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حمليات � /إعالنات
�أوباما وحلفا�ؤه ( ...تتمة �ص)1

على خلفية ه��ذا التجاذب الساخن ب��دأت مع
منتصف الليل بتوقيت بيروت قمة الرئيسين
األميركي وال��روس��ي ،حيث ال يتوقع التوصل
إلى تفاهم نهائي في جلسة واح��دة ،بل يتوقع
المتابعون رسم خطوط عريضة لتفاهم يتابع
رس���م خ��ط��وط��ه وت��ف��اص��ي��ل��ه ال����وزي����ران جون
كيري وسيرغي الفروف بعدما فرض الوجود
العسكري الروسي في سورية ونشوء حلف
قوي في الميدان البري يمثله التحالف المعلن
لروسيا م��ع إي���ران وال��ع��راق وس��وري��ة وحزب
ال��ل��ه ق���ادر ع��ل��ى خ���وض ال��ح��رب ض��� ّد «داع���ش»
وسائر التنظيمات اإلرهابية بمفرده ،وال يمكن
لواشنطن وحلفائها تركه يقطف ثمار النصر
منفردا ً في هذه الحرب.
وت���رج���م ب��وت��ي��ن إم��س��اك��ه ب���زم���ام المبادرة
ب��االس��ت��ع��داد إلدارة ال��ظ��ه��ر للتحالف الدولي
واإلع���ل���ان ان����ه ي��س��ع��ى إل����ى إي���ج���اد «أرض���ي���ة
مشتركة» م��ع دول المنطقة لمكافحة تنظيم
«داعش» .وداللة على إمساكها بزمام المبادرة
أيضاً ،أعلنت موسكو عبر نائب وزير خارجيتها
ميخائيل ب��وغ��دان��وف ع��ن اج��ت��م��اع لمجموعة
االت���ص���ال ح���ول س��وري��ة ب��م��ش��ارك��ة ال��والي��ات
المتحدة وروسيا والسعودية وإي��ران وتركيا
وم��ص��ر ،وه���و ت��ح�� ّول كبير ف��ي ف��ت��ح الطريق
ن��ح��و ال��ت��ف��اوض ال��م��ب��اش��ر ب��ع��ي��دا ً ع��ن ضغوط
التصريحات اإلع�لام��ي��ة التي تصدر إلرضاء
الحلفاء أك��ث��ر مما تعبّر ع��ن ال��ق��راءة الواقعية
ل�لأح��داث ،خصوصا ً في وض��ع تركيا وإيران
والسعودية على طاولة واحدة.
وق����ال ب���وغ���دان���وف« :س��ي��ت�� ّم ت��ش��ك��ي��ل أرب���ع
مجموعات عمل في جنيف ،كما أنّ لقاء مجموعة
االت���ص���ال ال��ت��ي ت��ض�� ّم ال�لاع��ب��ي��ن الرئيسيين
سيكون في الشهر المقبل ،على ما أعتقد بعد
انتهاء أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة».
في المقابل وبعيدا ً عن الخطابات اإلعالمية
أك����د ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ،ال�����ذي ب��اغ��ت��ت��ه الهجمة
الدبلوماسية الروسية ،أن��ه سيكون من «غير
المسؤول» عدم إعطاء فرصة للحوار مع بوتين،
داع��ي��ا ً إل��ى نهج براغماتي م��ع الكرملين يقوم
على تناول ك ّل من الملفات على حدة .وقال بن
رودز مستشار أوب��ام��ا« :إننا نراقب األفعال،
وليس األقوال فحسب» ،مضيفاً« :بالنسبة إلى
أوكرانيا ،ن��ادرا ً ما ترجمت األق��وال إل��ى أفعال
لكن في الملف النووي اإلي��ران��ي ،ف��إنّ روسيا
وف��ت بالتزاماتها ،ولعبت دورا ً بناء» .غير أن
التعاطي مع هذا الملف سيكون في غاية الدقة
بالنسبة إلى واشنطن.
وأق��� ّر م��س��ؤول كبير ف��ي وزارة الخارجية
األميركية «أننا ما زلنا في بداية محاوالتنا لفهم
نوايا روسيا في سورية والعراق ،ورؤية ما إذا
كان هناك سبيل إليجاد مخرج مفيد» لألزمة.
ف��ي قلب ه��ذا التجاذب الساخن على طريق
تفاوض ب��ارد ،واض��ح أفقه نحو رسم سقوف
للتسويات ،ينطلق في لبنان مسار الترقيات
لعمداء في الجيش اللبناني من بينهم العميد

ش��ام��ل روك����ز م��رش��ح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال عون
ل��م��ن��ص��ب ق��ائ��د ال��ج��ي��ش ،ب��ع��دم��ا ص���ار مصير
الحوار والحكومة متوقفا ً على تذليل العقبات
التي تعترض طريق هذه الترقيات.
طاولة الحوار التي تنتظر خلوات األسبوع
المقبل وال��م��ت��وق��ع توقفها أم���ام ع��ق��دة رئاسة
الجمهورية ،تنتظر استحقاق قانون االنتخابات
النيابية بقلق التعثر م��ع الفيتو ال���ذي يضعه
أي قانون يستند إلى نظام
تيار المستقبل على ّ
النسبية ،بينما يتوقع مق ّربون من النائب وليد
جنبالط التوافق على السير بالقانون المختلط
ال���ذي يتبناه رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
كح ّل وسط ،والقائم على توزيع المقاعد النيابية
مناصفة على النظامين األكثري والنسبي.

