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حمليات � /إعالنات

وا�شنطن ت�ستعد ( ...تتمة �ص)1

لماذا جي�ش ( ...تتمة �ص)1
 ال��ش��يء األك��ي��د م��ن معايير ال��ع��ل��وم السياسية أن الجيشالعربي الموحد مولود هجين وغير شرعي بالمعنى التاريخي،
فهو صيغة ل��م تبلغها ال���دول التي بينها رواب���ط ف��ي السياسة
واالقتصاد ومفهوم األمن القومي والتطابق التشريعي ،وبرز
بصورة مفاجئة من خارج السياق الطبيعي لألمور وسياقاتها،
بينما المواطن العربي ينتظر إلغاء الحدود أو تخفيف إجراءاتها
أو وقف الترحيل الجماعي لمواطني البالد العربية في ما بينها،
يطل عليه القادة بقرار بحجم تشكيل جيش موحد وبين من ومن،
دول ال تجمعها أشكال واحدة ألنظمة الحكم وبالتالي للتشريعات
وآليات اتخاذ القرار ،دول ليس بينها أي مفهوم متفق عليه ألمرين
مصيريين ووجوديين في مهام الجيوش ،إذا اعتبرنا النظام
العربي الرسمي مجرد شرطي ونظام أمني ال بعد سياسيا ً وال
اقتصاديا ً له ،وبالمفهوم األمني ،ال مشترك في تحديد مفهوم
األم��ن القومي ،وال مفهوم موحدا ً ل�لإره��اب ،والجيش الموحد
كما نص البروتوكول سيكون مدعوا ً للتدخل في حالتي تهديد
األمن القومي ووجود خطر إرهابي ،فوفقا ً ألي مفهوم سيتحدد
في قيادة هذا الجيش أو هذه القوة األحوال التي ستصنف تهديدا ً
إرهابيا ً أو تهديدا ً لمفهوم األمن القومي؟
 يقول البعض كما ورد في مذكرة وزارة الخارجية اللبنانيةح��ول بروتوكول الجيش الموحد ،أن األس��اس يجب أن يكون
بتوضيح هذين المفهومين الغامضين لتتسنى الموافقة على
المشروع ،والمأخذ سليم مئة في المئة ،وفي مكانه ،وتعبير عن
موقف دقيق بما تضمنه من إشارة ذات داللة بصالحيات الجيش
الموحد بصفته قوة عابرة للحدود بالحركة والقرار ،بما يعرض
السيادة الوطنية للدول لالنتهاك ،فقد يتقرر التدخل في بلد رغما
عن إرادة سلطاته الشرعية إذا اعتبرت المؤسسة العربية المخولة
وفق نصاب معين اتخاذ قرار التدخل.
 األم��ر ال��ذي لم ينتبه له أح��د أن الغموض في مفهوم األمنالقومي وف��ي مفهوم اإلره���اب في بروتوكول الجيش الموحد
مقصود ومتعمد ،ألن ليس بقدرة أحد من المؤسسين وخصوصا ً
السعودية وم��ص��ر ،الكشف ع��ن حقيقة مفهوم األم��ن القومي
ومفهوم اإلره��اب اللذين سيعتمدهما الجيش الموحد وقيادته،
والمعلوم سلفا ً أنها قيادة سيتقاسمها السعودي والمصري،
واحد بقدرته على التمويل والثاني بصفته صاحب الدولة األكبر
والجيش األكبر بين العرب ،ولكونهما المؤسسين أصالً ولديهما
ت��ص��ور مسبق ع��ن أه����داف ال��م��ش��روع وأس��ب��اب ه���ذه السرعة
الصاروخية في طرحه في التداول من جهة ،وتخطي المقدمات
التاريخية والدستورية والسياسية واالقتصادية لبلوغه كمرحلة
متقدمة الحقة لغيرها من الكثير من مشاريع الوحدة والتنسيق.
 مصر والسعودية تملكان المفهوم لألمن القومي العربيوالمفهوم ل�لإره��اب اللذين سيحكمان حركة الجيش العربي
الموحد ،وهنا ال نتحدث في السياسة ،وال في التوجهات بل
بالنصوص غير القابلة للتعديل ،فالسعودية ومصر تربطهما
اتفاقيات مع أط��راف دولية وإقليمية تجعل من أي تحالف ذي
صفة أمنية تشتركان فيه مقيدا ً بموافقة شركائهما ف��ي هذه

