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تتمات � /إعالنات
«الم�ستقبل» يختبر ( ...تتمة �ص)1

الفراغ الرئاسي وهم يسمعون قادتهم يقولون
يجب إدارة االن��ت��ظ��ار ب��أق�� ّل الخسائر ،فمن أين
ج���اءت ه��ذه الحماسة ال��ي��وم وف��ي رب��ع الساعة
األخ��ي��ر ل��ح��س��م ش���ؤون ب��ح��ج��م إع����ادة تأسيس
دستوري لقواعد الحكم؟
ف��ي ق��ل��ب ال��م��واج��ه��ة ب��ي��ن س�ل�ام وع����ون ،يقف
تيار المستقبل وح��زب الله ،وجها ً لوجه ،ويرى
مراقبون أنّ دع��وة سالم «حريرية» أو باألحرى
«سعودية» تريد وضع حزب الله في ربع الساعة
األخير من مفاوضات الملف النووي اإليراني بين
خيارين هما ،الوقوف مع العماد عون الذي رفع
سقف المواجهة بدعوة تياره لحملة تعبئة عامة
تمهيدا ً لخطوات في ال��ش��ارع ،واالختبار لحزب
الله ه��و ف��ي المخاطرة بما سيج ّره ال��ش��ارع من
تداعيات تصيب الوضع األمني .أما الخيار الثاني
فهو ت��رك العماد ع��ون يخوض مواجهته وحده
وتجاهلها ،بالتالي إي��ص��ال��ه إل��ى لحظة الحسم
الرئاسي مستنزفا ً ضعيفاً ،ق��ادرا ً على أن يكون
ناخبا ً رئيسيا ً لكنه لن يكون عندها المرشح القوي.
لبنان م��ع األس��ب��وع اإلقليمي ال��ح��اس��م يدخل
أيضا ً أسبوعا ً حاسماً ،ويبدو قد دخل الساحات
الساخنة بعد وقت طويل من الصيام عن الخطايا،
ليفطر قبل المغيب فال يكسب حسنات صائم أت ّم
صيامه فشعر بسكينة المؤمن ونعمة الصيام،
وال يتمتع بهدوء مفطر يتناول وجبات الطعام في
مواقيتها.

جلسة لمجلس الوزراء الخميس

قبل أن ينجلي غبار احتدام معركة بت التعيينات
العسكرية قبل البحث في أي بند آخر في جلسة مجلس
ال��وزراء أول من أم��س ،وجه سالم الدعوة إلى جلسة
جديدة صباح الخميس المقبل.
وأيد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي
لـ«البناء» دعوة الرئيس سالم لجلسة لمجلس الوزراء،
مشيرا ً إلى «أن صالحيات رئيس الجمهورية مناطة
بمجلس ال��وزراء مجتمعا ً وليس كل وزي��ر هو رئيس
جمهورية».
وأض���اف ح��ن��اوي« :ب��ت��اري��خ ال��دول��ة اللبنانية لم
يعترض ح��زب سياسي على كل بنود ج��دول أعمال
مجلس ال���وزراء ،حتى رئيس الحكومة يطلع رئيس
الجمهورية على ج��دول األع��م��ال وإذا ارت���أى رئيس
الجمهورية زيادة أي بند يتم ذلك بالتشاور مع رئيس
الحكومة».
وأشار إلى «أن المعني األول بملف التعيينات األمنية
هو وزير الدفاع سمير مقبل» ،وتساءل« :ماذا فعل قائد
الجيش العماد جان قهوجي لكي يُعامل بهذه الطريقة؟
علما ً أنّ موعد استحقاق تعيين قائد جديد للجيش في
أيلول وعندما نصل إلى هذا الموعد يفتح الموضوع».
وأضاف« :لم يخرج تيار سياسي لفرض قائد جيش
باالسم كما ط��رح العماد ميشال ع��ون العميد شامل
روكز ،فقانون الدفاع يمنع أن ينتمي العسكري إلى أي
حزب سياسي ،فكيف قائد الجيش ،هذا تدمير للجيش
ونحن نرفض قائد جيش ينتمي إلى حزب الله أيضا ً أو
أي طرف آخر».
وش��دد حناوي على «أن جلسات مجلس ال��وزراء
ستستمر على رغم اعتراض وردود فعل التيار الوطني
ال��ح��ر ،ألن مقدمة ال��دس��ت��ور تتحدث ع��ن الميثاقية
والدستورية ،فاألولى يؤ ّمنها نصاب ثلثي عدد الوزراء،
والميثاقية مؤ ّمنة لوجود وزراء من ك ّل الطوائف».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «ما حصل في
جلسة مجلس الوزراء يشكل مخالفة دستورية واضحة،
ألنه بحسب المادة  62من الدستور ،في ظل غياب رئيس
الجمهورية تناط الصالحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً،
لكن هذا يصلح لمرحلة استثنائية وفترة قصيرا ً جدياً».
ولفتت المصادر إلى «أنه ومنذ بداية الشغور كان