هوالند يرجئ زيارته لبنان
بعدما فشلت محاولة الترويج
لميشال سليمان جديد

حضر لبنان في مؤتمرات نيويورك واللقاءات
الجانبية على هامش الجمعية العمومية لألمم
المتحدة فقط من بوابة األزمة السورية وتداعياتها
المتعلقة بأزمة النازحين السوريين ،ومشاركة حزب
الله في محاربة اإلرهاب .وحضر رئيس الحكومة تمام
سالم الذي يشارك في أعمال الجمعية العمومية لألمم
المتحدة حفل االستقبال الذي أقامه األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون على شرف الوفود المشاركة.
والتقى سالم الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند الذي
أبلغ رئيس الحكومة إرجاء زيارته إلى لبنان ربما إلى
شهر تشرين الثاني ،كي تتوافر ظروف النجاح لهذه
الزيارة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «قرار إرجاء
ال��زي��ارة التي كانت محصورة بالملف الرئاسي
اتخذ بعدما فشلت محاولة الترويج مع السعودية
لميشال سليمان جديد» .ولفتت المصادر إلى «أن
العماد ميشال عون أبلغ اللجنة الدبلوماسية التي
كانت تحضر لزيارة هوالند أن��ه لن يضمن جدول
أعمال لقائه الرئيس الفرنسي الشأن الرئاسي ،وأن
هذا البند سيكون خارج البحث والنقاش» .وشددت
المصادر على «أن هوالند كان يريد من زيارته لبنان
أن يقنع العماد عون بضرورة االتفاق على رئيس
جمهورية وسطي» .والتقى سالم رئيس وزراء تركيا
أحمد داود اوغلو ،وبحث مع رئيس وزراء جمهورية
العراق حيدر العبادي المستجدات والتطورات في كل
من العراق ولبنان في ظل موجة اإلرهاب التي تضرب
المنطقة .كما التقى سالم أيضا ً الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي.
واعتبر الرئيس سالم في دردشة مع الصحافيين
المرافقين له إلى افتتاح أعمال الجمعية العمومية أن
المجتمع الدولي مشغول بنفسه وباألزمة السورية،
إضافة إلى مواضيع أخرى تتصدر المحادثات في
األمم المتحدة ،مشيرا ً إلى أن لبنان يحضر دائما ً على
أجندات اللقاءات في نيويورك ولكن على مستوى
الحل ال شيء ملموساً.

حلحلة في الترقيات
من تيار المستقبل

وفي لبنان ،يبدو أن ثمة حلحلة في الموضوع
المتعلق بالترقيات على األقل من تيار المستقبل بعد
أن طرح رئيسه سعد الحريري ضابط إيقاع األصوات
المتناقضة فيه أن��ه ليس ضد الترقيات بالشكل
القانوني المطروح وبعد أن زخ��م رئيس الحزب

التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط مبادرته
بواسطة الوزير وائل أبو فاعور.
وأكد مصدر مقرب من الرابية لـ»البناء» أن «الحل
يتصف بالشمولية وال جائزة ترضية وال رشوة
يرفضها رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون وقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز معاً».
ولفت المصدر إلى «أن الحل المستمد من التعليمات
التطبيقية لقانون الدفاع الصادر عام  1979والتي
لم تلغ أو تعدل منذ حينه ،تقضي ب��أن يصار إلى
تكوين أو تأليف المجلس العسكري بألوية ثالثة ما
يشرعن وضعه ووضع أعضائه وترقية ضباط ثالثة
مستحقين تتوافر فيهم شروط الترقية إلى رتبة لواء
مع وظيفة».

