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«الإ�سالم الجهادي» ( ...تتمة �ص)1

�أنقرة ت�شهد ( ...تتمة �ص)1

وك��ان الفتا ً ما قاله عن الزيارة مستشار قصر الكرملين الروسي
ي ��وري أوش��اك��وف «سيتباحث ال��رئ�ي��س ال��روس��ي ف�لادي�م�ي��ر بوتين
م��ع نظيره التركي رج��ب طيب أردوغ ��ان؛ ف��ي العالقات الثنائية بين
البلدين ،إضافة إلى عدة قضايا مختلفة؛ من قبيل قضية الغاز الطبيعي
وسورية».
وأش��ار أوشاكوف إلى أنّ الرئيس الروسي وأردوغ��ان سيناقشان
القضايا الراهنة في المنطقة ،والوضع في الشرق األوس��ط ،إضافة
إلى التطورات في سورية والعراق ،فيما من المنتظر أن تكون األزمة
السورية على رأس القضايا التي سيتباحثها الرئيسان.
وأف��اد أوشاكوف أنه سيت ّم إعالن عام 2016؛ «عاما ً للسياحة» في
كال البلدين ،وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون االستراتيجي األعلى
التركي ـ الروسي.
كما ك��ان ذا م�غ��زى أوراس ��ي بحسب خ�ب��راء الجغرافيا السياسية
تشجيع بوتين لتركيا على االنضواء في تحالفات موازية لوجودها
في حلف األطلسي ،وم��ا يحمله من ع��روض على ه��ذا الصعيد لتبوؤ
ت��رك�ي��ا منصة إع�ل�ان ن�ه��اي��ة ال �ح��روب واألزم � ��ات ب ��دالً م�م��ا تعرضه
واشنطن لتركيا كي تكون مج ّرد أداة أطلسية ،ومقاربة الحرب على
اإلرهاب وفقا ً للمخرج الروسي عبر بوابة األمم المتحدة ،فقال الرئيس
الروسي بوتين في حوار أجرته معه وكالة األناضول أنه يثمن عاليا ً
استقاللية ال�ق��رارات التركية المتعلقة بعالقاتها مع ب�لاده ،بما فيها
التعاون االقتصادي ،مضيفاً« :سأتناول مع الرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغ��ان ،التعاون الروسي ـ التركي بجميع أبعاده ،بما في ذلك
إنجاز المشاريع االستراتيجية المشتركة في مجال الطاقة ،وسنتباحث
في نتائج تعاوننا خالل العام الماضي ،ونضع أهدافا ً جديدة في شأن
المستقبل .وال شك في أننا سنتبادل وجهات النظر في القضايا الدولية
واإلقليمية الراهنة».
وتوقف بوتين أم��ام القضية الرئيسية للمحادثات فأشار إلى عدم
إمكانية تنفيذ م�ش��روع خ��ط األن��اب�ي��ب «س��اوث ستريم» تحت البحر
األس��ود من جانب واح��د ،وق��ال« :إن��ه كالحب ال��ذي يكون سعيدا ً فقط
في حال وجود طرفين .لذلك ال يمكننا تنفيذ المشروع من جانب واحد
بمليارات الدوالرات ،في حال ما زال شركاؤنا يفكرون بتنفيذ المشروع
أم ال .ومن الجدير بالذكر أنّ الكثير من المناقشات أجريت بصدد وأثناء
بناء خط األنابيب المار تحت بحر البلطيق «نورث ستريم» .واآلن بعد
بنائه الجميع سعداء والجميع يقول «شكراً!» ألنّ هذا المشروع كان
مفيداً .وأنا على قناعة بأنّ هذا المشروع مربح للمستهلك األوروبي،
ألنه يقلل مخاطر الترانزيت في شكل كبير .وجميع القضايا المتعلقة
ببناء «ساوث ستريم» تحمل طابعا ً سياسيا ً فقط .وفي هذه الحال فإن
السياسة تضر االقتصاد».

بوتين يعلن ( ...تتمة �ص)1
 سقطت رهانات تركيا على تبني أميركا لسياسة االحتواءمع «داع��ش» واللعب مع قادتها من تحت الطاولة في النفط
والغاز ،وسقطت األوه��ام على خطة تركية سعودية تتبناها
واشنطن لربط الحرب على «داعش» بإسقاط سورية ،وتوقف
مشروع نابوكو إلى أجل غير مس ّمى ،وتبخر حلم الغاز القطري
إلى أوروب��ا ،فيصل بوتين وبيده سلة يعرضها على األتراك،
التسليم بنهاية ال �ح��رب على س��وري��ة ،مقابل خ��ط غ��از يم ّر
بالتشارك بين روسيا وتركيا إلى أوروبا عبر البحر األسود،
ورفع التبادل التجاري الثنائي إلى مئة مليار دوالر ،وتنشيط
سياحي تبادلي لمليوني زائ��ر سنوياً ،ودور تركي في قلب
أوراسيا ،بعالقات مميّزة تركية ـ روسية وتركية ـ إيرانية ،توازن
عضويتها في األطلسي ،ومكانة لتركيا في الح ّل السياسي في
سورية من خالل تشكيل جديد ألصدقاء سورية يض ّم دول
مجلس األم��ن الدائمة العضوية وتركيا ومصر والسعودية
وإيران ،ودور في الحرب على اإلرهاب من داخل حلف جديد
يض ّم ذات المكونات ومعها ال�ع��راق ولبنان واألردن ،ولكن
تحت قبة األم��م المتحدة ،وتعاون في الح ّل األوك��ران��ي يعيد
المضي في مشروع
لتركيا مكانة لن تحصل عليها بالعناد في
ّ
داوود أوغ�ل��و االن�ت�ح��اري ال��ذي ل��م يجلب إال العزلة لبالده.
 روسيا تق ّرر أن تكون أنقرة منصة إع�لان نصرها فيالشرق األوسط.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع  /دائرة الضرائب النوعية ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ السراي الحكومي مبنى المالية ،لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم الضريبي

