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حمليات � /إعالنات
 1000قتيل و� 3آالف جريح ( ...تتمة �ص)1

وينتقلون م��ن المواجهات المتف ّرقة وردود األف�ع��ال إل��ى الفعل
ال�م�ت�ص��اع��د وال �م �ت��واص��ل ،وي�ع�ل��ن ش �ب��اب االن �ت �ف��اض��ة مواصلة
ال�م��واج�ه��ة ب�لا سقف زم�ن��ي ،بينما ت��رك��زت األه ��داف التكتيكية
على وقف القتل ووضع ح ّد لوحشية وفلتان المستوطنين وفي
المقدّمة استعادة الحصانة للمسجد األقصى وأحياء القدس في
وجه االستيطان والمستوطنين.
تدخل االنتفاضة الفلسطينية يومها السابع وأسبوعها الثاني
وتشيّع شهداءها ب��زغ��رودة االس�ت�م��رار والعهد للشهداء الذين
بلغوا عشرة حتى مساء أمس ،ومعهم أكثر من خمسين جريحاً؛
بينما المستوى السياسي والعسكري واألمني لحكومة االحتالل
في ح��ال ارت�ب��اك يستشعر الخطر ويسلّم بالعجز عن التصدّي
للمستوطنين من جهة ،وعن تقديم أفق لمسار سياسي تفاوضي
من جهة أخرى.
ف��ي لبنان العيون تتّجه نحو تج ّمع التيار الوطني الحر يوم
غد على طريق القصر الجمهوري في بعبدا ،حيث ستكون كلمة
مفصلية للعماد ميشال عون قالت مصادر مطلعة إنها ستتض ّمن
معادلة تقوم على اعتبار تسريح العميد شامل روكز من الجيش
في الخامس عشر من الشهر الجاري ،قرار بمواصلة العمل بقرار
العام  2005بإقصاء التيار عن الدولة وإعالن وفاة صيغ الشراكة،
ولذلك قالت المصادر سيعلن العماد عون أنه في الخامس عشر
من تشرين إما أن تبدأ التفاهمات أو يقع الطالق ،والطالق يعني
ال تسويات ،وال رئاسة جمهورية قبل انتخاب مجلس نيابي جديد
وفقا ً لقانون النسبية ولو بقي الفراغ سنة أخرى.

ال جديد حكوميا ً
واألنظار إلى بعبدا

ال جديد على الصعيد الحكومي في انتظار جلسة مجلس الوزراء التي
يُتو َّقع انعقادها االسبوع المقبل و ُتخصص ألزمة النفايات المفترض أن
تدخل خطتها حيّز التنفيذ خالل أيام ،فيما تترقب األوساط السياسية
الموقف الذي سيطلقه رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون ،غدا ً األحد في التظاهرة التي دعا إليها في ذكرى  13تشرين في
بعبدا .ومن المتوقع أن تفتح مواقف عون مرحلة جديدة ال سيما في
تعاطي التيار الوطني الحر مع الحكومة الحالية والمجلس النيابي
وطاولة الحوار الوطني فضالً عن رئاسة الجمهورية ،خصوصا ً بعد
سقوط تسوية الترقيات العسكرية واقتراب موعد إحالة العميد شامل
روكز إلى التقاعد.
وتوقعت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر في حديث لـ«البناء» أن
تكون تظاهرة غد األحد «تسونامي» جديداً ،كما في التظاهرات السابقة
وأكثر ،وأشارت المصادر إلى أنّ «العماد عون سيُعيد في كلمته تأكيد
المسلمات وسيطرح رؤية للمرحلة المقبلة وسيؤكد عدم المساومة على
الحقوق غير القابلة للمساومة وأه ّمها الشراكة الوطنية ورفض ك ّل تسوية
على حساب اإلرادة والسيادة الوطنية ورفض رؤساء للجمهورية بدالء
عن ضائع ُيطبَخون في سفارات الدول الخارجية أو في وزارات خارجية
عواصم القرار في العالم ،بل سيص ّر العماد عون على رئيس للجمهورية
نابع من إرادة اللبنانيين ،وسيؤكد أيضا ً اإلصرار على االحتكام لإلرادة
الشعبية».
وأضافت المصادر «ستكون مواقف ع��ون أكثر قسوة من المواقف
السابقة وتفتح مرحلة جديدة ،فما بعد  13تشرين لن يكون كما قبله،
فالعماد عون ذهب مك َرها ً الى طاولة الحوار الوطني ،رغم احتيال اآلخرين
بالرغبة في إيجاد الحلول ،لقد سقط ك ّل شيء ،لم تسقط تسوية الترقيات
العسكرية بقدر ما سقط االحتكام للقوانين ،فرضوا أمرا ً واقعا ً في ملف
التعيينات األمنية وفرضوا التمديد لقائد الجيش بشك ٍل غير قانوني واآلن
يفرضون تسويات بال نقاش مع أحد».
وش �دّدت المصادر على أنّ «الحكومة بالنسبة للتيار غير موجودة
منذ شهور ،ولن نكون شهود زور على خرق الدستور والقوانين فيها.
وهناك آليات يجب أن ُتحترم ولن نقبل بفرض األمر الواقع» ،واعتبرت أنّ
«الزحف إلى بعبدا غدا ً األحد بمثابة استفتاء على خياراتنا واستنهاض
للشعب واقتراع باألقدام لرئيس الجمهورية».

