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ماذا يجري في مو�سكو؟ (تتمة �ص)1
الس �ت �ن��زاف ال �م �ح��ور ال ��ذي ت�ش�ك��ل سورية
حلقة الوصل والربط بين أطرافه والممت ّد
من إي��ران إلى لبنان وفلسطين ،وبعد أربع
سنوات رس��ت التوازنات على معادالت لم
يعد لدى الفريق المق ّرر في هذا البعد الذي
ت�ق��وده واش�ن�ط��ن و ْه��م أو ره��ان على بلوغ
األفضل فيها ،بينما األس��وأ هو ال��ذي يبدو
آتيا ً إذا تواصلت الحرب ،لذلك اتجهت قوى
الحرب الدولية وعلى رأسها واشنطن نحو
االن �خ��راط السياسي ،وك��ان التفاهم الذي
يبلغ خواتيمه ه��ذه األي��ام مع إي��ران ،وكان
ال �ك�لام ع��ن ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي ف��ي سورية،
ودعم مبادرة الحوار في موسكو والحديث
ع ��ن م�س�ت�ق�ب��ل ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ودوره
ف��ي ال�ح� ّل السياسي بلغة أميركية جديدة،
وصار على هذه المعارضة التي تخلت عن
استقالليتها وف ��رص ح�� ّل يمنحها األكثر
وهي قادرة و ُيحسب لها حساب ،طمعا ً بما
يتخطى ق��درات�ه��ا عبر االس�ت�ق��واء بالخارج
األقوى ،أن ترتضي اليوم األق ّل واالنصياع
للوظيفة التي يرسمها لها هذا الخارج ،وقد
ضمرت وضعفت وص��ارت وج��ودا ً إعالميا ً
وسياسيا ً مرتهنا ً ليس إال.
ً
 التقييم الموضوعي ينطلق أيضا من أنهذه الحرب على سورية التي صارت لمرحلة
حربا ً أميركية خالصة يستخدم فيها الحلفاء
الدوليون واإلقليميون والمحليون وتسوغ
فيها المحرمات ،جلبت ق��وى اإلره��اب إلى
وتوحشت هذه القوى،
سورية وتضخمت
ّ
وصارت هي األوسع نفوذا ً واألكثر قوة في
المناطق التي وقعت خ��ارج سيطرة الدولة
السورية تحت راي��ة المعارضة وداعميها،
وص��ار ه��ذا اإلره��اب خطرا ً يتخطى تهديده
ح� ��دود س ��وري ��ة ،وه ��و م��ا ي�س�ت��دع��ي جعله
أول��وي��ة غربية وأميركية ب�ص��ورة خاصة،
واستنهاض فرص حرب عالمية في وجهه،
وهو ما ال يستقيم مع خوض حرب عالمية
أخ��رى ض � ّد س��وري��ة ثبت الفشل فيها على
رغم التعاون مع هذا اإلرهاب نفسه ،فكيف
تكون الحربان معاً ،ما يعني وقف إحداهما
ل �ح �س��اب األخ � ��رى ،وال �م �ع��ارض��ة ج ��زء من
الحلف ال��ذي وضعت نفسها فيه ،مشمولة
بقرار الوقف هنا واالنضمام هناك أيضاً،
وموسكو هي البوابة ليس إال.
 التقييم ال�م��وض��وع��ي ي�ج��ب أن ينطلقأيضا ً من أنّ تغييرا ً شعبيا ً وعسكريا ً يجري
في سورية منذ سنتين عنوانه انتقال زمام
المبادرة إلى يد الدولة السورية من يد حلف
الحرب عليها ،وجاءت متغيّرات الميدان من
جهة واالنتخابات الرئاسية من جهة أخرى،
تقوالن أن��ه في البيئة الشعبية والعسكرية
التي ال تتأثر بالفكر التكفيري لـ»القاعدة»
ومتف ّرعاتها ص��ار الخلل ب��ال�ت��وازن بنسبة
تسعين إلى عشرة بين الدولة ومعارضيها،
ول��م يعد ل��دى المعارضين الواقفين خارج
تشكيالت «القاعدة» و«اإلخوان المسلمين»،
فرص الرهان على حجز مكان ومكانة عبر
ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع ل��و أج��ري��ت االنتخابات
بمعايير دولية عالية وشفافة ،ما يعني أنّ
حجز مقعد في السياسة لهذه المعارضة لن
يكون إال من فوق ،بتسوية تقدم فيها للخارج
الذي يريد إعالن نهاية الحرب ذات المسوغ
ال��ذي منحته إي��اه لالختباء وراءه ��ا إلعالن
ه��ذه ال �ح��رب ،وت �ن��ال م�ق��اب��ل ذل��ك تعويض

