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تتمات

عن مجلس الوزراء ،كما أوضحت
لـ«البناء» مصادر متابعة للملف
مغزى كالم إبراهيم ،معتبرة أنّ
ما قاله يلقى قبوالً لدى المعنيين
وال يشكل سببا ًلخالف أو تجاوزا ً
لصالحية ،ويلقى دع��م رئيسي
مجلس ال��ن��واب وال����وزراء وعدم
ممانعة من الوزراء المعنيّين.
اس��ت��م��ع ال���ل���واء إب���راه���ي���م إلى
ش��ك��اوى المواطنين السوريين
وب��ق��ي ي��ت��اب��ع أغلبها لحلحلتها،
تفسر
ووع�������د ب���وض���ع ل����وائ����ح ّ
اإلج������������راءات وت����ه���� ّون����ه����ا ،على
ال��م��واط��ن��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ،وأعلن
ع��ن عقد المزيد م��ن االجتماعات
م��ع الضباط المعنيين لتوضيح
الصورة أكثر.
ف��ي األم���ن ك���ان ي��وم��ا ً طويالً،
وف�����ي ال���س���ي���اس���ة ع�����اد مجلس
ال��وزراء إلى حياته الطبيعية بعد
انتصاره على خالفات النفايات
وال��م��ط��ام��ر ،وه���ذه ال��م��رة أيضا ً
ل��م يكن ب�� ّد م��ن «س�لاح التمديد»
لتحقيق االنتصار ،فكانت تتمة
إق���رار دف��ات��ر ال��ش��روط ،التمديد
ل��ش��رك��ة «س��وك��ل��ي��ن» وللمطامر
معها ل��ث�لاث��ة ش��ه��ور ُي��خ��ش��ى أن
يلحقها تمديد جديد.
في خطوة مفاجئة و»سهلة» أنهت
ال��دول��ة «إم���ارة روم��ي��ة» بعد توافر
القرار السياسي «المجهول الجهة».
وج��اءت هذه «النهاية» بعد إحكام
القوى األمنية السيطرة على السجناء
المنقولين من المبنى «ب» إلى المبنى
«د» ونزعت منهم كل وسائل التواصل
مع الخارج .وأك��دت مصادر مطلعة
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ابراهيم :ال �سمات ( ...تتمة �ص)1
لـ»البناء» أن الخطة كانت ناجحة
جداً ،بحيث تم تجريد السجناء من كل
الوسائل الممنوعة من دون تسجيل
إصابات في صفوفهم» ،مشيرة إلى
«أن القوى األمنية وضعت نظاما ً
جديدا ً للمواجهات يحول دون إدخال
ممنوعات بديلة».
وأك��د وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أن م��ا حصل أمس
«أنهى أسطورة سجن رومية» ،ولفت
إلى «أن كل الروايات من عام 2009
إلى اليوم عن غرفة عمليات في رومية
ت��و ّل��ت عمليات إرهابية ف��ي لبنان
وعلى اتصال بشبكات بكل قواعد
اإلره��اب في المنطقة ،انتهت اليوم
(أمس) ،بفضل هذا الجهد».
وأش��ار إل��ى «أن ج��زءا ً من عملية
تفجير ج��ب��ل محسن ت��م��ت إدارت���ه
من داخ��ل السجن ،ول��ن أغ��وص في
معلومات أمنية إض��اف��ي��ة» ،وق��ال:
«من قاموا بالعملية في جبل محسن
بحسب معلوماتنا هم من «داعش»،
جازما ً «أن لدى توافر القرار السياسي،
القوى األمنية قادرة على تنفيذه».
وأك���دت م��ص��ادر أمنية ل��ـ» البناء»
«أن أجهزة االتصاالت التي استعملت
للمساهمةفيعمليةتفجيرجبلمحسن،
باتت في قبضة القوى األمنية».
وت��ح��دث م��ص��ادر ع��ن «أن القرار
السياسي ال��ذي تحدث عنه الوزير
المشنوق توافر مع بدء الحوار بين
ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل» .وإذ
أش���ارت إل��ى «أن ح��زب ال��ل��ه شأنه
شأن كل األفرقاء يريد ضبط الوضع
األمني في سجن رومية وطالب بذلك
م����راراً» ،ش��ددت المصادر على «أن
تيار المستقبل هو من كان يمانع في
السابق الستغالل ورقة اإلسالميين».
وأشارت إلى «أن الحوار اليوم أحدث
جوا ً مالئما ً لالرتقاء بالوضع األمني
اللبناني إل��ى مستويات أف��ض��ل»،

