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تتمات

لكن ك�لام أب��و فاعور لم يعكر مناخات
الحوار واالنفتاح السياسي بين األطراف
الداخلية ،وال منع المتابعة لمهام المبعوثين
الدوليين إلى لبنان والبحث عما حققت وأين
ساهمت في دفع االستحقاق المج ّمد.

وسط أج��واء االنفتاح السياسي الداخلي،
والحراك الدولي وال سيما الفرنسي والروسي
في شأن االستحقاق الرئاسي ،أرجئت الجلسة
ال��س��ادس��ة ع��ش��رة لجلسة ان��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب ،إلى
السابع من كانون الثاني المقبل ،عسى أن
تنجح االت��ص��االت الخارجية ،في إيجاد حل
لالستحقاق المذكور.
وباعتماد أس��ل��وب ال��ح��ذف ف��ي السياسة،
يمكن سحب اسمي قائد الجيش العماد جان
قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
م��ن السباق ال��رئ��اس��ي إذا ص��دق م��ا نقل عن
الموفد الفرنسي جان فرانسوا جيرو عن «عدم
وجود نية فرنسية لتعديل الدستور من أجل
انتخاب قهوجي أو سالمة ،وأن هناك اتجاها ً
ل��ض��رورة اح��ت��رام الصفة التمثيلية للرئيس
العتيد» ،بحسب مصادر في ق��وى  14آذار.
وتؤكد المصادر نفسها أن القيادات المسيحية
ف��ي فريقها التي تملك حيثية على األرض،
مستعدة للقبول برئيس تيار المرده النائب
سليمان فرنجية رئيسا ً للجمهورية على رغم كل
التباينات ،فهي ترى «أن سلوك فرنجية طريق
بعبدا ،يعني عودة رئيس التيار سعد الحريري
إلى السراي ،مع حصص دسمة في الوزارات».
وب��رز أمس على هذا الصعيد إع�لان رئيس
ح���زب «ال���ق���وات اللبنانية» سمير جعجع
استعداده لتلبية دع��وة رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال عون لزيارة الرابية
«في حال وجود اقتراح جدي للرئاسة».

بوتين يعقد ( ...تتمة �ص)1
نقل المقاعد األرمنية

وف��ي انتظار بلورة المواقف النهائية من
االستحقاق الرئاسي ،داخليا ً وخارجياً ،اقتصر
النقاش في اجتماع لجنة التواصل المكلفة
دراس���ة ق��ان��ون االنتخاب ف��ي ساحة النجمة
برئاسة النائب روب��ي��ر غ��ان��م ،على «تظهير
الخالف وتحديد مواطنه ،من دون االنتقال إلى
تقريب وجهات النظر ،والمعالجة» ،على ما أبلغ
مصدر نيابي «البناء».
وأعيد أمس تأكيد الموقف األرمني الذي عبّر
عنه عضو كتلة حزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان الذي طالب بنقل المدور من دائرة
بيروت الثانية إلى دائ��رة بيروت األول��ى التي
تضم األشرفية ،الرميل ،والصيفي .في حين رد
النائب االرمني عن دائرة بيروت األولى سيرج
طورسركسيان ،بنقل مقعد األرمن األرثوذكس
إلى المتن وإيجاد طريقة ما لتأمين االنتخاب،
باستحداث دائرة مصغرة تضم مقعدين لألرمن.
وطرح النائب آالن عون اعتماد جبل لبنان دائرة
واحدة ،مع إبقاء المقاعد الدرزية على أساس
النظام األكثري.
وشدد النائب علي فياض على «أنه ملتزم
بأهمية تقسيمات الدوحة التي يستند إليها
مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري
بوصفها ت��ح��وز على توافقية م��ا ،م��ن قبل
المكونات اللبنانية» .وأرجئ االجتماع مجددا ً
إلى األسبوع المقبل على أن تجتمع أيام الثلثاء
واألربعاء والخميس.

توقيع ملف تسليح
الجيش السبت

على صعيد آخر ،أكد رئيس الحكومة تمام
سالم أن فرنسا ستوقع نهائيا ً مع السعودية
على ملف تسليح الجيش اللبناني بعد غد
السبت.

