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حمليات � /إعالنات

الإن�سانية تدفع ثمن ًا باهظ ًا لل�سيا�سات الدولية وازدواجية المعايير

دعوة نهرا �إلى �إزاحة ال�ستار
عن ُن ُ�صب الأ�سير �سكاف

�سمير عفة وطفلته ماري �آ ّنا ُفقدا منذ �أ�سبوع
قبالة جزيرة يونانية وم�صيرهما ال يزال مجهو ًال
جودي يعقوب
تمدّد اإلرهاب في مختلف مساحات سوريانا،
ما استدعى خروج مئات األلوف من األبرياء من
قراهم ومدنهم ،هربا ً من الحرب والفقر والبطش
وعدم األمان ،بحثا ً عن حياة أفضل أكثر أمانا ً
واستقراراً ،فتحولوا إلى الجئين عالقين في
ق��وارب عائمة ،وتح ّول البحر ال��ذي ظ ّنوا أنه
يم ّثل طوق نجاتهم ،إلى مقبرة جماعية ُقدّمت
فيها أجسادهم والئم دسمة لألسماك ،وأضحت
م��أس��ات��ه��م ،ال��ت��ي ت��ح� ّول��ت إل��ى م��ج��رد أرق��ام
وإح��ص��اءات ح��ول ع��دد الغرقى والمفقودين،
تتجدّد يومياً.
خ��ل��ف ه���ذه األرق������ام ،ت��ط��ال��ع��ن��ا ح���وادث
تراجيدية وخسارة عائالت بكاملها بمنتهى
َ
ظروف
المأساوية ،مع تحدّي آالف المهاجرين
الشتاء الصعبة ،لعبور البحر ضمن «رحالت
ال��م��وت» ،هربا ً من م��وت ،إنما إل��ى م��وت آخر.
ليست هذه الم ّرة األول��ى التي يدفع «شعوب
ال��ق��وارب» ثمنا ً باهظا ً للسياسات الدولية
وازدواج��ي��ة المواقف والمعايير ،مع محاولة
ّ
تدخلها
ال���دول ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ساهمت عبر
وس��ي��اس��ات��ه��ا ال��م��غ��رض��ة ون��ظ��ري��ات��ه��ا ح��ول
الفوضى الخلاّ قة ،في تمدّد اإلرهاب وانتشاره
في دول المنطقة ،وفي تحقيق أكبر قدر ممكن
من المكاسب على حساب جثث األبرياء ،بدال ً
من تح ّمل مسؤوليتها السياسية واإلنسانية
إزاء نتائج أفعالها ،وعلى وجه الخصوص،
في ما يتعلق بتفاقم مآسي «شعوب القوارب»

هل يعود سمير وماري آنا سالمين؟
والالجئين وطالبي الهجرة غير الشرعية.
أُغلِقت األبواب أمام مساعدات جادّة لمعالجة
األزم��ة الراهنة في سورية .ول��و كانت «ماما
م��ي��رك��ل» ص��ادق��ة بدموعها ،ه��ي وم��ن معها
من ممثلي ال��دول األوروبية أصحاب سياسة
األبواب المفتوحة ،هذه السياسة التي فشلت
على أراضيهم فشالً ذري��ع�اً ،وأصبحت تهدّد
أمنهم االجتماعي واالقتصادي ،فعجزوا ح ّتى
اآلن عن مواجهة مأساة الالجئين والمهاجرين،

وعن إيجاد حلول ناجعة ،ألمرت بفتح أبواب
سفارتها وقنصليتها في س��وري��ة ،الستقبال
نظامي .أو
طلبات اللجوء أمام الراغبين بشكل
ّ
ربما أرسلت البواخر «اآلمنة» لتق ّل السوريين
م��ن ال��ش��واط��ئ ال��س��وري��ة ،ب���دال ً م��ن تركهم
يتح ّولون إلى جثث في بحر إيجه .لو كانت
ال��دول األوروب��ي��ة صادقة ،لما فرضت أساسا ً
عقوبات على الشعب السوري ،هذه العقوبات
التي كانت سببا ً في انهيار اقتصاد بالده.