حي الطوارئ ( ...تتمة �ص)1
وكان يفترض أن تستهدف موقعا ً للجيش عند مرفأ صيدا .وتضم خلية األربعة
لبنانيين وفلسطينيين ،وتبين أنهم جميعا ً من جماعة أحمد االسير المختبئ في
مخيم عين الحلوة ...وبعض المعلومات بخصوص خلفيات عملية التفجيرين
االنتحاريين في جبل محسن ،أوجد ربطا ً بين المنفذين االثنين وإرهابيين
موجودين في المخيم وعلى رأسهم شادي المولوي وأسامة منصور اللذين فرا
إليه بعد معركة طرابلس األخيرة.
وتراكمت في الفترة معلومات تحذر من حصول عمليات إرهابية انطالقا ً من
مخيم عين الحلوة .وكان آخر هذه المعلومات ح ّذر من إن إحدى االنتحاريات
ستقوم بتفجير نفسها خالل أحد احتفالي إض��اءة شموع انطالقة فتح يوم
 ،2014/12/31ثم وردت معلومات عن موجة تفجيرات انتحارية محتملة
ستهز مناطق لبنانية خالل المرحلة المنظورة ،وأن مركز تخطيطها يقع في عين
الحلوة والقلمون ،وأيضا ً في سجن رومية الذي استهدف المبنى ب فيه أمس
بعملية أمنية إلنهاء أي صلة لإلرهابيين الموجودين فيه بالخارج.
ويجدر في هذا المجال إيراد مالحظة ذكرها أمس مراقبون تعليقا ً على كالم
لمصادر رسمية قالت إنه تأكد وجود صلة بين مفجري المقهى في جبل محسن
وبين إرهابيين مسجونين في رومية ،وذلك عبر رصد اتصاالت أجريت بين
الطرفين .وبحسب هؤالء المراقبين فإنه إذا كان األمر كذلك ،فلماذا لم تستعمل
هذه االتصاالت بين المنفذين االنتحاريين وإرهابيين في رومية من أجل إحباط
عملية مقهى عمران؟!

يوسف المصري

الجي�ش الكاميروني ّ
ي�صد هجوم ًا
لمقاتلي «بوكو حرام»
تمكنت قوات الجيش الكاميروني أمس من صد هجوم لمقاتلي «بوكو حرام» على
قاعدة عسكرية شمال غرب الكاميرون حسب ما أعلنته مصادر عسكرية محلية.
ونفى قائد عسكري سقوط قتلى في صفوف الجيش الكاميروني ،في المقابل أكد
أن الهجوم خلّف قتلى في صفوف المقاتلين بالحركة.
وكان زعيم جماعة «بوكو حرام» هدد الرئيس الكاميروني بول بيا في شريط
فيديو مسجل بتحويل البالد إلى مسرح لإلرهاب كما هو الحال في نيجيريا قائالً:
«إن جيش الكاميرون لن يتمكن مطلقا ً من مواجهة بوكو حرام».
وأفاد المتحدث باسم شرطة الكاميرون بأن العديد من المسلحين شنوا هجوما ً
على قاعدة عسكرية في مدينة كولوفاتا ،وأن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين
دفعت السكان في المناطق المجاورة إلى الفرار.
وكان زعيم جماعة «بوكو حرام» أبو بكر شيكاو هدد الرئيس الكاميروني
بمعاملة بالده بطريقة التعامل ذاتها التي تتعامل بها الجماعة مع السلطات
النيجيرية.
وقال شيكاو في شريط فيديو بث عبر موقع يوتيوب «بول بيا اذا لم تن ِه مخططك
الشيطاني فستلقى مصير نيجيريا ،وجنودك لن يقووا على شيء ضدنا».
وبث الفيديو الذي تبلغ مدته نحو  17دقيقة وسط احتدام المعارك في أقصى
شمال الكاميرون بين الجيش الكاميروني ومسلحي جماعة «بوكو حرام».
يذكر أن جماعة «بوكو حرام» اإلسالمية المتشددة سيطرت العام الماضي على
العديد من البلدات والمدن شمال شرقي نيجيريا التي شهدت في األشهر الماضية
موجة عنف كبيرة بخاصة من الهجمات التي تنفذها الجماعة في أنحاء البالد منذ
عام  ،2009سعيا ً منها إلقامة دولة إسالمية.

موضحة «أن الحكومة وج��دت أن
االرتقاء اآلمن إلى مستوى أعلى ،يبدأ
بتنفيذ الخطة األمنية لسجن رومية
والتي كانت وضعت منذ عام .»2009
وردت «جبهة النصرة» على هذه
الخطوة بواسطة مراسلها في القلمون،
عبر موقعها على «تويتر» بإعالنها أن
«على كافة الطوائف اللبنانية تح ّمل
نتائج وتبعات تصرفات الجيش
اللبناني» .وك���ان ح��س��اب مراسل
القلمون نشر عبر «تويتر» أيضا ًتهديدا ً
للجبهة ت��وع��دت فيه بـ»مفاجآت»
في مصير العسكريين المخطوفين،
وجاء في التغريدة« :نتيجة التدهور
األم��ن��ي ف��ي لبنان ستسمعون عن
مفاجآت ف��ي مصير أس���رى الحرب
ل��دي��ن��ا ...انتظرونا» .وبعد الظهر،
بثت «الجبهة» شريطا ً بعنوان «من
سيدفع الثمن» ،هددت فيه بتصفية
عسكري جديد وقد ظهر العسكريون
المخطوفون ممددين على األرض
وعلى رؤوسهم فوهات البنادق.
وف��ي السياق ،أك��د الشيخ وسام
ال��م��ص��ري ل��ـ»ال��ب��ن��اء» «أن ال��دول��ة
اإلس�لام��ي��ة (داع���ش) أبلغته أمس
أنها ملتزمة بما تعهدته في مسألة
وقف القتل» .أما بالنسبة إلى «جبهة
النصرة» ،فأشار المصري إلى «أنه
ينتظر أن يبلغ م��ن وزي���ر الصحة
وائل أبو فاعور موافقة الحكومة على
ذهابه إلى جرود عرسال للتفاوض
مع النصرة وتوقيف عملية القتل التي
أعلنت عنها» .وأش��ار إلى «أنه أبلغ
من الوسيط مع «النصرة « أن الجبهة
ستقتل ردا ً على العملية األمنية في
سجن روم��ي��ة أك��ث��ر م��ن عنصر من
قوى األمن الداخلي ،على اعتبار أن
الموقوفين في سجن  -ب  -ينتمون
في غالبيتهم إلى النصرة».
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلسالميين
ف��ي س��ج��ن روم��ي��ة ط��ال��ب��وا رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط بتكليف وزير الصحة
وائل أبو فاعور الوساطة بينهم وبين
الدولة.
وب��ع��د تهديد «جبهة النصرة»
سارع أهالي العسكريين المخطوفين
إل��ى قطع طريق ش��ارع المصارف
وسط بيروت.