أبناء الفقيدة:
المهندس ابراهيم الحاماتي زوجته نالي الخوري وعائلتهما
األمين كميل الحاماتي (الخازن العام في الحزب السوري القومي
االجتماعي) زوجته فريال خيرالله وعائلتهما
نبيل الحاماتي زوجته ألين نصر وعائلتهما
ابنتا الفقيدة:
نهلة الحاماتي (رئيسة المنطقة التربوية في الشمال) زوجة المفتش
العام السابق فوزي نعمة وعائلتهما
ندى الحاماتي زوجة ميالد وهبة وعائلتهما
أشقاؤها:
عائلة المرحوم ميشال نادر
عائلة المرحوم البرت نادر
عائلة المرحوم غطاس نادر
عائلة المرحوم زاهي نادر
المرحوم فؤاد نادر
وعموم عائالت :الحاماتي ،نادر ،نعمة ،الخوري ،خيرالله ،وهبة،
نصر وعموم عائالت قلحات (الكورة) ومن ينتسب إليهم في الوطن
والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

زهية نادر الحاماتي

(أرملة المرحوم موسى ابراهيم الحاماتي)
أهالي العسكريين أمام منزل رئيس الحكومة في المصيطبة أمس

سالم :األمن خط أحمر

الحركة تعود إلى طبيعتها
في وسط بيروت

انجلى غبار المواجهات أمس بين القوى األمنية والمتظاهرين في
ساحة الشهداء التي تح ّولت الى ساحة حرب حقيقية ،وعملت القوى
األمنية منذ الصباح على تنظيف وإزال��ة األس�لاك الشائكة والعوائق
الحديدية في وسط بيروت وتولى عمال «سوكلين» تنظيف المكان ورفع
الزجاج عن األرض .ومع انتهاء هذه الورشة ،أعيد فتح الطريق أمام
السيارات ،وعادت الحركة إلى طبيعتها .أما الالفت فكان حدة المواجهات
وحجم األضرار الهائلة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وسط هذه األجواء ،اعتصم ناشطون من الحراك المدني أمام المحكمة
العسكرية في المتحف ،للمطالبة باإلفراج عن المتظاهرين الذي أوقفوا
مساء الخميس وبعدم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية .ومسا ًء أقفل
عدد من شبان الحراك الطريق أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطالق
سراح المتظاهرين الذين ت ّم اعتقالهم في مظاهرات أمس قبل أن يقرروا
فتحها .وأعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ،في تصريح
أنّ «عدد الموقوفين في حوادث األمس قد بلغ  33شخصاً» ،مشيرا ً إلى
أنه «ت ّم اإلفراج عن  5فتيات و 4قاصرين» ،مؤكدا ً «السماح للموقوفين
باالتصال بأهاليهم».