ولفت في دردش��ة مع اإلعالميين على متن
الطائرة التي أقلته من بيروت إلى باريس يرافقه
نائبه وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الخارجية
جبران باسيل ووف��د إداري وإعالمي ،إلى أن
«أب��رز الملفات التي نحملها إل��ى فرنسا هي
العالقات اللبنانية الفرنسية الوطيدة والحرص
على مصالح لبنان ودور فرنسا في مؤازرتنا
في محنتنا واالهتمام الشخصي من الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند بقضايانا الداخلية،
وال سيما ملف رئاسة الجمهورية».
وأش��ار إلى أن الفرنسيين «يبذلون جهداً،
وسنتواصل معهم في هذا اإلطار وهم يريدون
اإلطالع منا على ما حصل مع القوى السياسية
لجهة التوافق حول ملف الرئاسة ،ونحن نقول
إنه أمر له أبعاد إقليمية ودولية متحركة وفاعلة،
وبالتالي فإن أي جهد يساعد لبنان يجب أن
نعطيه أهمية بالتواصل مع كل الدول».
وفور وصوله إلى العاصمة الفرنسية التقى
سالم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرالد
الرشيه ،ثم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في
البرلمان إليزابيت جيغو.
ودع��ا سالم أم��ام لجنة الشؤون الخارجية
في الجمعية الوطنية الفرنسية ،فرنسا «إلى
التعجيل في تسليم لبنان األسلحة التي ت ّم
االتفاق عليها في إطار هبة الثالثة مليارات دوالر
المقدمة من السعودية».
وتطرق إل��ى الوضع األمني ق��ائ�لاً« :هناك
اع���ت���داءات ع��ل��ى ال��ح��دود ال��ش��رق��ي��ة وه��ن��اك
عسكريون مخطوفون ،ونحن بحاجة إلى سالح
ومساعدة عسكرية لمواجهة المتطرفين».
وأضاف« :ال يمكن وضع ح ّد لداعش والنصرة
عبر ضربات جوية ،بل يجب القيام بشيء على
األرض وهذا يتطلب تنسيقا ً بين قوى التحالف
الدولي ودول المنطقة».
واعتبر أن «ال��دع��م ال��ذي نلقاه من األس��رة
الدولية في معركتنا هذه ما زال قاصرا ً إلى ح ّد

كبير عن تلبية االحتياجات المطلوبة .وإنني
أدعو العالم عبركم إلى التحرك بمسؤولية».
ووصف ملف العسكريين المخطوفين بأنه
«حرج ودقيق» ،مشيرا ً إلى أنه «إذا كان هناك
م��ج��ال للتعاون على مستوى أم��ن��ي وتقني
واستخباراتي الستيعاب ه��ذه الحالة ،فلن
نقصر في ذلك مع أي دولة».

أبو فاعور :الكثير من المحظورات
سقطت في ملف العسكريين

ولم يطرأ جديد أمس على هذا الملف ،فيما
تنتظر «هيئة علماء المسلمين» حتى عودة
س�لام إل��ى ب��ي��روت لحسم م��وض��وع تكليفها
بالمفاوضات مع الخاطفين على رغم أنها أكدت
صعوبة هذا األمر.
إلى ذلك ،أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور في
حديث تلفزيوني مساء أمس أننا «نقوم بدور
مساعد ومساند عبر جنود مجهولين ،ولم نكن
في تنافس مع أحد ودورن��ا تكاملي والتكليف
الرسمي هو للمدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم» ،معتبرا ً أنه «تم بناء مجموعة
أوهام كان من الممكن تفاديها ،أولها خيار القبول
بالتبادل مع نساء سوريات معتقالت بالسجون
السورية ،والمنطق البديهي يسأل لماذا سيقبل
النظام السوري بتقديم أثمان للدولة اللبنانية؟،
نحن حاولنا استنساخ تجربة أعزاز بملف بعيد
جداً».
وأك��د أن الحكومة ل��ن تقبل بإقامة عالقة
مباشرة م��ع س��وري��ة ،ألن ذل��ك س��ي��ؤدي إلى
انفجار الحكومة .وأك��د أن «مبدأ المقايضة
أقر ولو سياسيا ً على األقل ،ويبقى البحث في
التفاصيل» ،معتبرا ً أن «الكثير من المحظورات
سقطت بعد أن قام «ح��زب الله» بالمفاوضة
والمقايضة ،وهو ال يستطيع منع الدولة عن
القيام بهذا األمر».

عبا�س يرى ( ...تتمة �ص)1
«ال يوجد هناك شريك ألي عملية سياسية داخل
الكيان اإلسرائيلي».
ب���دوره ،أك��د مجمع فلسطين الطبي خبر
استشهاد أبو عين متأثرا ً بجروحه التي أصيب
بها اثر اعتداء جنود االحتالل عليه خالل مسيرة
في بلدة ترمسعيا شمال رام الله .
إلى ذلك ،أقرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن
القيادي الفلسطيني استشهد «خالل مشاركته
في تظاهرة ،متأثرا ً بجروح أصيب بها بعد
تعرضه للضرب من قبل قوات االحتالل بكعاب
البنادق».
وك��ان أب��و عين أك��د ب��األم��س عبر صفحته
على «فايسبوك» أن «اليوم األربعاء سيكون
اليوم الوطني لسواعد األرض من أمام بلدية
ترمسعيا» إلى أن استشهد خالل التظاهرة راويا ً
شجر الزيتون بدمه الطاهر.
وتعليقا ً على الحادثة ،وصف رئيس السلطة
الفلسطينية محمود ع��ب��اس قتل أب��و عين
بـ»العمل البربري» ،مؤكدا ً أن كل الخيارات
مفتوحة وقابلة للتطبيق .وأعلن الحداد ثالثة
أي��ام ،في وقت نشرت تصريحات نسبت إلى
عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء

جبريل الرجوب أن السلطة الفلسطينية قررت
وقف التنسيق األمني مع االحتالل بعد استشهاد
الوزير زياد أبو عين.
وق���ال ع��ب��اس« :مصممون على استمرار

المقاومة الشعبية ومحاربة االستيطان وإنهاء
االح��ت�لال» .واعتبر أن «إس��رائ��ي��ل» ستحاول
التنصل م��ن الجريمة «ه��ن��اك سيناريوات
ستسمعونها منها أن أح��د الجنود مصاب

ب��م��رض نفسي أو عقلي وغ��ي��ر م��س��ؤول عن
أعماله» وأضاف« :هذه الجناية سيسجلونها
ضد مجهول ولدينا صور لما جرى وسيقولون
مزورة».
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت
إن ال��رد على جريمة اغتيال أب��و عين تكون
بتصعيد المقاومة بكل أشكالها .وطالب نائب
األمين العام للجبهة أب��و أحمد ف��ؤاد كتائب
المقاومة بالرد الفوري على الجريمة.
من جهتها ،نعت حركة المقاومة اإلسالمية
«حماس» شهيد «الشعب الفلسطيني الشهيد
زي��اد أب��و عين ،رئيس هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان ،الذي قضى نحبه من جراء إطالق
قنابل الغاز الصهيوني السام على مسيرة
سلمية».
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان إن��ه «أم���ام ه��ذا اإلج���رام
الصهيوني نؤكد أن��ه آن األوان لتحشيد كل
قوى شعبنا في مواجهة االحتالل الصهيوني
اإلجرامي .وآن األوان لوقف كل أشكال التنسيق
مع االحتالل» وأضافت« :نتقدم بخالص العزاء
ألهل الشهيد وذويه سائلين المولى عز وجل أن
يلهمهم الصبر والسلوان».

ت�صعيد المواجهة ( ...تتمة �ص)1
«الحرب على داعش» ،ثم كان التحرك اإلرهابي
التصعيدي في كل من حلب وريفها الشمالي
الغربي ،كما والهجوم اإلرهابي على مطار دير
الزور وبعض مناطق الحسكة ،ثم كان العدوان
الجوي «اإلسرائيلي» على منطقتين آمنتين في
محيط دمشق.
لقد توخت العصابات اإلرهابية في ريف
حلب إح��داث تغيير ميداني يؤدي إلى هدفين
رئيسين األول يتعلق بحلب ذاتها ويرمي إلى
منع الجيش العربي السوري من إكمال إحكام
الطوق حولها تمهيدا ً لتحريرها منهم في شكل
كامل ،وهو هدف اتجه إليه بعد أن بدا أن خدعة
«تجميد النزاع في حلب « أو محاولة «إقامة
المنطقة اآلمنة» حول حلب لن تمرا فكان الحل
لدى المخطط األجنبي تنفيذ المطلوب عسكرياً،
أما الهدف الثاني للتصعيد في حلب فقد تمثل
بالهجوم على نبل وال��زه��راء وتحقيق نصر
معنوي عبرهما ثم ربط كامل المنطقة بالحدود
التركية دونما أن يكون للحكومة قوات مؤثرة
في المنطقة.
أما على محور دير ال��زور فقد شاءت القوى
المحركة للعصابات اإلرهابية توجيه ضربة
قاسية للقوات العربية السورية في المنطقة
بغية إخراجها من المنطقة واالستيالء على
مخازن هامة من األسلحة والذخيرة وربط
المنطقة بمنطقة سيطرة «داع��ش» في العراق
شرقاً.
هكذا خططوا ،ولكن الميدان ج��اء بنتائج
تعاكس م��ا حلموا ب��ه ،حيث صمدت القوى
المدافعة ع��ن نبل وال��زه��راء وألحقت بالغ
الخسائر بالمعتدين حتى تجاوز عدد القتلى
منهم خالل موجات الهجوم الثالث عدة مئات
وتضعضعت صفوفهم حتى يئسوا وأحبطوا