مواصلة التحقيق
في تفجيري جبل محسن

ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ت��واص��ل��ت

التحقيقات والتشديدات األمنية حول
موقع التفجير في جبل محسن والذي
ال ي��زال مغلقا ً أم��ام األهالي .وينتظر
القضاء العسكري انتهاء التحقيقات
األولية في التفجيرين االنتحاريين
لمعرفة ما إذا كان هناك محرضون
ومتدخلون وش��رك��اء لالنتحاريَين
اللذينباتامعروفينليصارإلىاالدعاء
على من توصل إليهم التحقيق.
وأف�����ادت ال��م��ع��ل��وم��ات «أن ع��دد
الموقوفين على ذم��ة التحقيق في
جريمة التفجير االنتحاري المزدوج
ف��ي جبل محسن ارت��ف��ع إل��ى خمسة
حيث يتم االستماع إليهم في شعبة
المعلومات في قوى األمن الداخلي»،
الفتة إلى «أن التحقيقات واإلف��ادات
األولية لثالثة موقوفين من آل خير
الدين وأفيوني وشمسين أظهرت أنهم
كانوا على تواصل مع االنتحاريَين
طه الخيال وبالل المرعيان ،كما كانت
لهم اتصاالت مع موقوفين إسالميين
ف��ي سجن روم��ي��ة ي��ؤي��دون تنظيم
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام
– داع����ش» ،إض��اف��ة إل��ى ات��ص��االت
بمنطقة الرقة السورية حيث يسيطر
هذا التنظيم» .كما تحدثت المعلومات
عن «أن االنتحاريَين تواجدا في لبنان
وتحديدا ًفيطرابلسقبلتنفيذالعملية
بنحو أسبوع» .وأش��ارت المعلومات
إلى أن الجيش كان قد أوقف االنتحاري
الخيال قبل نحو  8أشهر على خلفية
الحوادث في طرابلس .وبعد التحقيق
معه ت ّم اإلفراج عنه.

إقرار خطة النفايات معدلة

على خط آخر ،أقر مجلس الوزراء
خطة النفايات معدلة لكنه قرر
أيضا ً االستمرار بالخطة الحالية 3
أشهر أي التمديد لشركة سوكلين
وبالتالي لمطمر الناعمة قبل ثالثة
أيام من موعد إقفاله.
ول���ف���ت وزي�����ر اإلع���ل��ام رم���زي
جريج بعد الجلسة أم��س إل��ى أن
«المجلس أقر تعديل قرار رقم 46
على الوجه التالي :أوال ً القواعد
الرئيسة المتعلقة بالخطة الشاملة
للنفايات الصلبة وتحديد المناطق
الخدماتية ،كما قرر المجلس تحديد
ق��واع��د التلزيم للكنس والجمع
والطمر وح��ص��ر التلزيم بمتعهد
واحد في منطقتين خدماتيتين على
حد أكثر على أن تكون مدة العقود 7
سنوات قابلة للتمديد».
كما قرر المجلس تكليف وزارتي

البيئة والمالية إطالق المناقصات
الالزمة بعد عرض دفتر الشروط
على مجلس ال����وزراء خ�لال فترة
أقصاها شهرين.