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

محي الدين قاسم أبو عرابي

574777

RR008993101LB

عبد المنعم قاسم أبو عرابي

1086408

RR008993103LB

ريتا جوزف راجي

2043498

RR129768631LB

ليال حنا الترك

2743076

RR129768659LB

كمال جوزف الترك

2839858

RR129768693LB

حياة جوزف الترك

2839860

RR129768645LB

سعاد حنا الترك

2743073

RR129768662LB

جورج حنا الترك

1209168

RR129768680LB

الياس جورج المر

2854234

RR139334872LB

مخايل جورج المر

1905289

RR139334890LB

نزهة جورج المر

2855050

RR139334869LB

اليسار جوزف راجي

391552

RR129768628LB

مايا جوزف راجي

2043500

RR129768614LB

ليلى عبدالنور زرزور

1181038

RR125544664LB

شفيقة عبدالنور زرزور

214469

RR125544457LB

جورجيت عبد النور زرزور

2817341

RR125544674LB

نجوى عبدالنور زرزور

2817343

RR125544678LB

وديعة عبد النور زرزور

2173317

RR125544465LB

هدال عبد الهادي خالدية

866483

RR008433186LB

فاطمة حسن سليمان

2387095

RR010515078LB

سلما حسن سليمان

2406579

RR010515077LB

زهر حسن سليمان

2471283

RR010515074LB

تركية حسن سليمان

2758836

RR010515081LB

نبيها حسن سليمان

2758841

RR010515082LB

لوريس مرقس خوري

1741334

RR139334974LB

محمد قاسم أبو عرابي

2068055

RR008993102LB

أحمد حسن سليمان

2643261

RR010515076LB

جورج لويس وهبي

2806571

RR127773545LB

رشيد يوسف المر

2855057

RR139334807LB

جورج يوسف المر

505735

RR139334824LB

ادال وهبي صافي

709532

RR134714202LB

رقية حسن سليمان

2394465

RR010515080LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 2054

وخاطب بوتين الصناعات التركية بالقول« :ف��إنّ مثل ه��ذه الحالة
تخفض من المزايا التنافسية لالقتصاد األوروب ��ي» .وأع��اد التذكير
بملف الغاز مع أوروب��ا وأوكرانيا قائالً ب��أن الغاز الروسي سيكون
كافيا ً ألوروبا خالل الشتاء المقبل .ويأمل بإيجاد ح ّل لقضية الغاز مع
أوكرانيا.
وفى غضون ذلك ،ذكرت وكالة األنباء الفرنسية أنّ بوتين وأردوغان
سوف يتغاضيان عن الخالفات الروسية  -التركية من أجل تأسيس
تحالف قوى لمواجهة العالقات المتأزمة مع الغرب.
ومن المق ّرر أن يناقشا خالل اجتماعهما اليوم السياسة الخارجية،
ومزيدا ً من التعاون في مجال الطاقة وخطوات باتجاه تجارة ثنائية
بقيمة  100مليار دوالر سنوياً.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنّ هناك من األسباب لك ّل من تركيا
وروسيا ،وك� ّل منهما وريثة إلمبراطورية خاضت عشرات الحروب
خ�لال الـ 500ع��ام الماضية  -بحيث تكون ال�ع�لاق��ات بينهما محالً
لالختبار بسبب الخالفات حول القضايا الدولية الرئيسية مثل سورية
وأوكرانيا.
وأض��اف��ت أنّ بوتين وأردوغ� ��ان ل��ن يضحيا ب��ال�ش��راك��ة التجارية
الضرورية لك ّل منهما ،وأنهما يعمالن على بناء عالقات متينة بين
الدولتين المهيمنتين على منطقة بحر البلطيق.
بوتين ف��ي أن�ق��رة ل�ح��وار المختلفين بحثا ً ع��ن المشتركات ،بلغة
المصالح العليا على رغم ض��راوة االشتباك وحساسية ال��دور الذي
لعبته تركيا في إلحاق األذى بروسيا ،وفي لبنان ال يزال الحوار بين
ح��زب الله وتيار المستقبل يجرجر خطواته األول��ى في التحضير،
على رغ��م المصالح العليا التي تفرض التسريع لتحصين بلد هش
كلبنان من المخاطر المتعاظمة ،وفتح الطرق لتسويات يحتاجها البلد
والفريقان ،وعلى رغم توافر الوسطاء الكبار ،وعناصر التشجيع،
يبدو مقابل الموقف الواضح لحزب الله حجم االرتباك في ضفة تيار
المستقبل.
األكيد أن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ال يزال ينتظر النطالقه ،إنجاز
جدول األعمال وتشكيل الوفود التي ستمثل الفريقين المعنيين وذلك برعاية أو
بمشاركة غير مباشرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط ،ولكن يبدو أن الساعة الصفر لن تحل قبل بضعة
أسابيع.

حزب الله :ال لحصر النقاش

وأكدت مصادر في حزب الله لـ «البناء» أن موعد الحوار يعود إلى الرئيس
بري ،نافية علمها بأي موعد له قبل األعياد .وأشارت إلى «أن حزب الله أنهى
جدول األعمال ،وهو ليس مع حصر النقاش في موضوع واحد» ،موضحة «أن
الملفات المعقدة سيتم تحييدها ،فيما سيتم البحث في ملفات تتعلق بتفعيل
مؤسسات الدولة وال سيما الحكومة ،ومواجهة اإلرهابيين» .وشددت المصادر
على «أن حلفاءنا سيكونون حاضرين في الحوار مع تيار المستقبل بمن فيهم
التيار الوطني الحر».
في المقابل ،وفي إطار رفع السقوف قبل بدء الحوار ،أكد النائب أحمد فتفت
في حديث تلفزيوني مساء أمس «أنه غير متفائل بموضوع الحوار مع حزب الله
ألن التجارب السابقة لم تكن مشجعة» ،متهما ً الحزب بأنه «لم يلتزم مرة واحدة
بهذا الحوار» ،داعيا ً الحزب إلى «أن يعيد الثقة وأن يعطينا التفاؤل».
إال أن مصادر « 8آذار» أكدت لـ»البناء» أن هدف تيار المستقبل من الحوار هو
تخفيف حدة االحتقان في الشارع المستقبلي وال سيما في طرابلس والبقاع،
بعدما أدى التحريض الذي مارسه التيار ضد حزب الله إلى فقدان «المستقبل»
شارعه واتجاهه نحو التكفيريين .كما أن السعودية تخشى تمدد هذه الموجة
إليها وتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية على أراضيها ،وهذا ما جعلها تشجع على
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل.

ع ّقد أمام قانون االنتخاب

على خط آخر ،وفي انتظار بلورة األفكار لبدء الحوار ،تتابع اللجنة

القطاع العام ( ...تتمة �ص)1
على ضرورة ح ّل مشاكله ،وفي هذا اإلطار اتجهت الكثير من الدول إلى الخصخصة
( ،)privatizationأو المأسسة (.)corporatization
تعرف الخصخصة بأنها نقل ملكية أصول المؤسسات والشركات من الدولة إلى القطاع
الخاص ،وعرفت طرق كثيرة تنفذ بأشكال وأطر قانونية مختلفة ،أكثرها شيوعاً ،بيع
الممتلكات العامة بكل أصولها والتزاماتها للمستثمرين مباشرة ،كما حصل في روسيا
ومصر ودول أوروبا الشرقية التي خاضت غمار عملية إصالح اقتصادي ،وسعت
لتحويل اقتصادها من النظام االشتراكي إلى الليبرالي الحر ،واتخذت الخصخصة
أشكاال ً كثيرة أخرى ،أهمها عقود إيجار أو استثمار للمؤسسات العامة لفترات طويلة،
أو عقود فصل اإلدارة عن الملكية وتولي إدارة المؤسسات من قبل قطاع خاص بينما
تبقى الملكية للدولة ،فيما اعتبرت المأسسة أو الــ  Corporatizationكطريقة يعاد
فيها تنظيم تلك المؤسسات لتصبح كيانا ً قانونيا ً يعمل بطريقة الشركات ،وميزتها
األساسية أنها ترفع كفاءة المؤسسات العامة وسرعة استجابتها لمتغيرات السوق
وتبقي ملكية األصول للدولة.
وفي العالم اشتهرت العديد من التجارب في عمليات التحول واإلصالح االقتصادي،
منها التجربة الماليزية ،حيث قامت ماليزيا بإنشاء شركة كذراع استثمارية للحكومة،
من خالل صندوق سيادي اسمتها «خزانة» ،ولعبت هذه الشركة دورا ً كبيرا ً في
خصخصة القطاع العام ،بأن تقوم بشراء الشركة العامة ،وإعادة تأهيلها وتنفيذ
كل الخطوات الالزمة ...إلعادتها إلى حالة تحقيق األرباح من تجديد لخطوط اإلنتاج
وتأهيل للعاملين فيها وتغيير اإلدارات العليا ،بعد أن تحقق هذه الشركات األرباح
لثالث سنوات ،يتم إدراجها في سوق األوراق المالية تمهيدا ً لبيع جزء من أسهمها وفي
شكل تدريجي للماليزيين ،وتحتفظ شركة خزانة بنسبة من ملكية المؤسسات العامة
بحسب ظروف كل مؤسسة وسياسة خزانة تجاهها .وآخر ما قامت به شركة خزانة
هو إجراءات إلعادة هيكلة شركة الطيران الماليزية تمهيدا ً لبيع جزء كبير من أسهمها
في سوق األوراق المالية ،بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة على مدى
سنوات ،خصوصا ً الحادثتين المأسويتين اللتين حصلتا عام .2014
التجربة اإليرانية في الخصخصة ،اعتمدت على توزيع أسهم الشركات العامة
بنسب مختلفة قسم منها للعمال وقسم آخر لألسر الفقيرة ،وقسم يعرض للبيع
على المستثمرين من القطاع ال��خ��اص ،وعلى رغ��م المصاعب ،مضت قدما ً في
خصخصة شركاتها العامة ،وقامت بإصدار القوانين الخاصة وإنشاء مؤسسة تعنى
بالخصخصة ،فييتنام قامت بعملية خصخصة تدريجية لممتلكات الدولة خالل
سنوات طويلة ،آخرها كان خصخصة شركة الطيران الخاصة بالدولة.
يعتبر البعض الخصخصة ،بأنها خطوة أساسية لتحقيق التنمية من خالل رفع كفاءة
االقتصاد الوطني ،من خالل التخلص من خسائر القطاع العام ،وإرساء نظام صحيح
قائم على المنافسة بين الالعبين المختلفين في االقتصاد الوطني ،والقدرة على تبني
معايير الجودة العالمية واستثمار طاقات القطاع الخاص الذي يقوم على المواهب
والقدرات الفردية ،وإمكانية وسرعة االستجابة لمتغيرات السوق وتغيراتها ،بينما
يركز المناهضون للخصخصة انتقاداتهم على عمليات فساد ترافق صفقات البيع
للمنشآت العامة ،والتخلي عن ملكية القطاع العام الذي يمثل عموم الناس ومصالحهم
لمصلحة القطاع الخاص الذي يسعى لمصالحه الخاصة القائمة على تحقيق األرباح
بشكل رئيسي ،إضافة للمصير المجهول للعمال الذين تم تسريحهم واآلثار االجتماعية
المترتبة على ذلك.
في سورية يوجد قطاع عام كبير ،حوالى  252مؤسسة وشركة ،معظمها خاسرة ما
عدا شركات قليلة مثل ،االتصاالت والبترول والتبغ وغيرها ،وقد كشف تقرير أصدره
الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة أنّ
خسائرها بلغت تريليون و 778مليارا ً و 151مليون ليرة ،خالل خمس سنوات مالية
من  ،2011 - 2007على رغم المؤتمرات واللجان التي تم تشكيلها القتراح الحلول
المثلى للقطاع العام ،مثل لجنة الــ  ...18ولجنة الــ  35وغيرها في بدايات األلفية
الثالثة إلصالح القطاع العام في سورية ،والدراسات والتوصيات الناتجة منها،
بقيت المؤسسات العامة محكومة بالقانون رقم  2لعام ( 2005قانون المؤسسات)،
ومجموعة كبيرة من بالغات رئاسة مجلس الوزراء ،مما أدى إلى حالة من الغرق في
البيروقراطية فاقمت مشاكلها ،ومع أنّ الحكومة قامت ببعض اإلجراءات التي يمكن
إدراجها في إطار الخصخصة لعدد محدود من الشركات وأعطتها لمستثمرين من
القطاع الخاص مثل معمل الورق ،ولكن ذلك لم يت ّم إقراره كنهج عام ،وإنما ت ّم التعامل
معها كحاالت خاصة ،أما بالنسبة لإلطار القانوني ...فقد حدّد قانون الشركات لعام
 2011في المادة  216آلية تحول الشركات العامة المملوكة للدولة إلى شركة مساهمة
تملك الدولة أسهمها ،حيث تستطيع بعد تحقيق أرباح لثالث سنوات أن تدرج نفسها
بالبورصة ،صحيح أنه بسبب األزمة وعدم رفع الوعي إلدارات الشركات العامة،
حول أهمية المأسسة ...لم يحصل تنفيذ للمادة  216ألي شركة عامة ،ولكنها على أي
حال ...تبقى مدخالً قانونيا ً موجودا ً لمأسسة الشركات العامة وليس خصخصتها.
أخيراً ،ال ب ّد من القول ،إنّ اإلجراءات المختلفة إلصالح القطاع العام ،سواء الخصخصة
السيئة السمعة ،أو المأسسة الصعبة اإلجراءات ،وما يمكن أن يكتنفهما من مشاكل...
تبقى أق ّل كلفة من ترك الوضع معلقا ً من دون حلول حقيقية ،بشرط أن تأخذ في
االعتبار ،وضع العمال وأن ال يكونون الخاسر األساسي.

د .لمياء عاصي

المكلفة دراس��ة قانون االنتخاب التي اكتمل أعضاؤها مع ع��ودة ممثل
الحزب التقدمي االشتراكي مروان حمادة من الهاي ،عملها ،وتعقد اجتماعها
الخامس غدا ً في ساحة النجمة برئاسة النائب روبير غانم للبحث في اقتراح
القانون المختلط المقدم من النائب علي بزي والقائم على انتخاب  64نائبا ً
على أساس النظام النسبي و 64نائبا ً على أساس النظام األكثري .ولفت
النائب علي فياض إلى «أن هناك  4جلسات عقدت حول موضوع قانون
االنتخابات» ،الفتا ً إلى «عدم وجود خروق في هذا الموضوع ،وأن المسائل
تبدو معقدة وليست سهلة».

الخاطفون لمسوا جدية الحكومة

العقد االنتخابية ،قابلها نوع من الحلحلة في موضوع العسكريين المخطوفين
وإحدى مؤشراتها تقديم خلية األزمة الحكومية اجتماعها إلى يوم أمس بدال ً من
األربعاء.
وفي حين استمر التكتم حول نتائج المفاوضات ،أكد الشيخ مصطفى
الحجيري (أبو طاقية) لـ»البناء» أن «الخاطفين لمسوا جدية من الحكومة»،
متمنيا ً «أال يضيع األمل ونعود إلى نقطة الصفر ،خصوصا ً أن إعدام الجندي علي
البزال تم تأجيله لبت الحكومة الشروط» .ولفت أبو طاقية إلى انه «لم يكلف
رسميا ً من الحكومة في المفاوضات مع الخاطفين إلطالق سراح العسكريين»،
مشيرا ً إلى «أن التكليف ربما لن يحصل ،وأن الوسيط القطري لم ينسحب من
التفاوض» .واعتبر «أن ما يقوم به هو عمل إنساني ،وأن التفاوض الذي أجراه
لتأجيل إعدام البزال كان األصعب هذه المرة ،ال سيما أنه ذهب إلى الجرود من
دون موافقة أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك التلي».

جنبالط مستع ّد للذهاب إلى عرسال

ودعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط عبر «تويتر» إلى وقف
«حرب األعصاب» ضد أهالي العسكريين المخطوفين ،الفتا ً إلى أن «أميركا
فاوضت طالبان من أجل أسير مقابل أسرى في غوانتانامو» ،وقال« :أذهب
شخصيا ً إلى عرسال وأتفاوض».
وكان أهالي العسكريين المخطوفين ،وبعد المواجهة مع قوى األمن الداخلي
يوم الجمعة الفائت ،أقاموا أول من أمس حاجز محبة في الصيفي ،وقدموا الورود
إلى المواطنين وعناصر قوى األمن الداخلي مؤكدين أنهم ليسوا ضد هذه القوى.
واعتبر األهالي أن هذه الخطوة هي عربون محبة للدولة اللبنانية.
ورد المقدم وفيق نصرالله على مبادرة األهالي ،معتبرا ً «أن قضية العسكريين
المخطوفين تشكل وجعا ً لقوى األم��ن الداخلي تماما ً كما هو وجع األهالي
والمأساة تشمل الجميع» ،مشيرا ً إلى «انه يتحدث باسم المدير العام لقوى
األمن الداخلي ومدير شرطة بيروت وكل عناصر قوى األمن» ،والفتا ً إلى «أنهم
في بعض الحاالت مضطرون إلى االلتزام بإجراءات معينة خالفا ً للمنطق العام،
بناء على المصلحة العامة وحماية الناس والمواطنين».
وفي تطور أمني خطير في سالح العبوات الناسفة التي تستهدف المدنيين
والعسكريين على حد سواء ،أعلنت قيادة الجيش أن قوى الجيش عثرت في
محلة الحدث قرب سور المجمع الجامعي على عبوة زنتها  300غرام من المواد
المتفجرة موصولة بأسالك كهربائية ،وقد فرضت هذه القوى طوقا ً أمنيا ً حول
المكان ،كما حضر الخبير العسكري وعمل على تفكيكها.
ومساء نفذ الجيش حملة مداهمات في برج البراجنة.

المالكي في بيروت

على صعيد آخر ،برزت أمس زيارة نائب الرئيس العراقي نور المالكي إلى
بيروت وزار بدعوة من حزب الله معلم مليتا في منطقة إقليم التفاح .وتطرق
المالكي في تصريحات له إلى الموجة التكفيرية في المنطقة ،مؤكدا ً «أن داعش
وخلفه القاعدة وخلفها الطائفيون ،كلها أدوات مصنعة ممن يريد أن يهتك حرمة
وسيادة هذه األمة أو هذه المنطقة ،ومنها ما صنع في أفغانستان ومنها ما صنع
في سورية» .ولفت إلى «أن الهدف في سورية كان كسر الحاجز ثم االندفاع في
المنطقة نحو العراق ولبنان وإيران».
أما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي كان في استقبال
المالكي على رأس وفد من الحزب ،فقال« :داع��ش ليس إال وجها ً من وجوه
اإلرهاب المستخدم من قبل دول اإلرهاب المنظم في العالم ،وداعش يمثل لونا ً
من ألوان الخطر على مجتمعنا ومنطقتنا ،وعلينا جميعا ً أن نستشرف الرؤية
التي تجعلنا قادرين على مواجهة هذا الخطر».
وأكدت أوساط حزب الله لـ«البناء» إن زيارة المالكي إلى بيروت «خاصة».

ثالثتها ،قيام فصائل «اإلسالم الجهادي» ،كما حكومات الدول التي ش ّنت
فرص سائغة لدول كبرى
فيها وعليها حروبها ومارست احتراباتها ،بتوفير
ٍ
طامعة بالعودة إلى بلدان كانت جيوشها قد جَ لَت عنها اضطرارا ً ال اختياراً .ذلك
كله أدى إلى توليد حاجة ماسة إلى األمن واالستقرار لدى البلدان التي عانت
وتعاني حروب «اإلسالميين الجهاديين» واحتراباتهم ،كما أدى إلى انتحال
الدول الطامعة صفة الدولة الحامية التي ال غنى عن دورها.
رابعتها ،تقاطعُ حروب «اإلسالميين الجهاديين» واحتراباتهم مع الدول
الكبرى الطامعة ومصالحها في عالم العرب ما أدى إلى تسهيل ترسيم خريطة
سياسية جديدة داخل دول «سايكس -بيكو» وعبرها وبالتالي نشوء تحالفات
سياسية وأمنية جديدة على أنقاض التحالفات التي نشأت وسادت بعد الحرب
العالمية الثانية.
خامستها ،احتدا ُم حروب «اإلسالميين الجهاديين» واحتراباتهم من جهة
وصدامهم المستعر بالغرب األطلسي من جهة أخرى أديا إلى نشوء وتعزيز
ثالثة محاور في عالم العرب والمسلمين  :أولها ،يضم الدول الناشئة أصالً
في ظل النظام الدولي ال��ذي أعقب الحرب العالمية الثانية (وم��ن ضمنـه
منظومـة «سايكس -بيكو») المتحالفة مع الغرب األطلسي .ثانيها ،محور
«اإلسالم الجهادي» المتعدد والمتصادم حينا ً مع الغرب عموما ً بدوله وثقافته
ومصالحه ،والمتعاون معه حينا ً آخر في صراعه المديد مع كل ما هو سواه
وخارج عنه وعليه .ثالثها ،محور الممانعة والمقاومة المتصادم مع الواليات
المتحدة وحلفائها وال سيما «إسرائيل» الصهيونية من جهة ،كما مع محور
«اإلس�لام الجهادي التكفيري» وال سيما تنظيماته المتعاونة مع الواليات
المتحدة و»إسرائيل» من جهة أخرى.
في حمأة هذا الصراع المتعدد الوجوه والميادين لم َ
تبق قضية تحرير
فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية إذ نشأت قضايا أخ��رى ،إلى
جانبها ،تعتبرها دول المحورين األول والثالث ،مرحليا ً أو استراتيجياً ،قضايا
مركزية بامتياز .أبرز هذا الطراز من القضايا اثنتان :البرنامج النووي اإليراني
وتداعياته اإلقليمية ،وتحدي «اإلسالم الجهادي التكفيري» بمرتكزه الرئيس
المعروف باسم «الدولة اإلسالمية» والتنظيمات التي ذهبت مذهبه وبايعت
«الخليفة» أبا بكر البغدادي في مختلف ديار العرب والمسلمين.
البرنامج النووي اإليراني وتداعياته هو القضية المركزية األولى بالنسبة
ل��دول المحور األول باإلضافة إل��ى ال��والي��ات المتحدة و»إس��رائ��ي��ل» .ومن
الواضح أن معالجتها في مختلف المفاوضات التي أجريت وستجرى بين
مجموعة دول ( 1+5الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن  +ألمانيا)
وإي��ران تأثرت وتتأثر بقضايا وتحديات أخرى ذات طابع إقليمي كالصراع
الفلسطيني-اإلسرائيلي ،والصراع في سورية وعليها ،والصراع في العراق
وعليه ،ومشروعات إنتاج النفط والغاز وخطوط نقلهما العابرة لبالد الشام
وبالد الرافدين .إلى ذلك ،تتهم طهران واشنطن بأنها حاولت وتحاول الضغط
عسكريا ً على حلفائها في محور الممانعة والمقاومة من أجل حملها على تليين
شروطها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامجها النووي يستجيب مصالح
الواليات المتحدة وحلفائها.
تحدي «اإلسالم الجهادي التكفيري» ،المتمثل بتنظيم «الدولة اإلسالمية»
(«داعش») المسيطر على معظم المحافظات السنيّة في غرب العراق ومعظم
المحافظات السنيّة في شرق سورية ،أصبح قضية مركزية لدول المحورين
األول والثالث كما للواليات المتحدة .في إطار التصدي لمفاعيل هذا التحدي
المتفاقم وتداعياته ،أقامت الواليات المتحدة باالشتراك مع دول المحور األول
«التحالف الدولي لمواجهة اإلرهاب» وباشرت حملة قصف ج ّوي على مواقعه
في العراق وسورية .غير أن سورية وإيران اتهمتا الواليات المتحدة بأنها كانت
وما زالت ،بالتفاهم مع تركيا والسعودية ،تدعم «الدولة اإلسالمية» بالمال
والسالح وتسهيل انتقال اإلسالميين المتطرفين عبر حدود تركيا ،إلى بالد
الشام وبالد الرافدين .وإزاء تعاظم قدرات تنظيم «داعش» وتوسيع سيطرته
في ذينك البلدين ،عدّلت واشنطن مقاربتها السياسية والعسكرية للخطر الداهم
بتركيز ضرباتها الجوية على مواقع «داعش» وأخواته بوتيرة متصاعدة.
يتحصل من مجمل السيناريوات الجارية في المشهد اإلقليمي أن الصراعات
ّ
بين المحاور الثالثة وداخل الدول التي تتشكل منها ناشطة ومحتدمة وليس
ثمة ما يشير إلى أنها مرشحة لالنحسار في المستقبل القريب .بالعكس ،تؤشر
النتائج التي انتهت إليها مفاوضات فيينا أخيرا ً بين مجموعة دول  1+5وإيران
إلى أن ما تريده الدول النافذة في المحاور الثالثة أو أقصى ما تستطيعه في ظروف
الصراعات الراهنة هو هدنة موقتة في الصراع المحتدم ال تحول دون استمرار
الحرب الناعمة الدائرة بال هوادة بين أطرافه بقصد تعزيز مراكزهم التفاوضية.

د .عصام نعمان

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)1
ولفت الحلقي الى التفجيرات التي وقعت في سورية وراح
ضحيتها المئات ،وأكد ان الشعب السوري لم يقرر االستسالم
والخنوع وانما قرر الصمود ،وسورية ما زالت حية وقادرة
على استتباب االمن.
وأوضح الحلقي ان ما يجري في سورية يؤكد ان االرهاب
ولد من رحم التطرف الديني ،مضيفا ً ان «االره��اب الدولي
أصبح مشكلة عالمية وتنذر بعواقب عالمية وخيمة».
وش��دد على ان الحكومة السورية مستمرة في مكافحة
اإلره��اب على األرض السورية وتأمين متطلبات الحياة،
مشيرا ً الى ان «سورية تواجه أخطر العصابات اإلرهابية من
«داعش» و«النصرة» وغيرها».
وأشار الحلقي الى ضرورة العمل على الفصل بين التشدد
الديني واإلرهاب في سبيل «بداية موفقة» الجتثاث األخير.
واعتبر ان احتضان سورية للمؤتمر يأتي ضمن جهودها
لمحاربة االره��اب والتطرف ،الفتا ً الى ان المؤتمر سيقدم
االجابة المناسبة بما يحدث بالضبط.
وتشارك في المؤتمر شخصيات من اكثر من  80دولة
وتستمر اعماله على م��دى يومين ح��ول محاربة االره��اب
والتطرف الديني .ويشمل المؤتمر عددا ً من الجلسات التي
تعنى بقضايا اإلره��اب وتحاول وضع خطة بداية من اجل
محاربته والتوسع في العمل على توسيع التواصل مع الدول
التي لم تشارك لدعم تحركات مكافحة اإلرهاب في العالم.
ميدانياً ،تواصلت االشتباكات العنيفة بين اللجان
الشعبية وتنظيم «جبهة النصرة» االرهابي في محيط بلدتي
نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.
وتمكنت اللجان أمس من صد هجوم على البلدتين وصف
باألعنف منذ ب��دء هجوم «النصرة» ،فيما تدخل الطيران

الحربي في الجيش السوري لمساندة اللجان الشعبية التي
فجرت سيار ًة مفخخة كانت تحاول الدخول إلى جمعية
الجود السكنية ،كما قصف الطيران الحربي مواقع لـ«جبهة
النصرة» في بلدتي بيانون ورتيان.
وف��ي عين العرب ،تمكنت «وح��دات الحماية الكردية»
من السيطرة على المربع األمني وسوق الهال شمال شرقي
المدينة ،فيما شهدت الساعات األربع والعشرين الماضية
مقتل  50عنصرا ً من «داعش» ،خالل االشتباكات العنيفة مع
وحدات الحماية.
وفي السياق ،شنت طائرات التحالف غ��ارة على موق ٍع
لـ«داعش» في شارع  48شرق عين العرب ،في حين طالبت
القيادة العامة لوحدات حماية الشعب السلطات التركية
بعدم السماح لمسلحي «داعش» باستخدام أراضيها للهجوم
على المدينة ،وهو أم ٌر نفته السلطات التركية.
ه��ذا وأف��اد مصدر عسكري في عين العرب أن وح��دات
الحماية أحرزت تقدما ً كبيرا ً على طريق حلب جنوب المدينة،
فيما دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري
والمسلحين في محيط حندرات في الريف الشمالي لحلب.
كما استهدفت وح��دات الجيش مسلحين في المنصورة
وقباسين وحريتان والطامورة والراشدين واحد والعامرية
ومحيط الحيدرية والميسر والليرمون بحلب وريفها ،وقتلت
أعدادا ً منهم ودمرت آلياتهم.
الى ذل��ك ،أح��رز الجيش السوري أمس تقدما ً كبيرا ً في
مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا ،حيث سيطرت وحداته
على الحي الشرقي للمدينة في شكل كامل ووصلت التوستراد
درعا القديم ،في حين استهدفت وحدات أخرى مسلحين في
تل الحارة وعتمان وقتلت عددا ً منهم.

�إيران تقود ( ...تتمة �ص)1
كثيرا ً ما تقف المبادئ والشعارات التي ترفعها الدول
اإلسالمية عند كونها مبادئ وشعارات ليس إال .التراجع
عندها أصبح واقعية .واالنبطاح أمام أميركا انحناءَة بسيطة
أمام العاصفة.
والتخلي عن فلسطين والقدس نجم عن متغيرات وظروف
دولية وإقليمية ال ينبغي أن تتحول إلى جلد للذات! والسماح
للتكفيريين باالنتشار كالفطر والذهاب إلى سورية لتدميرها
والعراق لتمزيقه مجرد صدى لمشروع سرعان ما تنتهي
مفاعيله!
فيما الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تنطلق من ضرورة
الوحدة لمواجهة التحديات التي يفرضها االستكبار على
المسلمين الوحدة كفكرة وقيمة ومشروع للمستقبل ،وإطار
للعمل على صعيد األمة كلها.
كحقيقة قرآنية وإنسانية في مواجهة ال��والءات القبلية
والتقليدية البائسة التي تعود بالمسلمين إلى زمن الجاهلية
المرير .الوحدة كتطلع ونهوض يقتضيه واقع التحالفات
الدولية على المستويات كافة .إن الموقف الفكري والسياسي
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ينطلق من ضرورة تحويل
الدولة اإلسالمية إلى الدولة (األمة) لجهة التعاون والتشارك
في لجم األخطار واالنخراط في مشروعات بناء الحضارة
اإلنسانية على أسس جديدة ،وبالتالي الخروج من دائرة
التنظير إلى مستوى التطبيق ومن حالة األوهام إلى التكامل
الفعلي بالتحرك نحو العصر والتاريخ!
إن إيران تسهم في تقليص الخالفات اإلسالمية اإلسالمية،
فيما دول إسالمية تغذي الخالفات بالمال واإلعالم.
إنّ إي��ران تدعو لمؤتمرات عن ال��وح��دة فيما دول تدعو
لتحالفات لتمزيق عرى األمة .إنّ إيران تؤكد على المحددات
األساسية لتعميق االستراتيجية اإلسالمية في مواجهة الحملة
االستكبارية للسيطرة على المنطقة وسلب ثرواتها فيما تتجه
دول إسالمية لالنخراط في مشروعات التقسيم والتجزئة .إنّ
إيران تدفع بكل قوتها لتصحيح صورة اإلسالم والمسلمين وإذ
بدول إسالمية تشجع التكفير بكل أوزاره وآثاره.

إنّ إيران تؤكد على القضية الفلسطينية كقضية إسالمية
إنسانية مركزية ،فيما دول إسالمية صرفت النظر عن هذا
الهم بل انخرطت والتزمت تسوية القضية بين الصهاينة
والفلسطينيين على أسس باطلة وظالمة.
إن إي���ران تكرس إمكاناتها الضخمة م��ادي��ا ً وتسليحا ً
وإعالميا ً وسياسيا ً في سبل دع��م المقاومة الفلسطينية
واللبنانية لتحرير أرضها بينما تعمل دول إسالمية على
محاربة المقاومة وإخماد وهجها.
إنّ إيران تقتحم المستقبل على رغم الحصار والعقوبات
القاسية ،بحيث تكون فاعلة وقادرة على صياغة المستقبل
وبناء العالقات االيجابية وتقليص السلبيات من خالل إرادة
التغير وضمن سياق المشاركة في تشكيل مستقبل المنطقة
والعالم.
إي��ران اليوم تتصدى للتكفير وتدعم المقاومة ،تناصر
الشعب الفلسطيني ،تدافع عن الشعوب المظلومة.
تصح صورة اإلسالم ،تواجه االستكبار ،تتحرك دبلوماسيا ً
في طول العالم وعرضه لتحقيق العدالة واألمن والسالم،
تقيم المؤتمرات لبناء عالقات إنسانية ودولية تقوم على
االحترام والتعاون ،تخترق الحواجز لبناء صناعات حديثة
ومتطورة ،تدعو أبناء اإلسالم من كل المذاهب إلى التصالح
وتخفيض نسب الخالفات العقائدية ،تنفتح على أتباع
األديان السماوية إلقامة قواعد حياة إنسانية ودينية سليمة،
تعزز قدرتها في مختلف المجاالت بالكد والمناقبية والحكمة،
تقيم برامج اقتصادية واجتماعية طموحة ورائ��دة ،وتعزز
الحريات والديمقراطية للشعب اإليراني لالستفادة من طاقته
وإبداعاته في سبيل إنتاج تيار إسالمي حضاري يصل إلى كل
منطقة في العالم.
إي���ران ال��ي��وم تقود العالم اإلس�لام��ي وتتصدر المشهد
اإلقليمي والدولي ألنها تتكئ على قيم أصلية وسلوك نبيل
ورؤي��ة طموحة وقيادة حكيمة وشعب ال يتعب من الصبر
والمثابرة!.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
دعوة حضور
اجتماع الجمعية العمومية
العادية السنوية
لمساهمي شركة «أو تي في»
(هولدنغ) ش.م.ل.
بعد التحية،
يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة «أو
تي في» (هولدنغ) ش.م.ل .بدعوة السادة
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية
العمومية العادية السنوية لمساهمي
الشركة المدعوة لالنعقاد ي��وم الجمعة
ال��واق��ع ف��ي  2014/12/19ف��ي تمام
الساعة العاشرة صباحا ً في استديوهات
المحطة الجديدة الكائنة في المونتيفردي،
وذلك للبحث والتداول والمناقشة في جدول
األعمال التالي:
ـ تالوة تقارير مدققي حسابات الشركة
ومجلس اإلدارة.
ـ المصادقة على حسابات السنة المالية
 2013كذلك على الميزانية العمومية
وال��ب��ي��ان��ات ال��م��ال��ي��ة وح��س��اب األرب���اح
والخسائر والموافقة على جميع األعمال
التي قامت بها الشركة خالل السنة المالية
المذكورة.
ـ تخصيص األرب��اح الناتجة عن أعمال
الشركة للسنة المالية .2013
ـ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
عن جميع األع��م��ال التي قاموا بها خالل
السنة المالية .2013
ـ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
ـ إعطاء التراخيص المنصوص عنها
بموجب المادتين /158/و /159/من
قانون التجارة اللبناني.
ـ التجديد لمفوض المراقبة ومحامي
الشركة.
ـ أمور أخرى متفرقة و/أو متفرعة عن
عملية المصادقة على الحسابات.
على المساهمين الراغبين بالترشح
لعضوية مجلس إدارة الشركة ،التوجه
إل��ى مكاتب الشركة الخاصة الكائنة في
مبنى محطة الـ OTVالتلفزيونية في
سن الفيل ـ جسر الباشا ـ شارع الوردية،
لالستحصال على طلب الترشح ونماذج
عن المستندات والتصريحات والتعهدات
المك ّملة للطلب ،وذلك بين الساعة العاشرة
صباحا ً والساعة الرابعة بعد الظهر ابتداء
من تاريخ نشر الدعوة الحاضرة ولغاية
تاريخ  2014/12/17ظهراً.
كما يمكن لكل مساهم أن يطلع في مكاتب
الشركة الخاصة على المستندات الملحوظة
في المادة  /197/من قانون التجارة وذلك
بين الساعة العاشرة صباحا ً والساعة
الرابعة بعد الظهر.
كما يمكن للمساهمين الحائزين على
أسهم بالتينوم اسمية حضور اجتماع
الجمعية شخصيا ً أو توكيل أحد أعضاء
مجلس اإلدارة أو أح��د المساهمين في
الشركة للحضور عنهم مصحوبا ً بالتوكيل
وفقا ً لألنموذج المتوفر في مركز الشركة أو
على الموقع اإللكتروني للشركة www.
otv.com.lb
ويقتضي على الحائزين على أسهم
بالتينوم لحامله إبراز شهادات األسهم لدى
حضور االجتماع موضوع هذه الدعوة.
آملين تلبية الدعوة لألهمية والفائدة
واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
روي هاشم