وارت��دوا إلى الجنوب الشرقي علهم يحفظون
ما تبقى من ممر التموين الوحيد لعصاباتهم
في حلب وهو ممر بات تحت ضغط شديد من
القوات العربية السورية وحلفائها ما ينبئ
بقرب انهيار مواقع المسلحين على هذا الممر
وإحكام الطوق حول حلب.
أما في دير الزور فلم يكن حالهم بأفضل مما
كان في حلب ،حيث تحطمت موجات اإلرهاب
الهجومية الثالث على أس��وار المطار ثم طور
ال��م��داف��ع��ون ع��ن المطار عملياتهم ووس��ع��وا
مناطقهم الدفاعية إلبعاد المسلحين عنه بعد
تساقط المئات من اإلرهابيين بين قتيل ومصاب
وتضعضع شملهم.
أما على الصعيد السياسي فقد قادت روسيا
مباشرة بعد  11\24تاريخ انتهاء جوالت
التفاوض ح��ول النووي اإلي��ران��ي وتأجيلها،
قادت هجوما ً سياسيا ً مركزا ً باتجاه المنطقة،
يمكنها م��ن ال��ع��ودة القوية إليها م��ن الباب
الرئيسي المناسب أي محور المقاومة ،هجوم
تجلى بطرح مبادرة حل سياسي في سورية
متزامنة مع التزام قاطع بدعم عسكري مطلق
لكل من سورية والعراق ،وبتطوير للعالقة مع
حزب الله إلى حد تلمس السير نحو نوع من
التفاهم الذي يقود إلى دعم قوي في المجاالت
التي يحتاجها الحزب سياسيا ً على الصعيد
الدولي مع التلويح بدعم يستعمل في الميدان
إذا دعت الحاجة.
لقد نفذ محور المقاومة وحلفاؤه الدوليون
ضربات استباقية أو ما يمكن تسميته بالهجوم
المعاكس المؤثر ف��ي ال��م��ي��دان والسياسة،
فصدمت أميركا وحلفاؤها بالنتائج بعد أن
كانوا يظنون بأنهم وحدهم سيستفيدون من
فرصة األشهر السبعة لتعزيز أوضاعهم فكان

الواقع عكس ما أرادوا ال بل كانت فرصة الرتقاء
خصومهم وتراكم ما بيدهم من أوراق ترجيح
في الميدان والسياسة.
في ظل هذا الوضع وما نجم عنه ،يبدو أن
أميركا احتاجت لتدخل «إسرائيلي» علني مباشر
يوقف االنهيار في صفوف جبهتها ـ فكانت
الغارتان «اإلسرائيليتان» ضد سورية بمثابة
عمل سياسي ردعي بلبوس عسكري هجومي،
عمل توخت منه أميركا ومعها «إسرائيل» أن
توجه رسائل سريعة إلى الخصوم من دون
أن تتسبب في االن��زالق إلى حرب شاملة في
المنطقة (ولهذا تم اختيار الهدف بعناية بالغة
ليبقى ممكنا ً تفسيره بطابع سياسي حتى ال
يسبب دفعا ً أكيدا ً نحو المجابهة العسكرية
الفورية).
وجهت ال��رس��ائ��ل التي حملتها الطائرات
«اإلسرائيلية» المعتدية إلى اإلرهابيين لرفع
معنوياتهم وإل���ى الخصوم لتحذيرهم من
المتابعة .فقد ش���اءت جبهة ال��ع��دوان رفع
معنويات المسلحين التي انهارت إثر الخسائر
التي تكبدوها في حلب ودير الزور وسواهما،
ولتؤكد لهم بأن «إسرائيل» بقواتها حاضرة
لنجدتهم ودعمهم وعليهم المتابعة .وفي الوقت
نفسه أرادت تلك الجبهة توجيه تحذير إلى
الجيش السوري ومن ورائ��ه محور المقاومة
وداعميه الدوليين بخاصة روسيا لحملهم على
تجميد الحراك السياسي خارج الفلك األميركي
وإلزامهم بعدم متابعة الضغط على اإلرهابيين
عسكرياً.
لقد استجابت «إسرائيل» لإليحاء األميركي
بتوجيه الضربة الجوية مواكبة مع تعيين
صديقها وزيرا ً للدفاع في أميركا ألنها رأت في
األمر مصلحة أكيدة لها أيضا ً خاصة بالنسبة

لنتانياهو شخصياً ،ال��ذي ان��ه��ارت حكومته
وعجز عن تأمين البديل ما أجبره على الذهاب
إل��ى انتخابات مبكرة يعول عليها للحصول
على حجم نيابي يتيح له إنشاء ائتالف مريح
لتشكيل الحكومة ،فاتخذ من صواريخ طائراته
صفارة لبدء معركته االنتخابية بقوة نارية.
لكن نتائج االن��ف��ع��ال ال��ن��اري ج���اءت كما
يبدو خالفا ً لما توخى المعتدون إذ وقبل الرد
العسكري الذي سيكون بما يؤلم «إسرائيل»
وهو أمر آتي ال بد منه وتعرف «إسرائيل» ذلك
وب��دأت تتحضر وتحسب الحسابات له فقد
كان الرد األولي والسريع من المصادر الثالثة
التي وجهت إليها الرسائل الصهيو أميركية
بالطائرات «اإلسرائيلية» ،حيث أكدت سورية
قرارها بمتابعة مالحقة اإلرهاب حتى اجتثاثه،
وأن لن يثنيها عن ذلك ضغط أو تهويل أو عدوان،
وأكدت روسيا رفضها للعدوان «اإلسرائيلي»
غير المقبول وكثفت مساعيها في إطار المبادرة
السياسية التي تعمل عليها لحل األزم��ة في
السورية ،أما الرد األعنف فقد جاء من محور
المقاومة مجتمعا ً في طهران حيث كان االجتماع
الثالثي الذي ضم إيران وسورية والعراق والذي
خطا خطوة استراتيجية بالغة التأثير سترخي
بظاللها على مسار األحداث والحركة في الشرق
األوسط كله ،خطوة تمثلت بمأسسة العمل ضد
اإلرهاب واإلرهابيين وبناء المنظومة القوية من
الدول الثالث المذكورة والمنفتحة لقبول أعضاء
آخرين بخاصة لبنان الذي هو عبر حزب الله
حاضر فاعل في هذه المنظومة حتى ولو لم
يعلن االنضمام الرسمي للبنان إليها.

العميد د .أمين محمد حطيط

أنقذوا اهلل ( ...تتمة �ص)1
� ِ
وترتفع ،مع «الله أكبر» ،من مواكب الفواجع،
أصوات المظلومين :أيها اإلله الحق! أين أنت؟
متى تأتي ساعتك؟ أيّ قدير وضع بينك وبين
دعوة المظلوم هذا الحجاب الكثيف؟ ويُضني
الشعور بالمرارة الناس ،وتأخذ شدة الحزن
الحزانى بعيدا ً بعيداً ،بحيث تختلط الصالة
عندهم ،بما يشبه الهذيان :لقد تعبنا ،وربما
تعب الله م ّنا...
كم م� ّرة سألناه الرحمة واح��ة وراح��ة من هذا
التيه الذي نحن فيه .فما جاد علينا بواحدة،
ك��أن��ه ليس ه��و م��ن ق���ال ،ب��ص��وت الناصري،
إلي أيها المتعبون والثقيلو األحمال»
«تعالوا ّ
وكأنه ما وعد بأن يريحهم.
ويتابع الحزانى ُمصلين ـ هاذين :أترانا أخطأنا
عنوانه ،فخاط ْبنا ،في حاجتنا إليه ،في عطشنا
شح حتى
إلى بره ،إلها ً س��واه؟ أم هو إيماننا ّ
النضوب ...وعندها ،يذهب ُّ
كل دع��اء هباء...
عندها ال سميع هو الله وال مجيب.
وزادوا من ويلهم قائلين :تعبنا وأتعبناه.
أليس عجبا ً أنّ الله يتعب؟ ولكن ،أما نقلت إلينا
الكتب التي سميناها سماوية أنه خلق الخلق

في ستة أيام ،وأنه ،في اليوم السابع ،استراح؟
أما آن له ،من بعدُ ،أن يشعر بالتعب من جديد،
وقد مضى على اليوم السابع عم ُر الزمان؟
ويتابع المفجوعون يصلّون شبه صاحين،
شبه هاذين:
وك ّنا أتعبناه مذ عزونا إليه ك ّل فع ٍل أتيناه،
مذ نسبنا إليه كل ما يصيبنا محمودا ً كان أم
مكروهاً .لقد تعبوا حقا ً وأتعبوه ،ال سيما في
الزمن األخير الذي بات «المؤمنون» يخشون
أن يكون آخر الزمان ...وكانت األحمال بدأت
تثقل أكثر فأكثر ،مذ ضربت العراق «عاصفة
الصحراء» ،حاملة معها من الصحارى القريبة
والبعيدة رم��اال ً ال تعمي العيون وحدها ،بل
تج ّفف الحقول والعقول ،بحيث وصفها ،يومها،
البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بأنها حرب
ض ّد الله ...وراف��ق الحرب ض ّد الله اضطراب
في نظام الفصول وخلل في «النظام» العربي
وانقالب في معاني الكلمات ...وأفلتت من عقالها
ك ّل العواصف تمعن فينا خراباً ،تحوِّل النفوس
والتصحر
هبابا ً يباباً ،وتنذر بالقحط والجدب
ّ
كل الهالل الخصيب ،وكالً من هالل وصليب.

وها هي العواصف الهوج تواص ُل ،باسم الله،
ض ْربنا من ك ّل االتجاهات ،والذي شهدناه منها،
حتى اآلن ،ال يبدو أنه األش ّد خطراً ،قياسا ً على
ما يوحي به تلبّد اآلفاق من عواصف قواصف...
ما يستدعي م ّنا عصفا ً فكريا ً جديا ً باالتجاه
المعاكس ...ال ب ّد من عمل إلنقاذ الله :إنقاذه من
المتعاونين ،باسمه ،على اإلثم والعدوان.
لقد اختلطت صورة الله الذي قيل إنه «خلقنا
على صورته ومثاله» بصورة الله الذي خلقناه
نحن على صورتنا ومثالنا ،بل على صورنا
وأمثالنا ماهَ ْيناهما إلها ً خالقا ً بإل ٍه مخلوق...
ومضينا مخمورين بأوهامنا ُنح ّل الواحد مح ّل
اآلخر ،متنقلين من تيه إلى تيه...
وام��ت�لأ ال��ت��اري��خ ب��اس��م ال��ل��ه صخبا ً وح��رب�ا ً
ومآسي ...لقد أصاب الله الحق من عباده غير
الصالحين ما كاد يرديه.
«أنقذوا الله» ،هنا ،ليست شطحة سوريالية
تعاكس شطحة صوفية وتنافسها على كسب
و ّد الله ،إنها دعوة جادة إلى المهت ّمين بصورة
الله ومصير الناس من أجل العمل على الفصل
بين نقيضين ،كنا أنزلناهما ،في داخلنا ،منزلة

ّ
وتجشأنا ما فيه على
واح��دة فتمزق داخلنا
حالنا وعلى من حولنا ،وك��ان ال��ذي كان مما
ُنعاينه ،مما نعانيه.
لقد واجه المسيح نفسه حالة االلتباس نفسها،
وذل��ك ي��وم ج��اءه يهود ي�دّع��ون بن ّوتهم لله،
فتصدى لهم قاطعا ً قائالً :أبوكم إبليس ،كذاب
وأبو الكذاب .وق ّتال ،منذ البدء ،للناس.
وما اختلفت ،في جوهر ،حال عند عيسى بن
مريم عن حال عند محمد بن عبدالله ،وذلك حين
سمع األعرابي يدعو :اللهم ارحمني ومحمدا ً وال
ترحم سوانا أح���داً ...فنهاه بعطف ،ق��ال :لقد
حَ جَ ْرتَ واسعاً ...فإلى الحاجرين واسعاً ،وإلى
أبناء إبليس جميعاً ،بيننا وبينكم ح ّد الله :إ ّما
عبادة الله بالحق وإما فصل دينكم عن الدولة...
ع ّل مآسي الناس تتضاءل.
الله ّم ،أل ِه ْمنا وجميع من يرفعون اسمك ،ألهمنا
أن ال نراك إالّ ضابط الكل ،رحمانا ً رحيما ً وربا ً
للعالمين

فهد الباشا

فرن�سا :غباء هوالند ( ...تتمة �ص)1
ويحرقون كنائسهم ،خسرت فرنسا كل نفوذ بينهم وصارت بنظرهم متآمرا ً وشريكا ً في الحرب
على الوجود المسيحي.
كان قد تبقى لفرنسا باب واحد هو أن تتبنى فريقا ً مسيحيا ً وازنا ً يملك مرشحا ً للرئاسة فتصير
ناخبا ً ال وسيطاً ،وشريكا ً بطاولة المفاوضات ،لكن الغباء والجبن الفرنسي يحوالن دون ذلك ،فتبنت
من ال يعترض على تبنيه األميركي والسعودي بسبب قلة حظوظه وليس العكس ،النائب روبير غانم
وحاكم المصرف المركزي ،وهما من خارج نادي المرشحين األقوياء ،وكان بمستطاع فرنسا أن
تتبنى بين األطراف المسيحية الفاعلة حزب الكتائب ،وبالتالي ترشيح الرئيس السابق أمين الجميل
الذي ال يحظى بدعم حليفي باريس في واشنطن والرياض فتصير شريكة لهما في طبخة الرئاسة،
خصوصا ً أن ال فرص لها بالتقدم كراع وعراب لترشيح أي من سائر المرشحين األقوياء أو الكبار.
يقال أن ثمة من اقترح ذلك في الكي دورسيه قبل زيارة جيرو ،لكن تدخالً لبنانيا ً وإقليميا ً من حلفاء
موثوقين للصيفي أفسد المهمة.
ناصر قنديل

لوبان :التعذيب في بع�ض الحاالت مبرر
اعتبرت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان
أم��س ل��دى تعليقها على تقرير أميركي ح��ول فظاعات
التعذيب لدى االستخبارات المركزية األميركية ،أن اللجوء
إلى التعذيب يمكن أن يكون «مجدياً» في قضايا اإلرهاب.
وقالت ردا ً على أسئلة إذاع��ة «مونتي كارلو» في هذا
الشأن «أنا ال أدين» هذه الممارسات« ،في هذه القضايا
من السهل الظهور على التلفزيون وترديد «يا للهول هذا
سيء».
وتابعت لوبان« :أنا اعتقد أن من يهتمون باإلرهابيين
ويقومون لهذا الهدف بانتزاع معلومات تتيح إنقاذ أرواح
مدنيين ،هم أناس مسؤولون» .وأضافت« :يمكن أن تكون
هناك حاالت مثالً حين نكون إزاء قنبلة مخطط لتنفجر بعد
ساعة أو ساعتين وقد تؤدي إلى مقتل  200أو  300مدني
يكون من المجدي جعل الشخص (اإلرهابي) يتكلم».
وردا ً على س��ؤال حتى تحت التعذيب؟ قالت لوبان:
«بالوسائل التي يمكن» استخدامها.
وكشف تقرير لمجلس الشيوخ األميركي أن وكالة
االستخبارات المركزية األميركية أخضعت عشرات
المعتقلين المرتبطين بتنظيم «ال��ق��اع��دة» لعمليات
استجواب عنيفة لكن غير ناجعة وذلك بعد اعتداء 11
أيلول  ،2001مع ممارسة الكذب على الرأي العام.

ظريف :الإرهاب ( ...تتمة �ص)1
بإيجابية مع الجهود التي تبذلها روسيا بهدف إيجاد
حل لألزمة ،ألنها على ثقة بمبدئية أي تحرك دبلوماسي
روسي.
وأطلع المبعوث الروسي األسد على مجمل اللقاءات
التي أجراها مؤخرا ً في إطار الجهود التي تبذلها روسيا
بهدف تهيئة الظروف المالئمة لوقف اإلرهاب في سورية
وإجراء حوار سوري سوري شامل بعيدا ً عن أي تدخالت
خارجية ،معبرا ً عن تأييد موسكو لجهود الحكومة
السورية ف��ي تكريس المصالحات الوطنية كخطوة
أساسية في طريق الحل.
وأكد األسد أن روسيا وقفت دائما ً إلى جانب الشعب
ال��س��وري وبرهنت على أنها تؤيد ح��ق الشعوب في
تقرير مصيرها وتحترم سيادة الدول والقوانين الدولية
وس��وري��ة على ثقة ب��أن أي تحرك دبلوماسي روسي
سيكون مبنيا ً على هذه المبادئ ومن هنا فإنها تتعاطى
بإيجابية مع الجهود التي تبذلها روسيا بهدف إيجاد
حل لألزمة.
وقالت «سانا» إنه كان هناك توافق في وجهات النظر
بأن نجاح أي جهود لحل األزمة السورية يتطلب عمالً
جديا ً في مكافحة اإلرهاب والتطرف عبر قيام المجتمع
الدولي بممارسة ضغوط حقيقية واتخاذ إجراءات رادعة
بحق الدول الداعمة لإلرهاب.
وتم التأكيد خالل اللقاء على أهمية استمرار تبادل
اآلراء والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين
الصديقين وع���ودة االس��ت��ق��رار إل��ى س��وري��ة وك��ل دول
المنطقة.
م��ن جهته ،أك��د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد
جواد ظريف أن العنف واإلره��اب في سورية والعراق
يأتي لتأمين مصالح بعض ال��دول اإلقليمية والغربية
المستفيدة من أعمال التنظيمات اإلرهابية.
وق��ال ظريف في كلمة في ختام أعمال مؤتمر «نحو
عالم خال من العنف والتطرف» في طهران اليوم إن
«سورية والعراق أصبحتا ضحية سياسة االزدواجية
في التعامل مع ظاهرة اإلرهاب وإن النار التي أشعلتها
بعض ال��دول سترتد عليها» ،مضيفا ً أن االستفادة من
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ك���أدوات م��ن قبل بعض ال��دول
اإلقليمية والغربية جاءت لتحقيق رغباتها بالتوسع في
المنطقة والتغطية على أهدافها.
وأوض��ح وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي «أن االستعمار
واالحتالل والحروب هي التي ولدت العنف والتطرف في
المنطقة» ،مؤكدا ً أن العنف لم يكن قائما ً في المنطقة وإنما
عارض عليها.
وشدد وزير الخارجية اإليراني على أن التخلص من
العنف والتطرف في المنطقة يكون ممكنا ً عبر التعاون
بين دولها وبخاصة إذا تم اإلدراك بأنهما ينتشران من
مجتمع إلى مجتمع آخر ،مشيرا ً إلى أن اآلليات الدولية
الحالية لمكافحة العنف واإلرهاب غير كافية.
وأك���د ظ��ري��ف ض���رورة التصدي ل�لإره��اب والعنف

باعتبارهما يهددان السالم واألمن الدوليين مشيرا إلى
أنه ال توجد منطقة في العالم تتعرض للعنف واإلرهاب
كمنطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا وأن مكافحة
ه��ذه الظواهر الخطيرة تحتاج إل��ى إدراك حقيقي من
قبل المجتمع الدولي ووضع سياسات منظمة في هذا
الخصوص.
وف��ي السياق ،ق��ال رئيس هيئة األرك���ان الروسية
الجنرال فاليري غيراسيموف إن واشنطن وحلفاءها
زادوا من دعمهم المقدم لفصائل المعارضة السورية
المسلحة وذلك لتغيير نظام الحكم في سورية.
كما أكد غيراسيموف أن تنظيم «داعش» بات العصب
الرئيسي في المنظمات اإلسالمية المتطرفة بمنطقة
الشرق األوسط ،وقال« :بحسب معلوماتنا فإن التنظيم
الذي ينشط في العراق وسورية يضم في صفوفه قرابة
 70ألف مقاتل من مختلف الجنسيات» ،مشيرا ً إلى أن
«الواليات المتحدة كانت مولت هذا التنظيم لمواجهة
قوات الحكومة السورية».
إل��ى ذل��ك أك��د غيراسيموف أن ال��والي��ات المتحدة
وحلفاءها األوروبيين كثفوا الجهود الرامية إلى إسقاط
نظام الرئيس بشار األسد في سياق النزاع المتواصل في
سورية ،وقال« :إن حجم المساعدات األجنبية للتنظيمات
المسلحة يزداد ،وتشتد الضغوط السياسية واإلعالمية
الدولية على القيادة السورية .كما تتخذ خطوات ترمي
إلى تصعيد النزاع».

�إعالنات ر�سمية
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب ف��اروق إبراهيم الحلبي بوكالته
عن إكرام سعيد الحلبي سند تمليك بدل عن
ضائع بحصتها بالعقار  6176من منطقة
راشيا الوادي العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
نور أبو سعد
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/11/27على المتهم علي حسن
اسماعيل جنسيته لبناني محل إقامته
بريتال والدته سارة تولد  1981سجل 47
بريتال أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/3/27
وال ي��زال ف���ارا ً بالعقوبة التالية تجريم
المتهم علي حسن اسماعيل المبينة كامل
هويته أعاله بجناية المادة  125مخدرات
وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة
بحقه وتغريمه مبلغ ثالثون مليون ليرة
لبنانية سندا ً لها وباعتباره فارا ً من وجه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
المتعلق بأحواله الشخصية وبتعيين

رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارتها كما تدار أموال الغائب وإبالغ ذلك
لمن يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.
وفقا ً للمواد  125من قانون المخدرات
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االتجار بالمخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/12/1
الكاتب
محمد حايك
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 2146
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/11/27على المتهم علي عصام
شمس الدين جنسيته لبناني محل إقامته
الشويفات/األوتوستراد وال��دت��ه سهام
تولد  1983سجل /306الغبيري أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2010/6/14وال يزال فارا ً
بالعقوبة التالية تجريم المتهم علي عصام
شمس الدين المبينة كامل هويته أعاله
بجناية المواد  638عقوبات فقرتها الرابعة

و 459و 454/459عقوبات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه في كل منها
مدة خمس سنوات وبإدغام هذه العقوبات
سندا ً للمادة  205عقوبات بحيث تنفذ
بحقه إحداها والمحددة بخمس سنوات
أش��غ��ال شاقة وباعتباره ف���ارا ً م��ن وجه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
المتعلق منها بأحواله الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارتها كما تدار أموال الغائب وبإبالغ ذلك
لمن يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.
وفقا ً للمواد  638فقرتها الرابعة و459
و 454/459من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراج���ة نارية
والتزوير واستعمال المزور.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/12/1
الكاتب
محمد حايك
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 2146