خطة عربية
لمواجهة اإلرهاب

وسط هذه األج��واء تلقى لبنان
رس��ال��ة دع��م عربية ف��ي مواجهته
لإلرهاب وألزمة النازحين السوريين
نقلها وفد عربي ض ّم نائب رئيس
ال��وزراء وزي��ر الخارجية الكويتي
صباح الخالد الحمد صباح ،األمين
العام لجامعة الدول العربية نبيل
العربي ،وزير خارجية موريتانيا
أحمد ول��د ت��ك��دي ،ف��ي إط��ار زي��ارة
رسمية للقاء المسؤولين والبحث
معهم في التطورات على الساحة
العربية.
وال��ت��ق��ى ال��وف��د رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام ووزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل.
وق��ال ال��ص��ب��اح« :نقلنا رسالة
دع���م وت��أي��ي��د م��ن أع��ض��اء ال���دول
العربية إل��ى لبنان ان��ط�لاق��ا ً من
ق��رارات القمة العربية في الكويت
وقرارات المجلس الوزاري العربي،
للجهود اللبنانية لألمن واالستقرار
في لبنان ولمواجهة أيضا ً األعباء
الثقيلة ت��ج��اه ال���ن���زوح ل�لأع��داد
الكبيرة من األشقاء السوريين إلى
لبنان» .وأض���اف« :ت��ش��اورن��ا مع
الرئيسين ب��ري وس�لام في ما هو
مطلوب من الدول العربية لمساعدة
أشقائنا في لبنان في تعزيز األمن
واالس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي وك��ذل��ك
اإلنساني والخدمات العامة المثقلة
بأعداد كبيرة من أشقائنا السوريين
في لبنان».
وأشار إلى «أننا نتطلع في الدول
ال��ع��رب��ي��ة إل���ى أن ي��ك��ون الرئيس
اللبناني إن شاء الله حاضرا ً مع
أشقائه من ال��ق��ادة العرب في 28
آذار المقبل ف��ي القاهرة لحضور
القمة العربية».
وأعلن العربي في مؤتمر صحافي
مشترك مع باسيل إلى أنه تم االتفاق
مع السلطات اللبنانية على خطة
ليست فقط عسكرية إنما اجتماعية
فكرية دينية علمية ثقافية لمواجهة
اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أنه ليس على
الدول سوى التنفيذ.

الحوار في غياب ( ...تتمة �ص)1
يعلّق اللبنانيون آماال ً عريضة على العملية الحواريّة
الجارية ،حتى وعلى تلك المرتقبة ،ولذلك ال يجوز مبدئيا ً
تكذيب اآلمال ،بأي وسيلة رديئة ،بخاصة محاولة تحريك
النصال في جراح ،ال يزال بعضها مفتوحاً.
ال يجوز مثالً ،العودة إلى اتهام حزب الله ،بأنه الجهة
التي كانت ترفض الحوار! هذه التهمة كانت خالصة رأي
ألحد صقور قوى  14آذار ،وقد جرى إطالقها في توقيت
سيء جداً ،أي يوم انعقاد اللقاء األول ،بين تيار المستقبل
وحزب الله!
ّ
يحق لمن يريد فعالً نجاح
على سبيل المثال أيضاً ،ال
العملية الحوارية القائمة ،تخريب مناخاتها االيجابية عبر
تصريح ناريّ  ،كالذي أطلقه أحد أولئك الصقور ،ومؤدّاه
أن معالجة أزمة لبنان الناجمة عن عبء النزوح السوري
إليه ،تبدأ بانسحاب حزب الله من الميدان السوري تمهيدا ً
لنزع سالح «الحزب».
ف��ي ح��دود م��ا ه��و م��ع��روف ،ومعلن ،ع��ن ج��دول عمل
المتحاورين ،فإن مثل هذه «العراضات الصوتية» ،ليست
من ضمن بنود جدول األعمال ،ولذلك يقتضي كبح جماح
ألسنة بعض أئمة المغالين ،هواة المزايدات.
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ،أنتج حالة من
االرتياح ،كانت مطلوبة ،بما هي وسيلة لتبديد االحتقان
السائد بين قوتين سياسيتين ،وازنتين ،يكون جلوسهما
معا ً إل��ى طاولة ال��ح��وار ،كفيالً بإزالة مواقف الرفض،
واإلقصاء واإللغاء وتمهيدا ً مالئما ً لتوحيد الموقف الوطني
في مواجهة اإلرهاب عبر دعم غير محدود للدور البطولي
ال��ذي ينهض به جيش لبنان وجهاز مخابراته ،وقواه
ّ
المستحق بدور المدير العام
األمنيّة جميعاً ،مع التنويه
لمديرية األمن العام.
لقاء حزب الله وتيار المستقبل ،هو عمل استباقي لدرء
الفتنة «بين أهل الشيعة السياسية» في لبنان «وأهل
السنة السياسيّة» في لبنان أيضاً ،إنه إنجاز وطني يج ّنب
لبنان المخاطر والجرائم والفظائع التي ترتكب تحت
عناوين ورايات مضللة ،إلسالم تكفيري إرهابي ،ال عالقة
النقي.
له باإلسالم الحقيقي ،الدين السماوي
ّ
ال نعرف بالتمام ،تتمة جدول عمل لقاء تيار المستقبل،
وحزب الله ،على رغم ذلك ،ينبغي لنا التسليم ،بأنه لو لم
يحقق الحوار بين القوتين شيئاً ،سوى هذين الهدفين فان

الخارجية ال�سورية ( ...تتمة �ص)1
وفي السياق ،قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن «وزير
الخارجية التركي صرح اليوم أن حياة بومدين زوجة اإلرهابي كوليبالي الذي
قتل في عملية احتجاز الرهائن في متجر باريسي قد دخلت إلى تركيا في الثاني
من الشهر الجاري وغادرت إلى سورية في الثامن من الشهر نفسه».
وأضاف المصدر أن هذا التصريح يشكل اعترافا ً رسميا ً يبيّن بوضوح أن
تركيا ال تزال تشكل المعبر الرئيسي لتسلل اإلرهابيين األجانب إلى سورية
وعودتهم إلى الدول التي انطلقوا منها في انتهاك فاضح لقرارات مجلس األمن
ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب وبخاصة القرارين  2170و.2178
وقال المصدر إن سورية تطالب المجتمع الدولي التحرك بفعالية لوضع حد
لهذه السياسة التركية المدمرة المسؤولة في شكل مباشر عن تنامي النشاط
االرهابي التكفيري في المنطقة وتفعيل اآلليات المتضمنة في قرارات مجلس
األمن الدولي لوقف دعم اإلرهاب والتصدي لظاهرة المقاتلين األجانب.