االت��ف��اق��ي��ات وف��ق��ا ً لنصوصها ،وتمنع عليهما ال��دخ��ول ف��ي أي
اتفاقيات وتحالفات تعرض األم��ن القومي للشركاء ألي خطر
أو أذى ،وتلزمهما بمفهوم لإلرهاب واضح وصريح ،ومعلوم
وفقا ً للقوانين الدولية أن وجود فريق واحد من أطراف أي حلف
عسكري وأمني مرتبط باتفاقية مع طرف ثالث من هذا النوع
يعني ضمنا ً أن التحالف سيكون مقيدا ً في كل ش��يء بموافقة
ال��ط��رف الثالث ،ألن شريكا ً واح���دا ً ومؤسسا ً مقيد بالموافقة
المسبقة لشريك من خارج التحالف ،ومن هو الطرف الثالث؟
 ليس مهما ً هنا أن نأخذ المثال السعودي واالتفاق القائمبصدد التعاون العسكري واألمني بين السعودية وأميركا وما
يمنحه من ميزات تدخل واع��ت��راض على أي نشاط أو مهام أو
أح�لاف في كل ما يتصل بالشؤون العسكرية واألمنية تدخله
السعودية ،بل يكفي أن نأخذ حالة مصر التي ستتولى القيادة
العسكرية للجيش الموحد أو القوة المشتركة ،ومصر مرتبطة
باتفاق شبيه باالتفاق السعودي مع األميركيين ،لكن األهم أن
مصر مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد ومالحقها ،وفيها أوالً أن
«إسرائيل» ليست عدواً ،وثانيا ً أن مصر تتعهد بعدم الدخول بأي
اتفاقيات أو أحالف مع أطراف ثالثة يمكن أن تتضمن أي نوع من
أنواع التهديد لألمن «اإلسرائيلي» ،وثالثا ً مفهوم محدد لإلرهاب
ولألمن القومي المصري الذي يفترض أنه بالنسبة لمصر ركيزة
مفهومها لألمن القومي العربي ،واأله��م اشتراط االتفاقية على
مصر الحصول على الموافقة «اإلسرائيلية» المسبقة قبل الدخول
في أي تفاهمات عسكرية وأمنية على مستوى اإلقليم ،ما يعني أن
الجيش العربي الموحد أو القوة المشتركة مشروع حاصل سلفا ً
على الموافقتين األميركية و»اإلسرائيلية».
 ما هي مفاهيم األمن القومي العربي وتعريف اإلرهاب التييمكن أن تحظى بقبول أميركي و»إسرائيلي» ،أمر ال يحتاج بحثا ً
وال تنجيماً ،أمن قومي عربي موجه في عدائه ضد إيران وقوى
ال��م��ق��اوم��ة ،ومفهوم ل�لإره��اب يعتبر ق��وى المقاومة المصدر
الرئيسي لإلرهاب وال يرى «جبهة النصرة» مثالً ،وهي الفرع
الرسمي لتنظيم «القاعدة في بالد الشام» ،تنظيما ً إرهابيا ً كما
سبق وصرح وزير حرب العدو موشي يعلون.
 لبنان مدعو بموجب البروتوكول الرتكاب ث�لاث خطايا،الخطيئة األول��ى هي الدخول باتفاقية عسكرية أمنية ،شريكها
غير المعلن «إسرائيل» بموجب نصوص اتفاقيات كامب ديفيد،
والخطيئة الثانية قبول االنخراط بحلف عسكري يتبنى مفهوما ً
لألمن القومي ال يصنف «إسرائيل» و»القاعدة» كأعداء ،والخطيئة
الثالثة المشاركة في حلف عسكري يصنف المقاومة الوطنية
واإلسالمية في لبنان إره��اب��ا ً ويعني بالتالي توريط لبنان في
مشروع حرب أهلية.
 من يعود لنصوص اتفاق السابع عشر من أي��ار ومطالعةالدكتور ج��ورج دي��ب ح��ول ما تعنيه ،سيكتشف أن «إسرائيل»
تضع دائما ً بند وجودها كطرف ثالث في كل اتفاقية يوقعها من
تربطه معها اتفاقية سالم من العرب.
ناصر قنديل