 ...وملف يتجاوز مقبل
ومكونه السياسي

ولفت المصدر إلى «أن ملف الترقيات يتجاوز وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل ومكونه السياسي في
العهد البائد ،ذلك أن رفض ما يسمى اللقاء التشاوري
للترقيات ال يكفي لرفض الحل ،وال يستطيع أحد
أن يتحمل وزر إفشال بند تفعيل عمل الحكومة على
طاولة الحوار ،بدليل أن رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة المتسلط والممانع للترقيات ،قد عاد
وأوض��ح موقفه منها إيجابا ً بعد أن سمع صوت
سيده (الحريري) من الرياض بقبول الحل القانوني
المقترح.
وعلمت «البناء» أنه من المنتظر فور عودة الرئيس
تمام سالم من نيويورك ،وفي حال استقرار الحل على
المخرج القانوني الذي عرض على رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح ،قبل الحوار أو بمواكبته ،أن تعقد جلسة
لمجلس الوزراء إلخراج هذا الحل بقرار رسمي.
وفيما تتجه األنظار إلى جلسات الحوار في  6و7
و 8من الشهر المقبل .أكد مصدر مقرب من الرابية
لـ»البناء» أن العماد عون سيحضر جلسة السادس
من تشرين األول بعد أن أح��دث خرقا ً في موضوع
القانون النسبي م��ع ال��ص��وت التفضيلي ،وأب��دى
موافقته على أي حل قانوني يتوافق والدستور
والقوانين المرعية في مسألة التعيينات والترقيات».
وبالتزامن مع الجولة التاسعة عشرة للحوار الثنائي
بين «المستقبل» و«حزب الله» س ُتعقد مساء الثالثاء
 6تشرين األول المقبل.

شهيب يلتقي الحراك الشعبي اليوم
من أجل نقاش الخطة البديلة

من ناحية أخرى ،واصل وزير الزراعة أكرم شهيب
لقاءاته مع المكونات الحكومية لتنفيذ خطة النفايات
التي أقرتها الحكومة حيث التقى رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون ،وأك��د «أن الحل لن
يكون إال بيئيا ً علميا ً بامتياز وليس له أي بعد سياسي
أو مناطقي أو طائفي» .ودعا شهيب الحراك الشعبي
إلى االجتماع اليوم من أجل نقاش الخطة البديلة
والعمل على التخلص من أزمة النفايات .وأخذ شهيب
الورقة المقدمة من الحراك المدني للبناء على ما يمكن
البناء عليه علمياً.
وكانت هيئات المجتمع المدني قدمت أمس رؤيتها
الخاصة للحل ،مع إعالنها تمسكها بمطلب استقالة
وزير البيئة محمد المشنوق ودعت إلى تحرير أموال
البلديات لتتسلم أعمال الكنس والجمع ،وإلى رفع يد
مجلس اإلنماء واإلعمار عن ملف النفايات ،معتبرة أن
المعامل الموجودة كافية إذا عملت بضعف طاقتها.
إلى ذلك ،تجتمع هيئة التنسيق النقابية مع الحراك
المدني في الخامسة مساء اليوم لدرس إمكان الدعوة
إلى اإلضراب في أول أسبوع من تشرين األول المقبل
تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب».

«الوطني للإعالم» ّ
عدد مخالفات تغطية الحراك:
بع�ض الم�ؤ�س�سات لم تغط الحدث بل �شاركت في �صنعه
تطرق رئيس المجلس الوطني لإلعالم عبد الهادي
محفوظ بعد اجتماع للمجلس في مق ّره في وزارة
اإلع�لام ،إلى األداء اإلعالمي للمؤسسات التلفزيونية
والترخيص لبعض المحطات اإلذاعية ،وق��ال« :هذه
مخصصة ألمرين :األول لمتابعة األداء
الجلسة كانت
ّ
اإلعالمي خالل الحراك الذي حصل واألمر الثاني هو
الموافقة على طلبات تجديد الترخيص لمؤسسات
مسموعة منها :باكس نتوورك ،راديو دلتا ،راديو وان،
صوت الحرية ،صوت الموسيقى ،فضول ميوزيك ،اليت
أف.أم ،.مون ليبان ،ميكس أف.أم .وتمت الموافقة على
تجديد التراخيص لهذه المؤسسات ،بعد أن كانت سابقا ً
مربوطة باستكمال التغطية لما يفوق  50في المئة من
كامل األراضي اللبنانية .كنا قد استندنا في ذلك على
تقرير لهيئة االتصاالت وتمت معالجة هذا الموضوع من
جديد» .وانتقل محفوظ إلى تقييم األداء اإلعالمي خالل
الحراك المدني ،وسجل المالحظات التالية:
أوالً« :ال��ب��ث المباشر ت��� ّم تخصيصه لتغطية
وقائع التحركات االحتجاجية الشعبية ومطالبها
المشروعة( )...وتبين نتيجة المتابعة أنّ المؤسسات
التلفزيونية اللبنانية قامت بتغطية شاملة تعكس