فابيو�س و�أوغلو ( ...تتمة �ص)1

ملحة.
جدواه قائمة ،والحاجة إليه ّ
أما الحوار المسيحي – المسيحي بين الذين نسميّهم
ق���ادة ال��ص��ف األول ،وطليعة ال��زع��ام��ات السياسية
المسيحيّة ،فجدواه موضوعة تحت عالقة استفهام كبيرة،
قياسا ً على تجارب ،ومحاوالت سابقة للتوفيق بينهم ،كان
مصيرها الفشل ،ربما النسداد األفق أمام أصحاب العالقة،
بسبب شهوات المرحلة السياسية الراهنة ،وأولها ،بداهة
كرسي الرئاسة .على رغم ذلك يبدو أن صاحب الغبطة،
البطريرك الراعي ال ي��زال يحاول ،وك��ان الله في عونه،
وكافأه على صبره!
يبقى اللقاء الذي يحكى عنه كثيرا ً والذي يرتقب انعقاده
بين العماد ميشال عون ،ورئيس القوات اللبنانيّة ،السيد
سمير جعجع – والذي قد ال ينعقد – فأغلب الظنّ أن آفاقه
محدودة بل قد تكون مقفلة ،فإذا فتحت األب��واب ،فعلى
اللياقات وحدها ،وربما يليها مزيد من الخالفات.
ال يزور رئيس القوات اللبنانيّة «الرابية» لكي يبايع
العماد عون ،برئاسة الجمهورية اللبنانية ،هذا األمر حسم
منذ ّ
ترشح جعجع لهذا الموقع ،ليس على أمل الوصول
إليه بل فقط للحؤول دون ارت��ق��اء العماد ع��ون ،سدّة
الرئاسة ث ّم ليشكل ترشيح جعجع أمرا ً واقعاً ،ومحرجا ً
لتيار المستقبل ،وفي كل حال ،عقبة تعترض – في جملة
ما تعترض  -ع��وده الرئيس أمين الجميل إل��ى رئاسة
الجمهوريّة.
يقول مطلّعون ،إن اللقاء – إذا حصل – هو في الشكل
مسرحي استعراضي ...والعماد عون ال يحبّذ ،وليس
مولعا ً بهذا النوع من الفنون السياسية ،وال يجيدها.
ويقول آخ��رون ،إن السيد جعجع ،قد يحمل إلى دولة
العماد «عروضا ً تسووية» حول موضوعات متفاوتة من
حيث درجة األهميّة ،ولكنها ،تظ ّل قطعا ً دون طموحات
العماد عون ،مسافات ،كما تظ ّل من أبعاد رؤية العماد إلى
«الجمهورية اللبنانيّة» بعيدة ،مسافات طويلة.
على رغم هذا اليقين ،ينبغي لنا أن نعاود الترحيب
«بالحوار» ،كمبدأ ووسيلة ،يغنيان عن أساليب الشتيمة،
والسجاالت العقيمة ،عن بعد وعن قرب ،والخصومات
السياسية العبثية التي غالبا ً ما تكون محكومة ،بإرادات
خارجية ،ال تريد للبنان ،خيرا ً وال ألبنائه وفاقاً.

رشاد بولس سالمة

الحمد اهلل ( ...تتمة �ص)1
وأع��ل��ن��ت «إس��رائ��ي��ل» األس��ب��وع
الماضي عن حجز أم��وال الضرائب
المستحقة للسلطة الفلسطينية
بقيمة  128مليون دوالر أميركي
عن الشهر الماضي ،ردا ً على توقيع
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس نهاية الشهر الماضي على
وث��ائ��ق لالنضمام إل��ى  20منظمة
دول��ي��ة أب��رزه��ا المحكمة الجنائية
الدولية في الهاي.
إل����ى ذل����ك أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة
الفلسطينية أن الهند قدمت دعما ً
لموازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 4
ماليين دوالر.
وثمن الحمد الله ل��دى استقباله
السفير الهندي لدى فلسطين ماهيش
كومار في رام الله ،الدعم الهندي،
م��ؤك��دا ً ض����رورة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
المشترك بين البلدين بخاصة في
م��ج��االت تكنولوجيا المعلومات
والصحة والتعليم.
ونقل البيان عن السفير الهندي
تأكيده استمرار دعم بالده لفلسطين
بخاصة على صعيد اع��م��ار قطاع
غزة ،مشيرا ً إلى أن عالقة الهند مع
«إس��رائ��ي��ل» لن تؤثر في السياسة
الخارجية الهندية تجاه فلسطين.