عملية تخريب وليست تظاهرة

وأش���ار وزي��ر الداخلية األس��ب��ق م���روان ش��رب��ل ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ال��ى أن
«المسؤولية في ما حصل في وسط بيروت الخميس الماضي تقع على
الطرفين ،والسبب عدم التنسيق المسبق بين المسؤولين عن الحراك
وبين القوى األمنية ،فالتنسيق يجري عادة في التظاهرات من خالل
ضابط ارتباط من قبل القوى األمنية ومسؤول من قبل المتظاهرين ويتم
االجتماع بينهما قبل التظاهرة ،ويجري التنسيق لضبط أي عمل مشبوه
مندسين الى التظاهرة وتدخل القوى األمنية لضبط الوضع
أو دخول
ّ
واعتقـال المندسيـن ،ألن حمايـة التظاهرة هي مسؤولية القوى األمنية».
وأكد شربل وجود العديد من األشخاص المندسين داخل التظاهرة
ال عالقة لهم بالحراك ،وهم الذين افتعلوا أحداث الشغب واستدرجوا
آخرين لالعتداء على القوى األمنية وعلى الممتلكات العامة ،واستغرب
شربل دفاع قيادات الحراك عن هؤالء المندسين ،معتبرا ً أن «ما حصل
ليس تظاهرة بل عملية تخريب ممنهجة لساحة الشهداء ومحيطها ،كما
استغرب شربل تحميل وزير الداخلية المسؤولية ،ألن المسؤولية ال تقع
عليه وال على المدير العام لقوى األمن الداخلي ،بل على الضابط األعلى
رتبة الموجود على األرض وهو العميد محمد األيوبي الذي حاول قدر
المستطاع ضبط التظاهرة لكن غياب التنسيق أدى إلى هذا المشهد».

ال�سيد ن�صراهلل وخطورة ( ...تتمة �ص)1
خطاب جديد ،خطاب تسمية األشياء الحقيقية بأسمائها الحقيقية ،هل ما كان صحيحا ً
في الماضي ،ال يزال صالحا ً للحاضر والمستقبل؟
ً
 تط ّور خطاب المقاومة والسيد نصرالله تدريجيا ،على إيقاع األزم��ة ومن ث ّمالحرب في سورية ،من نصح المعارضة إلى توصيفها ،ومن ثم كشف هزال وجودها
وتح ّولها لمجرد يافطات لدول أجنبية ،ومن ثم نصح ما كان ُيس ّمى بجماعات الجهاد
السلفية ،وصارت اليوم علنا ً توصف بحقيقتها كتنظيمات إرهابية ،بعدم التو ّرط في
الحرب ألنّ الخطط األميركية ــــــ «اإلسرائيلية» للفتن المذهبية تراهن عليها لتشتعل
بها هذه الفتن ،ومن ثم تشعلها هي ،ومن ثم توصيف دور هذه الجماعات واالنتهاء
بقتالها ،ومن ثم ومع تقدّم الحرب في سورية ،إلى نصح الحكومات الخليجية ومعها
الفروع اللبنانية التابعة ،بعدم الرهان على سقوط سورية وال على تقسيمها وال
على الفتن ،وخصوصا ً عدم الرهان على اإلره��اب ،ألنّ ك ّل وصفة سوء لسورية
ستصيبها هي قبل أن تصيب سورية .ومن ثم تط ّور الخطاب إلى توصيف التو ّرط
الخليجي وعلى رأسه السعودي في الحرب وتوليه قيادتها وتمويلها واستجالب
اإلرهاب إليها ،وعلى إيقاع حرب اليمن الوصول إلى اعتبار السعودية سبب ك ّل بالء
عند العرب ،بما جعل المقاومة في خطابها تتطابق مع خطاب جمال عبد الناصر في