االت��ف��اق أن أي ق��رار لكي يمر يحتاج إل��ى موافقة 24
وزيراً ،ثم كان االتفاق الثاني أن ليس مقبوال ً أو منطقيا ً
أن يعطل وزير جلسات مجلس ال��وزراء فاتفق على أن
أيّ قرار ال يمر إذا اعترض عليه مك ّونين سياسيّين من
مك ّونات الحكومة» ،متسائالً« :لماذا لم يت ّم االلتزام في
الجلسة األخيرة على رغم اعتراض مكونين أساسيين
في الحكومة فضالً عن تيار المرده وحزب الطاشناق؟
وسألت« :لماذا ال يم ّول البند ال��ذي يتعلق ب��وزارة
الزراعة من الهيئة العليا لإلغاثة كما م ّولت المحكمة
الدولية؟ وه��ل إط�لاع رئيس الجمهورية على جدول
األعمال هو إطالع شكلي فقط»؟ ولفتت المصادر إلى «أنّ
تصرف رئيس الحكومة تمام سالم ووزراء المستقبل في
الجلسة هو تصرف سيّئ وال يقيم للشراكة الوطنية أيّ
اعتبار ،فكيف يتخذ قرار بال حزب الله والتيار الوطني
الحر»؟

الوطني الح ّر إلى الشارع

واعتبر رئيس تكتل التغيير واإلصالح ميشال عون
أنّ اإلصرار على سرقة مقاعد المسيحيين النيابية هدفه
إبعادهم عن لبنان ،وأكد أنّ ما حصل الخميس الفائت
قد يتك ّرر الخميس المقبل في الحكومة ويستوجب فعل
ق��وة ،ودع��ا الشعب للنزول إلى الشارع ،وأوض��ح أنّ
المطلوب هو إرادة شعب تتمثل بموقف.
ورأى عون ،خالل عشاء هيئة المتن في التيار الوطني
الحر ،أنّ المسيحيين اليوم مع ّرضون لخطر الوجود من
الذين وصلوا إلى موقع السلطة.
ول��ف��ت ع���ون إل���ى أنّ ال��ب��ع��ض ال ي��ري��دون رئيسا ً
للجمهورية يمثل الشعب ليستطيعوا أن يختاروا رئيسا ً
مرهونا ً للخارج ،وقال إنّ «ثعالب السياسة يضعون
يدهم على ك ّل حقوق المسيحيين».
وعلمت «البناء» أنّ اجتماعا ً سيعقد في الرابية
ل���وزراء ون���واب تكتل التغيير واإلص�ل�اح ومسؤولي
المناطق ومنسقي األقضية في التيار الوطني الحر
سيتخذ خالله العماد عون سلسلة من المواقف إلطالق
تحركات شعبية ،لمرحلة مواجهة حاسمة احتجاجا ً
على سياسية إقصاء المسيحيين ،ال سيما بعد التعدّي
في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس على صالحيات
رئيس الجمهورية التي أعطيت بالوكالة للمجلس
مجتمعاً .وحذرت مصادر التيار الوطني الح ّر لـ«البناء»
من «أنّ أف��ق التحرك الشعبي وغير الشعبي مفتوح
رادع سيقف أمام مسألة التمسك بتقويم
وال يوجد أيّ
ٍ
االعوجاج الذي طرأ على الشراكة الوطنية» .وأكدت «أنّ
القرار بالمواجهة ورفض ما حصل في الجلسة األخيرة
لمجلس الوزراء قد اتخذ إال أنّ اآللية والتوقيت والمكان
لم يحددوا بعد».

حوار عين التينة
الستيعاب إشكال السعديات

وأكدت مصادر مطلعة على أجواء الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل لـ«البنا ْء» «أن الجلسة أمس
كانت الستيعاب ما حصل في السعديات» ،مشيرة
إلى «أن إشكال السعديات استحوذ على جزء رئيسي
من الحوار ،حيث أبدى حزب الله استغرابه لتصرفات
تيار المستقبل وأدائه في التعاطي مع ما جرى وادّعاء
مسؤوليه ب��أنّ المصلى هو مركز عسكري» .ولفتت
المصادر إلى «أنه جرى التأكيد من الفريقين المتحاورين
على ضرورة المحافظة على االستقرار األمني ،ورفض أيّ
نوع من االستفزاز والتسليم بمرجعية الدولة األمنية».
وأكدت المصادر «أنّ مقاربة المتحاورين لملفي الرئاسة
والحكومة كانت سطحية تشبه المقاربات في جلسات
الحوار السابقة لجهة أنّ ك ّل فريق استعرض رؤيته
لما يجري ،من دون أن يحدثا أيّ خرق في جدار األزمة
الحكومية والفراغ الرئاسي» .ولفتت المصادر إلى أنّ
مشاركة الرئيس بري الحوار كانت لمنع التصعيد ومن
أجل أن يبقى الحوار ضمن سقف هادئ».
وأكد عضو كتلة المستقبل في الحوار النائب سمير
الجسر لـ«البناء» انه جرى التشديد في الحوار على
ضرورة استيعاب إشكال السعديات ،والتشدّد من قبل
الجيش والقوى األمنية في تثبيت األمن واالستقرار في

المعجزة ...بعد ( ...تتمة �ص)1
جانب سورية في حلف ض ّد اإلرهاب ،تقيم قنوات اتصال
مع روسيا االتحادية ،حتى أنّ الدعوة الروسية جاءت
بعد أيام قليلة على زيارة قام بها مسؤول سعودي رفيع
المستوى إلى موسكو.
المراقبون تل ّمسوا أنّ الطرح الروسي ربما يوصل إلى
شيء ما ،لم يكن مرتقباً ،فوزير الخارجية السوري وليد
المعلم في موسكو يلتقي الرئيس بوتين ،واألخير يؤكد
دعم سورية سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً .ويؤكد أيضا ً أنّ
سياسة روسيا بدعم سورية والقيادة السورية والشعب
السوري لن تتغيّر ،وأنها (أيّ روسيا) مستعدّة لدعم
دمشق إذا اتجهت إلى الدخول في حلف مع دول أخرى
في المنطقة ،بما فيها تركيا واألردن والسعودية ،لمحاربة
تنظيم «داعش» اإلرهابي .وأردف بوتين مخاطبا ً الوزير
المعلم بعبارة« :لكن إذا اعتبرت القيادة السورية هذه
الفكرة مفيدة وممكنة».
«تحالف سورية مع ال��دول المذكورة ض � ّد اإلره��اب
معجزة كبيرة ،ألنّ الدول ال ُمشار إليها تدعم اإلره��اب»،
هكذا قال الوزير المعلم ،لكنه أضاف« :إذا كان هناك صدق
في النوايا ،وإذا توقفت هذه الدول عن دعم اإلرهاب ،يمكن
عندها الحديث عن معجزة»!
الحقا ً قال وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الفروف
في مؤتمر صحافي مشترك عقده م��ع وزي��ر خارجية
لوكسمبورغ جان أسلبورن في موسكو  3تموز :إنّ الرئيس
الروسي اقترح على جميع دول المنطقة توحيد جهودها،
مبادرة تشمل المك ّونات السورية المختلفة التي تؤمن
وتخص أك��راد سورية أيضاً،
بوحدة وسيادة سورية،
ّ
ودوال ً أخرى بما فيها العراق وإيران وتركيا والسعودية».
الدعوة أو المبادرة الروسية ،لم تأتِ من فراغ ،بل هي
ترجمة للموقف الروسي الثابت بدعم سورية ،وتأكيد
على المسار الذي سلكته روسيا منذ بداية األزمة السورية
وال��ذي يشدّد على ض��رورة الح ّل السياسي ،وقد سبق
لموسكو أن قامت بحراك واسع في هذا االتجاه فاستضافت
لقاءات ورعت حوارات ومفاوضات بين الحكومة السورية
وما يُس ّمى قوى المعارضة.
وال��م��ب��ادرة الروسية لم ت��أت من ف��راغ ،ألنها تستند
بالتأكيد إل��ى إش���ارات تلقتها روس��ي��ا م��ن دول تدعم
المجموعات اإلرهابية المتطرفة .والمعجزة هي في أن
تتحالف هذه الدول مع سورية ض ّد اإلرهاب كما قال الوزير
المعلم!
وألننا في زمن مفتوح على «المعجزات» ،رأينا كيف أنّ
األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سارع إلى
تل ّقف الحديث عن مبادرة روسية ،وخرج بعبارات مه ّذبة
لم نعهده نطق بمثلها طوال سنوات األزمة السورية .فهو
مؤسس في
يؤكد بهدوء ومن دون توتر أنّ سورية عضو
ّ
الجامعة ،ولم تج ّمد عضويتها ،بدليل أنّ العلم السوري
بقي مرفوعا ً في قاعة االجتماعات!
وألنّ نبيل العربي ينطق باسم السعودية ودول ما
يُس ّمى «االعتدال العربي» ،فقد قرأ المراقبون في المبادرة
الروسية مالمح مرحلة جديدة ،قد تسهم في صياغة مشهد
عربي جديد يقوم على محورية دور سورية.
قبل أن يتمدّد اإلرهاب بصورته الوحشية إلى فرنسا
ونيجيريا وتونس والكويت ومصر ودول ع��دة ،كانت
روسيا تح ّذر من خطر اإلرهاب وتبذل جهودا ً جبارة من

أجل إيجاد ح ّل لألزمة السورية ،ألنها اعتبرت منذ األساس
أنّ دعم اإلرهاب والتطرف في سورية والعراق ،يساهم في
انتشاره وتمدّده في ك ّل دول العالم .لكن جهود روسيا لم
تثمر بسبب الموقف الذي اتخذته قوى دولية عدة على
رأسها الواليات المتحدة األميركية ،وهو موقف ال يريد
حالً سياسيا ً لألزمة السورية ،ويدفع بهذه األزمة إلى أن
تستم ّر وتستعر بهدف استنزاف قوة سورية وإضعاف
موقفها ومن ث ّم إسقاطها موقعا ً ودوراً.
مع تمدّد اإلره��اب إلى خارج الجغرافيا السورية ،بدأ
الغرب يشعر بالقلق والخطر .فاالعتداءات اإلرهابية التي
حدثت في أكثر من مكان في العالم ،أعادت شريط األحداث
إلى تفجيرات  11أيلول اإلرهابية التي ضربت في الواليات
المتحدة األميركية .فالمسؤول ع��ن ه��ذه التفجيرات
اإلرهابية هو تنظيم «القاعدة» ،التنظيم ذاته الذي دعمته
واشنطن في أفغانستان ض ّد االتحاد السوفياتي!
ال��دول الغربية عموماً ،وواشنطن في الدرجة األولى
بدأت تتل ّمس أنّ طابخ الس ّم آكله .فقد ثبت أنّ «داعش»
و«النصرة» وأخواتهما ،ليسوا أق ّل وحشية وإجراما ً من
«القاعدة» ،فهم جميعا ً من نسل «القاعدة» ومتف ّرعاتها.
لذلك قد تشكل الدعوة الروسية مخرجا ً مناسبا ً لجميع
الدول المتو ّرطة في دعم اإلرهاب والتطرف.
ما تقدّم ال يعني أنّ واشنطن أوقفت االستثمار في
اإلرهاب ،وال يعني أنّ تركيا ومعها بعض الدول العربية
انخرطت فعالً إلى جانب سورية في تحالف ض ّد اإلرهاب.
لكن ما هو مؤكد أنّ اإلشارات التي تلقتها روسيا من بعض
الدول ،تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع ،ترجمة تبدأ
بخطوات تركية جادّة وإعالن واضح بالتوقف عن مؤازرة
المجموعات اإلرهابية ودعمها ،ووقف تصدير اإلرهابيين
عبر أراضيها إلى سورية .والتوقف أيضا ً عن القيام بحشد
قواتها على طول الحدود مع سورية والتهديد باجتياز
أراض سورية جديدة ،بذريعة حماية أمنها من خطر
اإلره��اب ،وهي التي جاءت باإلرهاب ودعمته .كما ال ب ّد
من خطوات مماثلة من الجانب األردن��ي ،وموقف واضح
من السعودية يقضي بوقف تمويل اإلره���اب ،وبوقف
التحريض اإلعالمي والسياسي والشحن الغرائزي.
ما هو مه ّم أن روسيا التقطت إشارات العجز الصادرة
عن الدول الداعمة لإلرهاب ،في لحظة «تخ ّل» أميركية ـ
غربية ـ أوروبية .فالواليات المتحدة منشغلة بالتعميم
على بعثاتها الديبلوماسية باتخاذ اإلجراءات المناسبة
في مواجهة تهديدات إرهابية محتملة ،وبريطانيا تدرس
الخطوات لزيادة دوره��ا في الحرب على اإلره��اب ،على
خلفية تفجيرات تونس اإلرهابية التي ذهب ضحيتها
مواطنون بريطانيون ،وفرنسا ينتابها القلق العميق من
ج��راء اإلره��اب ال��ذي ضربها ،وتركيا األردوغانية باتت
منهكة بعد االنتخابات األخيرة التي ق ّوضت تف ّرد أردوغان
وحزبه بالسلطة ،والعدو «اإلسرائيلي» فشل فشالً ذريعا ً
في إقامة جداره «الطيب» ،وفي محاولته استمالة شريحة
سورية تحت عنوان حمايتها ،إضافة إلى أنّ الدول العربية
الداعمة للمجموعات اإلرهابية بدأت تشعر باقتراب الخطر
منها ،وك ّل هذه األمور مجتمعة إشارات عجز في المحور
المعادي.
بعد ذلك ،وفقط بعد ذلك ،يمكن الحديث عن معجزة...

معن حمية

�سرقة الوقت ( ...تتمة �ص)1

البلد.
وأس��ف الجسر لما يقوم ب��ه رئيس تكتل التغيير
حسه
واإلصالح العماد ميشال عون ،متمنيا ً أن يغلب ّ
الوطني ويتخلى عن سياسة التعطيل» ،متسائالً:
«تفريغ المؤسسات لصالح م��ن»؟ وش��دّد على «أنّ
الدستور ليس وجهة نظر ،فالنصوص الدستورية
واضحة وتؤكد أنّ رئيس الحكومة هو من يضع جدول
األعمال».
بعد إن��ج��ازات الجيش ال��س��وري والمقاومة على
جبهة القلمون وج���رود ع��رس��ال ،تتجه األن��ظ��ار إلى
منطقة الزبداني التي ستكون الهدف المقبل للعمليات
العسكرية م��ع ب��دء قصف م��واق��ع المسلحين فيها.
واشتدّت االشتباكات بين الجيش السوري من جهة
و«جبهة النصرة» في منطقة الزبداني ،وتسمع أصوات
غارات الطيران السوري على الزبداني ،في قرى البقاع
األوسط ،وصوال ً إلى زحلة.
وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» «أنّ حزب الله
يتواجد في تالل منطقة الزبداني ،والجيش السوري
يتواجد في سهل الزبداني حتى مشارفها من المنطقة
الشرقية ،بينما يتواجد المسلحون في شارع العين
صعودا ً حتى بداية التالل».

ولفتت المصادر إلى «أنّ المعركة في الزبداني لم
تبدأ بعد ،وما يجري ليس أكثر من عملية تحمية في
سياق المعركة الشاملة لمرحلة االنقضاض األخيرة
على الزبداني لتطهيرها من اإلرهابيين ،إلراحة دمشق
من الجهة الغربية واستكمال تنظيف القلمون ليتف ّرغ
الجيش السوري للمعارك المحيطة في إدلب وريف
حمص ومنطقة الضمير» .وأشارت المصادر إلى «أنّ ما
يقوم به الجيش السوري وحزب الله ليس إال ضغطا ً
نارياً ،فالزبداني ال تشكل خطرا ً أمنياً ،والخطر بات
عليها وليس منها ،بعد أن استعاد الجيش السوري
القلمون من المجموعات التكفيرية اإلرهابية».
وأك��د نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم أنّ الوضع في ج��رود القلمون وملحقاته هو
تحت السيطرة بالكامل ،والمسلحون المتبقون هم في
القفص ،وقد فقدوا قدرتهم على تغيير المعادلة وعلى
القيام بأيّ عمل له شأن انطالقا ً من لبنان.
وفي سياق متصل ،ذكرت قناة «الجديد» «أنّ جبهة
النصرة خطفت فتاتين لبنانيتين هن نبال وحوريا
عابدين من الهرمل إلى حلب ،وذلك بعدما قامتا بزيارة
شقيقتهما المتزوجة من س��وري والمقيمة في حي
الراشدين في حلب».

فالطبيعي أن ينتظر الحرب ويحسم ك ّل شيء ،وهكذا سيجري
التفاوض على الملفات اإلقليمية والجميع قد خ��اض اختباراته
ووص���ل إل��ى نهاياتها .وه��ا ه��ي تركيا جريحة بعد االنتخابات
تسحب كالمها عن الحشود على الحدود مع سورية وأحاديث
ال��م��ن��اط��ق ال��ع��ازل��ة وال��ح��ظ��ر ال��ج��وي .ومثلها ال��س��ع��ودي��ة تنتظر
معجزة تخرجها م��ن ال��غ��رق المتواصل ف��ي المستنقع اليمني.
و«إسرائيل» ليس في يدها حيلة مثخنة الجراحات من ك ّل اتجاه.
 محاوالت لسرقة الوقت جرت وستجري ،قبل أن يصل قطارفيينا إلى محطة الوصول ،لكنها لن تغيّر في الوقائع ،المه ّم أنها
محاوالت قد ترتكب الحماقات التي تشعل فتيل تفجير يصعب وقفه.
وإذا كانت تركيا و«إسرائيل» تحت ضغط الحسابات والموازين
الرادعة بعيدتين نسبيا ًعن المغامرات ،محكومتين بأنظمة حكم تمنع
المقامرات الشخصية ،لتصير العين مفتوحة على حماقة سعودية،
لتفجير الموقف في مكان ما ،ويصير لبنان موضوع عناية خاصة
على رغ��م ك�� ّل المؤشرات التي تقول إنّ الوضع تحت السيطرة،
فيحتاج اللبنانيون إلى االنتباه مما قد تحمله األيام القليلة المقبلة.
ناصر قنديل

متى ي�صبح ( ...تتمة �ص)1
الفريق الثالث ال يرى في «داعش» خطرا ً فحسب بل يرى فيه
أيضا ً حليفا ً ورديفا ً يمكن التعاون معه ض ّد أعداء مشتركين.
الواقع أنّ معظم الحكومات وأجهزة االستخبارات والجماعات
المحافظة في أميركا وأوروبا وعالم العرب والمسلمين تتو ّزع في
تصنيف نفسها بين الفريقين الثاني والثالث .فهي إما متهاونة
في احتواء «داع��ش» وتعطيل أنشطته أو هي متعاونة معه
ميدانيا ً ض ّد حكومات وجيوش وتنظيمات يعتبرها الطرفان ،أيّ
الحكومات المعنية و«داع��ش» ،خطرا ً أو عدوا ً مشتركاً .أليست
حكومة تركيا حليفة «داعش» في وجه وحدات الكرد السوريين
في محافظتي الحسكة والرقة المتعاونين مع الجيش السوري؟
ألم تدعم تركيا ،قبل ذلك« ،جيش الفتح» (بقيادة جبهة «النصرة»
المص ّنفة إرهابية لدى الواليات المتحدة) لالستيالء على معظم
ّ
يغض طيران
محافظة إدل��ب ف��ي شمال غربي س��وري��ة؟ أل��م
«التحالف الدولي» النظر عن أرتال «داع��ش» وهي تزحف عبر
البادية لتسيطر على تدمر السورية ،مدين ًة وآثاراً؟ ألم يُس ِّم نائب
الرئيس األميركي جو بايدن وأعضاء بارزون في مجلس الشيوخ
مرارا ً دوال ً خليجية عربية بأنها تدعم تنظيمات إرهابية بالمال
ودعوها إلى وقف عملية التمويل والدعم؟
يعتقد بعض المراقبين أنّ ثمة تح ّوال ً مرتقبا ً في مواقف أطراف
الفريقين الثاني والثالث المن ّوه بهما من «داعش» ومن مسألة
دعم التنظيمات اإلرهابية سيظهر قريباً ،وذلك نتيج َة الضربات
المد ّوية التي سدّدها «داعش» وأخوته ض ّد المدنيين والس ّواح
في تونس ،وض ّد المصلّين في الكويت ،وض ّد القضاء المصري
بشخص النائب العام هشام ب��رك��ات ،وض�� ّد مواقع الجيش

والشرطة في سيناء التي ذهب ضحيتها في الدول الثالث مئات
الشهداء والقتلى والجرحى من المواطنين واألجانب.
التح ّول المرتقب ليس أكيداً .حتى لو تحقق فإنه سيكون في
مرحلته األولى على األق ّل ،محدودا ً ألسباب وكوابح عدّة أبرزها
ثالثة:
أولها ،أنّ الدول المعنية ،بشكل أو بآخر ،بمواجهة اإلرهاب،
يخوض معظمها حروبا ً ض ّد أنظمة إقليمية وجماعات قومية أو
مذهبية يعتبرونها أش ّد خطرا ً من «داعش» وأخوته ،بل يتحالفون
مع تنظيمات إرهابية في مقاتلتها وذلك على النحو الذي يجري
في سورية والعراق واليمن.
ثانيها ،إنّ الدول الكبرى ،وال سيما الواليات المتحدة وروسيا
وفرنسا وبريطانيا ،تنظر إلى مسألة اإلره��اب ومعالجته من
زاوية مصالحها الدولية واإلقليمية ،ما يجعلها تتريّث في حسم
مواقفها من «داعش» وسائر التنظيمات اإلرهابية ،وال سيما تلك
التي تتعاون معها ،بشكل أو بآخر ،بانتظار تبلّور األثمان أو
المكاسب التي ستحصل عليها لقاء فك ارتباطها بتلك التنظيمات.
تركيا ،مثالًّ ،
وظفت جهودا ً سياسية وعسكرية كبيرة في محاربة
سورية ولن تقطع صلتها بـ ِ «داعش» و«النصرة» وأمثالهما ما
لم تحصل على التعويض السياسي أو االستراتيجي المناسب.
مثلها الواليات المتحدة وبعض دول الخليج العربية التي ّ
وظفت
جهودا ً وأمواال ً وأسلحة في حملتها على القوى المتحالفة مع إيران
في المنطقة ،وال تريد أن تخرج من هذا الصراع خالية الوفاض.
ثالثها ،أنّ مسألة مواجهة اإلرهاب ال يمكن فصلها عن مسألة
المفاوضات الناشطة بين مجموعة دول  1+5وإي��ران بشأن

التوصل إلى اتفاق ن��ووي نهائي .ذلك أنّ تداعيات وبالتالي
تسويات وربما تح ّوالت يمكن أن تنجم عنه ما يستدعي وضعها
في الحسبان قبل البت في مسألة مواجهة اإلرهاب .إنّ التوصل
إلى اتفاق مع إيران سيؤدّي ،بطبيعة الحال ،إلى رفع العقوبات
عنها وإيفائها أموالها المج ّمدة البالغة  30إلى  50مليار/بليون
دوالر .من شأن هذا التطور تعزيز قدرات إيران المالية وبالتالي
التزامها المعلن بدعم حلفائها اإلقليميين ،ماديا ً وعسكرياً .ذلك
سينعكس بالضرورة سلبا ً على حلفاء أميركا ودول الخليج ،األمر
الذي يتطلب إجراء محادثات وتسويات بين األطراف ذات الصلة
قبل نضوج استعداد بعضها أو كلها إلى البتّ إيجابا ً بضرورة
االنخراط جدّيا ً في مواجهة اإلرهاب بعدما طاولت أذرعته العديد
من الدول والساحات في الشرق والغرب.
غني عن البيان أنّ التأخير في تعبئة الجهود ،جميع الجهود
ّ
اإلقليمية والدولية ،لمواجهة اإلرهاب سيوسع من فرص «داعش»
وأخوته في استغالل التناقضات واالختالفات بين الدول والقوى
فيوسع تاليا ً نطاق وفعالية ضرباته
المتض ّررة من اإلره��اب،
ّ
المد ّوية ضدّها .لذلك لن تنجح مواجهة اإلره��اب ما لم تصبح
مواجه ًة عالمية .وهي لن تصبح عالمية ما لم يصبح «داعش»
وأخوته خطرا ً عالمياً.
السؤال المطروح إذاً :متى يصبح «داع��ش» خطرا ً عالميا؟ً
الجواب :عندما تتمكن الدول والقوى المتض ّررة ،دونما تأخير،
من التوصل إلى معالجات وتسويات لألسباب والكوابح الثالثة
السابقة الذكر.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء االسعار لشراء قواطع  66ك.ف.
لزوم محطة البسطة الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
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 ً ان آخ��ر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2015/8/7
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحاً.
بيروت في 2015/6/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1274
إعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
الشغال :صيانة مختلفة لزوم مبنى سجن
جب جنين ومخفر الرفيد .على الراغبين
بتقديم عروض بهذا الشأن الحضور الى
مصلحة االبنية -ثكنة الحلو -شارع مار
الياس لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك اثناء
الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/8/11
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/7/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1286
أعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
الشغال :إستحداث نظارات إضافية لزوم
بعض قطعات األم��ن الداخلي .الراغبين
بتقديم عروض بهذا الشأن الحضور الى
مصلحة االبنية -ثكنة الحلو -شارع مار
الياس لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك اثناء
الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/8/12وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/7/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1286
أعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
الشغال :لزوم الواجهات الخارجية لمبنى
مجمع فرن الشباك .على الراغبين بتقديم
عروض بهذا الشأن الحضور الى مصلحة
االبنية -ثكنة الحلو -ش��ارع م��ار الياس
ل�لاط�لاع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط الخاصة
بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك اثناء
الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة

الحادية عشرة من تاريخ 2015/8/12
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/7/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1286
أعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
الشغال :كهربائية مختلفة لنقل خط التغذية
العائد لمبنى مجمع الطيونة .على الراغبين
بتقديم عروض بهذا الشأن الحضور الى
مصلحة االبنية -ثكنة الحلو -شارع مار
الياس لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك اثناء
الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/8/13وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/7/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1286
أعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
الشغال :تقديم وتركيب ثالث غرف مسبقة
الصنع من الباطون ل��زوم ف��رع الحماية
والتدخل في ثكنة المقر العام ونقل غرفة
مسبقة الصنع من الحديد من ثكنة المقر
العام وتركيزها في ساحة العبد باإلضافة
إل���ى ص��ي��ان��ة غ��رف��ة مسبقة ال��ص��ن��ع من
الباطون في ثكنة المقر العام .على الراغبين
بتقديم عروض بهذا الشأن الحضور الى
مصلحة االبنية -ثكنة الحلو -شارع مار
الياس لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك اثناء
الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/8/13
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/7/1
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1286
اعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن إج��راء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم اعمال وضع عالمات
ارضية للطرقات ( )Road Markingفي
مدينة بيروت.
وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر
ي��وم الثالثاء الواقع في ،2015/7/28
في مقر المجلس البلدي -الكائن في مركز
القصر البلدي ف��ي وس��ط مدينة بيروت
التجاري -شارع ويغان -الطابق الثاني،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
وي��م��ك��ن ل��م��ن ي��رغ��ب االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المناقصة اإلطالع على دفتر الشروط العائد
لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة المجلس البلدي
(الغرفة  )203على العنوان أعاله ،وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تودع العروض خالل أوقات الدوام الرسمي
في الصندوق الخاص الموجود في مصلحة
أمانة المجلس البلدي ،وذلك قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم
المحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  30حزيران 2015
القاضي زياد شبيب
محافظة مدينة بيروت
التكليف
1291

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني هاتف 920102/05 :لتبلغ
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة دالتا باطون ش.م.م

1499751

LB150041116RR

2015/04/08

2015/05/06

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1245
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني هاتف 920102/05 :لتبلغ
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

جاك لطف الله مبارك

198210

RR150039041LB

2015/04/15

2015/05/05

1450600

RR150041005LB

2015/04/15

2015/05/07

اميرة مصطفى غنيم

1631280

RR150041283LB

2015/04/16

2015/05/06

شركة S A R L
TRIBU ATELIER

2300998

RR150040813LB

2015/04/15

2015/05/05

شركة  G.A.Fللسياحة البحرية
ش.م.ل.

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1245
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني هاتف 920102/05 :لتبلغ
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة سركو ش.م.ل

181313

RR150040858LB

2015/04/17

2015/05/05

221390

RR150040760LB

2015/04/21

2015/05/06

شادي الياس مخول

315769

RR150040645LB

2015/04/21

2015/05/05

اسمهان اسعد الحاج

2348227

RR150040708LB

2015/04/21

2015/05/06

شركة ناصيف للصناعة والتجارة
والخدمات

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1245
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني هاتف 920102/05 :لتبلغ
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

روال مارون القطار

864489

RR150040549LB

2015/04/28

2015/05/07

شربل انطون دوميط

1323838

RR150040977LB

2015/04/27

2015/05/05

( MOCHIتوصية بسيطة)

2585674

RR150038085LB

2015/04/29

2015/05/05

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1245