األج��واء العامة في البالد والحقت األح��داث بصورة
موضوعية في أخبارها وتغطياتها الحية .ولكن
بالرغم من ذل��ك ،ب��رزت بعض المخالفات من جانب
بعض المؤسسات و وقد استخدمت بعض القنوات
الهواء السياسي لدعوة المواطنين إلى المشاركة في
التحركات وحدث فيها مشاركة في صناعة الحدث ما
يتناقض مع كونها مبدئيا ً ووفقا ً للقانون تنقل الحدث
وال تصنعه.
ول��وح��ظ إط�لاق ش��ع��ارات م��ت��ع�دّدة ،وخصوصا ً
على بعض ال��ش��اش��ات وت�� ّم ت��ك��رار ظهورها ومنها
«ثورة مستمرة»« ،طلعت ريحتكم» ،و«ما تضل متلن
عالكرسي»« ،ن��زال الساعة  »6و«ك��رة الثلج تكبر»،
«لنعلي الصوت لنبقى في لبنان» .هذه األمور كانت
دعوات صريحة للمشاركة في التظاهرات ،علما ً بأنه
يمكن ل�لأداء اإلع�لام��ي أن يصوب ال��ح��راك باالتجاه
الصحيح ،وهذا هو المطلوب من المؤسسات اإلعالمية
المرئية ،وخصوصا ً أنه كان يبدو في أحيان كثيرة أنّ
هناك شططا ً بالنسبة إلى الحراك الذي ندعمه كمجلس
وطني لإلعالم ،ونؤيده» .وتابع محفوظ« :ثالثاً ،كان
هناك إط�لاق نعوت وصفات على مؤسسات رسمية

لجنة ﻷ
ا��سير �سكاف و«التوحيد»:
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة العدو
زار وف��د من لجنة أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف،
تقدمه أمين سر اللجنة جمال سكاف ،مق ّر حركة التوحيد
اإلسالمي في طرابلس .وكان في استقبال الوفد األمين
العام للحركة الشيخ بالل شعبان وقيادة الحركة.
ورح��ب شعبان بالوفد معتبرا ً أنّ «اﻷسير يحيى
سكاف ورفاقه اﻷبطال هم من رسموا أمامنا الطريق
الصحيح لمواجهة العدوا الصهيوني».

وأك��د جمال سكاف باسم الوفد «البقاء على نهج
المقاومة المسلحة الذي اختاره وسار به اﻷسير يحيى
سكاف حتى تحريره و تحرير ك ّل أسرانا وكامل فلسطين
من البحر إلى النهر» .وشدّد الطرفان على أنّ المقاومة
ه��ي السبيل الوحيد لتحرير اﻷس���رى ،متسائلين:
«لمصلحة من تقدم المليارات من اﻷموال لضرب الدول
العربية وسفك الدماء بينما ال يحرك العرب ساكنا ً

التي بدت منتظرة في مختلف دوائر القرار األوروبي،
ك��م��ا ه���ي ع��ل��ى ط���اول���ة األج���ن���دات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة للقرار
العالمي.
وهذا ال يعني أن سطوة اللغو ستنحو باتجاه آخر،
وال أن وتيرة الثرثرة ستهبط ،بدليل أن ما سبقها من
تحضيرات في اإلعالم الغربي يكاد يكرر نفسه بعدها
بلحظات ،حيث بدا التركيز على المداوالت المختلفة
وال���ق���راءات المتباينة ج����زءا ً م��ن الحملة السياسية
واإلع�ل�ام���ي���ة ال��م��ن��س��ق��ة ف���ي ش��ك��ل اس��ت��ب��اق��ي ،بينما
اإلضافات الجزئية على مضمون الخطاب ،كانت نتاج
مشهد ضبابي ،ل��م يتمكن م��ن التقاط ط��رف الخيط
للنفاذ إلى ما احتوته من رسائل واضحة ال تحتمل
التأويل ،وال تقبل التفسير المزدوج.
روسيا القادمة من منبر األمم المتحدة ومن قاعة
شرعيتها المعترف بها ع��ال��م��ي��اً ،ت��ص��وغ رسالتها
السياسية على وق��ع ال��م��ب��ادئ األم��م��ي��ة ،وه��ي تخط
مسارا ً مختلفا ً في العالقات الدولية ،وتعيد النقاط إلى

من آمن بي وإن مات فسيحيا

من أن تنتج بدائل تشبهها للهوية العربية ،تحول
دون تقدم وانتشار الهويات الكامنة العرقية
والطائفية والمذهبية التي تمكنت من أجساد
أوطاننا وها هي تتغلب عليها وتفترسها.
األم��ن القومي العربي ل��م يعد مجرد تتمة
تفصيلية لمقتضيات ب��ن��اء ال��دول��ة ب��ل صار
موجهها الرئيسي ،وق��د رس��م ل��ه ج��م��ال عبد
الناصر إطارا ً يبدأ من االستقالل الوطني ومارس
على أساسه سياسات توجت بخطط للتنمية
والبناء والعمران بقيت رموزها الحية حاضرة
حتى يومنا ه��ذا من تأميم قناة السويس إلى
بناء السد العالي ،واتخذ على أساسه مواقف
عبرت عنها وقفاته برفض العطاءات المشروطة
للغرب بممارسة التدخل في شؤون مصر والبالد
العربية ،وبخوض غمار المقاومة والمواجهة مع
العدوان الثالثي الذي تع ّرضت له مصر في العام
 ،1956واستنهاض القدرات العربية إلسقاط
حلف بغداد عام  1958باالستناد إلى مقدرات