«هآرتس» منتصف ليل أمس توقعات دراماتيكية على الحدود تتمثل بهجرة عشرات
أل��وف المواطنين من أبناء السويداء ج��راء أح��داث دموية تخلق وضعا ً استثنائيا ً
يستحيل على «إسرائيل» تجاهله ملمحة لفرص تدخل عسكري عبر الحدود.
المشهد في السويداء بدا مغايرا ً لإليحاءات «اإلسرائيلية» التي وضعتها مصادر
عسكرية في دائ��رة الحرب النفسية ،مؤكدة متانة الوضع العسكري ال��ذي يقيمه
الجيش والمقاومة واللجان الشعبية على مختلف محاور المواجهة مع «جبهة
النصرة» و«داع��ش» ،وحلفائهما ،بينما كانت جبهات الشمال السوري تشهد تقدما ً
يحرزه الجيش السوري في قرى ريف إدل��ب ،وفي المقابل إصابات قاتلة تلحقها
المقاومة بقادة «داع��ش» في القلمون .وكان الرئيس الروسي يسجل خوفه من أن
يؤدي التباطؤ في تزخيم فرص الحل السياسي في سورية إلى وضع شبيه بالوضع
في ليبيا ،داعيا ً إلى اإلسراع بمبادرات عبر صيغ الحوار بين الرئيس السوري بشار
األسد والمعارضة السلمية ،مجددا ً موقف بالده في الوقوف مع الرئيس األسد.
على مستوى الموقف الروسي وبعد التشوش الذي تركه ما نشر على لسان نائب
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف حول النظرة الروسية لترشيح العماد
ميشال عون للرئاسة اللبنانية ،نفت موسكو عبر إبالغ مصادر لبنانية معنية عدم
دقة الكالم المنسوب لبوغدانوف وتأكيد أن الموقف الروسي لم يتغير وهو رفض
الدخول في أسماء المرشحين للرئاسة سلبا ً أو إيجاباً ،ودعوة األفرقاء اللبنانيين إلى
اإلسراع بإنجاز االستحقاق الرئاسي وتعزيز فرص التوافق في ما بينهم ،مع القناعة
بأن زمن الحديث في الرئاسة وعنها يبدو أنه لم يحن بعد ،وأن كل ما يجري تداوله ال
يخرج عن كونه محاولة لتسجيل النقاط في لعبة تجاذبات داخلية يتم الزج بموقف
روسيا ضمنها بحسابات ال عالقة لروسيا بها.
لبنان المنشغل بالبحث ع��ن ح��ل لمشكلة الفشل الحكومي ،ف��اج��أت��ه أح��داث
م��خ��ي��م ع��ي��ن ال���ح���ل���وة ،وم��خ��اط��ر ت���ج���دده���ا ،وال���خ���وف م���ن أن ت���ك���ون أك���ب���ر من
ح����وادث خ��رج��ت ع��ن ال��س��ي��ط��رة ،لتظهر ك��م��ش��روع فتنة ي�لاق��ي م��ح��اوالت تمدد
المسلحين التابعين لـ«جبهة النصرة» المحاصرين في عرسال.الملف الرئاسي
غير مطروح
تابعت األوساط السياسية أمس الكالم الذي نقل عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف في التقرير الذي قدمه سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار ،المقرب من النائب
وليد جنبالط إلى الخارجية.
استوضحت مصادر مطلعة مباشرة الجهات الروسية ،وأبلغت بحسب ما علمت «البناء» «أن
ما نقل عن بوغدانوف ليس دقيقاً ،ال سيما أن الملف الرئاسي لم يطرح بعد في شكل جدي لدى
أحد من الفرقاء المعنيين وبالتالي تكون التصريحات المنسوبة لبوغدانوف إما فسرت خارج
السياق ،أو حملت أكثر مما تحمل ،ألن الملف الرئاسي غير مطروح وال أحد يفاوض به حالياً».

تجاوز مواقف عون يفتح الطريق أمام المجهول

في غضون ذلك ،ال تزال االتصاالت في شأن عقد جلسة للحكومة قائمة ،لكن ال شيء واضحا ً
حتى الساعة .تؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن حزب الله يقوم بجهد كبير لكي ال
تذهب األمور إلى أسوأ من ذلك».
وعلمت «البنا ْء» أن حزب الله الحريص على موقع رئيس تكتل التغيير واإلصالح ومطالبه
المحقة أبلغ المعنيين بأن أي تجاوز لمواقف العماد عون أو أي عملية يستشف منها التحدي
واالستفزاز ،سيغير من طبيعة المشاكل القائمة ويفتح الطريق أمام مجهول ال يعرف مداه .وقد
تفهّم المعنيون الرئيسيون موقف حزب الله .وتصب الجهود حاليا ً على حل عقدة عون قبل
االنطالق من عمل الحكومة مجدداً».

كاغ تلتقي قاسم

إلى ذلك ،سجلت أمس زيارة الفتة قامت بها ممثلة األمين العام لألمم المتحدة سيغريد كاغ
نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس وجرى البحث في األوضاع في لبنان
والمنطقة وتأكيد «أهمية المحافظة على االستقرار في لبنان في ظل األوضاع المتفجرة في
محيطه» .وتأتي هذه الزيارة في إطار جولتها على المسؤولين والقيادة السياسية .بعد الحراك