الخمسينيات ،وأثناء حرب اليمن ،فهل تكتشف المقاومة هذه الحقيقة التي سبقها
إليها عبد الناصر أم تكشفها فقط؟
ً
ً
 يمكن للمتابع والمراقب ،خصوصا إذا كان قريبا من جسم المقاومة وعقلهاوطريقة تفكيرها ،أن يتحقق بيقين أنّ المقاومة والسيد نصرالله واثقان من صحة
قول عبد الناصر منذ البدء ،وفي المقابل أنّ المقاومة والسيد نصرالله راغبان بمراكمة
أكبر كمية من االنتصارات على طريق فلسطين قبل االضطرار إلى خوض المواجهة
المباشرة مع التنظيمات اإلرهابية المتطرفة ومع السعودية على السواء ،ولذلك كانت
المقاومة المتيقنة من أنّ هذه المواجهة آتية ال ريب؛ بل تسعى الستئخارها ،لتشقّ
طريق نصرها بأعلى درجات الهدوء ،وتراكم قوتها وتبني صدقية سمعتها ووفائها
لخياراتها نحو فلسطين ألوسع شريحة بين العرب والمسلمين ،وأال تذهب إلى هذه
المواجهة إال مرغمة ،وقد حاولت ك ّل ما يمكن لتفاديها .ومن فوائد االستئخار هنا
أنه يرجئ المواجهة لتوقيت تكون فيه المقاومة أش ّد وأصلب عوداً ،وتكون المنطقة
في قلب توازنات تتغيّر فيها الحسابات ،لكن المقاومة واثقة أنه في مرحلة معينة
من تنامي قوتها ،ومهما بلغت نعومة وسالسة ومرونة خطابها فإنها ستكون بطلب
أميركي ـــــ «إسرائيلي» الجهة األول��ى التي ُيطلب رأسها من قبل تنظيم «القاعدة»
والسعودية ،لما يمثالن من خطوط خلفية احتياطية لحماية المصالح األميركية،
وحماية ظهر «إسرائيل».
 الحرب على سورية ليست بعيدة عن حرب بالوكالة على المقاومة ،واالنخراطاإليراني والروسي فيها ،يجعل المقاومة طليعة محور دولي إقليمي ،في مواجهة
حلف آخر ،حيث ال يفيد وهم التحييد والحياد ،وما يجري في هذه األيام يضع العالم
كله أمام هوامش خيارات ضيقة ،وحدها تبدو السعودية مص ّرة على االبتعاد عن
ك ّل مخارج النجاة ،فالغرب ال��ذي يساوم روسيا وإي��ران على حسابات وضوابط
لما بعد الحرب ،يعرف أنّ االتجاه نحو نصر حلف المقاومة مرسوم ومحسوم،
وتركيا ستعرف كيف تتفادى الخسارة القومية بتدفيع حزب العدالة والتنمية ومن
ورائه «اإلخوان المسلمين» فاتورة الفشل ،وتبقى السعودية وحدها تركب حصان
التصعيد بال أفق ،لتصدم رأسها بالجدار ،وقد تختار جدارا ً لبنانيا ً لتصدم رأسها
فيه هو المقاومة ،ويكون ما نراه من تصعيد لبناني مجرد رأس جبل جليد ،وتجد
المقاومة ويجد السيد نصرالله ،أنّ االنتقال من نصح السعودية إل��ى توصيفها
سينتهي بقتال السعودية كما انتهى االنتقال من نصح الجماعات المتطرفة إلى
توصيفها فقتالها؟
 ربما يكون بيد تيار المستقبل فرصة ما قبل خطورة تبلور المشهد األخير أنيفعل شيئاً ،وما سيجري قبل الخامس عشر من الشهر الجاري موعد تسريح العميد
شامل روكز أكبر من أن يكون موعدا ً إداري�اً ،فهو أكبر من السياسة ،إنه موعد مع
الخيارات الكبرى.
ناصر قنديل

