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اليوم الحا�سم في فيينا( ...تتمة �ص)1

بري :التوازن والغموض الب ّناء

وكان النائب آالن عون نقل إلى رئيس المجلس النيابي
نبيه بري الذي ترأس أولى اجتماعات اللجنة النيابية
المكلفة درس قوانين االنتخاب ،رسالة خطية من العماد
عون تضمنت طلبا ً لعقد جلسة لتفسير المادة  24من
الدستور الخاصة بالمناصفة ،معتبرا ً أنها تشكل مدخالً
ألي قانون انتخابي.
وأك��دت مصادر تكتل التغيير واإلص�لاح لـ«البناء»
أن السقف الفعلي والحقيقي إلق��رار قانون انتخاب هو
تفسير الدستور ،الفتة إلى «أن مشاركتنا في اجتماعات
اللجنة ليست لتمرير الوقت والنقاش البيزنطي ،فنحن لن
نشارك إلى ما شاء الله ،نريد جوابا ً من القوى السياسية
على تفسير المادة  24من الدستور».
وأك��د ب��ري خ�لال اجتماع اللجنة ض���رورة انطالق
النقاشات من مبدأ التوازن السياسي والغموض الب ّناء
والتمثيل الصحيح والنسبية.
وم��ن المقرر أن يترأس النائب روبير غانم اجتماع
اللجنة الخميس المقبل للبحث في الطرح المقدم من
عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي القائم على
المناصفة ،أي انتخاب  64نائبا ً بالقانون األكثري على
أساس األقضية ،و 64نائبا ً بالقانون النسبي على أساس
المحافظات .ولم تعول مصادر نيابية على اجتماع اللجنة
وأكدت لـ«البناء» «أن مصير هذه االجتماعات سيكون
كسابقاتها» ،الفتة إلى «أن الجلسة العامة التي تحدث
عنها الرئيس بري بعد انتهاء مهلة الشهر للتصويت على
اقتراحات ومشاريع القوانين ،لن تعقد في ظل الشغور
الرئاسي».

وتساءل في الوقت عينه« :عن أية أحكام يتحدثون ومن
هم األشخاص»؟
وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أن المجموعات المسلحة
ال تزال مستمرة في عملية ابتزاز الحكومة اللبنانية ،وأنه
بعد نجاحها في تأمين المؤن من عرسال ،خطت خطوة
جديدة بالتدخل في عمل القضاء اللبناني من خالل طلبها
إطالق سراح اإلرهابيين الصادرة بحقهم أحكام تصل
إلى اإلع��دام» .وغمزت المصادر من قناة «مواقف بعض
ال��وزراء الداعمة لإلرهابيين من خالل مطالبتها بإلغاء
المجلس العدلي والمحكمة العسكرية».

الحوار بين حزب الله
و«المستقبل» قريب

سياسياً ،ال ي��زال موضوع ال��ح��وار بين ح��زب الله
وتيار المستقبل محور تجاذب داخل التيار ،فيما أشارت
مصادر تعمل على خط االتصاالت بين حزب الله وتيار
المستقبل ،إلى أن الحوار سيبدأ قريباً ،مؤكدة أن حزب
الله على استعداد للحوار مع التيار في الشؤون الداخلية
المتعلقة باالنتخابات الرئاسية وقانون االنتخابات
والحكومة ،أما سالح المقاومة والتدخل في سورية فهما

�إفادتي في وجه ( ...تتمة �ص)1

خارج أي بحث.
ونقلت المصادر عن أوس��اط «المستقبل» أن هناك
موقفين من الحوار مع حزب الله ،موقف يعبر عنه الرئيس
سعد الحريري الذي أبدى انفتاحا ً للحوار ،واآلخر يعبر
عنه الرئيس فؤاد السنيورة الذي ال يزال يضع العراقيل
أم��ام الحوار من خ�لال بعض الشروط وأب��رزه��ا تخلي
الحزب عن ترشيح رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
وفي المقابل ،أكدت مصادر حزب الله لـ«البناء» أن
االنتخابات الرئاسية ال تزال بعيدة ،وأن ما يحكى عن
م��ب��ادرات حيوية النتخاب رئيس للجمهورية ليست
جدية ،الفتة إل��ى «أن موقف الحزب من االنتخابات
الرئاسية واض���ح وه��و متمسك ب��ع��ون مرشحا ً إلى
الرئاسة.
من جهتها ،أكدت مصادر قواتية لـ«البناء» أن رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ال يضع فيتو على
ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية إلى
رئاسة الجمهورية ،مشيرة إلى أن هذا الموقف ظهر في
كالم جعجع األخير .وشددت المصادر على «أننا ال نتكلم
علنا ً عن ذلك ،لكي ال يبدو أن القوات تدعم فرنجية نكاية
بعون».