عين الحلوة ( ...تتمة �ص)1
هناك إجابة روتينية يسمعها المراقب من الفصائل الفلسطينية بعد ك ّل
حادث من هذا النوع ،وهي ال تخفي القلق من دالالتها ،ولكنها تختم قائلة إنّ
الوضع تحت السيطرة وإنّ نسبة عالية مما يحدث لها خلفيات فردية.
فلسطينيو المخيم كما الدولة اللبنانية يدركون أن األمور ليست على هذا
َ
مسيطر عليه ،وأن توازناته تعيش ما يشبه حالة
النحو ،وأنّ عين الحلوة غير
ً
«انتظار للتفجر» ،وأنّ هدوءه الحالي النسبي ليس مبنيا على قاعدة سياسية
أو حتى أمنية صلبة.
ويمكن إعطاء مثل الحادث األخير في المخيم بين «الفتحين» (إن جاز التعبير
مع لحظ الفروقات الشاسعة بينهما) ،كدليل على أن مناخ المخيم العام غير
مريح ،وأنه فاقد أليّ ضمانات داخلية لمواجهة التطرف الذي بات يقطن في
الكثير من أحيائه ،وأنّ فصائله الوطنية واإلسالمية «المعتدلة» ليست جدية
في قضية توحيد جهودها لمواجهة وجود إرهابيين في المخيم لم يعد خافيا ً أن
لديهم ارتباطات بجهات خارجية تحاكي تنظيم «القاعدة» مباشرة أو في شكل
غير مباشر.
ومنشأ الدليل هنا ال��ذي يقدّمه الحادث األخير ،يمكن لحظه بما يلي من
معطيات وحقائق ترافقت معه:
أبرز هذه الحقائق تظهر أن القوة الفلسطينية األمنية المشتركة المشكلة من
ك ّل فصائل المخيم ،والمكلفة في مواجهة اإلرهابيين كلما خرجوا على «القانون»،
لم تستطع أن تواجه جماعة هيثم الشعبي التي أطلقت النار على عناصر من
حركة فتح .وأكثر من ذلك فإنّ القوة الفلسطينية المشتركة بحسب معلومات
خاصة لـ«البناء» انقسمت على نفسها عندما وجهت إليها األوامر بمعالجة ذيول
الحادث وقمع جماعة الشعبي .وأكثر من ذلك شهدت القوة المشتركة انشقاقات
في صفوفها حيث خرج منها عناصر والتحقوا بـ«فتح اإلسالم» ،األمر الذي قاد
إلى خروج عناصر في مقابلهم من القوة ليلتحقوا بحركة «فتح».
قصارى القول إن هذا المشهد يؤكد ولو في شكل رمزي ،قناعة موجودة ويت ّم
دائما ً التستر عليها ،وهي أن عين الحلوة يعيش أجواء ومناخات تحاكي ما

يحدث في مخيم اليرموك السوري ،وذلك انطالقا ً من عدة زوايا:
أوالً :إن مجموعات اإلرهابيين داخل عين الحلوة تبدل تموضعاتها وتحالفاتها
على نحو دائم؛ فمرة تطرح نفسها كما حدث خالل الحادث األمني األخير ،على
أنها مجموعات منفصلة تشتمل على فتح اإلسالم وجند الشام (الخ )...وحتى
متباينة على وزن ما يحدث بين «النصرة» و«داعش» و«أحرار الشام»؛ وتارة
أخرى تقدّم نفسها على أنها «متهيكلة» ضمن جسم تحالفي وتنظيمي واحد
تحت اسم «الشباب المسلم» ،وذلك على وزن «جيش الفتح» وما إلى هنالك
من تسميات تطلق في شكل موسمي على الهياكل التنظيمية التحالفية لفصائل
اإلرهاب السورية.
ثانياً :السؤال ال��ذي يطرح نفسه اآلن هو م��اذا بعد فشل القوة األمنية
الفلسطينية المشتركة في تجربة الحادث األمني األخير في المخيم ،وهل يكفي
تصحيح ما حدث من خالل العودة إلى ترميمها من جديد وإعادة المنشقين إلى
صفوفها بانتظار حصول حادث أمني آخر يؤدّي مرة أخرى إلى حدوث الفرز
داخلها على أساس عقائدي سلفي وغير سلفي.
الواقع أن االنشقاقات التي حصلت داخل القوة الفلسطينية المشتركة بحيث
أفرزت وجود عناصر سلفيين بداخلها ،وذلك عند حدوث أول اختبار ولو فردي
(إذا صدّقنا ذلك) بوجهها ،يظهر بوضوح أن مجمل هذه التجربة قاصرة ،وال
يمكن التعويل عليها كضمانة لمنع انزالق المخيم إلى فتنة داخلية أو لضبط
إيقاع منسوب خروقات «السلفيين الجهاديين» بداخله سواء ألمنه أو ألمن
جواره اللبناني.
ويبقى السؤال ما العمل لتحصيل ضمانة كافية ومقنعة بصدد الوضع في
عين الحلوة ،بمثابة سؤال من دون إجابة عنه ،ال عند رام الله المستقيلة من
دورها على هذا الصعيد ،وال عند فصائله الداخلية المستغرقة في خالفاتها
الكثيرة ،وال عند الدولة اللبنانية المحتارة بأمرها مع المخيم.