فقد صارت بومدين في سورية ،وهذه لعبة تافهة ال
يصدقها طفل صغير ،وفي حاالت مشابهة كان يت ّم
التحفظ ع��ادة بموجب بالغ عبر اإلع�لام ،ورسالة
عبر موبايل عندما تشك «إسرائيل» أنّ مقاوما ً يعبر
األراض���ي التركية ،ويحقق معه األت���راك لساعات
وأي����ام حتى يحضر المحققون «اإلسرائيليون»
ويتولون أمره وينقلونه معهم إنْ شاؤوا وال تصل
األوراق الرسمية إال بعد شهور.
قامت تركيا بتهريب حياة ب��وم��دي��ن ،ليس ثمة
توصيف أدنى من ذلك ،وتح ّملت ألجل ذلك مهانة
اتهامها بالكذب في شأن المعابر المتاحة للمسلحين
نحو سورية ،وشبهة اتهامها مجددا ً من الرأي العام
الفرنسي بالتواطؤ مع اإلرهابيين الذين قتلوا بدم
بارد في شوارع باريس ،رجال صحافة وشرطة،
فما الذي تمثله حياة بومدين حتى تتح ّمل تركيا ك ّل
ذل��ك من أج��ل تهريبها ،وه��ل فعالً أرسلت فرنسا
طلباً ،وهل تأخر الطلب عمدا ً إلتاحة ذريعة التملص
التركي ،وه��ل ك��ان ل���وران فابيوس على علم بك ّل
ذلك؟
ف��ي ح��ال��ة ك��ه��ذه وك��رام��ة فرنسا ودم����اء أبنائها
موضوع القضية ،تعلن فرنسا استدعاء السفير
التركي وطلب توضيحات كافية حول سبب التواطؤ
التركي وال��س��ل��وك المشبوه ف��ي دع��م اإلرهابيين
وتصل األم��ور إلى ح ّد قطع العالقات ،وحتى اآلن

ال كلمة فرنسية تتساءل عن س ّر السلوك التركي ،ما
يشير إلى تواطؤ مشترك فرنسي ـ تركي في تهريب
حياة بومدين وإيصالها إل��ى س��وري��ة ،وهناك من
يقول إنها الرأس المد ّبر لعملية باريس وهجوم نبّل
والزهراء وعمليات «القاعدة» الخارجية ،وهي التي
كانت تتواصل مع قادة فرنسا وتركيا في تنسيق
الحرب ونقل المقاتلين إلى سورية وأنّ كثيرا ً من
األسماء الكبيرة يعرفها جيدا ً ويعرف رفاقها ذلك،
ويملكون الصور التي تثبت ذلك.
هل هو سقوط الحرب على اإلره��اب بالفضيحة
ال��م��دوي��ة ح��ت��ى خ���رج ديمبسي ي��زم��ج��ر وهوالند
يستعرض ،والك ّل يعلم أنّ المطلوب ستر الفضيحة،
فضيحة أن تنتهي أسطورة «داع���ش» و«النصرة»
ب��غ��ي��ر أي���دي���ه���م ،وف��ض��ي��ح��ة ت��ل��ط��خ أي��دي��ه��م بدماء
مواطنيهم عبر مصافحة األي����دي ال��ت��ي ض ّرجت
األميركيين والفرنسيين بالدماء ،ولذلك يتبختر
أوغلو وأردوغان بملء الثقة أنّ أحدا ً لن يجرؤ على
كلمة اتهامهما بالتواطؤ مع اإلرهاب ،فلديهما حكما ً
نسخ من الصور التذكارية منذ أيام بترايوس.
إنْ لم يكن داود أوغلو ول��وران فابيوس وحياة
بومدين على طائرة واحدة من باريس إلى أنقرة فهم
حكما ً على متن مركب واحد ممنوع إحداث الثقوب
فيه كي ال يغرق الجميع.
ناصر قنديل