وأكد رئيس الحكومة تمام سالم «أن المساس باألمن واالستقرار في
البالد خط أحمر ،وأن مخالفة القانون واالع��ت��داء على قوى الشرعية
والممتلكات العامة والخاصة سيُواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به
القانون».
وكان سالم تابع مع وزير الداخلية والقيادات األمنية تطورات الوضع
األمني في بيروت ،وأعطى تعليماته بوجوب أن تستمر القوى األمنية
بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في
التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية ،مع التشدّد في تطبيق القانون ضد
كل مَن يثبت تورطه باالعتداء على قوى األمن أو بأعمال التخريب».

الجهات الخاطفة تحول
دون إنجاز الصفقة

في غضون ذلك ،تابع أهالي العسكريين المخطوفين تحركهم الذي بدأ
بقطع طريق المطار ،واعتصموا أمس أمام وزارة الداخلية ،وقطعوا الطريق
لبعض الوقت ،مطالبين بلقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أبلغهم
عبر مستشاره أن «اللقاء سيكون ظهر الثالثاء» ،وأكد لهم أن «العمل لحل
الملف يتم بسرية تامة» .ومن الصنائع ،توجه األهالي إلى محيط دارة
الرئيس سالم في المصيطبة حيث نفذوا وقفة رمزية في باحة منزله،
مطالبين أيضا ً بموعد للقائه.
وأوض��ح المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث
ْ
وساعدت في ملف العسكريين المخطوفين
صحافي أن «الدول التي تساعد
تستمر بما تستطيع لمساعدتنا على إنهاء الملف ،لكن عدم جهوزية
الخاطفين هو ما يحول دون إتمام هذه القضية ،لكن األمور لم تنت ِه بعد».
وكشف ابراهيم عن «أننا في زيارتنا األخيرة إلى الدوحة قدّمنا عروضا ً
وطرحنا مخارج إضافية نأمل أن تدفع األمور الى األمام ،إنما ما زلنا ننتظر
أجوبة الخاطفين من جبهة النصرة عبر اإلخوة القطريين».
وأثنى حسين يوسف والد العسكري المخطوف محمد يوسف في حديث
ّ
محط ثقتنا والمولج والموكل
لـ«البناء» على حديث اللواء ابراهيم «الذي هو
بحل هذا الملف ،لكن كنا نتمنى لو وافق على لقائنا وإبالغنا بما قاله في
اإلعالم» ،وأكد يوسف أن تحركاتنا هذه جاءت بعد شعورنا بأن هذا الملف
ّ
الرف وهي رسالة لكل المعنيين بهذا الملف بأنه خط أحمر وال
وضع على
يمكن أن يتقدم عليه أي ملف أو يحجب عنه االهتمام واألولوية».
وتساءل يوسف عن مصير تسعة عسكريين ال يزالون لدى تنظيم
«داع��ش» ولم يُع َرف عنهم شيء منذ تسعة اشهر ،مطالبا ً الدولة بأن
تكشف مصيرهم وتعمل على كشف من يعرقل إنجاز صفقة التبادل مع
جبهة النصرة ،ملوحا ً بخطوات موجعة ومزيد من التصعيد ،لكنه استبعد
حدوث صدامات مع القوى األمنية».

رو�سيا تفر�ض ( ...تتمة �ص)1
األعضاء وحمايتها من خالل القوة العسكرية ،ولعب دوره من خالل
األزمات السياسية.
جاء الر ّد على الحلف األطلسي «الناتو» من قبل موسكو وذلك
بالعمل على تأسيس حلف آخر يواجه التهديدات الناشئة عن
أعضاء حلف الناتو ،خاصة بعد انضمام ألمانيا الغربية إلى
الحلف في  9أيار  ،1955حيث ت ّم إنشاء حلف وارسو العام ،1955
والذي حمل اسمه الرسمي «معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة
المشتركين» وقد استمرت هذه المعاهدة في عملها خالل فترة
الحرب الباردة وحتى تفكك االتحاد السوفياتي بعد ح ّل الحلف
رسميا ً في شهر تموز العام .1991
لغاية  30أي��ار العام  1982كانت هناك ست عشرة دول��ة...
أرب��ع عشرة دول��ة أوروبية ودولتان من شمال القارة األميركية
كندا والواليات المتحدة يتألف منها الحلف األطلسي ،ورغم تفكك
االتحاد السوفياتي وانتهاء حلف وارسو واستقالل عشر جمهوريات
عن االتحاد السوفياتي السابق ،نجد أنّ الواليات المتحدة ومعها
الحلف ،بدال ً من تخفيف زخم الحلف ،تنتهز فرصة انهيار االتحاد
السوفياتي ووجود روسيا في وضع سيّئ سياسيا ً ومعنويا ً وماليا ً
واقتصاديا ً لتندفع إلى األمام في تعزيز دور الحلف والتف ّرد بالقرار
الدولي وض ّم دول أخرى إليه ،وكان الهدف الرئيس من ذلك ش ّل
قدرات روسيا وتطويقها وعزلها شيئا ً فشيئاً.
ففي يوم  12آذار من العام  1999ض ّم الحلف دفعة جديدة
من ال��دول إليه ،وهي :تشيكيا ،المجر وبولندا ،وهي ال��دول التي
كانت سابقا ً في حلف وارسو ،ومن المفارقة أن بولندا التي حملت
عاصمتها وارس��و اسم الحلف العام  1955أصبحت عضوا ً في
الحلف الذي كان باألمس عدوا ً لها.
لم يكتف حلف الناتو بهذا القدر من الدول ،بل استم ّر في توسيع
نطاق جغرافية الحلف وتواجده العسكري واللوجستي ،ففي 29
آذار العام  2004التحقت بالحلف سبع دول كان البعض منها في
االتحاد السوفياتي ،والبعض اآلخر يدور في فلكه عبر حلف وارسو،
فمع انضمام ك ّل من بلغاريا واستونيا والتفيا وليتوانيا ورومانيا
وسلوفاكيا وسلوفينيا ارتفع عدد أعضاء الحلف إلى  26دولة (ست
وعشرين) واستم ّر توسع الحلف في  1نيسان  2009ليض ّم إليه
ألبانيا وكرواتيا ليرتفع عدد دول الحلف إلى ثماني وعشرين دولة.
توسع الحلف األطلسي يثير هواجس روسيا ومخاوفها،
كان
ّ
خاصة بعد المحاوالت الجارية لض ّم أوكرانيا وجورجيا اللتين
تشكالن خاصرة روسيا ،إلى الناتو ،باإلضافة إلى ذلك اعتراض
روسيا على نشر ال��درع الصاروخية من قبل الحلف في بولونيا
وعلى مقربة من روسيا ،وكذلك التصدي لمحاوالت الغرب التي
اندلعت في البلدين والتي تلقت دعما ً مكشوفا ً من دول الحلف.
روسيا التي استعادت توازنها وتماسكها وقوتها وتجاوزت أزمة
اقتصادية خانقة بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،وجدت نفسها
في وضع يح ّتم عليها أن تتصرف كدولة عظمى وبك ّل حزم بعد
توسع الحلف األطلسي والتهديدات التي تطرق أبواب أمنها الوطني
والقومي ومجالها الحيوي في جورجيا وأوكرانيا ،فكان عليها أن
تر ّد على هذه التهديدات من دون تردّد ،وبحسم العمليات العسكرية
العام  2008في مقاطعتي اوسيتيا وأفخازيا مجهضة بذلك محاوالت
الحلف لض ّم جورجيا إليه ،وما س ّربته أوكرانيا من نياتها الخاصة
وعزمها االنضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي األميركي ،وذلك عقب
انسحابها من اتفاق يسمح لروسيا بتأجير بعض محطات الرادار في
أوكرانيا ،فبض ّم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف ،إنْ حصل ،سيشكل
استفزازا ً وتهديدا ً مباشرا ً لروسيا ،ويجعل األسطول الروسي في
البحر األسود مهدّدا ً ومحاصرا ً في بحر سيكون خالل سنوات قليلة
تحت رحمة حلف شمال األطلسي.
توجهات الحلف كانت تهدف إلى عزل روسيا وحصارها إال
ّ
أنّ هذه األخيرة واجهت التحركات األميركية بتعزيز عالقاتها
مع الصين وتفعيل منظمة شانغهاي ،كما س ّربت معلومات عن
عزم موسكو نشر صواريخ «اسكندر» في سورية وإقامة قواعد
عسكرية فيها ،وتزويد إيران بأنظمة صواريخ متطورة ،ونشر
قاذفات في مناطق جغرافية قريبة من الواليات المتحدة (كوبا)
والتنصت الروسية على األراضي
التجسس
وإعادة تشغيل محطة
ّ
ّ

الكوبية التي أوقف العمل بها العام .2001
منذ العام  2008وحتى اليوم وجدت روسيا نفسها أمام ثالث
محطات استراتيجية مفصلية ال يمكن التفريط بها أو تجاهلها وهي:
جورجيا وأوكرانيا وسورية نظرا ً إلى ما تشكله ك ّل دولة من الدول
الثالث هذه من أهمية أمنية واستراتيجية بعيدة المدى .لذلك كان
الر ّد الروسي الحاسم في جورجيا أمرا ً ال يمكن المساومة عليه،
فالقرار الروسي العسكري في أوسيتيا وأفخازيا قلب المعادالت
ولجم سياسات الحلف األطلسي في جورجيا ،أما في أوكرانيا
فكان الر ّد الروسي أكثر حزما ً وأكثر إيالما ً للغرب ،بعد أن تجاوز
خطوط روسيا الحمر ،فاستعادت موسكو القرم وقاعدتها البحرية
العسكرية فيها لتقول للعالم كله وللحلف األطلسي بالذات أنّ البحر
األسود هو المجال الحيوي واالستراتيجي لروسيا التي لها فيه
القرار والكلمة الفصل.
وها هي روسيا اليوم ّ
تكشر عن أنيابها مرة جديدة في سورية
التي ترى فيها ما رآه قبلها بطرس األكبر وكاترين الثانية من أهمية
استراتيجية لحديقتها الخلفية الجنوبية ،والتي وصفت سورية
بمفتاح البيت الروسي ،هي سورية التي يدرك الغرب والواليات
المتحدة بالذات أهميتها وأهمية موقعها في هذا الشرق ،وهو ما
عبّر عنه صراحة وزير الخارجية األميركي جون فوستر داالس
في الخمسينيات من القرن الماضي عندما وصف سورية بقوله:
«إنها موقع حاكم في الشرق األدن��ى ...إنها أكبر حاملة طائرات
ثابتة على األرض في هذا الموقع الذي يشكل نقطة التوازن تماما ً
في االستراتيجية العالمية ،وهذا الموقع ال يجازف به أحد وال يلهو
به طرف ،من امتلكها امتلك مفاتيح المشرق وسيطر على العصب
الذي يصل المشرق بأوروبا ،وكانت له الكلمة الفصل في تدفق الغاز
والنفط من شرايين المشرق إلى مستهلكيه في أوروبا وأميركا بأقرب
الطرق وأيسرها من سواحل المتوسط إلى مستهلكيه مباشرة».
ّ
يحضر لسورية الموقع والدور من قبل الغرب
لقد أدركت روسيا ما
وبعض الدول اإلقليمية التي تدور في فلكها التنظيمات المسلحة
التي احتضنت إرهابيين من أنحاء العالم ومن جمهوريات تابعة
لالتحاد الروسي من أجل إسقاط الدولة السورية ،وإسقاط المنطقة
كلها في ما بعد وج ّرها إلى مناطق النفوذ الغربي المباشر ،والهيمنة
عليها وتطويق روسيا أكثر فأكثر وش ّل حركتها وقدرتها وتحجيمها
بالقدر الذي يريده الغرب لها.
ليس من السهولة ترويض الدب الروسي ،خاصة إذا ما اس ُتفِز،
فسرعان ما يثور وينتفض ويضرب ضربته القاضية عندما يجد أنّ
الطوق يقترب منه ،مهما كلفه ذلك ومهما كانت النتائج والتبعات.
يبدو أنّ الغرب يعي ذلك جيداً ،ويعرف حقيقة ما تقوم به موسكو
اليوم في سورية وغيرها ،وهو الذي بسياساته الخبيثة لن يتردّد
للعمل على ج ّرها إلى حرب استنزاف يريدها لها.
لقد كشفت الضربة الروسية والعمليات العسكرية وما أنجزته
وحققته خالل أيام قليلة نفاق الغرب وتحالفه الدولي في مواجهة
اإلرهاب ،وأسقطت النقاب عن مهزلة قام بها التحالف الدولي ور ّوج
لها ليثبت على أرض الواقع أنه ال يريد القضاء على اإلره��اب ،بل
يريد حرب استنزاف طويلة لسورية تؤدّي في نهاية المطاف إلى
تفكيك سورية وتدمير شعبها ومكوناتها واقتصادها وحضارتها
وإدخالها في ما بعد إلى بيت الطاعة األميركي ،فمن احتضن اإلرهاب
ورعاه وم ّوله وسلّحه ود ّربه ودعمه هو أبعد ما يكون عن الصدقية
في مواجهته واجتثاثه.
القرار الروسي الذي جاء في موعده ،يترجم وال شك موقفا ً شجاعا ً
حازما ً ال رجعة عنه ،فعندما يهدّد اإلره��اب ومن يدعمه المجال
الحيوي لروسيا وأمنها الوطني والقومي ومصالحها االستراتيجية،
ويهدد أيضا ً حلفاء روسيا وأصدقاءها ،عندئذ ال يبقى أمام موسكو
إال قرار القوة تستخدمها على األرض وتقف بك ّل شجاعة ومسؤولية
بجانب األصدقاء والحلفاء لمواجهة اإلرهاب واإلرهابيين ومَن يقف
خلفهم ،وتضع حدا ً لسياسات األحادية الدولية وغطرستها ،والتي
عبثت بالعالم لفترة من الزمن كانت من أكثر وأسوأ الفترات استبدادا ً
وبشاعة وقذارة وقهراً.

د .عدنان منصور

المنتقلة إلى رحمة الله يوم الجمعة الواقع في 2015/10/9
وس ُتقام الصالة لراحة نفسها يوم األحد الواقع في 2015/10/11
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس
ـ قلحات (الكورة).
تقبل التعازي يوم األحد قبل الدفن وبعده حتى الساعة السابعة
مساء ،ويومي االثنين والثالثاء  12و 2015/10/13في قاعة الكنيسة
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.
الرجاء استبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة.

تصادف يوم األحد الواقع في  2015/10/11م
الموافق  29ذو الحجة هـ .ذكرى مرور ثالثة أيام
على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

الرفيق ح�سن ح�سين م�ؤذن
أشقاؤه :علي ،عصام والحاج نظام
أبناؤه :محمد ومنال زوجة علي دبوس
وفي هذه المناسبة ستتلى عن روحه الطاهرة آيٌ من الذكر الحكيم
ومجلس عزاء ،وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في النادي
الحسيني في بلدة النميرية.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي
آل مؤذن ،آل زبيب ،آل دبوس،
وعموم أهالي بلدته النميرية

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله وقدره
ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج ح�سين علي طعان
(أبو غالب)

زوجته :الحاجة فاطمة صالح.
إبناه :غالب زوجته ريما شمس والمهندس علي زوجته الدكتورة
ياسمين نشابة.
إبنتاه :فادية زوجة الدكتور خضر كجك وراغدة زوجة محمد أحمد
كجك.
أشقاؤه :الحاج حسن ،ماجد ،الدكتور محمد وأسعد.
شقيقاته :الحاجة سعاد زوجة المرحوم محمود فخري ،الحاجة
إنصاف زوجة المرحوم عبدالله صالح ،المرحومة الحاجة إسعاف
زوجة الحاج أحمد كجك ،عطاف زوجة القاضي جميل بيرم.
أشقاء زوجته :المرحوم عبدالله ،الحاج محمد ،الحاج علي،
المرحومة الحاجة نجيبة ،والحاجة مريم صالح.
يُصلى على جثمانه الطاهر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
السبت  10تشرين األول  2015في جبانة بلدة الزرارية حيث يوارى
الثرى.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يومي السبت واألح��د  10و 11
تشرين األول  2015في منزل والده المرحوم الحاج علي طعان في
بلدة الزرارية ،ويومي اإلثنين والثالثاء  12و  13تشرين األول 2015
في منزل الفقيد في المصيلح طريق الحجة طيلة النهار .وفي بيروت
نهار الخميس  15تشرين األول  2015في مركز جمعية التخصص
والتوجيه العلمي – بيروت ،قرب مبنى أمن الدولة من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
ويُصادف نهار الجمعة  16تشرين الثاني  2015ذك��رى مرور
اسبوع على وفاته وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر الحكيم
ويُقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة عند الساعة الثالثة بعد الظهر
في حسينية بلدة الزرارية.
الراضون بقضاء الله وقدره آل طعان ،صالح ،كجك ،فخري ،بيرم،
شمس ،نشابة وعموم أهالي الزرارية وصور.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب ،ولكم من بعده طول البقاء.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د لمد وت��رك��ي��ب كابالت
 630X1ملم 24-2ك.ف .وخلية الوصول
ف��ي محطة بكفيا الرئيسية ،استقصاء
االس���ع���ار رق����م ث 4د 9656/ت��اري��خ
 ،2015/9/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة 11:00
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.
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 2015/10/07
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1880
اعالن ()4
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حاتم حمد ابو ريا شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  411دير انطار

للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب احمد حسين حايك لمورثته رأيفه
شحوري الذي ورد اسمها على الصحيفة
العقارية رائفه شحوري شهادات قيد بدل
ضائع للعقارات 808-783-313-117
عدشيت
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد محمود حسن بوكالته عن
محمود أمين حسن لموكله محمود داود
غملوش ش��ه��ادة قيد ب��دل ضائع للعقار
 2321جباع
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب هاشم محمد ترحيني لموكلته
سلمى سليم غدار وبوكالته عن سامر علي
الزين لموكلته فاطمة سليم غدار شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار  129عبا
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