يوسف المصري

حكومة العالم ( ...تتمة �ص)1
إنه نادي «بيلدلبرغ» الذي يحكم العالم بقراراته
الس ّرية والممنوعة عن العرب والروس والصينيين
واإليرانيين ،وال��ذي يجتمع سنويا ً ليقرر مصير
العالم نيابة عن أكثر من ثلثي سكان البشرية.
إنه أقرب ما يكون إلى القمة العالمية أو الحكومة
الكونية السرية التي تخطط لكيفية التصرف
بحركة األحداث والوقائع السياسية واالقتصادية
والثقافية والتجارية والمالية ولكن من باب األمن
والمعلوماتية واالستخبارات.
قد يبدو من باب الخيال غياب تغطية إعالمية
دولية عن تجمع مثل هذا يعتبر واح��دا ً من أكبر
التجمعات السنوية لصناع ال��ق��رار في العالم،
والذين يؤثرون عليه على المدى البعيد .هذا ما
يحدث بالفعل في ح��ادث أشبه بالمؤامرة .إنها
أشغال اجتماع نادي «بيلدلبرغ « األخطر.
ويعود تأسيس هذا النادي إلى عام  1954من
القرن الماضي ،عندما اجتمع سياسيون ومفكرون
في فندق بيلدلبرغ في ويستبربيك الهولندية
بدعوة من األمير بيرنهار لتدارس أوضاع العالم
بعد الحرب العالمية الثانية والعمل على توجيه
السياسة الدولية والتقليل من العداء األميركي وسط
أوروب��ا .وكان النادي سريا ً للغاية أشبه بوكالة
األمن القومي التي كانت تعمل منذ الخمسينات ولم
تعترف واشنطن بوجودها حتى التسعينات إبان
فترة الرئيس بيل كلينتون حيث صدر كتاب يفضح
فيه هذا المؤتمر السري العالمي الخطير.
في العام  2011كان االجتماع في إحدى البلدات
السويسرية وف��ي أج���واء متكتمة ج���دا ً قيل إن
موضوع تفجير سورية من الداخل كان واحدا ً من
أبرز مناقشات المؤتمر.
في هذا العام وكما ورد في تسريبات لبعض
المتابعين لهذا المؤتمر «الشيطاني» المريب فقد
وضعت كل من إيران وروسيا وترميا على الئحة
أب��رز الموضوعات التي سيتم مناقشتها واتخاذ
الخطط واالستراتيجيات المالئمة في شأنها.
وبحسب قائمة المدعوين الذين تسربت أسماءهم
فان ستة من األتراك الموالين للغرب تماما ً قد تمت
دعوتهم كما تمت دع��وة واح��د من أب��رز الميالين
للغرب من المعارضين األش��داء للرئيس الروسي

فالديمير بوتين فيما لم يتم التأكد بعد في ما إذا
تمت دعوة إيرانيين من المتعاونين مع المؤسسات
الغربية من المقيمين في أوروبا أو أميركا أم ال.
لكن ما يخشى منه فعالً هو أن تكون إيران فعالً
على أجندة هذا المؤتمر الخطير من زاوية السعي
ال��دؤوب ال��ذي يجري على قدم وس��اق وفق أنباء
وتقارير متواترة بأن شيئا ً ما جلالً يحضر لهذا البلد
بعد انتهاء موسم الصيف وبدء الخريف المقبل.
طبعا ً إضافة إلى روسيا وتركيا كما سبق وذكر،
ذلك أن الغرب الذي يبدو أنه خسر كبريات معاركه
في البالد العربية ابتداء من بوابات الشام وصوال ً
إلى باب المندب ،ربما بدأ يزداد في االعتقاد بأن
المعركة األس��اس ص��ار ينبغي ال��ش��روع بها في
المساحات الكبرى للجغرافيا السياسية في العالم
حيث تكمن منابع القوة والنفوذ والمشروعات
التي يمكن أن تشكل خطرا ً تنافسيا ً على االستكبار
العالمي.
فتركيا باتت ق��اب قوسين أو أدن��ى من حريق
محتمل يطيح بكل م��ا أن��ج��زت��ه النيوليبرالية
االقتصادية العالمية التي أت��ت بحزب العدالة
والتنمية ونفخت باقتصاد زائف قائم على رساميل
مستأجرة من الغرب.
ه��ذا فيما تشكل كل من روسيا وإي���ران عائقا ً
حقيقيا ً أمام طموحات الغرب للسيطرة على منابع
الطاقة والتجارة الدوليين.
طبعا ً ه��ذا باإلضافة إل��ى ت��زاي��د نفوذ ك��ل من
العاصمتين اإليرانية والروسية في اإلقليم العربي
ككل وغرب آسيا خصوصاً.
المتابعون والقارئون لنمط تخطيط مثل هذه
المؤتمرات وبعد األخ��ذ في االعتبار لتصريحات
القيادتين اإليرانية والروسية المنوهة بوجود
خطر انتقال ح��روب الفوضى الخالقة أو الحرب
بالوكالة إلى حدودها يدفع إلى االعتقاد بأن غيالن
الغرب إنما تخطط لنوع من الحروب الداخلية في
هذين البلدين تحاول من خاللها إغراق الساحتين
الروسية واإليرانية بحرب استنزاف بعيدة المدى
في إطار خطة شاملة وممنهجة لنقل قوافل اإلرهاب
المتنقلة ه��ذه المرة ش��رق�اً ،بعد أن افتضح أمر
مخططاتها الكونية وفشلت فشالً ذريعا ً في توظيف

منظماتها وأدواتها اإلرهابية والتكفيرية في غرب
آسيا العربية من سورية إلى اليمن.
فسورية وكما بات معروفا ً ومهما طال الزمن على
استنزافها لن يستطيع الغرب وأدوات��ه الرجعية
اإلقليمية والمحلية تركيعها أو إسقاط نظامها بعد
أن نجحت جبهة المقاومة في استيعاب الضربة
االستراتيجية.
فيما العراق وعلى رغم العبث األميركي به يبدو
عليه أن��ه يتجه نحو التعافي من م��رض تفشي
اإلرهاب في هيكليته الحكومية  -الدولة -وكذلك
في مجتمعه  -انظر إل��ى تزايد نفوذ ومحبوبية
الحشد الشعبي  -والقادم يوحي بتحوالت أكثر
جذرية لمصلحة جبهة المقاومة.
أما اليمن فانه يظهر وعلى رغم بوادر احتماليات
إدام��ة الحرب المفروضة عليه من جانب تحالف
ال��ري��اض بأشكال وص��ور مختلفة ،ف��إن العالئم
واإلش��ارات الصادرة من قلب الحدث تؤكد بال أي
شك أو ت��ردي��د ،أن السعودية ستخرج من هذه
الورطة باعتبارها الخاسر األكبر ،ما يعني نهاية
عصر البترو دوالر والهيمنة السلفية الوهابية على
المسرح الخليجي كله وليس اليمن فحسب ،بعد أن
سقطت هيبة وصورة «مملكة الخير» السعودية في
المستنقع اليمني أيا ً كانت نتائج الحرب الحالية.
مجموع ما ذكر أعاله يجعل من األميركيين الذين
يقودون مثل هذه الحكومات السرية العالمية أن
يتوجهوا في شكل أكثر جدية نحو كل من طهران
وموسكو استراتيجيا ً من أجل استكمال مشروعهم
ال��م��ع��ادي الستقالل الشعوب واألم���م المقاومة
لألحادية االستعمارية ،ولكن ه��ذه ال��م��رة على
مستوى أوسع وأكثر خطورة.
إنها الحرب العالمية الثالثة التي يحاولون
إشعالها منذ سنين انطالقا ً من ساحات القتال
المدفوعة الثمن بمال عرب الخليج ودماء المسلمين
في بالدنا ،والتي تكبر احتماالت اندالعها على
المستوى الدولي مع كل يوم يمر كما يقول جورج
سوروس في آخر مطالعة له حول شكل الصراعات
الدولية المحتملة.

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتوريد وتركيب كابالت
 66ك.ف  x 300 1ملم 2نحاس مع علب
طرف لزوم محطة الغربية الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/100000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/7/24عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/6/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1185
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/5/28على المتهم علي منذر زعيتر
جنسيتة لبناني محل إقامتة السبتية قرب
مستشفى البيطار وال��دت��ة اع��ت��دال عمره
 1980أوقف غيابيا ً بتاريخ 2013/9/18
بالعقوبة التالية أش��غ��ال شاقة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف��ق�ا ً للمواد  /125م��خ��درات م��ن قانون
العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طلية مدة فراره.
في 2015/5/28
الرئيس
التكليف
1189
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/5/27على المتهم علي منذر زعيتر
سجله  24اريحا جنسيتة لبناني محل
إقامتة الفنار -السبتية  -قرب مستشفى
البيطار والدتة اعتدال عمره  1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/6/13بالعقوبة
التالية أشغال شاقة مؤبدة وثالثين مليون
ليرة غرامة.
وف��ق�ا ً للمواد  /125م��خ��درات م��ن قانون
العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طلية مدة فراره.
في 2015/5/29
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
1189
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/5/27على المتهم حسين عباس
جعفر سجله  8دار الواسعة جنسيتة
لبناني محل إقامتة الشرامنة بعد مطعم
السندباد وقبل حاجز الجيش بحوالي
 50مترا ً والدتة مديحة عمره  1979أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2015 /5/21وهو فار
من وجه العدالة بالعقوبة التالية أشغال

الذي قامت به تجاه إيران والسعودية في إطار جهودها لكسر الجمود في الملف الرئاسي.
ومن أربيل وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي نقطة استفهام كبيرة على تصاعد
المنظمات اإلرهابية والتقدم متسائالً :من أين تأتي بقوتها؟ ولماذا التعاطي معها كدولة وليس
كتنظيم إرهابي؟ ووجه سينودس الكنيسة البطريركية لتحقيق السالم في الشرق األوسط،
المنعقد في عين تراز برئاسة بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث ،نداء «لوقف الحرب
في سورية» .ولفت إلى «أن الحرب في سورية والحرب على سورية هي حقا ً حرب إبادة ،إنها
حرب عالمية ثالثة يدفع ثمنها األغلى الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه».