تتراكم حكايات المآسي والعائالت المنكوبة،
قصة المهندس سمير عفة،
ومن هذه الحكاياتّ ،
العامل في اإلغاثة اإلنسانية ،ال��ذي اضط ّر،
إلنقاذ ابنته الصغيرة ماري آ ّنا وحمايتها ،إلى
تشتيت عائلته وترك زوجته المهندسة مارلين
نعلبانديان وحيد ًة .فق ّرر عبور البحر للوصول
إلى أوروبا علّه يحظى بحياة جديدة ومستقبل
أفضل لوحيدتهما .لكنّ القارب كان متهالكا ً
ّ
ومكتظاً.
يوم  ،2015/10/28ركب المهندس سمير
عفة مع ابنته وابن شقيقه ومجموعة من أبناء
مدينة الحسكة ،أحد قوارب الموت من السواحل
التركية قاصدين اليونان .وعلى مقربة ما
يعادل  300متر فقط من إحدى الجزر اليونانية،
بدأ الطقس يتغيّر والموج يرتفع ،وبدأت المياه
تجتاح متن ال��ق��ارب ،فأخذ ك� ّل شخص يلوذ
بحياته قافزا ً من المركب.
ح ّتى اليوم ،ما زال مصير المهندس سمير
عفة وابنته ماري آ ّنا مجهوالً ،على أمل أن يكونا
بخير ،على اعتبار أنّ الجزيرة التي غرق المركب
قبالتها ُتع ّد جزيرة عسكرية ،وهناك أمل كبير
في أن تكون الطفلة ووالدها ينتظران فرصة ما
ليعودا إلى أحبتهما في أسرع وقت ممكن.
ولع ّل هذا التقرير المقتضب ،يكون دعو ًة
اإلنساني ،لكي يتعاونوا مع هذه
الحس
لذوي
ّ
ّ
الحالة اإلنسانية ،ولو بمعلومة .أما الرسالة
توجهوا إلى
إلى ذوي المهندس عفة وابنته ،أن ّ
المنظمات اإلنسانية ،علّها تساهم في الوصول
إلى خبر مريح ونتيجة سعيدة.

م�صر �أمام حرب ( ...تتمة �ص)1
الخالف حول كيفية التعامل مع بند قانون االنتخابات
النيابية في جدول أعمال الجلسة التشريعية المعطلة،
والتي تتهدّد بتعطيل الكثير ماليا ً إنْ لم تنعقد قريباً،
بينما تضعف قوة االستناد إلى الحوار بش ّقيْه النيابي
بين األق��ط��اب أو الثنائي الحزبي بين تيار المستقبل
وحزب الله ،بعدما فشل ك ّل من الحوارين في دفع أزمة
النفايات على طريق الح ّل خطوة واحدة .وجاءت الهموم
المضافة مع المؤشرات التي تط ّل برأسها من عرسال
أمنيا ً بعدما تبيّن أنّ التفجير الذي استهدف علماء «جبهة
النصرة» قد يكون بداية جولة تصعيد تترجمها عمليات
االستهداف التي طاولت الجيش والقوى األمنية ،ليكون
الخطاب الفلسطيني ال��ذي أط�� ّل به األمين العام لحزب
الله دع��وة لنصرة فلسطين مفتوحا ً على ال��س��ؤال عن
هدر دم��اء الشعوب في األعمال االنتحارية التي كانت
زلزلت «إسرائيل» ،لو كانت وجهتُها فلسطين.
لبنان القلق سياسيا ً وأمنيا ً والمحتضن مقاومته
والقوي بها في آن ،يبدو قادرا ً على الدفاع عن سيادته
ّ
اإلعالمية واالحتكام إلى قوانينه في التعامل مع الضغط
السعودي إلقفال قناة «الميادين» ،بحيث أدّت االتصاالت
ال��ت��ي ج��رت ب��ص��دد كيفية التعامل م��ع ه��ذا الطلب من
شركة «عربسات» إلى الحكومة اللبنانية لمنع القناة من
االنطالق من لبنان نحو الفضاء الخارجي ،إلى تثبيت
مبدأ أنّ القوانين اللبنانية هي المرجع وليست الرغبات
السعودية أو سواها ،وأنّ الحكومة ستطلب إطالعها
على المآخذ المحدّدة على القناة لتقييمها ،وفقا ً للمعايير
القانونية المطبّقة على اإلعالم في لبنان ،وبناء على ذلك
يتق ّرر مبدأ وج��ود مخالفة ،وفي حال وجودها ،تحدّد
ماهية العقوبة التي تستوجبها ،بينما أك��د خبراء في
قوانين اإلعالم أنّ انطباق أداء «الميادين» على القوانين
اللبنانية يتف ّوق على أداء العديد من القنوات اللبنانية.

عرسال إلى الواجهة

طغى التصعيد األمني المفاجئ في عرسال على ما عداه
من أزمات سياسية واقتصادية داخلية ليُعيد مدينة عرسال
إلى الواجهة من جديد ،ال سيما وجود الجماعات المسلحة
اإلرهابية التي تتحرك بين الجرود والبلدة ما يطرح تساؤالت
عديدة عما إذا كان هناك مخطط إلشعال جبهة عرسال بعد
الهدوء الحذر ال��ذي سادها في اآلون��ة األخ��ي��رة ،وم��ا الهدف
من استهداف الجيش اللبناني؛ فبعد أقل من  24ساعة على
التفجير الذي استهدف مكتب ما يُس ّمى «الهيئة الشرعية»
لتج ّمع «علماء القلمون» ،تع ّرضت دوري��ة تابعة للجيش
اللبناني ،بحسب بيان قيادة الجيش ،أثناء مواكبتها دورية
لقوى األمن الداخلي في حي السبيل  -عرسال ،النفجار بعبوة
ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق ،ما أدّى إلى تضرر
ناقلة جند وإصابة خمسة عسكريين كانوا داخلها بجروح غير
خطرة.
وعلى األثر فرض الجيش طوقا ً أمنيا ً حول المكان .وعملت
سيارات اإلسعاف على نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة،
ون ّفذت وح��دات الجيش عمليات ده��م لمخيمات النازحين
السوريين بالقرب من مكان التفجير .كما قصف الجيش مواقع
للمسلحين في جرود عرسال براجمات الصواريخ.

عملية تذكيرية محدودة

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» إن استهداف الجيش
يأتي إلحاقا ً باستهداف «الهيئة الشرعية» لجبهة «النصرة»
للتغطية على الصراع الدائر بين «النصرة» و«داعش» من
جهة ،ون��وع من العمليات اإلرهابية التذكيرية من جهة
ثانية ،للتأكيد بأن الجيش ال يزال هدفا ً لـ«داعش» ،بخاصة
أن الجيش يقصف مواقع اإلرهابيين ويضيّق الخناق عليهم.
ولفتت المصادر إلى أن «العملية محدودة ،واستبعدت أن
يشنّ اإلرهابيون عمليات هجومية شاملة ضد الجيش».

اتجاه للتوتير الشامل

في المقابل ،أشار مصدر عسكري لـ«البناء» إلى «اتجاه
لتوتير الوضع األمني على مستوى أوسع وأشمل من الحدود
الشرقية ،واعتبر أن األم��ر أكبر من الصراع بين «داع��ش»
و«النصرة» ،بل له عالقة بالتطورات العسكرية المستجدة في
سورية ،وحذر المصدر من توتير الوضع بأساليب متعددة
كعمليات انتحارية ضد الجيش وتفجيرات لتج ّمعات مدنية
واغتياالت لشخصيات لبنانية إضافة إلى تحريك الشارع
من قبل بعض القوى الخارجية».
كما ح� ّذر المصدر من أن ضمانة ال��دول الكبرى بتحييد
لبنان عن مسألة الصراع في سورية قد انتهت« ،ألنه وبعد
الدخول الروسي العسكري إلى سورية أصبح وضع أميركا
وحلفائها حَ ِرج ،لذلك هناك محاوالت للضغط على الجيش
ليتخذ طرفا ً ضد المقاومة وما المساعدات الخارجية للجيش
والتهديد برواتب العسكريين إال وسائل للضغط عليه،
وعندما لم تنجح لجأوا إلى استهدافه المباشر».

سببه خالف على
اقتسام «الحصص»

وتحدثت معلومات لـ«البناء» عن أن تفجير «الهيئة
الشرعية» لـ«النصرة» سببه خالف على تقاسم مبلغ من
المال أرسلته قطر إلى المجموعات اإلرهابية الموجودة في
القلمون لتنفيذ عمليات إرهابية تطال الداخل اللبناني».

وساطات على خط
عين التينة ــ الرابية

لم يطرأ أي جديد على موقف «التيار الوطني الحر»
و«ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ،ال��راف��ض ال��م��ش��ارك��ة بالجلسة
التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري
إال بعد إدراج قانون االنتخاب على ج��دول األعمال ،إال أن
محاوالت الوصول إلى مخرج لم تنته ،بل تجري وساطات
وحوارا ً على خط عين التينة  -الرابية للوصول إلى صيغة
ما تقنع المقاطعين بحضور الجلسات.
وف��ي اإلط���ار ،قالت مصادر «تكتل التغيير واإلص�لاح»
لـ«البناء» أن وساطات واتصاالت تجري بين الرابية وعين
التينة حول الجلسة التشريعية للوصول إلى مخرج لتوسيع
جدول األعمال ليشمل قانون االنتخاب ،لكنها نفت التوصل
لصيغة نهائية ،وأكدت المصادر مقاطعة نواب «التكتل» إذا
لم يتم وضع قانون االنتخاب على جدول األعمال».
ولفتت المصادر إلى أنه «ال يمكن تهميش قوى أساسية
والذهاب إلى جلسة تشريعية من دونها ،ألن الميثاقية هي
بحجم القوة السياسية التي تمثل المسيحيين والتي تعبر
عن الشراكة الوطنية في البلد» ،وح��ذرت المصادر بأن
«المقاطعة ستكون ال��رد األول على عقد جلسة بال قانون
االنتخاب وتليها مجموعة من المواقف السياسية».

وأعربت المصادر عن تشاؤمها حيال الوصول إلى ح ٍل
على الصعيدين التشريعي والحكومي ،ورجحت أن تذهب
األم��ور إلى خواتيم سلبية وليس إيجابية وباتجاه مزيد
من االنقسام وليس التوافق ،واعتبرت أن «البلد بحاجة إلى
خطوة إنقاذية سريعة تبدأ بقانون انتخاب جديد على قاعدة
النسبية».

و«المصارف» ّ
تدق ناقوس الخطر

ول��ف��ت أم���س ،دخ���ول جمعية ال��م��ص��ارف ع��ل��ى الخط
التشريعي من خالل إعالنها القيام بجولة على المك ّونات
المقاطعة للجلسة التشريعية ،بعد أن دقت ناقوس الخطر
على الوضع المالي والمصرفي.
وك��ان رئيس جمعية المصارف ج��وزف طربيه قد أطلع
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
المتوجبة
أمس ،على «بعض االستحقاقات المالية الدولية
َّ
على لبنان ،والتي تتناول بصورة خاصة إصدار تشريعات
جوهرية مطلوبة من المجتمع الدولي».
كما وأجرى الرئيس سعد الحريري اتصاال ً بالراعي ،تم
خالله التطرق إلى األوضاع السياسية في البالد وانعكاس
الفراغ الرئاسي على الوضع السياسي واألمني واالقتصادي
على لبنان.

نصرالله يح ّذر
من مشاريع الفتن

في غضون ذلك تناول األمين العام لحزب الله السيد حسن
َّ
تحضر
نصرالله مشاريع الفتن الطائفية والمذهبية التي
للمنطقة في كلمته خالل فعاليات الملتقى العلمائي الدولي
لدعم فلسطين ،ودع��ا إلى «وض��ع إط��ار تأسيسي وإش��راك
فصائل المقاومة والنخب والباحثين من أجل وضع األسباب
ووضع خطط وتوزيع المسؤوليات والوصول إلى حلول من
خالل بذل جهود للح ّد من الخسائر».
وأض��اف السيد نصرالله« :هناك َم��ن يعطي للمعركة
بعدا ً طائفيا ً وك��أن المسلمين هم مَن يمثلون الخطر على
المسيحيين ،وذلك من أجل أن يلجأ البعض إلى «إسرائيل»
طالبا ً الحماية من الخطر التكفيري الذي لم يترك أحدا ً من
ش ّره .وهذا غير صحيح».
وح ّذر من أن «الخطير في ما يجري هو العمل على إيجاد
حالة عداء واسعة لدى عدد من الشعوب العربية واإلسالمية
تجاه الشعب الفلسطيني وتحويله إلى عدو» .وأكد السيد
نصر الله أن��ه «ل��و أتينا بكل المجاهدين ال��ذي��ن أرسلوا
للقتال في سوريـة وأفغانستـان وغيرهمـا لكانـت أزيلـت
إسرائيـل».

«الميادين» لن تختفي

إلى ذلك ،أكد رئيس مجلس إدارة قناة «الميادين» غسان
بن جدو «أن قناة الميادين لن تختفي ،فلدينا إمكانات تقنية
تسمح لنا بالبث على مدار الـ»عرب سات»».
وشدّد بن جدو خالل مؤتمر صحافي إلدارة القناة حول
قرار «عرب سات» وقف بثها والطلب إلى السلطات اللبنانية
وقف البث من لبنان ،على أن القناة لن تغيّر من سياستها
التحريرية وال من طريقة تعاطيها الهادئة والمتوازنة ،فـ»هي
ال تجد حرجً ا في انحيازها للمقاومة اللبنانية والفلسطينية»،
قائالً« :لتذهب الميادين إلى الجحيم إذا كانت ستتخلى عن
المقاومة».
ّ
تسخر شركة عالقات عامة للتشهير
وكشف «أن جهة عربية
بـ«الميادين» في أوروبا واتهامها بمعاداة السامية».

الأميركيون والرو�س ( ...تتمة �ص)1
ثالثتها ،أنّ ه��ذا التنسيق ال��ج��وي بين
الطرفين ح��دث بعد مؤتمر فيينا األخ��ي��ر ،ما
يشير إلى أنّ تفاهما ً استراتيجيا ً ت ّم بينهما
على الصعيد السياسي أيضاً ،جوهره أولوية
دحر «داعش» على أيّ مهمة أخرى ،بما في ذلك
مسألة «مصير» الرئيس السوري.
من الطبيعي والمنطقي بعد إنجاز التنسيق
بين الطرفين في الج ّو أن يتساءل المعنيون
بالحرب الدائرة في سورية والعراق وعليهما:
متى يبدأ التنسيق بين الطرفين على األرض؟
األميركيون غير معنيين في الوقت الحاضر
بالتنسيق الميداني مع ال��روس .السبب؟ ألنّ
ميزان القوى ،بعد الحضور الروسي الكثيف
في سورية ،بات يميل لمصلحة الرئيس بشار
األس��د ،كما قال رئيس هيئة أرك��ان الجيوش
األميركية الجنرال جوزف دنفورد؛ لذا ما تسعى
إليه واشنطن حاليا ً هو محاولة إيجاد توازن
على األرض بين التنظيمات السورية المؤيدة
للمعارضة «المعتدلة» والجيش السوري بغية
تعزيز المركز السياسي للمعارضة السورية
في المفاوضات المنوي إجراؤها في المستقبل
مع ممثلي الحكومة السورية.
مساعي واشنطن في هذا المجال تبدو فاشلة.
الجنرال دنفورد نفسه أكد أمام لجنة القوات
المسلحة في الكونغرس أنّ البرنامج األميركي

البالغة كلفته  500مليون دوالر قد جرى وقفه،
لكونه لم يثمر سوى تدريب خمسة سوريين
فقط أبدوا استعدادا ً لمقاتلة «داعش».
م��راس��ل «ن��ي��وي��ورك تايمز» الميداني في
شمال شرق سورية عين عيسى والباحث في
مركز البحوث «نيو أميركان فاونديشن» باراك
بارفي أكدا للصحيفة ( )2015/11/3أنّ ما
يُس ّمى قوات المعارضة السورية في أطراف
محافظة الحسكة وأط���راف محافظة الرقة،
حيث السيطرة لـ ِ»داعش» ضعيفة للغاية وأنها
تحتمي ب��وح��دات «حماية الشعب الكردي»
الناشطة في الحسكة وتعتمد عليها في أيّ جهد
قتالي لمواجهة «داع��ش» .كما أكد اإلعالميان
األميركيان أنّ كمية األسلحة الضخمة ( 50طناً)
التي أسقطها سالح الجو األميركي لمصلحة
المعارضة السورية في المنطقة الخارجة
عن سيطرة الجيش السوري لم تستطع قوات
المعارضة ،لنقص في فعاليتها اللوجستية،
االستحواذ عليها فكان أن صادرتها «وحدات
الحماية الكردية» وبدأت في استعمالها.
ال يبدو أنّ واشنطن ستنجح ف��ي تنظيم
وح���دات س��وري��ة مسلحة تابعة للمعارضة
«ال��م��ع��ت��دل��ة» ك��ي تتم ّكن ه���ذه األخ��ي��رة من
تحسين م��رك��زه��ا ال��ت��ف��اوض��ي إزاء حكومة
دمشق .فاإلعالميان األميركيان يقوالن ،سندا ً

لمعلومات ز ّودهما بها المدعو أبو حمزة قائد
«لواء ثوريّي الرقة» المناهض لـ ِ»داعش» ،إنّ
مجموع قوات االئتالف السوري المعارض في
شمال شرق البالد ال يتجاوز عديده الـ 5000
مقاتل ،وأنّ معظمهم ملتزم الدفاع عن منطقته
وبيوت عياله وعشيرته وليس مستعدا ً لمقاتلة
«داعش».
يبدو أنّ المسؤولين ال��روس الحظوا تع ّثر
جهود واشنطن في سورية ،فق ّرروا عدم انتظار
مساعيها الهادفة لدعم المعارضة «المعتدلة»
عسكريا ً وبالتالي سياسياً ،فأعلنوا عن دعو ٍة
وج��ه��وه��ا لج ْمع ممثلي الحكومة السورية
ّ
ومجموعة من ممثلي المعارضة في موسكو
بغية إج��راء مباحثات ،في ضوء التوصيات
ال��ت��ي ان��ت��ه��ى إل��ي��ه��ا م��ؤت��م��ر فيينا األخ��ي��ر.
الشخصيات المدع ّوة ،وأبرزها خالد خوجا
وحسن عبد العظيم وهيثم مناع وقدري جميل،
لم تؤكد ولم تنف تبلّغها الدعوة .غير أنّ كالًّ
من الحكومة السورية ونائب رئيس االئتالف
السوري المعارض جورج صبرا نفيا إبالغهما
الدعوة إياها.
األم��ر ال�لاف��ت ه��و م��ا ص�� ّرح ب��ه نائب وزي��ر
الخارجية السوري فيصل المقداد بعد لقائه
مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين امير
عبد اللهيان في ط��ه��ران« :نحن نتحدث عن

ح���وار وط��ن��ي ف��ي س��وري��ة وح��ك��وم��ة وطنية
موسعة وعملية دستورية ،وال نتحدث نهائيا ً
ع ّما يُس ّمى فترة انتقالية ...هذه الفكرة موجودة
في أذهان مَن ال يعيشون على أرض الواقع».
تصريح المقداد يوحي ب��أنّ المسؤولين
في دمشق وطهران ،وربما في موسكو أيضاً،
يعتقدون أنّ مؤتمر فيينا ح � ّل نهائيا ً مح ّل
مؤتمر جنيف ،-1وانّ مسألة الفترة االنتقالية
قد ُطويت .فهل تشارك الشخصيات السورية
المدع ّوة إلى اجتماع موسكو المقداد رأيه؟
واشنطن سارعت إلى وصف دعوة موسكو
للحكومة السورية والشخصيات المعارضة
إل��ى االجتماع في العاصمة الروسية بأنها
َ
منتظر من
«سابقة ألوان��ه��ا» .ه��ذا الموقف
األميركيين ألنّ مساعيهم لتحقيق ح ٍّد أدنى من
التوازن على األرض بين الطرفين المتحاربين
ما زالت تتعثر .لكن الالفت أيضا ً أنّ واشنطن
ل��م تب ِد أيّ تحفظ ج��وه��ري على مبدأ قيام
موسكو بتوجيه الدعوة تلك ما يوحي بأنها
موافقة ضمنا ً عليها ،وأنّ مؤتمر فيينا أصبح
ال��م��رج��ع��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��ت��ف��اوض بشأن
توصياته بين األط��راف المتصارعة ،وليس
مؤتمر جنيف .1 -

د .عصام نعمان

استقبل محافظ الشمال القاضي
رم���زي ن��ه��را ف��ي مكتبه ف��ي س��راي
طرابلس أمس ،لجنة عميد األسرى
في السجون «اإلسرائيلية» يحيى
سكاف ،التي وجهت إليه دعوة إلى
المشاركة ف��ي حفل إزاح���ة الستار
عن النصب التذكاري لألسير سكاف
ال��ذي سيُقام يوم الخميس المقبل،

عند مدخل مدينة المنية ــ مقابل ثكنة
عرمان.
وأثنى نهرا على خطوة اللجنة،
مبديا ً «كل التعاطف والتجاوب مع
الموضوع» ،كما أعلن أنه «سيكلف
الجهات المختصة القيام بما يلزم
من إج��راءات وترتيبات تتناسب مع
االحتفال وتكريما ً لعميد األس��رى

اللبنانيين يحيى سكاف».
ب��دوره ،شكر جمال سكاف شقيق
األسير ،للمحافظ نهرا دعمه وموقفه،
مؤكدا ً أن «قضية األسير تعني كل
أب��ن��اء ال��وط��ن ب�لا استثناء ،وعلى
الجميع تبنيها بهدف الضغط بقوة
على العدو اإلسرائيلي من أجل اإلفراج
عنه ،وعودته إلى وطنه وعائلته».

لي�ست «الميادين» ( ...تتمة �ص)1
«ال���ج���زي���رة» و«ال���ع���رب���ي���ة» ،ك��ان��ت ح��ت��ى تاريخ
سقوطها مشمولة بالمبدأ الذي تدّعي «عربسات»
أنه سبب العدوان على «الميادين» ،فكيف يستقيم
صيف وشتاء على سطح واحد؟ والسؤال الثاني:
ل��و سلّمنا بالحجة «ال��ع��رب��س��ات��ي��ة» ،ومسؤولية
«الميادين» عن ك�لام ضيوفها ،وليس فقط عما
يقوله مذيعوها ،فكيف يستقيم أن تكون الدولة
ال��ع��رب��ي��ة األك��ب��ر ،وه���ي م��ص��ر ،ع��رض��ة للتناول
ال��ي��وم��ي ع��ل��ى ق��ن��اة «ال��ج��زي��رة» بمستوى تأبى
«الميادين» التعامل بمثله مع السعودية أو قطر أو
أي حكم عربي آخر ،وتلتزم في ذروة التصعيد
ّ
قول الرأي والرأي اآلخر منسو َبيْن ألصحابهما،
بعدما ب��اع أصحاب الشعار شعارهم وصاروا
جماعة الرأي والرأي المعادي.
 لو كانت القضية كما تدّعي «عربسات» لكانكافيا ًما قاله رئيس القناة اإلعالمي غسان بن جدّو،
عن دعوة إدارة «عربسات» إلى جلسة نقاش حول
التهمة واالستعداد للتفاوض على حلول من وحي
ينص عليها العقد الموقع
الحقوق والواجبات التي ّ
بين «الميادين» والشركة ،لتتصل الشركة وتدعو
القناة وطاقمها اإلداري والقانوني والتحريري
لمثل هذه المفاوضات ،ومنطق األم��ور يقول إنّ
تلك فرصة ستلبّيها «الميادين» ولن تف ّرط بها،
ال بل إنّ ح��رص «الميادين» على مواصلة البث
عبر «عربسات» سيدفعها إلى التصرف بمرونة
السعي للتوصل إلى تفاهم وتسوية ولو بتقديم
��س ال��ث��واب��ت ،ولكن
بعض ال��ت��ن��ازالت ال��ت��ي ال ت��م ّ
ال��ت��ي ُت��ش��ع��ر ص��اح��ب االع���ت���راض ب��ال��م��زي��د من
الحرص على بقاء القناة منزّهة عن لغة الشتيمة
التي ترفض االنحدار إليها .وربما وفقا ً لمنطق
لعبة الترويض واالحتواء ُيفترض بالقيّمين على
منظومة اإلع�لام المم ّول خليجيا ً الذين ابتكروا
أش���ك���االً ل��ل��ت��ع��اون م���ع ق���ن���وات وص��ح��ف ليست
لهم وال تعتمد سياساتهم ،لكنها تقوم بتخديم
بعض من توجهاتهم في اللحظات الحاسمة ،أن
ٍ
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إلى «الميادين» لدعوتها إلى التفاوض ،وتحميلها
مسؤولية إفشاله عندما ترفض عروضهم لتبرير
وضع قرارهم موضع التنفيذ .فـ»الميادين» أه ّم
وأوسع انتشاراً ،وعقول القيّمين والعاملين فيها
أش�� ّد إغ���راء للمحاولة م��ن القنوات التي ينفقون
عليها كثيرا ً من أموالهم.
 ال��واض��ح هنا أنّ «الميادين» تعا َمل كعد ّو الكهدف ،وأنّ رأس «الميادين» هو المطلوب ،وليس
مجرد الترويض والتطويع ،وذلك لسبب تتميّز فيه