البقاء للأمة
الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
أبناء المرحوم فؤاد رستم (علي وعادل رستم)
شقيق الفقيد:
جهينة رستم أرملة ميخائيل ميخائيل في المهجر
شقيقات الفقيد:
سهيلة رستم
		
راغدة رستم
		
سونيا ميخائيل
بنات شقيقاته:
كريستا وأورنينا خوري
		
الدكتور نهاد خوري وعائلته
		
أبناء خاله:
الدكتور نشأت خوري وعائلته
		
غياث خوري وعائلته
		
سناء خوري أرملة المرحوم سامي جروج وأوالدها
بنات خاله:
نجاة خوري زوجة جورج فرح وأوالدها
		
وعموم عائالت رستم وميخائيل وخوري وجرجس وعبيد وأقرباؤهم
وأنسباؤهم ،ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى وفاة فقيدهم الغالي
المرحوم

األمين

�سهيل ن�سيم ر�ستم
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األحد الواقع في  27أيلول  2015متمما ً
واجباته الدينية
ُشيّع جثمانه الطاهر بعد ظهر يوم اإلثنين الواقع في  28أيلول  2015إلى
كنيسة مار ضومط في قرية المقعبرة.
و ُتقبل التعازي في منزل الفقيد في المقعبرة يومَي الثالثاء واألربعاء 29
و 30أيلول .2015
وفي دمشق في صالة كنيسة الصليب المقدّس للروم األرثوذكس في
القصاع يومَي السبت واألحد  3و 4تشرين األول  2015من الساعة 5
ح ّتى الساعة  8مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء

بل ب��ات ج��زءا ً من منظومة عالمية تتسع ومرشحة
الن��ض��م��ام حلفاء ج��دد ممن ك��ان��وا محسوبين على
المنظومة الغربية.
على أس��اس ه��ذه المقاربة ال يكتفي ال��روس��ي هنا
بسحب البساط من تحت أقدام الخطاب الغربي وهيمنته
البغيضة ،بل يفرد بساطه إلى مداه األقصى ،ومن على
المنبر األممي ليكون مدخالً لآلخرين ،بما فيه الغرب
م��ق��رون��ا ً بمظلة سياسية ال تقل ات��س��اع��ا ً وال مقدرة،
ولديها من فائض أوراق القوة الممسوكة بفهم دقيق
لتداخالت المشهد الدولي ،وما يستوجبه من حرص
على إنقاذ العالم من االزدواجية ومن المعايير المختلة،
ومن دون أن يغيب عن الذهن ترك الباب مواربا ً لعودة
أو استدارة وأحيانا ً توفير ساللم النزول لرجوع من
بالغ في صعوده بما يفوق قدرته وطاقته.
ال��ب��واب��ة ال��روس��ي��ة ت���ل���ك ...ش��اه��د إض���اف���ي على
مسؤولية تحملتها روسيا ودور التزمت من خالله
بمبادئ القانون الدولي وشرعة األمم المتحدة ،وهي

الشعوب ،فكانت الثورات في العراق وسورية
والوحدة المصرية السورية ،ووقفة الوطنيين
اللبنانيين وص��وال ً لظهور أول مشروع حقيقي
لبناء ال��دول��ة ف��ي لبنان م��ن قلب وف��ي حضن
مشروع جمال عبد الناصر.
هذا المفهوم لألمــن القومي العربي الذي مثلت
فلسطين بوصلته في زمن جمال عبد الناصر،
يشعر العرب بأنهم اليوم أش � ّد حاجة إليه مع
دخ��ول فوضى المصطلحــات والمعايير ،حتى
بات هناك من يريد أن يصنع للعرب عدوا ً من بين
أصدقائهم ويريد لهم أن يتخذوا من العدو صديقاً،
في أشد لحظات التاريخ تيها ً وضياعا ً للبوصلة
العربية عن فلسطين ،وفي أش ّد لحظات حاجة
فلسطين الهتمام العرب ومساندتهم وتلبية نداء
االستغاثة اآلتي من قبلة المقدسات في المسجد
األقصى.
«ارفع رأسك يا أخي لقد ولى زمن االستعمار»،
صرخة عبد الناصر المدوية لزرع ثقة اإلنسان

ال تحمل تحديا ً بقدر ما تريد أن يكون هناك تفاهم
وتنسيق ضد خطر بات يهدد الجميع ،وأن محددات
المواجهة مع اإلره��اب هي على األرض وليست في
الجو ،وتبنيها تراكمات السنوات الماضية ،وتحملها
مفرزات األداء الغربي وضحالة ما أنتجه تحالفه...
وتواضع ما قدمه ...وعيوبه التي لم يعد غربال الغرب
قادرا ً على حجب شمسها.
س��ي��ط��ول ال��ح��دي��ث ع��ن ال��خ��ط��اب ال���روس���ي ،وعن
ال��م��ف��ردات ال��ت��ي اس��ت��ل��ت��ه��ا ال��س��ي��اس��ة ال��روس��ي��ة من
ط��اول��ة ال��غ��رب ذات���ه ،وه��ي تحاكيه بمنطقه وأحيانا ً
بمصطلحاته ،وفي كل األحوال بما يفترض أنه مفهوم
لديه ،حيث األل��غ��از تغيب والطالسم ت��زول ،وتبقى
لغة الواقع بكل ما تفرضه من صيغ ومحددات ،كان
ال��روس��ي يجيدها ،وي��ب��دو أك��ث��ر م��ق��درة على إتقان
تفاصيل استخدامها ،وتوقيت إعالنها وتحديدا ً من
المنبر األممي.
علي قاسم