تعطيل الحوار ( ...تتمة �ص)1
باتجاه تجميع بعض األس��م��اء السورية التي كانت
مستعدّة طيلة ف��ت��رة ال��ع��دوان على س��وري��ة ك���أدوات
استعمال في سياق العدوان عليها ،والحقيقة أ ّننا بيّنا قبل
اآلخرين ،وفي مقالنا المشار إليه آنفاً ،أنّ القيادة المصرية
كانت تريد أن تعيد إنتاج «المعارضة السورية» ،من أجل
استعمالها من جديد في وجه لحظة سياسية جديدة،
وليس كما قدّمها البعض على أ ّنها تريد أن تلعب دورا ً
موحدا ً وإيجابيا ً لجهة «ح ّل سياسي» كان يحكم اللحظة
ّ
السياسية الصاعدة.
لم تكن القيادة المصرية على مسافة واحدة من جملة
«مكونات سورية» ،مكونات افتراضية وحقيقية ،كما أ ّنها
حاولت وعلى عجل بعيدا ً من السياق الروسي أن تذهب
وحيدة ببعض «األسماء المعا ِرضة» ،ومهّدت لها سبيالً
إلى توافقات أو اتفاقات ،منها معلن واآلخر ليس كذلك،
لكن المؤشر المهم الذي فضح الموقف وال��دور المصري
تنسق مع القيادة
أنّ القيادة المصرية لم تتواصل أو
ّ
السورية ،وأ ّنها لم تبنِ معها جسور توافقات أو حتى
لم تضعها بصورة ما كانت تقوم به ،من هنا كان الدور
المصري فاقعاً ،لجهة عناوين ليس لها عالقة بدور نظيف
يخدم تطلعات الشعب السوري فعالً!
نعتقد أنّ األيام القليلة الماضية أكدت ما ك ّنا قد ذهبنا
له ،من خالل جملة مالحظات على «المعارضة» ذاتها،
أو مواقف تلك «المعارضات» ،فبعد الموافقات التي
كانت تأتي ساخنة ومتلهفة جدا ً على دعوة «موسكو»،
وبعد جملة مواقف تغنى بها أصحابها على أ ّنهم كانوا
وراء هذه الدعوة لهذا الحوار ،وبعد أن قام بعض آخر
ّ
يحضر نفسه من خاللها كي
بتشكيالت سياسية جديدة
يكون موجودا ً في «موسكو» ،بعد ذلك كلّه ،وغيره الكثير
أيضاً ،نتفاجأ بالمواقف الجديدة التي بدأت تأتي سريعا ً
وبشكل ين ّم عن «تعليمة» ما جاءت في هذا السياق ،رفضا ً
لهذه «الدعوة» ،حتى وصل بالبعض الذي اعتبرها محطة
أساسية في سياق إيقاف نزيف الدم السوري إلى اعتبارها
أ ّنها ال تمثل أدنى إضافة مناسبة لتضحيات السوريين،
وأ ّنها محطة غير قادرة على تقديم أدنى إضافة ذات قيمة
تليق بتلك التضحيات!
هناك ش��يء تغيّر في األف��ق ،كما أنّ هناك متحوالت
سريعة ج��دا ً حالت دون اكتمال المشهد ،لقد انقلبت
الصورة كل ّياً ،حتى أنّ األمر قد وصل ببعض من يطلقون
على أنفسهم «معارضة داخل» إلى القول بأنهم يرفضون
تلك الدعوة ،بعد أن تباكوا عليها ،وأنها دعوة غير كافية،
ولن تو ّفر مناخ التفاوض على «السلطة» ،معتبرا ً أنّ
«موسكو» ليست محطة كافية أو آمنة لهذا «التفاوض»
على تقاسم «السلطة»!

ّ
مشغلة من قبل أطراف
أعتقد أنّ القيادة المصرية،
إقليمية ،ساهمت في توفير هذا الغطاء الجديد ،من
أجل استعمالها هذه «المعارضات» بطريقتها الخاصة
في ظل ملفات ت��رى في نفسها ال��ق��درة على الولوج
إليها ،وبالتالي استطاعت توفير بيئة عازلة لهذه
«المعارضات» منعت وصولها أو موافقتها على حضور
«موسكو» بالطريقة التي أرادتها القيادة الروسية،
ظ ّنا منها أ ّنها قادرة على االستثمار السياسي في ملف
«ال��ح�� ّل السياسي» بالطريقة التي تمنحها مساحة
حضور وفاعلية مؤثرة!
لعل ال��ح��ض��ور ال��م��ص��ري ال��ج��دي��د ف��ي «المساهمة»
السلبية لجهة هذا «الح ّل السياسي» أغرى كثيرا ً الطرف
التركي الذي يستثمر بصيغتين اثنتين وليس بصيغة
سياسية واحدة ،فالتركي وآل سعود ومشيخة قطر كانوا
يستثمرون في الملف السوري ،عسكر ّيا ً وسياس ّياً ،في
منصات استثمار سياسية
حين أنّ المصري تقدم كي يبني ّ
فقط ،وبالتالي فإن الصراع الجديد بدا واضحا ً على أداة
االستثمار السياسية ،حين تقدم التركي «خالد الخوجة»
كي يكون على رأس ما س ّمي «باالئتالف» ،ساحبا ً من يد
القيادة المصرية عنصرا ً أساس ّيا ً من عناصر كانت تع ّول
عليها تلك القيادة كثيرا ً في سبيل استغاللها لجهة الدور
الذي تحاول أن تؤديه!
لعل القيادة المصرية استطاعت أن تفلح في تعطيل
«م��وس��ك��و» ،م��ن خ�لال البيئة ال��ت��ي و ّف��رت��ه��ا لما س ّمي
«بالمعارضة السورية» ،بفعل حالة استقطاب نحو بيئة
افتراضية جديدة استعملت فيها هذه الجهات السورية،
لك ّننا ندرك جيدا ً أنّ قدرة مصر على حضورها في الملف
السوري ال يتعدى معيار قدرتها على استعمال «معارضة»
يمكنها أن تو ّفر لها هذا الحضور ،ونعتقد أ ّنها ،أي مصر،
غير ق��ادرة على الحضور الحقيقي ،أو حتى توفير بيئة
حقيقية فاعلة ،باعتبار أنّ تلك «المعارضة» لم تتع ّد إمكان
كونها مادة استعمال ليس إال ،وهي مادة مستنفدة القدرة
على التأثير ،باعتبار أنّ حسابها القابل للصرف سياسيا ً
واقتصاديا ً وشعبيا ً يكاد يكون معدوماً!
ال يمكن للدور المصري أن يتعدى أيّ دور إقليمي لم
يساهم في توفير ش��روط بيئة خ��روج آمنة للسوريين،
كما أنّ هذا الحضور المصري في الملف السوري لن يمنح
الشقيقة الكبرى إمكان الفعل والحضور اإليجابي ،لجهة
يسجل
دور تتطلع له على مستوى المنطقة ،إال أنه سوف
ّ
لها على أنها ساهمت في تعطيل إمكان إسقاط الذريعة
الرئيسية للعدوان على اإلقليم الشمالي للجمهورية
العربية المتحدة!

خالد الع ّبود

طرابل�س تنت�صر ( ...تتمة �ص)1
وأم���ا ً فاضلة تتحمل وتحاسب.
تحاسب بالشرع وليس بمخالفته،
بالقانون وليس باستباحته فهي
األساس ومتى اختل الميزان فيها
اضطرب الوضع في البالد كلها.
واليوم اختل الميزان فيها أو يكاد
بعد إزه��اق األرواح وطعن اآلمال
وتهديد ال��س�لام .إن ال��ع��بء ثقيل
والمسؤولية جسيمة ولبنان كله
بتصرف طرابلس التي تنهض اليوم
بقلبها الكبير وعقلها المستنير لرأب
الصدع وبلسمة الجراح وتعزية
المصابين ،وك��ل لبناني مصاب،
والصالة على أرواح الشهداء ،وكل
مظلوم شهيد...

طرابلس التي تنهض اليوم تعرف
أن المجتمعات ال تبنى على الثأر
وإنما على المحاكمات العادلة...
ط��راب��ل��س ال��ت��ي تنهض ال��ي��وم
إلح��ي��اء األم��ل والظفر على ال��ردة
والتفوق على األل��م والتطلع إلى

المستقبل واالنحياز إلى األطفال
وحقهم بحياة أفضل من تلك التي
اختبرنا وعانينا.
ط��راب��ل��س ل���ك ال���س�ل�ام وم��ن��ك
األمل...

بشارة مرهج

�إعالنات ر�سمية
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ الرئيسة
رلى أبو خاطر
المنفذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل ـ
بوكالة األستاذ الياس عازار
المنفذ عليه :يونس مرعي معربوني
بالمعاملة التنفيذية رقم 2011/330
ينفذ المنفذ عقد قرض وسند دين وعقد
رهن استيفاء لدينه البالغ $/11359/
دوالر أم��ي��رك��ي ،ع���دا ال��ف��وائ��د وال��رس��وم
واللواحق.
المطروح للبيع :سيارة محجوزة في
مرآب الميس ـ شتورا خاصة المنفذ عليه
يونس مرعي معربوني.
سيارة ماركة  GMCطراز ENVOY
س��ن��ة ال��ص��ن��ع  2003رق����م التسجيل
/151334ز ،ال��ل��ون ش��م��ب��ان��ي ،ع��دد
األسطوانات  /6/سعة المحرك ،/4.2/
يلزمها ده���ان ال��ج��ن��ب األي��س��ر واألي��م��ن
ويوجد تشققات في فرش الجلد األمامي
أما الخلفي فهو جيد ،التابلو حالته جيدة،
يوجد بداخلها مسجلة ،دواليبها حالتها
مقبولة ،حالتها العامة جيدة ،يتوجب
عليها ميكانيك منذ العام  ،2009استنادا ً
إلى استمارة هيئة إدارة السير واآلليات
والمركبات السيارة مرهونة ألمر االعتماد
اللبناني ش.م.ل وي��وج��د إش���ارة حجز
تنفيذي لصالح سامر الموري عدد /112/
ومسجلة تحت عدد ./748/
قيمة التخمين $/7000/ :سبعة آالف
دوالر أميركي
ب���دل ال��ط��رح ال��م��خ��ف��ض$/2835/ :
(ألفان وثمانماية وخمسة وثالثون دوالر
أميركي).
موعد المزايدة ومكانها :يوم األربعاء
الواقع في  2015/1/28الساعة الثانية
عشرة في قاعة المحكمة وتحت إش��راف
مأمور تنفيذ زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء

الحضور في الموعد المحدد أعاله إلى مكان
المزايدة مصحوبا ً بالثمن نقدا ً أو بموجب
شيك مصرفي ،وعليه خالل ثالثة أيام من
صدور قرار اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد البرجي
إعالن تلزيم
مشروع أشغال تأهيل أقنية ري
في بلدة حصرون ـ قضاء بشري
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه التاسع والعشرون من شهر كانون
الثاني  ،2015تجري إدارة المناقصات ـ
في مركزها الكائن في بناية بيضون ـ شارع
بوردو ـ الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية ـ مناقصة تلزيم مشروع
أشغال تأهيل أقنية ري في بلدة حصرون ـ
قضاء بشري.
ـ التأمين المؤقت :أربعون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية المسجلون وفقا ً ألحكام
المرسوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته ،الذين ال يوجد بعهدتهم أكثر
من أربع صفقات مائية لم يج ِر استالمها
مؤقتا ً بعد وشروط إضافية.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة ديوان المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
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