«الميادين» عن سواها من الذين أُدرجوا على لوائح
التعامل بالقطعة .فـ»الميادين» قناة عربية وليست
لبنانية أو مصرية أو تونسية أو س��وري��ة ،كي
ُيطلب منها دفتر شروط جزئي في ساحة تأثيرها
ومواضيع الرسائل السياسية التي يستدعيها،
إنها م��ن صنف «ال��ج��زي��رة» و«ال��ع��رب��ي��ة» ذات��ه في
االس��ت��ه��داف المهني للشارع العربي كله .وفي
زم��ن جفاف ع��روق القناتين ،بعد سقوط الدور
الوظيفي واستهالك العمر االفتراضي ،فمع نهاية
«الربيع العربي» انتهت القناتان وسقطتا إلى غير
رجعة ،وصارتا أقرب إلى قنوات الحزبية الضيّقة
والتحريضية ،بل قنوات الحرب التي ال مكان فيها
للح ّد األدنى من الحرفية اإلعالمية حتى في نقل
التفاصيل الخبرية ،ومواكبة الملفات الساخنة،
طبيعي أن تصعد «ال��م��ي��ادي��ن» لتحت ّل ك�� ّل شبر
من ال��رأي العام يسقط من تحت فيء «الجزيرة»
و«ال��ع��رب��ي��ة» ،وأن يتح ّول معها قسط م��ن المال
الهائل الموظف في القناتين إلى هدر بال جدوى،
إال إذا أُسكتت «الميادين».
 م��ن��ح��ت ف��ل��س��ط��ي��ن ،خ�ل�ال س���ن���وات قليلة،«الميادين» الفرصة لتقديم هويتها بطريقة أتاحت
للمواطن العربي رؤية تميّزها ،من بوابة فلسطين
التي ل��م تعد قضية أول��ى ف��ي سياسات العرب،
في زمن ُيمنع على قناتي «الجزيرة» و«العربية»
اس��ت��خ��دام فلسطين ب��اب��ا ً ل��رش��وة ال����رأي العام
العربي .فهذا ال��زم��ن ق��د ولّ��ى وح�� ّل مكانه زمن
تغيّر مفهوم األم��ن القومي العربي لجعل إيران
العدو وتقديم «إسرائيل» صديقا ً وحليفا ً يتشارك
مع الحرب العداء ذات��ه إلي��ران ،وم��ن يهون عليه
أن ي��دع��و فلسطين ال��ج��ري��ح��ة والمغتصبة كي
تسكت ،لن يصعب عليه أن يقولها لـ«الميادين»،
الميسر الذي توافقت
والمفارقة أنّ دفتر الشروط
ّ
عليه منظومة اإلعالم النفطي مع قنوات وصحف
لبنانية محسوبة ف��ي خ��ط ُي��ف��ت�� َرض أن���ه يشبه
كثيرا ً بعض ما عند «الميادين» ،لن ُيع َرض على
«الميادين» .ومع ثقتنا بأصالة خيارات «الميادين»
ومناعتها الكافية لترفض عروض البيع والشراء
بالجملة والمف ّرق على السواء ،إال أنها لو قبلت
فليس لها مكان ،ألنها تضع الملح على الجرح
والملح هو
الرسمي العربي .والجرح هو فلسطين
ُ
المقاومة .وقد نجحت «الميادين» كقناة عربية أن
تكون قناة فلسطين والمقاومة ،لذلك قلنا ونعيد،
إنّ «الميادين» ليست موضع تضامن ،بل رمزية
القضية.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن ()4
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :المطلوبة لزوم واجهة مبنى قيادة
شرطة بيروت في ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/12/8
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/11/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2082
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :المطلوبة لزوم مطعم ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/12/10وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/11/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2082
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :إستحداث خيمة من القرميد لزوم
سطح مخفر ينطا
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة

الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/12/10
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/11/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2082

دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والحصول عليه في المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية -مصلحة الديوان-
كورنيش النهر.
بيروت في  4تشرين الثاني 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
2078

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة عامة ل��زوم سجن زحلة
للرجال.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/12/15وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/11/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2082

وزارة العدل
اعالن تلزيم
تقديم قرطاسية ول��وازم مكتبية لزوم
وزارة العدل -المديرية العامة والمحاكم.
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه التاسع من شهر كانون األول ،2015
ت��ج��ري إدارة المناقصات -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة العدل،
مناقصة تلزيم تقديم قرطاسية ول��وازم
مكتبية لزوم المديرية العامة والمحاكم.
التأمين المؤقت :ثالثة ماليين ليرة
لبنانية للمديرية العامة وثالثة ماليين
ليرة لبنانية للمحاكم.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة العدل .يجب ان
تصل العروض إلى إدارة المناقصات ،قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
2074

المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء وصلة خط
توتر متوسط بين بلدتي بجدرفل وعبداللي-
قضاء البترون .تجري عملية التلزيم في
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
ف��ي  .2015/12/11فعلى المتعهدين
المصنفين في الدرجة الثالثة لتنفيذ صفقات
األشغال الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض -وف��ق نصوص

تجري المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مرجعيون الحكومي مناقصات عمومية
لشراء كل من الحاجيات التالية :ل��وازم
ومواد غسيل الكلى ،اللوازم الطبية ،لوازم
وم��واد تمييل القلب والشرايين ،األمصال
لزوم المستشفى وذلك في مبنى المؤسسة
ابتداء من الساعة  12:00ظ من يوم االثنين
الواقع في  ،2015/11/23على الراغبين
باإلشتراك الحضور إلى مبنى المؤسسة
إلستالم دفتر الشروط من أمانة سر اإلدارة
ضمن الدوام الرسمي على أن تقدم العروض
في مهلة أقصاها الساعة  12:00ظ من يوم
السبت الواقع في .2015/11/21
رئيس مجلس اإلدارة
المدير
الدكتور مؤنس كالكش