حقائق في ذكرى ( ...تتمة �ص)1
«ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي» ت��ح��س��م ك���� ّل التباس
ح���ول ه���ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة ،وب��ث��ن��ائ��ي��ة فلسطين
أي من
واالس��ت��ق�لال يصير ممكنا ً ت���رداد ّ
ش��ع��ارات عبد ال��ن��اص��ر ،م��ا أخ��ذ بالقوة ال
يستر ّد بغير القوة أو الثورة الفلسطينية
وج����دت لتبقى وس��ت��ب��ق��ى ،أو ال ص��ل��ح ال
تفاوض ال اعتراف ،أو ارفع رأسك يا أخي
لقد ولى عهد االستعمار.
 في تجارب عبد الناصر حسم التاريخأج���وب���ة واض���ح���ة ل��ص��ال��ح ع��ب��د الناصر
ف��ي خ��ي��ار االس��ت��ع��داد ال��دائ��م ل��ل��ح��رب مع
«إس��رائ��ي��ل» والتحالف االستراتيجي مع
روس��ي��ا وت��أم��ي��م ال��ث��روات الوطنية كقناة
السويس والنفط ،واالستثمار على بناء
اقتصاد منتج واعتماد خيار دولة الرعاية،
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ح����دّد ال��ت��اري��خ خالصات
م��زدوج��ة ت��ج��اه ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ك��ان منها
م��وض��ع ال��ت��ب��اس��ات ون��ق��اش��ات كتجربتي
ال��وح��دة م��ع س��وري��ة وال��ح��رب ف��ي اليمن،
فقد تأكد أنّ المقاربة الرومانسية للوحدة
تنتج عكس الرغبات والتمنيات كما حدث
ف��ي ال��وح��دة ب��ي��ن س��وري��ة وم��ص��ر ،بمثل
م��ا أك��د أنّ التنسيق والتكامل بين هذين
الكيانين العربيين صمام أم��ان للمنطقة،
فكلما ابتعدا سادت حقبة س��وداء ،أبرزها
ال��ح��ق��ب��ة ال��س��ع��ودي��ة ،وك��ل��م��ا ت�لاق��ي��ا كان
المزيد من المناعة وأسباب القوة وها هي
تجربة ال��ح��رب على اإلره���اب تقول م��ا ال

لنصرة اﻷقصى والمقدسات» .ودع��ا الطرفان «اﻷمة
العربية لمساندة الشعب الفلسطيني في تصديه للعدوا
الصهيوني الذي يعتدي يوميا ً على المقدسات ونصرة
اﻷقصى ﻷنه عنوان الصراع و قبلة الجهاد اﻷساسية».
وقدّم سكاف باسم الوفد «درع الحرية لألسير يحيى
سكاف» ،إلى الشيخ شعبان كعربون احترام وتقدير
له.

جمال عبد النا�صر ( ...تتمة �ص)1

حقبة المحددات ( ...تتمة �ص)1
موضعها على الحروف التي بعثرتها لحقبة طويلة من
الزمن الهيمنة الغربية ومنتجاتها ،وترسم على األقل
محددات واضحة لسياق التعاطي المطلوب مع خطر
اإلره��اب ال��ذي ب��ات تحديا ً عالمياً ،وم��ن دون منازع
كجزء من تلك النتائج التي أفرزتها السياسة الغربية
بانفرادها وبمقارباتها الخاطئة.
والمعضلة في الموقف الغربي ال تنحصر في سوء
النية المسبق ،وال في محاوالت التشويش المتعددة،
بقدر ما تتجذر في تعمد حالة االرتباك ،بحيث يكون
اللغو السياسي جزءا ً أساسياً ،بل محوريا ً من مشهد
االرتباك ،كما تكون الثرثرة قناة إضافية للتشويش
م��ن أج��ل اإلب��ق��اء على سياسة ال��ن��ف��اق كخيار بديل
يحول دون االنزالق القسري إلى الممر الروسي في
محاكاة مشكالت المنطقة ،والتي قد تصلح لتكون
مقياسا ً لمحاكاة المشكالت العالمية كلها من المنطوق
الروسي ،خصوصا ً أن الدخول الروسي على الخط
لم يعد فقط في إطار العالقة مع الغرب وتجاذباتها،