حزب الله يتح ّكم بحركة أبو مالك التلي

أمنياً ،وفي إنجاز نوعي ضمن العملية العسكرية التي تنفذها المقاومة والجيش السوري
ضد تنظيم «داعش» في جرود عرسالُ ،قتل القيادي في التنظيم المدعو «أبو عائشة الليبي»
ِ
استهداف المقاومة اجتماعا ً لهم في خربة حمام عند أطراف جرد
وستة مسلحين آخرين ،إثر
عرسال بينما كانوا يعدُّون لهجوم على جرد بعلبك .كما د َّمرت المقاوم ِة آليتين لمسلحي
«داعش» في المنطقة نفسها ما أدَّى إلى مقتل وجرح من فيهما وقد عرف من القتلى القيادي أبو
عكرمة الزهوري والمدعو احمد عبد المحسن.
وفي هذا السياق أكد مصدر عسكري مطلع على سير العمليات في جرود عرسال لـ«البناء»
أن «االستراتيجية التي تتبعها المقاومة والجيش السوري في المعركة مع داعش هي اإلمساك
بالمداخل والممرات األساسية وخطوط اإلمداد للجماعات المساحة والتي أصبحت جميعها في
قبضة المقاومة».
وأوضح المصدر «أن خربة حمام تعد مدخالً أساسيا ً لوسط عرسال والممر األساسي الذي
يؤدي إلى منطقة الكسارات في جرد عرسال حيث يدخل التموين واإلمداد للمسلحين».
ولفت المصدر إلى «أن هذه العملية النوعية تعتبر رسالة للمسلحين أنكم تحت نار المقاومين
ورسالة للداخل العرسالي أن المقاومة سيطرت على الوضع في شكل كامل ولو أنها لم تدخل
كمشاة إلى المدخل الشرقي لعرسال إال أن كل شيء تحت سيطرتها ومرمى نيرانها».
وأضاف المصدر« :عدد مسلحي داعش في جرود عرسال يبلغ حوالى  ،1500يتمركزون
في منطقة بآخر جرود عرسال ،أي بين جرود عرسال وجرود رأس بعلبك» ،الفتا ً إلى «وجود
عمليات تسلل خفيفة للمسلحين من والى داخل عرسال للمشاة فقط ،ألن كل اآلليات باتت
مرصودة من المقاومين في الليل».
وبين المصدر «أن منطقة الجرود باتت شبه محسومة وتحت سيطرة المقاومة وبقي الوضع
داخل عرسال والمكلف به الجيش اللبناني ،مشيرا ً إلى «أن المسلحين الذين فروا من الجرود
دخلوا إلى بلدة عرسال» ،منبها ً إلى «أن االجتماع األخير للعشائر تقرر أنه إذا لم يدخل الجيش
إلى البلدة فإنهم لن يسمحوا بأن يبقى الوضع على ما هو عليه وتبقى ممارسات اإلرهابيين من
ذبح وقتل وأخيرا ً تظهر عرسال وكأنها عرين الوطنية».
وشدد المصدر على «أن الحكومة لم تستطع تنفيذ القرار الذي اتخذته حتى اآلن  ،وأن
اإلرهابيين المتواجدين في البلدة لن يسمحوا للجيش بالدخول إليها».
وأك��د المصدر «أن حزب الله يتحكم بكل مداخل المنطقة التي يتحرك فيها أمير جبهة
النصرة أبو مالك التلي وخارجها إما بالتمركز أو بالنار ،وهذا من شأنه أن يسرع عملية تبادل
العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة الموجودين في عرسال ويدفع النصرة إلى تسريع
عملية التفاوض ،ال سيما أن حركة التلي باتت معروفة ومحددة ضمن نطاق معين».

عين الحلوة ينفض غبار المعركة

وفي عين الحلوة بقي الوضع األمني الذي شهد اشتباكات مسلحة على مدى يومين بين
حركة فتح و«الشباب المسلم» محل متابعة المعنيين في المخيم.
وأشار مصدر مسؤول في المخيم لـ«البناء» إلى أن «ما حصل في المخيم لم يكن صدفة بل
نتيجة األحداث التي حصلت في المخيم سابقا ً بين المجموعتين اللتين شاركتا في االشتباكات
المسلحة» ،مؤكدا ً «أن المجموعتين خارجتين عن إطار الفصائل الفلسطينية ولكن محسوبتين
عليها».
واستبعد المصدر أن يكون هذا الحادث فردياً ،كاشفا ً «أن هناك تحضيرات لهذا االشتباك من
قبل الجهتين قبل حصوله».
وتحدث المصدر عن «جهود كبيرة مارستها القوة األمنية الفلسطينية قبل حصول االشتباك
لكنها لم تنجح لعدم انضباط بعض األشخاص» ،مشددا ً على «ضرورة نشر قوة أمنية في
المنطقة للفصل بين الطرفين».
وكشف المصدر «أن اللجنة األمنية العليا المعنية في شكل مباشر في هذا الملف
اجتمعت واتفقت على مجموعة من الخطوات أولها تشكيل لجنة تحقيق في الحادث
لتوجيه المسؤولية إلى الطرف الذي بدأ االشتباك ،كما قررت تشكيل لجنة إلحصاء
األضرار والتعويض على المواطنين الذين أحرقت سياراتهم وتضررت ممتلكاتهم ،كما
اتفق على أن تبقى اجتماعات اللجنة األمنية مفتوحة لمتابعة الموضوع».
ومساء أمس امتد التوتر األمني إلى مخيم برج البراجنة الذي شهد إشكاال ً بين
القيادة العامة وحركة فتح .وتزامن ذلك أيضا ً مع انسحاب حركة فتح من القوة
األمنية الفلسطينية في مخيم المية ومية بأمر من قائد المخيم.

شاقة مؤبدة وثالثين مليون ليرة غرامة.
وف��ق�ا ً للمواد  /125م��خ��درات م��ن قانون
العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طلية مدة فراره.
في 2015/5/28
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
1189
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/5/27على المتهم حسين عبد
ال��رح��م��ن رح��م��ون��ي سجله  773ي��ب��رود
جنسيتة سوري محل إقامتة الرملة البيضاء
الطريق العام ملك الشا والدتة خديجة عمره
 1971أوقف احتياطيا ً بتاريخ /11/6
 2013ووجاهيا ً في  2013/11/20أخلي
سبيله في  2014/6/11وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية ث�لاث سنوات
أشغال شاقة.
وف��ق��ا ً ل��ل��م��واد  201/641م��ن ق��ان��ون
العقوبات.
الرتكابة جناية محاولة سرقة مركب بحري
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طلية مدة فراره.
في 2015/5/29
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
1189
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/5/27على المتهم علي زيد
اسماعيل سجله  185/75بريتال جنسيتة
لبناني محل اقامته بريتال  -بملكه والدتة
زينب عمره  1987أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/2/19بالعقوبه التالية أشغال
شاقة مؤبدة وثالثين مليون ليرة غرامة.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  125م��خ��درات م��ن قانون
العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طلية مدة فراره.
في 2015/5/29
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
1189
إعالن بيع بالمعاملة 2014/318
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��ال��م��زاد العلني نهار الجمعة في
 2015/7/3ابتداًء من الساعة 11:30
ظهرا ً سيارة المنفذ عليهما سعيد عوض
سليم وحمزه سعيد سليم ماركة مرسيدس
 E320موديل  2003رقم /105412/
و ال��خ��ص��وص��ي��ة ت��ح��ص��ي�لاً ل��دي��ن طالب
التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل .وكيله
المحامي رامي باسيل البالغ $/12771/
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ $/10648/
والمطروحة بسعر  $/8000/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وإن رسوم المكانيك قد
بلغت /1,240,000/ل ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد الى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً او شيك
مصرفي و  % 5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية

شركة «اون الين لتحويل االموال» (او ام تي) ش.م.ل.
دعوة حضور اجتماع جمعية عمومية عادية
منعقدة بصورة استثنائية
حضرة السادة المساهمين،
تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «اون الين لتحويل االموال» (او ام تي)
ش.م.ل .بدعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي
ستنعقد بصورة استثنائية لمساهمي الشركة يوم الجمعة الواقع في
 2015/7/10في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً وذلك في مركز
الشركة الكائن في بدارو ،جادة سامي الصلح ،بناية  ،OMTالطابق
الخامس للبحث والتداول في جدول االعمال التالي:
جدول االعمال:
1 .1انتخاب عضو إضافي في مجلس إدارة الشركة؛
2 .2امور اخرى متفرقة.
آملين حضوركم هذا اإلجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس االدارة – المدير العام
توفيق معوض

دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية لشركة
االمان للتأمين التكافلي ش.م.ل.
يتشرف مجلس ادارة شركة االمان للتأمين التكافلي ش م ل
بدعوة السادة مساهمي الشركة الى حضور جلسة الجمعية
العمومية غير عادية للمساهمين التي ستعقد عند الساعة
العاشرة من صباح ي��وم الخميس  2015/7/16في مركز
الشركة الكائن في بيروت -فردان -شارع رشيد كرامي -بناية
صعب -الطابق الثالث وذلك للتداول في جدول االعمال التالي:
1 .1رفع وزيادة رأس مال الشركة من /5,000,000,000/
خمسة مليارات ليرة لبنانية الى /5,750,000,000/
(خمسة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة
لبنانية اي ب��زي��ادة ق��دره��ا /750,000,000/ل ل
(سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وبالتالي
تعديل المادة السادسة من النظام االساسي للشركة
المتعلقة بمقدار رأسمالها.
2 .2تغيير اسم الشركة وبالتالي تعديل المادة الثانية من
النظام االساسي للشركة المتعلقة بتسمية الشركة.
3 .3االطالع واخذ العلم بعدد من التفرغات عن االسهم من
بعض المساهمين في الشركة.
4 .4ابراء زمة مجلس االدارة الحالي وانتخاب مجلس ادارة
جديد.
5 .5تعيين مفوض مراقبة للشركة.
6 .6موضوعات متفرقة طارئة.

مجلس االدارة