تحرك أهالي العسكريين المخطوفين

وك��ان الفتا ً أم��س تحريك تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
السريع أهالي العسكريين المخطوفين.
فبعد اتصال هاتفي تلقته عائلة أح��د العسكريين
المخطوفين من «داعش» أعلن فيه المتحدث أن التنظيم
سيعدم المخطوفين لديه ،في حال لم يتم التراجع عن
أح��ك��ام ب��اإلع��دام ص��درت ي��وم الجمعة الماضي بحق
متهمين ينتمون إليه باعتداءات على الجيش والدولة،
صعّ د األهالي تحركهم فقطعوا طريقي ري��اض الصلح
والصيفي بإطارات مشتعلة وكذلك طرق القلمون في
الشمال .ولم يعيدوا فتح هذه الطرق إال بعد أن أبلغهم
وزير الصحة وائل أبو فاعور أن «داعش» جمد قراره بقتل
المخطوفين بضعة أيام.
وفي الموازاة ،أعلن وزير العدل أشرف ريفي أن أحكام
اإلعدام مخفضة إلى السجن المؤبد.
ومن جهته ،اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق ،بعد
ترؤسه مجلس األم��ن الفرعي في الجنوب في سرايا
صيدا ،أن��ه «لسوء الحظ الخاطفون يتحكمون بقرار
األهالي» ،مشيرا ً إلى أن «كالم الخاطفين غير جدي ومن
باب التهويل» .وقال« :ال نستطيع أن نلوم األهالي على
تصرفهم».
وأكد أن «السلطة السياسية ال تستطيع أن تخفف من
أحكام بعض المسجونين ألن هذا األمر يتعلق بالقضاء».

الداخلية الم�صرية ( ...تتمة �ص)1
وأض����اف« :ال��ع��دو الحقيقي ال��داع��م لتلك
المجموعات اإلرهابية المرتزقة سيعلن عن نفسه
قريباً ،مشيرا ًَ إلى أن «اإلج��راءات التي اتخذتها
الدولة على الحدود الشرقية بسيناء ،أفقدت
اإلره���اب وم��ن يدعمه ال��ص��واب ،بخاصة بعد
استجابة أهالي رفح إلخالء الشريط الحدودي
الذي ساهم في تضييق الخناق على العناصر
التكفيرية واإلره��اب��ي��ة ،واضطرهم إل��ى القيام
بإجراءات انفعالية ستؤدى حتما ً للقضاء عليهم
قريباً» .وتابع« :توقعنا تزايد التحديات كرد فعل

لتلك اإلجراءات والنجاحات ،سواء على الصعيد
الداخلي ،أو الصعيد الدولي».
ويوم  24تشرين األول الماضي ،شنّ اإلرهابيون
هجوما ً استهدف نقطة عسكرية ،بمحافظة شمال
سيناء (شمال شرق) ،أسفر عن سقوط  31قتيالً،
و 30جريحاً ،وفق حصيلة رسمية ،األمر الذي أعلن
على إثره الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي،
فرض حالة طوارئ لمدة  3أشهر مرفوقة بحظر
تجوال ط��وال ساعات الليل ،بمناطق في شمال
سيناء (شمال شرقي البالد).

من «تجميد ال�صراع» ( ...تتمة �ص)1

كما أعلن الجيش ال��م��ص��ري ،منتصف ليل
األربعاء  -الخميس الماضي ،فقدان  8عسكريين،
وإص��اب��ة  5آخ��ري��ن ،في «هجوم إره��اب��ي» ،هو
األول من نوعه ،ويستهدف وحدات بحرية تابعة
للجيش ،قبالة سواحل دمياط (دلتا النيل/
شمال) ،بعد تدمير  4ق��وارب من المجموعات
المسلحة بما فيهم م��ن عناصر إرهابية (لم
يحدد عددهم) ،والقبض على  32فردا ً (لم يحدد
هويتهم) ،يجرى التحقيق معهم من قبل الجهات
األمنية المعنية.

�أمر عمليات «�إ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)1
ويؤكد سياق ه��ذه المعلومات أن األم��ور تتجه
حاليا ً نحو تطورات خطرة في تلك المنطقة ،علما ً أن
كل هذا السيناريو الماضي والمقبل لألحداث تقف
وراءه «إسرائيل» ،وهو يرمي إلى إحداث مجازر ضد
دروز المقلب السوري الشرقي من جبل الشيخ بهدف
دفعهم للهجرة باتجاه الجوالن وتحديدا ً بلدة مجدل
شمس.

تفاصيل السيناريو

وفي تفاصيل هذه المعلومات أن تنسيقا ً قائما ً منذ
فترة بين االستخبارات «اإلسرائيلية» ومواقع «جبهة
النصرة» في محافظة القنيطرة وامتدادا ً حتى منطقة
بيت جن التي تسلل إليها مؤخرا ً عناصر «النصرة»،
على رغم أنهم ال يزالون في أغلب األحيان يعملون
تحت ستار «الجيش السوري الحر».
وتجلى ه��ذا التنسيق أكثر ما تجلى في واقعة
أساسية تمثلت بقيام «إسرائيل» بالسماح لـ«جبهة
النصرة» بالتمدد إلى منطقة عمل «األن��دوف» على
الجانب السوري من حدود الجوالن المحتل.
وقامت «إسرائيل» تحت ذريعة أنه يجب على
المجتمع الدولي التعاطي مع قوى األمر الواقع في
بمساع خلف الكواليس نجحت
منطقة القنيطرة،
ٍ
في تعريب ص��دور ق��رار داخلي في األم��م المتحدة
قضى بنقل عناصر «األندوف» من الجانب السوري
وتجميعها في الجانب «اإلسرائيلي» من الحدود

السورية  -الفلسطينية المحتلة.
ك��ان��ت ه���ذه ال��خ��ط��وة ب��ح��س��ب م��ت��اب��ع��ي��ن هي
فاتحة توفير الغطاء الدولي لبدء تنفيذ المؤامرة
«اإلسرائيلية» ضد منطقة القنيطرة وبيت جن وصوال ً
إلى أط��راف المقلب الشرقي السوري لجبل الشيخ
المالصق للحدود اللبنانية.
وعمليا ً أصبحت هذه المنطقة السورية الحدودية
(والمعتبرة منطقة فض اشتباك بموجب وقف إطالق
النار بعد حرب عام  ،)1973بأكملها خارج أي تغطية
قانونية دولية بعد انسحاب «األندوف» منها ،وعليه
فإن «إسرائيل» تقوم بإدارتها عبر أداة «النصرة»
ومجموعات أخ���رى وذل���ك ضمن مخطط وضعته
لالستثمار باألزمة السورية.
وتالحظ هذه المصادر أن «إسرائيل» ترغب أيضا ً
بنقل أح��داث طائفية في المقلب السوري من جبل
الشيخ إلى المنطقة اللبنانية المقابلة لها .وتلفت هذه
المصادر إلى أن هذه المنطقة هي أيضا ً خارج إطار
القرار  .1701وكانت مرجعية سياسية لبنانية نبهت
إلى أن «إسرائيل» قد تكون أخذت في حسبانها عندما
خططت لتعميم الفتنة الطائفية على ضفتي المنطقة
اللبنانية والسورية من جبل الشيخ أن كلتيهما
تمتازان قانونيا ً بأنهما خارج أي وضعية قانونية
دولية ،لذلك قررت أن تشملهما بنار الفتنة.
وبحسب معلومات هذه المصادر فإن «إسرائيل»
اقتربت من بدء تنفيذ خطتها في منطقة القنيطرة -

حياتي هي الم�سيح والموت ربح لي
�أذكرني يا رب متى �أتيت في ملكوتك

حفيده :األب شربل فيّاض الكبوشي
ابن أخته :األب عبدالله النفيلي الكبوشي
أبناؤه :ميشال وزوجته راغدة بشعالني وعائلتهما
ميالد وزوجته ناديا النفيلي وعائلتهما
ديب وزوجته رنده بشعالني وعائلتهما
بركات وزوجته برناديت بورعد وعائلتهما
بناته :فريدة
فاديا
أشقاؤه :الياس فيّاض وعائلته
أوالد المرحوم عبده فيّاض -جان ،ساسين ،جوزف ،وعائالتهم
بطرس فيّاض
شقيقاته :أوالد المرحومة جوليا زوجة المرحوم جبرايل النفيلي وعائالتهم
المرحومة ميليا زوجة جريس سعيد وأوالده وعائالتهم
المرحومة تيريز زوجة فوزي معوّض وأوالده وعائالتهم
وردية زوجة السيد مخايل جبرايل وعائلتهما
وعموم عائالت :فيّاض ،النفيلي ،بركات ،األشقر ،شديد ،بشعالني ،بورعد ،أبو سليمان،
غرفين ،سعيد ،معوّض ،جبرايل ،خياط ،جلخ ،أنطون ،رزق ،دوس ،شيحان ،صليبا،
األسمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن واألسى فقيدهم
الغالي المأسوف عليه المرحوم

�سليم مخايل ف ّيا�ض

زوجته المرحومة إميلي النفيلي

المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه  15تشرين الثاني  2014مزودا ً
باألسرار المقدسة .احتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر األحد 16
تشرين الثاني  2014في كنيسة مار يوسف – المطيلب.
لكم من بعده طول البقاء
يستمر تقبّل التعازي اليوم الثالثاء  18تشرين الثاني  2014في صالون كنيسة مار
يوسف – المطيلب .ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة

أن يصوغوه له بعناية االنتماء إليه ،ففي ذلك االجتماع
الشهير للكتلة النيابية ،قال الحريري للنواب سنذهب
غ��دا ً ونصوت مع التمديد للرئيس لحود ،وأن��ا اقترحت
القانون في مجلس ال��وزراء ،ولما خرج بين النواب من
يطلب السماح له بعدم التصويت ،أج��اب فقط النائبان
غطاس خ��وري وغ��ازي العريضي مسموح لهما بذلك،
ف��غ��ط��اس أن���ا س��ان��دت��ه ك��م��رش��ح رئ���اس���ي ،وم��ن��ط��ق��ي أال
أطلب منه التصويت مع التمديد ،ورتبنا له موعدا ً مع
الرئيس األسد على هذا األساس والتفت نحوي متبسماً،
والعريضي عضو مشترك في كتلتنا وكتلة النائب وليد
جنبالط ،وله الحق بالتصويت ضد ،أما الباقي فلن أقبل
منه اجتهاداً ،ألن رفيق الحريري ال يخادع ،وأنا لم ألتزم
ألحد بتصويت كامل أعضاء كتلتي ،لكنني إما أن أقرر
السير فنذهب جميعا ً أو أرف��ض فنرفض جميعاً ،وقد
أعطيت كلمتي بالموافقة ،وذهبت من تلقاء نفسي بتقديم
االقتراح ألنها طريقتي في تنفيذ الوعود.
ع��ن األس��ب��اب ،ق��ال أح��د ال��ن��واب إن��ه يتمنى ل��و يفعل
الرئيس الحريري ما يفعله النائب وليد جنبالط تحت
شعار ترك الحرية للنواب ،فينقسم النواب قسمين ،مؤيد
وم��ع��ارض ،خصوصا ً أن البعض قد رف��ع سقف كالمه
ضد التمديد ما يسبب له إحراجا ً في حال التصويت مع،
وأض��اف البعض أنه ال يستطيع أن يصوت مع التمديد
بعد كل الحجج التي قالها لتبرير رفض التمديد ،وتمركز
الخطاب على معادلة ماذا نقول للناس ،فكان رد الرئيس
الحريري مطوالً ومفسرا ً وشارحا ً وأنهى بقرار حاسم
واضح معلل.
ق���ال ال��ح��ري��ري ،م��ن يتخيل أن��ن��ي ع��ارض��ت التمديد
للرئيس لحود من موقع نية االشتباك مع سورية واهم،
وم��ن ي��ف��رح ب��ص��دور ال��ق��رار  1559س���اذج وسطحي،
كانت نصيحتي للرئيس شيراك أن يذهبوا للحديث عن
تطبيق اتفاق الطائف إذا كان ال بد من قرار دولي حول
لبنان يتحدث عن خروج القوات السورية وسحب سالح
الميليشيات ،فالطائف يتحدث عنهما بوضوح لكنه يضع
خريطة طريق توافقية لتحقيق ذل��ك ،أما القرار 1559
فقد قسم اللبنانيين ،بعدما كان الطائف يوحدهم ،وأزم
العالقات اللبنانية السورية ود ّولها بعدما كانت مع ّربة.
وتابع الحريري ،أما عن التمديد ،أنا لم أقبل مكرها ً ولست
ممن يقبلون بموقف ب�لا منطق وال م��ن يرفضون بال
منطق ،ومن يتحدث عن رفضه للتمديد ،فأنا من اخترع
المعركة ضد التمديد والباقي سار خلفي ،وإن كان هناك
من يحسب حساب الناس فهو أنا ،ومن يظن نفسه زعيما ً
سيسأل عن نفسه وليس عن موقفه معي وسبب موقفي
وتبدله ،فليخض االنتخابات المقبلة خارج الئحتي ،ومن

يريد أن يكون على الئحة رفيق الحريري االنتخابية
يجب عليه أن يعترف أنه بقوة زعامته يسأله الناس عن
موقف رفيق الحريري.
تابع الحريري ،أنا عندما خضت غمار الحل السياسي
ل�لأزم��ة ف��ي لبنان عبر ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ل��م أك��ن أم��ارس
ه��واي��ة ،ب��ل خضت غمار معادلة معقدة وصعبة ،كان
منطلقي فيها ،أن لبنان الدولة المستقلة التي تحكمها
المؤسسات فقط هو حلم مؤجل ،وال يتحقق هذا الحلم
ولبنان في قلب الصراع العربي « -اإلسرائيلي» ،وأقولها
بصراحة ،من دون تحقيق السالم لبنان بين خيارين
عنوانهما االن��ت��ظ��ار ،فإما أن ينتظر ف��ي الملجأ ،وهذه
هي الحرب األهلية والملجأ «إسرائيلي» ،أو أن ينتظر
في الصالون والصالون المتاح سوري فقط ،وال وهم
ل��دي في أن��ه «س��وي��س��ري» ،الصالون ال��س��وري يحتاج
ب��رأي��ي لترميم وتعديل وتغيير الكثير ،لذلك أعترض
كلما رأي��ت هناك خلالً ما ،لكن عندما تصل األم��ور إلى
االختيار بين البقاء في هذا الصالون أو الخروج منه،
ق��راري هو بقاء لبنان في الصالون ال��س��وري ،وليس
أخذ لبنان مجددا ً إلى الملجأ ،وأكرر الملجأ «إسرائيلي».
خطتي كانت وال تزال السعي لتحسين شروط الصالون
السوري لالنتظار اللبناني وهو سعي لن يتوقف ،لكن
برضا السوريين وليس بكسر إرادتهم .تذكروا جيدا ً
رفيق الحريري ال يمزح في األساسيات ،عندما تكسر
سورية في لبنان تربح «إسرائيل» وليس لبنان ،حاولنا
أن نثني اإلخوة في سورية عن خيار التمديد وقدمنا لهم
أسبابنا وخيارات بديلة ،ولما تبلغنا أنهم حزموا األمر
للسير بالتمديد انتهى األمر عندي ،فمن يعجبه تفكيري
وتصرفي فليسر معي ومن ال يعجبه فليخرج اآلن ،أما
غ��دا ً فلن أقبل ع��ذرا ً وال غياباً ،وأن��ا لم أتعهد بتصويت
معين وال برقم معين وأعلم أن النتيجة اإليجابية تتحقق
لصالح التمديد بنصف أص��وات الكتلة ،لكنها فرصة
ألقول عندما يلتزم رفيق الحريري كيف يجسد التزامه
وأن أق���ول لكم م��ن ي��ري��د أن ي��ك��ون معي كيف عليه أن
يحسب حساباته.
غدا ً ماذا قال لي الرئيس الحريري عن جنبالط وشيراك
بعد التمديد؟
ك�لام��ي ه��ذا كله م���دون ف��ي ي��وم  2005-8-30في
محاضر لجنة التحقيق الدولية ،التي أعلنتني المشتبه
به الخامس في وقفة ال ي��رف فيها جفن الرئيس فؤاد
السنيورة مع ديتليف ميليس ،خالفا ً لكل عرف وقانون.
ويومها عدت من دمشق متحديا ً ووقفت على المصنع
في مؤتمر صحافي أقول «إن العروبة هي التي تحاكم»،
ويبدو أن المحاكمة ال تزال مستمرة.

بيت جن ،بعد أن مهدت المسرح لذلك دوليا ً عبر نقل
«األندوف» منها ،وداخليا ً عبر تعزيز وجود «النصرة»
فيها .أم��ا الخطة المتوقعة فهي تتألف م��ن ثالث
مراحل:
 المرحلة األول��ى قريبة ،وتتمثل ببدء هجوم
لـ«جبهة النصرة» على بلدة حضر بغية تهجير
أهاليها الدروز.
 المرحلة الثانية تتكون من االستثمار بأجواء
الفتنة لخلق دينامية هجرة درزية من تلك المنطقة
السورية تحديدا ً باتجاه بلدة مجدل شمس في
الجوالن المحتل.
 المرحلة الثالثة تتمثل بخلق وضع يصبح فيه
الجوالن مشابها ً في رمزيته للدروز ألقاليم كردستان
في العراق بالنسبة لألكراد ،فيما تصبح بلدة مجدل
شمس معادلة ألربيل من حيث قدرتها على مركزة
الرأسمال الدرزي فيها على المديين المتوسط والبعيد،
فيما يراد لبلدة حضر أن تشكل في ذاكرة دروز المشرق
نفس معنى كوباني الكردية (الدرزي المحاصر).
الهدف النهائي من كل هذه الخطة بحسب ما تؤكده
هذه المصادر معطوفا ً عليها ما أكد أكثر من مرة مرجع
سياسي لبناني كبير في مجالسه الخاصة ،هو خلق
حكم ذاتي في الجوالن مادته البشرية درزية وسيادته
«إسرائيلية» ،بالتالي إخراج بحث مصير الجوالن من
كونه جزءا ً من حل الصراع العربي – «اإلسرائيلي»
إلى كونه جزءا ً من نتائج األزمة السورية!.

أنّ التخلي عن تلك العناصر التي أعدّت من أجل االستثمار
واالستعمال لن تكون تابعة لجهة بعينها ،بالتالي فإن
المشهد المك ّون من جملة هذه العناصر المتناقضة ،ونعني
بها خريطة المجموعات المسلحة المتعددة ،لن يكون
طرف بعينه قادرا ً على التحكم به كل ّياً ،كون أنّ المصالح
سوف تتباعد وسوف تتناقض في مراحل معينة من عمر
العدوان ،بالتالي فإنّ أدوات العدوان التي أعدت من أجل
إلحاق الهزيمة بالدولة السورية لن تكون تابعة لجهة
محددة بمقدار ما ستتكاثر هذه العناصر وتصبح ذات
رؤوس متعددة ،بالتالي ذات تابعيات متعددة ،وتحتاج
إلى توافقات واسعة ومعقدّة للسيطرة عليها.
إذن ،إن مفهوم «تجميد ال��ص��راع» يعني أنّ اإلدارة
األميركية لم تعد قادرة من خالل هذا العدوان على تحقيق
أهدافها ،وثانيا ً أنها لم تعد قادرة على التحكم بعناصر
وأدوات العدوان التي أعدتها من أجل العدوان وأهدافه،
وتعني أيضا ً أنها غير ق��ادرة على إيجاد ناظم محدّد
يستطيع أن يقوم بتوحيد أه��داف «األط��راف» اإلقليمية
والدولية التي شاركتها العدوان على سورية ،وهذه هامة
جدا ً في مشهد الصراع على مستوى اإلقليم.
أ ّما بالنسبة للعنوان التالي الذي توقفنا عنده ونعني

�إعالنات ر�سمية

به عنوان «موسكو  ،»1والذي يتحدث عن حراك سياسي
تشرف عليه روسيا ،مفاده أنّ هناك حوارا ً سوريا ً – سورياً،
يذهب إلى «موسكو  ،»1والمالحظ أنّ القيادة السورية لم
تأت على هذا العنوان ،ولم تحدث مقاربة واضحة معه ،وال
نعتقد أنّ هذا األمر ال يعنيها بمقدار أ ّنها لم تعد ترى فيه
مفاتيح رئيسية تؤدي إلى بوابات حقيقية تفيد السوريين
أخيراً ،إذ أننا نعتقد أنها تنظر إلى األمر على أنه عنوان
محمول على ح��االت افتراضية ليس لها عالقة بجوهر
الصراع والعدوان األساسيين.
«الحوار» المزعوم في «موسكو» حوار من خارج السياق
ومن خارج الحسابات األساسية لطبيعة االشتباك أخيراً،
وهو لن يكون مفيدا ً بمقدار ما سيعطي مشروعية لبعض
األسماء التي أرادت أن تكون موجودة في مشهد سياسي
افتراضي عملت أطراف عدة على االستعانة بها.
أخيرا ً نستطيع القول إن مثل هذه العناوين ليست لها
عالقة بجوهر الحاصل على مستوى المنطقة ،خصوصا ً
الحلقة السورية ،لك ّنها محمولة على تسويات كبرى،
فرضتها معارك كبرى ونتائج كبرى ،أدت جميعها إلى
تحطيم وتفتيت األساس الحقيقي لمشهد الصراع.

خالد الع ّبود

حوار للحفاظ ( ...تتمة �ص)1
وال شك أنّ ما هو مالحظ على الساحة الفلسطينية
يستلزم درجة عالية من المواكبة والمتابعة ألنّ نوايا
إسرائيل هي في تعقيد المشهد اإلقليمي برمته وتعطيل
مجمل المسار التفاوضي بين الواليات المتحدة األميركية
وإيران الذي يحتاج إلى ظروف إضافية للوصول إلى نتائج
ملموسة .في الوقت الراهن وبينما تتوزع المنطقة على
محاور متعددة تطفو على سطح المشهد توجهات خطيرة
تخرج من الكيان «اإلسرائيلي» أحدها إعالن لحظة الحرب
على كل المعادالت السياسية واالستراتيجية القائمة.
وحين نتبع مسار الحراك الحالي في فلسطين وخصوصا ً
الحراك الشعبي في الضفة الغربية والمواجهات اليومية
بين ق��وات االح��ت�لال والفلسطينيين ن��درك أن الوضع
الفلسطيني قد يقلب كل المعادالت وكل ما يمكن أن يتحقق
من معالجة وتسويات ظرفية.

في الوقت ال��ذي ن��رى حركة سياسية ودبلوماسية
نشيطة بين عواصم ال��ق��رار لوقف التصدع الكبير في
موازين وجغرافيا العالم العربي ،وفي ظل تراكم الجهود
في سياق إنجاز إطار جدي للتفاهم بين القوى اإلقليمية
والدولية حول ملفات المنطقة ،إال أننا نشعر أن المخاطر
نحصن بلدنا بمزيد
تتعاظم وما علينا كلبنانيين إال أن
ّ
من التماسك والوحدة والحوار الداخلي .الحوار الذي
يحافظ على الميثاقية وعلى دور كل المكونات في بقاء
الوطن وديمومته .الحوار الذي تنطلق به كل القوى بال
استثناء فال يكون محصورا ً بين حزب الله والمستقبل أو
بين المستقبل والتيار الوطني الحر وإنما المطلوب تعميم
ثقافة تعيد المسائل السياسية والخالفات حولها إلى
االعتبار الوطني والهوية الوطنية.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

مو�سكو تبدي قلق ًا ( ...تتمة �ص)1
التنظيمات اإلرهابية ،كما أعربت عن قلقها
في شأن تقارير حول مقتل مدنيين في قصف
التحالف الدولي بقيادة واشنطن مواقع لتنظيم
«داعش» االرهابي في سورية .وقالت في بيان
لها أمس إن تقرير اللجنة الدولية المستقلة
ح��ول سورية يؤكد أن��ه يجب على المجتمع
الدولي العمل في شكل مشترك وفقا ً لقراري
مجلس األم��ن الدولي ال��ـ  2170و  2178كي
تخدم مكافحة اإلرهاب بالفعل الدفاع عن حقوق
اإلنسان.
وأضافت إن موسكو تؤيد تماما ً دعوة اللجنة
إلى استئناف الحوار السوري الداخلي بهدف
تطبيع الوضع السياسي في سورية مؤكدة «أن
التعاون في مكافحة اإلره��اب يجب أن يصبح
أهم القضايا المطروحة للنقاش في المفاوضات
بين الحكومة ومختلف أطياف المعارضة في
سورية».
وأعربت موسكو عن أملها في أن يساعد هذا
التقرير على توحيد المجتمع الدولي على قاعدة
مواجهة الخطر اإلرهابي المتنامي وعلى إطالق
عملية حل األزم��ة في س��وري��ة .كما أعربت عن
أملها في أن يأخذ مبعوث األمم المتحدة الخاص
إلى سورية ستيفان دي ميستورا وهيئات األمم
المتحدة المعنية بالوضع في سورية في االعتبار
نتائج التقرير وتوصياته وخصوصا ً أن��ه أكد
بوضوح أن اإلره��اب هو الخطر األساسي على

سورية والمنطقة ويجب أن تنصب جهود الحكومة
السورية والمعارضة والمجتمع ال��دول��ي على
مكافحته في المقام األول.
وف��ي السياق ق��ال رئيس مجلس الشورى
اإليراني علي الريجاني خالل مؤتمر صحافي
ع��ق��ده ف��ي ط��ه��ران أم���س م��ع رئ��ي��س مجلس
الدوما الروسي سيرغي نارشكين أن موسكو

وطهران تؤكدان على مكافحة ظاهرة االرهاب
التي تستلزم تعاونا ً متعدد األطراف وضرورة
التصدي للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي سورية
وال��ع��راق والمنطقة وت��ط��ورات االوض���اع في
البلدين.
ودعا نارشكين ال��دول الغربية الى االلتزام
بشرعية القانون الدولي وعدم التدخل بشؤون

ال���دول األخ���رى ألن ه��ذا التدخل ك��ان العامل
األس��اس إليجاد التوتر في المنطقة وق��ال إن
كالً من إيران وروسيا يندد بالتدخل في شؤون
مختلف الدول الداخلية ،مشيرا ً الى أن الجانبين
بحثا ملفات عدة ذات اهتمام مشترك بما فيها
القضايا السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واألمنية
والزراعية والنووية.
من جهته ،قال قائد قوات التعبئة الشعبية
االيرانية «الباسيج» التابعة للحرس الثوري
اإلي��ران��ي محمد رض��ا ن��ق��دي« :إن الماليين
مستعدون للتوجه إل��ى س��وري��ة وغ��زة وهم
يراجعوننا لهذا الغرض» ،مشيرا ً الى أن قوات
التعبئة «تضم  22مليون عضو».
وقالت القيادة المركزية األميركية أمس إن
التحالف ال��ذي تقوده الواليات المتحدة «نفذ
 11ضربة جوية استهدفت متشددين إسالميين
في سورية و 20في العراق منذ يوم الجمعة
الماضي».
وأض��اف��ت القيادة المركزية ف��ي بيان أن
تسعة من الضربات في سورية كانت بالقرب
من مدينة كوباني القريبة من الحدود التركية.
ودمرت الضربات سبعة مواقع تابعة لتنظيم
«داع��ش» وأرب��ع مناطق تجمع .وتابعت أن
ضربتين نفذتا بالقرب من دير الزور وأصابتا
منشأة لتجميع النفط الخام تابعة للتنظيم
ودمرت خزاناً.

خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة  7بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/10/23ع��ل��ى المتهم طنوس
شحاده مناسا رقم السجل 3/كفرفو زغرتا
جنسيته لبناني محل إقامته الكسليك
منتجع السوليمار شاليه رق��م 1210
والدته سهام طربيه مواليد  1976كفرفو
أوق���ف وج��اه��ي�ا ً بتاريخ 2007/12/4
ح��ت��ى  2008/7/11وأع���ي���د توقيفه
ف��ي  2010/1/7وأط��ل��ق س��راح��ه في
 2010/12/22وتقررت محاكمته غيابيا ً
في  2014/10/1بالعقوبة التالية:
إن�����زال ع��ق��وب��ة األش���غ���ال ب��ال��م��دع��و:
طنوس مناسا لمدة سنتين ونصف السنة
واحتساب مدة توقيفه وتدريكه الرسوم.
رسم محكمة  10000ل.ل ،تعاضد قضاة
 2000ل.ل= اثنا عشر ألف ل.ل
وفقا ً للمواد  459و 454/459و 655من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعمال مزور
واحتيال.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره
رئيسة قلم محكمة التمييز الجزائية.
رئيس قلم محكمة التمييز الجزائية
منى كلوت
الرئيس المنتدب
الياس نايفة
في 2014/10/23
التكليف 1995
خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية
الغرفة  6بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/10على المتهم ياسين محمود
زعيتر رقم السجل 270/الهرمل جنسيته
لبناني محل إقامته الليلكي شارع المهمول
بناية جان الذيب ط 1والدته فاطمة زعيتر
مواليد الهرمل  1971أوقف إداريا ً بتاريخ
 2009/12/22ثم تقررت محاكمته غيابيا ً
في  2014/6/24بالعقوبة التالية:
إن����زال ع��ق��وب��ة األش���غ���ال ال��ش��اق��ة به
لمدة ث�لاث سنوات وغرامة مليوني ل.ل
واحتساب مدة توقيفه وعلى أن تستبدل
الغرامة عند عدم الدفع بيوم حبس عن كل
خمسة وعشرين ألف ل.ل .وتدريكه الرسوم
(رسم محكمة  10000ل.ل ،.تعاضد قضاء
 2000ل.ل).
وفقا ً للمواد  125/126و 127مخدرات
من قانون العقوبات.
الرت��ك��اب��ه ج��ن��اي��ة ت��روي��ج وت��ع��اط��ي
مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره
رئيسة قلم محكمة التمييز الجزائية.
رئيس قلم محكمة التمييز الجزائية
منى كلوت
الرئيس
جوزف سماحة
في 2014/7/10
التكليف 1995
إعالن
صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة
مكتب مقاطعة إسرائيل
ص��دّق مجلس ال���وزراء ب��ق��راره رق��م 3
تاريخ  2014/10/23على القرار الصادر
عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل
رقم  2014/23والمتعلق بإدراج الباخرة
 YM URANUSمن الجنسية المالطية
رق��م اإلي��م��و  /9452763/على القائمة
السوداء.
مدير عام االقتصاد والتجارة
عليا عبّاس
التكليف 2005