تنطوي على بعد تحريضي من نوع «نفايات سياسية»،
بالتزامن مع ظهور صور للمجلس النيابي وغيرها من
التوصيفات والتعابير السلبية بحق قوى األمن الداخلي
وشرطة مجلس النواب .وفي تقديري ،كان على اإلعالم
تجنب هذه األمور ألنه بذلك يع ّزز الممارسات السلبية
التي تسيء إلى الحراك».
أض��اف« :رابعاً ،التورط في بث أخبار غير دقيقة
وشائعات تثير البلبلة خالل التظاهرة في الساحات،
كما أنّ تسمية بعض ال��رم��وز السياسية ه��و أمر
خاطىء يفترض بالمؤسسات المرئية والمسموعة أن
تتجنبه( )...وخصوصا ً أنه حصل اجتماع بين رؤساء
مجالس اإلدارات في المؤسسات اإلعالمية المرئية وبين
وزير اإلعالم رمزي جريج وبين المجلس الوطني ،ت ّم
التوافق في هذا االجتماع على أن يعطي رؤساء مجالس
اإلدارة التوجيهات الالزمة للصحافيين وتجنب ما يض ّر
بالمصلحة العامة وما ي��ؤدي إلى التوتير الطائفي.
ولكن لألسف تك ّرر البث ،وخصوصا ً فيما يتناول رموزا ً
أساسية ومثل ه��ذه الحساسيات التي تعتمد على
القدح والذم أحيانا ً يض ّر بالحراك ويبعده عن وجهته
الحقيقية».

يحتاج أدلة هذه األيام ،كما في حرب اليمن
ق��ال التاريخ إنّ الحرب مع «إس��رائ��ي��ل» ال
تستقيم م��ن دون ع��زل المحور الرجعي
العربي وإضعافه ألنه لن ّ
يكف عن التآمر
والتواطؤ ،وتشكيل خط خلفي يتكامل مع
أي
الخطر «اإلسرائيلي» ،لكن التو ّرط في ّ
ح��روب على أراض عربية ول��و من موقع
مساندة حق التغيير أو حماية أمن قومي
تتح ّول ح��رب اس��ت��ن��زاف تستهلك فائض
القوة الذي ينمو في الحرب مع «إسرائيل»،
فكيف عندما تخاض ال��ح��روب بالتكامل
مع «إس��رائ��ي��ل» كما هي ح��رب اليمن التي
تخوضها السعودية اليوم.
 أن��ص��ف ال��ت��اري��خ ج��م��ال عبد الناصرفي اإلشكالية التي رافقت قرابة العقدين
م���ن ح��ك��م��ه ل��م��ص��ر وال��م��ت��ص��ل��ة ب���األزم���ة
التي حكمت عالقته م��ع تنظيم «اإلخ���وان
المسلمين» ،فقد نال «اإلخ��وان» فرصتهم
للحكم في ظروف أفضل لصالحهم بكثير
مما أت��ي��ح لجمال عبد ال��ن��اص��ر ،فقد حكم
«اإلخ����وان» مصر وجناحهم الفلسطيني
ال����ذي تمثله ح��رك��ة ح��م��اس ق��د ن��ج��ح في
تحرير قطاع غزة من االحتالل ،والمقاومة
في لبنان وفلسطين قد أقامت ميزان ردع
ف��ي وج��ه خطر ال��ح��روب «اإلسرائيلية»،
وك���ان «اإلخ�����وان» ق��د ف���ازوا بحكم مصر
وتونس وه��م يحكمون تركيا ،وف��ي زمن
تقف فيه إيران في وجه «إسرائيل» والهيمنة

األميركية ،وكانت النتيجة وباالً مرتين...
مرة بفشلهم في االحتفاظ بالحكم ألشهر
م���ع���دودة دالل����ة ع��ل��ى ه��ش��اش��ة مشروع
وس��رع��ة انكشافه وس��ق��وط��ه م��ع سقوط
كامل ال ّدع���اءات بقيت تتردّد قرنا ً كامالً،
واأله ّم أنّ انكشاف أمرهم كفصيل خلفي
يعمل ضمن المنظومة األميركية الملتزمة
بأولوية أم��ن «إس��رائ��ي��ل» ك��ان فضيحتهم
ال��م��دوي��ة ،ب����دءا ً م��ن ت��ع�� ّه��ده��م ت��خ��ري��ب ك ّل
م��ص��در ق��وة ع��رب��ي ف��ي وج��ه «إسرائيل»،
من دوره��م في سورية ورعايتهم لقوى
ال��ت��ط��رف ف��ي وج���ه ال��م��ق��اوم��ة ف��ي لبنان،
وص��والً إلى حربهم المفتوحة اليوم على
الجيش المصري.
 مثلما أن��ص��ف ال��ت��اري��خ ع��ب��د الناصركنموذج لقادة حركات االستقالل الوطني
وق���دم العبر وال��م��ث��ال ح��ول مسيرته ومن
وح��ي سلوكه الشخصي ،أنصف التاريخ
انتفاضة األقصى كتعبير تحتاجه فلسطين
واألم����ة ب��م��ق��دار م��ت��س��او ،ف�لا أم���ل ُيرتجى
لتحرير أو حماية لحقوق وم��ق�� ّدس��ات بال
ال��ب��ق��اء ف��ي ال��س��اح��ات ،وال ش���يء يوحدنا
ويجمعنا ويطفئ نار الفتنة التي ُيراد إشعالها
إال ارتفاع شعلة فلسطين ومقاومتها عالياً،
وهذه العبرة تصير مضاعفة مئات المرات
في زمن الخطر المحدق باألقصى والفتنة
التي تتهدّد األمة هذه األيام.
ناصر قنديل

