثات الجارية بـ«الصعبة».
ولم تصدر أي تصريحات عن األط��راف المتفاوضة،
واختتم االجتماع الذي استمر ألكثر من خمسة ساعات من
دون اإلعالن عن أي نتائج ومن دون عقد مؤتمر صحافي،
حيث يسعى المفاوضون للتوصل إلى االتفاق الشامل قبل
انتهاء المهلة النهائية المقررة في  24من الشهر الجاري،
ومن المقرر أن تعقد (اليوم) الثالثاء الجولة التاسعة
للمفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية.
وكانت جولة المفاوضات الثالثية قد استؤنفت في
يومها الثاني في شأن الملف النووي اإليراني في العاصمة
العمانية مسقط ،حيث بدأ االجتماع صباح أمس وضم
ظريف وكيري وآشتون.
وكان اليوم األول من المحادثات انتهى مساء األحد من
دون أي تعليق من األطراف المشاركين.
وكانت جولة رابعة ب��دأت مساء أمس بعد أن كانت

شهدت فترة ما قبل الظهر جولة ثالثة ،في ظل استمرار
األج��واء اإليجابية على رغم عدم حصول أي تسريبات
حيث يبدو أن األطراف الثالثة اتفقوا على إجراء المحادثات
وسط سرية تامة خوفا ً من أن تكون ألي معلومة مسربة
انعكاسات بما يضع عراقيل أمام أي تسوية محتملة.
وك��ان وزي��ر الخارجية العماني يوسف ب��ن علوي
أبدى تفاؤال ً كبيرا ً في نجاح سير المحادثات النووية
بين إيران والمجموعة الدولية ،وأكد لوسائل اإلعالم أن
األطراف وصلت في مفاوضات األمس إلى نقطة متقدمة
جداً ،معتقدا ً أنه من الصعب التراجع عنها وذلك إلصرار
األط���راف على التوصل إل��ى اتفاق وه��ي الرغبة التي
لمسناها منهم.
وأشار بن علوي ،إلى «أن هذه المفاوضات ال عالقة لها
باألحداث األخرى في المنطقة وليست مرتبطة بها ،ألنها
مستجدة ،وما تدور حوله المفاوضات ذو أهمية بالغة
كونه ملفا ً دوليا ً عالمياً» ،معتبرا ً «أنه من الصواب إنجاز
هذا الملف أوالً ،لذلك ال يصح البحث في الملفات المستجدة
األخرى في المنطقة والتي ترتبط بأطراف أخرى كثيرة
ولها مصالح».

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة
بموجب محضر تاريخ 2014/11/7
ت��ق��رر ت��ع��دي��ل االس���م ال��ت��ج��اري للشركة
المعروفة باسم« :شركة Chocobon
ش��رك��ة وس���ام ت��وف��ي��ق م��ري��ده وش��رك��اه
(توصية بسيطة)»
المسجلة تحت رقم 2014/4004976
البقاع ليُصبح:
«ش��رك��ة  Chocobon Ellaشركة
وس��ام توفيق مريده وش��رك��اه (توصية
بسيطة)».
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

مفقود
ف��ق��دت محفظة شخصية بداخلها
إقامة سنوية ومبلغ مالي للسيد مرتضى
الساعدي ،من يجدها الرجاء االتصال على
الرقم 71142843