نهاية الخدمة ومكافأة تتمثل بمقاعد وزارية
في حكومة ائتالفية.
 هنا تفتتح موسكو مسارا ً وال تخوضاختبارا ً وال تدير ح��واراً ،هو مسار يحظى
ب�ت��واف��ق أم�ي��رك��ي روس��ي س��وري إيراني،
م�ت��اب��ع ب��ال��دق��ة وال�ت�ف��اص�ي��ل ل�ب�ل��وغ أهدافه
ب �ت �ط �ب �ي��ع ال��ع�ل�اق��ة ب �ي��ن س ��وري ��ة برئاسة
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د ودول ال �ح��رب عليه
وعلى بلده ،تطبيع يتد ّرج من فرز مك ّونات
المعارضة الصالحة لهذه المهمة عن تلك
التي يجب إبعادها كما هي حال «اإلخوان
المسلمين» ومفردات «القاعدة» المتن ّوعة،
وع �ب��ر ه��ذا ال �ف��رز ال�ت��راك�م��ي ب �ل��وغ مرحلة
تسويغ المصالحات والتفاهمات السورية
احتفاليا ً بصورة تفتح للعرب الذين كانوا
جزءا ً من الحرب الدخول في المصالحات،
بعد أن تتولى واشنطن تأهيلهم لزمانها،
ويتبعهم الغرب وتتوجهم واشنطن ،وعلى
تركيا التي تراقب بامتعاض ،أن تق ّرر في
الوقت المناسب رك��وب القطار أو ارتضاء
ال �ب �ق��اء خ ��ارج ال �س��رب م��ع «معارضيها»،
والطريق يبدأ بتشكيل نواة لكرة الثلج التي
ُي ��راد تشكيلها ،وم�ع�ي��ار ال�ن�ج��اح والفشل
ليس موقف تركيا وال ع��رب ال�ح��رب ،فهو
بحسب الترتيب المرسوم الحق ال سابق،
وال المعيار ق��رار االئتالف بالمشاركة من
ع��دم��ه ،فمهمة ن��واة م��وس�ك��و ف��ك وتركيب
االئتالف ال الحفاظ على وحدته ،المهمة هي
السعي الستقطاب من هم خ��ارج تجمعات
اإلخ � � ��وان ال �م �س �ل �م �ي��ن ،ال���ذي���ن يشكلون
نصف االئ�ت�لاف ،أي خمسون من مئة من
شخصياته ،والخمسون الباقون هم محور
االستهداف.
 ث�ل��ث ال�ن�ج��اح ف��ي «م��وس�ك��و واح ��د» هوب�م�ش��ارك��ة ال�م�ع��ارض��ة المسلحة الوحيدة
التي تقاتل «داعش» و«النصرة» التي تمثلها
لجان الحماية الكردية الشعبية ،التي ليس
مصادفة أن تمنح فرص الفوز على «داعش»
م��ع اف �ت �ت��اح ل �ق��اء م��وس �ك��و ،وث �ل �ث��ه الثاني
مشاركة معارضة ال��داخ��ل التي تتصدّرها
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال��وط�ن�ي��ة ب �ق��رار اإلج �م��اع،
ومعهما تشكيالت معارضة متهمة بعالقتها
بالحكومة بنسبة أو بأخرى ،وثلث النجاح
الباقي هو اختراق جسم االئتالف باستقطاب
مشاركة من بين صفوف الخمسين شخصية
غير المحسوبين على اإلخ ��وان ،وهنا بات
واض �ح �ا ً أنّ م�ش��ارك��ة خمسة م��ن خمسين
م��ن االئ �ت�لاف تعني ن �ج��اح �ا ً ف��ي االخ �ت��راق
ال��ذي ستتسع فجوته ويكبر مع االشتغال
ال�ه��ادئ بين جولة وجولة على الباقين من
الخمسين ،وص��والً إل��ى الصيف الستيالد
حكومة جديدة يتشارك فيها المعارضون
ال��ذي��ن ص ��اروا رس�م�ي�ا ً ه��م ال�م�ع��ارض��ة ،مع
القوى المشاركة في الحكومة الحالية تحت
سقف رئاسة الرئيس األس��د ،تحت عنواني
ال �ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب وان �ت �خ��اب��ات نيابية
تنافسية حرة في عام .2016
 نجح لقاء موسكو ف��ي تشكيل النواة،وبدأ المسار ،ونسبة النجاح تقارب الخمسة
وس �ب �ع �ي��ن ف ��ي ال �م �ئ��ة ،وه���ي ت� �ق ��ارب بلغة
االمتحانات درجة ممتاز.
ناصر قنديل

الغارديان ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وتتركز التحقيقات حاليا ً على جمع األدل��ة وتفريغ
مضمون كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة ،كما
يت ّم االستماع إلى إفادة بعض األشخاص ،وإعادة النظر
في القضايا التي كان يعمل عليها عجاج منها األمني وغير
األمني.

إجراءات كثيفة
للجيش في الشمال

وواصل الجيش إجراءاته األمنية الكثيفة ونشر حواجز
ل��ه ف��ي ك � ّل مناطق الشمال وس� ّي��ر دوري���ات على طول
األوتستراد الدولي وداخل األسواق القديمة وسط مدينة
طرابلس.
كما ت� ّم قطع الطريق عند مسجد الناصري في باب
التبانة وضرب طوقا ً أمنيا ً فيما عمل الجنود على التدقيق
في الهويات وتفتيش السيارات .كما دهم الجيش مخيمات
للنازحين وأوق��ف أشخاصا ً يشتبه في انتمائهم إلى
تنظيمات إرهابية.
في األثناء ،استم ّر التوتر على جبهة عرسال إذ استهدفت
مدفعية الجيش تحركات للمسلحين في وادي رافق وجرد
القاع في البقاع ،في حين لم يتحدّد بعد موعد تنفيذ الخطة
األمنية في البقاع الشمالي.
وصدرت أمس مواقف عبّرت عن االستياء من التلكؤ في
تعزيز قدرات الجيش في حربه ض ّد اإلرهاب ،مطالبة باإلسراع
في تزويده باألسلحة التي عرضتها إي��ران على لبنان من
دون شروط في وقت ال تزال الهبة السعودية مج ّمدة وبات
مؤكدا ً أنها ستأخذ المزيد من الوقت بعد وفاة الملك عبدالله
واالنهماك السعودي في ترتيب األوضاع في المملكة.

حوار حزب الله «المستقبل»:
دعم الجيش بك ّل الوسائل

ووسط هذه األج��واء األمنية المتوترة ،عقدت جلسة
الحوار الرابعة بين حزب الله و»تيار المستقبل» في مقر
الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي
لألمين العام لحزب الله حسين الخليل ،ووزير الصناعة
حسين الحاج حسن ،والنائب حسن فضل الله عن حزب
الله .وعن «تيار المستقبل» كل من مدير مكتب الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري ووزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر .كما حضر الجلسة
وزير المالية علي حسن خليل.
وث� ّم��ن المجتمعون ف��ي بيان ص��ادر عنهم «التطور
اإليجابي للحوار وما نتج منه من أثر لدى الرأي العام،
واتفقوا على بعض الخطوات العملية التي تعزز مناخ
االستقرار.

وأكد المجتمعون الموقف الثابت بدعم الجيش والقوى
األمنية بكل الوسائل في مواجهة اإلرهاب وحماية لبنان».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن المجتمعين أكدوا
«دعم الجيش في مهماته األمنية ورفض أي نوع من أنواع
التعدي عليه ،وتأمين الغطاء له في مهماته» .ولفتت
المصادر إلى أن اللقاء لم يخض في الدعم المادي للجيش
بالقوانين المتعلقة بتحسين أوضاع السلك العسكري والتي
يجب أن تق ّر ،أو في الهبات المقدمة للجيش ال سيما الهبة
اإليرانية ،بل أكد الدعم السياسي والمعنوي للجيش».

حزب الله يعزي
وعون إلى السعودية

وكان وفد من حزب الله ض ّم النائبين علي المقداد ونوار
الساحلي عزى السفير السعودي علي عواض عسيري
وأرك��ان السفارة بوفاة الملك عبدالله في مسجد محمد
األمين ،فيما غادر رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون إلى السعودية ،لتقديم واجب العزاء ،يرافقه
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
إلى ذلك ،تمنت هيئة التنسيق في لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية على «الملك السعودي
سلمان ب��ن عبد العزيز إع��ط��اء ال��ق��رار الحاسم بتنفيذ
الهبة السعودية لتسليح الجيش ،حفظا ً للبنان وصونا ً
لكرامته» ،كما تمنت «أن يكون على مستوى تطلعات وآمال
الشعوب العربية الراغبة بالتحرر من التبعية والتسلط
واالحتالل ،وعلى رأسها الشعب الفلسطيني».

تحرك عمالي لمكافحة الغالء

معيشياً ،ب��دأ االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام ج��ول��ة على
المسؤولين في إط��ار تحركه لمكافحة الغالء وارتفاع
األسعار .وقد بدأ وفد من االتحاد برئاسة رئيسه غسان
غصن الجولة بلقاء رئيس الحكومة تمام س�لام في
السراي.
ونقل غصن عن سالم «أنه مع هذا التحرك المطلبي،
وأكد لنا أنه ال ب ّد أن نستكمل ما يسمى بالتوازن بين الحوار
السياسي الذي يؤ ّمن االستقرار السياسي واألمني ،في
موازاة الحوار االقتصادي االجتماعي الذي يؤ ّمن االستقرار
والسلم األهلي في موازاة األمن واالقتصاد».

الراعي غادر المستشفى

في مجال آخر ،غادر البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي مستشفى سيدة المعونات الجامعي في
جبيل قبل ظهر أمس ،بعدما تماثل للشفاء ،متوجها ً إلى
الصرح البطريركي في بكركي لتمضية فترة النقاهة.

مبعوث �سوري ( ...تتمة �ص)1
وكان الوزير الروسي أكد في وقت سابق أن مشاورات
موسكو في شأن األزمة السورية تهدف إلى توفير ساحة
للنقاش بين األطراف المتنازعة ،موضحا ً أن ال مفاوضات
في موسكو بل مشاورات من دون أي جدول أعمال وشروط
مسبقة من قبل المشاركين.
وشدد الفروف على أن هذه المشاورات ينبغي أن تفضي
إلى مفاوضات مستقبلية تحت رعاية أممية .ورأى الوزير
الروسي أن جميع األطراف المشاركة متفقة على ضرورة
إحالل السالم ومحاربة اإلرهاب في سورية.
الى ذلك ،قال الرئيس السوري بشار األسد إن الجيش
السوري «نجح في كل حالة أراد فيها الدخول إلى منطقة
معينة ،لكن ال يمكن للجيش العربي السوري أن يتواجد
في كل كيلومتر من األراضي السورية ...هذا مستحيل».
وأض��اف األس��د في مقابلة مع مجلة «ف��ورن أفيرز»
األميركية نشرت أمس «حققنا بعض التقدم خالل السنتين

الماضيتين ،لكن إذا سألتني عما إذا كانت الحرب تسير
على نحو جيد ،أقول إن كل الحروب سيئة ألنها تنطوي
على خسائر وعلى دمار».
وتابع األس��د «ال��س��ؤال الرئيسي هو ما هو العامل
الذي كسبناه في هذه الحرب ،ما كسبناه هو أن الشعب
السوري رفض اإلرهابيين وأظهر دعما ً متزايدا ً لحكومته
وجيشه».
وردا ً على سؤال حول األجندة الحقيقية «إلسرائيل» في
سورية حاليا ً قال األسد «إنهم يقدمون الدعم للجماعات
المسلحة في سورية ،هذا واض��ح تماماً ...كلما حققنا
تقدما ً في مكان ما يقوم «اإلسرائيليون» بالهجوم من أجل
التأثير على فعالية الجيش السوري .هذا واضح جداً»،
وأضاف« :لذلك يسخر بعض السوريين ويقولون :كيف
يُقال إن «القاعدة» ال تمتلك قوى جوية؟ في الواقع لديهم
قوى جوية هي القوات الجوية اإلسرائيلية».

ال�سفارة الأميركية ( ...تتمة �ص)1
وي��خ��ش��ى ال��م��واط��ن��ون األم��ي��رك��ي��ون ف��ي ال��ي��م��ن من
االختطاف ،بخاصة اثناء تنقلهم بين منازلهم وأماكن
عملهم.
من ناحية أخرى ،قتلت طائرة أميركية من دون طيار
ثالثة أشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم «القاعدة»،
في أول غارة منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور
ه��ادي ،وبذلك أعطت ال��والي��ات المتحدة إش��ارة بأنها
ستستمر في استهداف مسلحي «القاعدة» في اليمن.

وقال مسؤولون قبليون وأمنيون في محافظة مأرب إن
صاروخا ً استهدف مركبة يستقلها ثالثة رجال بالقرب
من الحدود مع محافظة شبوا ،التي تعتبر معقالً لتنظيم
«القاعدة» .وقال أحد مسلحي «القاعدة» إن أحد القتلى
كان سعوديا ً وإن القتيلين اآلخرين يمنيان.
ً
وك��ان الرئيس اليمني قد ق��دم استقالته قائال إن��ه ال
يستطيع أن يقوم بمهماته بزعم خرق الحوثيين اتفاق
السالم.

«حكم رجب طعنة لحرية التعبير» في البحرين

اعتبرت منظمة العفو الدولية األمين العام لجمعية الوفاق الوطني
البحرينية الشيخ علي سلمان بأنه سجين رأي ودعت إلى اإلفراج عنه فورا ً
من دون قيد أو شرط ،كما وصفت الحكم الصادر بحق الناشط نبيل رجب على
أنه طعنة لحرية التعبير.
وأوض��ح��ت المنظمة في بيان ص��ادر عنها ،أن��ه ينبغي على السلطات
البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير ،بدال ً من
اضطهاد الناشطين الذين يجرؤون على الكالم بحرية.
وتناولت المنظمة في بيانها الحكم ضد الحقوقي البارز نبيل رجب ،معتبرة

البقاء للأمة
الحزب السوري القومي االجتماعي
الرفيق عبدالله فاهمي وعائلته (في المهجر)
أبناء الفقيدة:
عائلة المرحوم الرفيق جوزف فاهمي (فقيد
		
طائرة كوتونو)
		
مانويل فاهمي وعائلته (في المهجر) «تموز»
		
حنان فاهمي زوجة المحامي األمين رياض نسيم
		
بناتها:
(عضو المجلس األعلى) وعائلتها.
		
الرفيقة سعاد فاهمي زوجة الرفيق كريم اسبر
		
وعائلتها.
		
الرفيقة نجالء فاهمي زوجة الرفيق جان الكوسا
		
وعائلتها.
		
عائلة المرحوم حنا عبدالله فاهمي.
		
سلفها:
وعائالت اسحق ،فاهمي ،سمعان ،داوود ،مورا،
		
نسيم ،اسبر ،الكوسا ،غريب وعموم عائالت
		
رحبه في الوطن والمهجر
		
ينعون لكم بمزيد من األسى والحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

المرحومة

هيالنة متري ا�سحق
زوجة المرحوم الرفيق موسى عبدالله فاهمي
تقبل التعازي اليوم الثالثاء وغدا ً األربعاء من الساعة العاشرة صباحا ً
حتى الواحدة ظهرا ً ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة في
قاعة كاتدرائية الصليب المقدس في رحبه.

عن «المتظاهرين» في وجه سلطات الدولة ،باعتبار أنّ المشهد كان مطلوبا ً
أن يقدّم على أنّ الدولة من خالل سلطاتها كانت تعتدي على «المتظاهرين»،
سمي «بالجيش
وبالتالي ال بد من تأمين الحماية الكاملة لهم ،فكان ما
ّ
الحر»!.
أنّ
سمي «بالجيش الح ّر» ال��ذي أع � ّد وأعطي
ما
المشهد
في
الغريب
ّ
المشروعية كي يحمي «المتظاهرين» هو الذي قاد العدوان على مؤسسات
الدولة وفي مقدمها مؤسسة جيش الدولة ،وتط ّورت هذه «المشروعية»
وامتدت كي تصل إلى أن يقود هذا «الجيش» ل��واء «التحرير»« ،تحرير
األرض السورية» ،من قبضة «سلطة الدولة» ،باعتبار أنّ الدولة أضحت في
أعين هؤالء «محتلة لألرض وسارقة للسلطة»!.
نعم هي مفاهيم مضحكة وعناوين سوف يم ّر عليها أبناء وأحفاد لنا في
يوم من األيام ولن يتردّدوا لحظة واحدة في وصف هؤالء بأنهم رأس الخيانة
والعمالة ،لكننا اآلن نتحدث عنها كلحظة سياسية وميدانية واقعية لكنها
غير موضوعية.
سمي «بالجيش الح ّر» خرجت مجموعات واسعة أطلقت
ومن قلب ما
ّ
عليها أس��م��اء كبيرة ،لك ّنها جميعها كانت مجموعات ش ّكلتها أجهزة
استخبارات قوى إقليمية ودولية ،ومنحتها «الشرعية» أسماء سياسية
داخلية وخارجية ،وتح ّولت هذه المجموعات إلى حقيقة أمر واقع ،لم يعد
بمقدور من أعطاها الشرعية أن يسحبها منها ،األمر الذي أحدث مفارقة
هامة جدا ً في صيرورة العدوان وتفاصيل خريطة المواجهة ،وهو أنّ القوى
اإلقليمية التي أعدت العدّة لمثل هذه المرحلة وهذه اللحظة لم تعد بحاجة
إلى تلك «المشروعية» ،فقد تجاوزت هذه األسماء وبدأت تتحدث باسمها،
من دون قدرة هذه األسماء على أن تسحب «المشروعية» التي منحتها لهذه
المجموعات أو هذه المرحلة الجديدة.
في هذه اللحظة بالذات ،اللحظة التي لم يعد ضرور ّيا ً فيها أن يوجد
«طرف سياسي سوري معارض» يمتلك إمكانية منح «مشروعية» التدخل
اإلقليمي والدولي في شؤون الداخل السوري ،تقدمت روسيا بالدعوة إلى
لقاء «موسكو» ،من أجل التمهيد لحوار سوري – سوري ،يضع حالً سياس ّيا ً
لألزمة السياسية التي كانت في حقيقتها نتيجة من نتائج العدوان على
سورية ،أمالً في سحب ذريعة من ذرائع العدوان ذاته.
ً
ً
ما نراه في األفق أ ّنه مهما كانت نتائج اللقاء ،سلبا أو إيجابا ،لجهة
تطلعات وأجندات ك ّل طرف ،وبغض النظر عن وطنية هذه المواقف من
عدمها ،فإننا نرى أنّ كرة النار أضحت في مكان آخر تماماً ،وكل هذه األسماء
المدعوة إلى «موسكو» للقاء الحكومة السورية ،أو من يمثلها ،إنما هي
أسماء غير قادرة على ضمان أيّ شيء يمكن أن يُصرف ميدانيا ً وعسكر ّياً،
وال حتى سياس ّياً ،إضافة إلى كونها أسماء ألفراد ما زال يحمل الكثيرون
منهم تطلعات شخصية هزيلة ،لها عالقة بأطماع سلطوية ال تتجاوز حدود
وجوده في زاوية من زوايا السلطة التي كان ينتقدها ،إضافة إلى بعض آخر
يبحث عن معبر عودة إلى الوطن السوري بعد أن تورط في تفاصيل كرة
النار ذاتها.
«موسكو» لن يحمل شيئا ً جديدا ً للسوريين ،ولن يستطيع أن ير ّد عنهم
شيئا ً على اإلطالق ،المعركة أصبحت في مكان آخر تماماً ،واألسماء التي
حضرت إلى «موسكو» جاءت تحاور خارج الزمان والمكان!

خالد العبود

توقيف �إرهابيين ( ...تتمة �ص)1
وتورد هذه المصادر تعقيبا ً على هذه التوقيفات ،عدة مالحظات أساسية:
أولها مالحظة أن عناصر الخاليا اإلرهابية النائمة بدأت منذ ما بعد معركة
طرابلس التي أدت إلى سيطرة الجيش على المدينة ،تعتمد تكتيكات جديدة
في حركتها اللوجستية ،أهمها اعتمادها على السير على األقدام في تنقالتها
والتحرك لتنفيذ مهماتها ،واالمتناع عن استعمال وسائل نقل .وهذا التكتيك
يكشف عمق تأثير اإلج��راءات األمنية على هذه الجماعات ،كما يعكس وجود
هدف له من قبلها وهو إغراق األجهزة األمنية اللبنانية بالمهمات االحترازية،
واستنزافها عن طريق وضعها أمام معادلة احتمال وجود شبهة في كل شخص
غير مألوف وجهه يسير على رجليه.
المالحظة الثانية تشير إلى أن حصيلة عمليات تتبع اإلرهابيين والقبض
عليهم خالل الفترة األخيرة ،أدت إلى إحباط العديد من العمليات اإلرهابية التي
كان مقررا ً لها أن تجري خالل الشهرين الجاري والمقبل ،وبينها عملية انتحارية
في الضاحية الجنوبية ،وخطط إلطالق النار على مواقع للجيش اللبناني.
المالحظة الثالثة تتعلق بقضية تسليم إرهابيين مختبئين في مخيم عين
الحلوة ،حيث تتجه المعلومات األخيرة لتأكيد إمكانية أن أسامة منصور ال
يزال في الشمال ،بمقابل التأكد من أن شادي المولوي موجود في عين الحلوة.
وهو انتقل إليها بعد فشله باالستقرار في مخيم البداوي الذي جرب خالل األيام
األولى من معركة طرابلس دخوله .وكشفت مصادر في هذا الصدد أن المولوي
أصيب بجروح طفيفة برجله في أول ساعات المعركة ،وج��رت محاوالت
للتفاوض إلخراجه إلى مخيم البداوي ،ولكن تبين الحقا ً أن هذه المحاوالت
كانت أغلب الظن تهدف لتضليل األجهزة األمنية وإبعاد األعين عن مسار ترتيب
خروجه إلى عين الحلوة.
وتقول معلومات لـ»البناء» أن قضية التفاوض بين الدولة اللبنانية والقوى
الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ،أفضت في نهايات األسبوع الماضي إلى
تقديم األخيرين وعدا ً بأنهم سيقدمون مطلع هذا األسبوع جوابا ً شافيا ً على
مطلب الدولة اللبنانية بخصوص تسليم المولوي وعدد آخر من اإلرهابيين
المطلوبين.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية

العفو الدولية :ال�شيخ �سلمان �سجين ر�أي
أن الحكم بمثابة طعنة لحرية التعبير.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات البحرينية إلغاء
اإلدان��ة التي صدرت ضد نبيل رجب ،الذي حكم عليه أمس بالسجن ستة
أشهر لنشره تعليقات على شبكة اإلنترنت اعتبرت مهينة لوزارتي الداخلية
والدفاع.
وتعليقا ً على الحكم ،قال سعيد بومدوحة ،نائب مدير برنامج الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ،إن «نبيل رجب يعاقب
بصورة ظالمة لمجرد نشره تغريدات ارتؤي أنها تهين السلطات .وإدانته
طعنة لحرية التعبير -ويجب أن تلغى .كما ينبغي اإلفراج عنه فورا ً ومن دون
قيد أو شرط».
وأمرت المحكمة نبيل رجب كذلك بدفع غرامة بقيمة  200دينار بحريني كي
يستمر إخالء سبيله بالكفالة في انتظار البت في استئنافه الحكم .كما أبقت
المحكمة على الحظر المفروض على سفره.
وأصدرت  30مؤسسة بريطانية بيانا ً أبدت فيه «قلقها العميق» إزاء اإلعتقال

«حوار مو�سكو» ( ...تتمة �ص)1

التعسفي لألمين العام لجمعية «الوفاق» في البحرين سماحة الشيخ علي.
وأعرب الموقعون على البيان عن «تضامنهم الكامل مع سلمان» واعتبروا
ان اإلتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة ويجري استخدامها كستار
بدوافع سياسية الستهداف الحق في حرية التعبير».
وطالبت المنظمات سلطات البحرين «بضمان اإلفراج الفوري عن سلمان
وجميع الرموز واألفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم
في حرية التعبير والتجمع السلمي».
كما واعتبروا «االعتقال التعسفي للشيخ سلمان والنشطاء اآلخرين
واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين والحظر الشامل على
االحتجاجات يبطل مزاعم حكومة البحرين بأنها تقوم بتنفيذ توصيات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولجنة االستعراض الدوري
الشامل التابعة لألمم المتحدة» ورأوا ان ذلك «يق ِّو ُ
ض أي فرص ٍة للمصالحة
والوحدة في البحرين».

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحله ـ
الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذ :جان سمير رحال
المنفذ عليه :جورج بالت الحلو
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/108
ينفذ طالب التنفيذ س��ن��دات دي��ن بقيمة
/165000/دوالر أميركي ع��دا الرسوم
والفوائد
ال��م��ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال��ع��ق��ار رق��م
 /516/قاع الريم.
مساحته/4578/ :م 2يقع هذا العقار في
منطقة قاع الريم محلة ضهر المعبد على بعد
 /500/متر من مياه البردوني أرضه غير
مبنية عبارة عن صخور كبيرة مرتفعة.
ح��دوده :يحده غربا ً طريق عام وشرقا ً
العقار  /518/وشماال ً العقار /517/
وجنوبا ً العقار ./513/
الحقوق العينية :أرض صخرية بعل
غير مستعملة ،وضع يد بالقرار /213/
ق.ر ،حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ
زحله برقم  2013/108لمصلحة جان
رحال ،محضر وصف عقار من دائرة تنفيذ
زحله رق��م  2013/108لمصلحة جان
سمير رحال.
قيمة التخمين /206010/ :مئتان
وستة آالف وعشرة دوالرات أميركية
بدل الطرح بعد التخفيض117425.7 :
ماية وسبعة عشر ألفا ً وأربعماية وخمسة
وعشرون دوالر أميركي وسبعة سنتات
أميركية
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2015/2/19الساعة الثانية
عشرة وخمسة وأربعون دقيقة ظهرا ً أمام
رئيس دائرة تنفيذ زحله في قاعة المحكمة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحله قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحله إذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خ�لال ثالثة أي��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور ق��رار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحله
محمد أبو حمدان

إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد لتقديم وتركيب خزان
بسعة  12000م 3لمادة الفيول أويل في
معمل الجية الحراري ،موضوع استدراج
ال���ع���روض رق���م ث 4د 5899 /ت��اري��خ
 ،2014/6/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/2/20عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11.00
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض ال��م��ذك��ور أع�لاه
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
م��ن مصلحة ال��دي��وان ـ أم��ان��ة ال��س��ر ـ
الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء
لبنان ـ طريق النهر وذل��ك لقاء مبلغ
قدره/500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس
ملحم خطار
التكليف 122
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب رض��ا حسن رض��ا بوكالته عن
نجيب فيليب بسمة بصفته قيما ً على
الغائب عبد الله خليل بسمة سندات تمليك
بدل ضائع للعقارين  497و 498عين بعال
أميري وملك.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

مفقود
ه��رب��ت ال��ع��ام��ل��ة األث��ي��وب��ي��ة abeba
 bejigaالرجاء ممن يعرف عنها شيئا ً
اإلتصال على الرقم 541144/03