العربي بنفسه ،هي الصرخة ذاتها التي ك ّررها
المقاومون في جنوب لبنان وفي فلسطين والتي
كانت حداؤهم في صناعة النصر بمختلف عقائدهم
وانتماءاتهم ،حتى كان قول سيد المقاومة «لقد
ولى زمن الهزائم وجاء زمن االنتصارات» تحقيقا ً
لوعد عبد الناصر وتتمة لندائه.
في ذك��رى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر
نستذكر الرجل المتواضع المحب للخير والناس
وبساطة العيش وترفع الخلق ،كما نتذكر القائد
الذي ضاق صدره بالهزيمة فخرج يعلن التنحي
بدال ً من الوقوف على منابر التبرير واألعذار ،وله
لو أراد ألف عذر وعذر.
خمسة وأربعون عاما ً تزيدنا تمسكا ً بالعروبة
ه��وي��ة واالس��ت��ق�لال قيمة وفلسطين بوصلة
والمقاومة خياراً ،وتزيدنا تقديرا ً لمكانة رجل
بحجم أمة ،وشعورا ً بحجم الخسارة ،ومعاني
الحقائق التي تحفر عميقا ً في التاريخ.

عبد الرحيم مراد

�إعالنات ر�سمية
كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء وتركيب كاميرات
م��راق��ب��ة ف��ي ب��ع��ض م��ح��ط��ات التحويل
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة 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 ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/09/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1801
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء قواطع توتر متوسط
وقطع غيار لها لزوم بعض محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استقصاء األسعار رقم
ث 4د 9410/تاريخ  ،2015/08/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه للحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
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
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/09/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1820
الجامعة اللبنانية
كلية الهندسة
الفرع العمادة -األول والثاني والثالث
إعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات العامة في
الجامعة اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم
تقديم تجهيزات للمعلوماتية لزوم قاعات
المؤتمرات في كلية الهندسة (العمادة-
الفرع األول -الفرع الثاني -الفرع الثالث).
على أساس سعر يقدمه العارض .وذلك في
مبنى اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية-
المبنى الزجاجي -المتحف.

الساعة  /14الرابعة عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه  2015/10/20من
شهر تشرين األول سنة .2015
لصالح الجامعة اللبنانية كلية الهندسة
(الفرع الثالث)
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
وال��ح��ص��ول عليه ل���دى أم��ان��ة س��ر كلية
الهندسة (الفرع الثالث)
العنوان :كلية الهندسة -الفرع الثالث
مكتب السيدة فدوى عالمة محيو
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة العامة إل��ى قلم
ال��دائ��رة اإلداري����ة المشتركة ف��ي رئاسة
الجامعة اللبنانية قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق اليوم
المحدد إلجراء المناقصة وذلك أثناء الدوام
الرسمي.
بيروت في  21أيلول 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 1809
إعالن بيع بالمعاملة 2013/1943
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار الثالثاء في
 2015/10/13الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه طوني شربل
نخلة ماركة  LIBERTY SPORTموديل
 2004رقم /253988/ب الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس
ش.م.ل .وكيله المحامي عامر عبيد البالغ
 $/12788/عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ
 $/5953/والمطروحة للمرة الثانية
بسعر  $/3200/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية و إن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/992,000/ل.ل
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
ال��م��ح��دد ال���ى م���رآب ال��م��دور ف��ي ب��ي��روت
الكرنتينا مصحوبا ً بالثمن نقدا ً أو شيك
مصرفي و  5%رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية
إعالن بيع بالمعاملة 2012/451
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار الثالثاء في
 2015/10/13الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر س��ي��ارة المنفذ عليه ف��ادي
بطرس الحاج ماركة كيا بيكانتو موديل
 2011رقم /232237/ب الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس
ش.م.ل .وكيله المحامي عامر عبيد البالغ
 $/17010/عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ
 $/5000/والمطروحة للمرة الثانية
بسعر  $/3400/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية و إن رسوم الميكانيك قد بلغت
/1,781,000/ل.ل
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
ال��م��ح��دد ال���ى م���رآب ال��م��دور ف��ي ب��ي��روت
الكرنتينا مصحوبا ً بالثمن نقدا ً أو شيك
مصرفي و  % 5رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية

