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حمليات � /إعالنات

أي تهاون في تصنيف
للمصادر نفسها أنّ ّ
ال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ي �ع �ن��ي ف �ت��ح ال �ب��اب
م ��رة أخ� ��رى ل �ت �ك��رار م��ا ج ��رى م��ن تس ّرب
اإلرهابيين بين «داع��ش» و«النصرة» ،وبين
«ال�ن�ص��رة» وس��ائ��ر الفصائل ليتح ّول اسم
«أحرار الشام» و«جيش اإلسالم» إلى يافطة
لتغطية جماعات «النصرة» و«داعش».
وف��ي ال��وق��ت المتبقي إلن �ق��اذ فيينا يبدو
ال� �ت� �ج ��اذب ع��ل��ى أش�� � �دّه م���ن دون وج���ود
م��ؤش��رات على إمكانية خ��روج اللقاء بغير
تأكيد جديد على البيان السابق ومواصلة
ال �ب �ح��ث ف ��ي ش� ��روط ال �م��رح �ل��ة االنتقالية
م��ن ج�ه��ة ،وتصنيف ال�م�ع��ارض��ة المدع ّوة
للمشاركة في الح ّل السياسي وتمييزها عن
التنظيمات اإلرهابية كمواضيع للقاء الثالث،
بينما سيكون للميدان العسكري فرصته في
رسم وقائع تفرض نفسها على التفاوض،
ف��ي ظ � ّل ت�س��ارع تساقط م��واق��ع الجماعات
اإلره��اب �ي��ة المسلحة ،ال�ت��ي ت��واج��ه هجوما ً
متعدّد االتجاهات ،من أرياف حلب الشرقية
وال �ج �ن��وب �ي��ة وال �ج �ن��وب �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ،حيث
«داع��ش» و«النصرة» و«أح��رار الشام» ،إلى
تدمر حيث «داعش» على رأس حربة التمدّد
نحو الرقة من جهة وحمص من جهة أخرى،
وجبال القلمون من جهة ثالثة ،وصوالً إلى
دوم��ا وحرستا وج��وب��ر ف��ي غوطة دمشق،
حيث «جيش اإلسالم» ،وسيكون للتطورات
ال �ع �س �ك��ري��ة دوره� � ��ا ف ��ي دف� ��ع م �ه �م��ة دي
ميستورا ولقاء فيينا بتسارع يفرض إيقاعه
بالضرورة ،كما توقعت المصادر.
ج��اءت ح��وادث باريس الدموية ليل أمس
ف��ي ق�ل��ب ه ��ذا ال �م �ن��اخ ،ك�م��ا ت ��رى المصادر
نفسها ،درس �ا ً لك ّل ال��دول التي تتهاون في
ملف اإلره��اب ،حيث النار التي يلعبون بها
ت �ح��رق ب�ل�اده��م وش �ع��وب �ه��م ،ك �م��ا ه��و حال
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ووزير
خارجيته ل��وران فابيوس اللذين يتز ّعمان
جبهة التسويق السياسي لتبييض صفحة
التنظيمات اإلرهابية وتقديمها كقوى يمكن
إعادة تدويرها واستخدامها ،وكانت باريس
ال ت���زال ح�ت��ى منتصف ال�ل�ي��ل ت�ح��ت وط��أة
الذهول الذي خلفته العمليات الليلية المتف ّرقة
التي استهدفتها ،وخصوصا ً ما شهده ملعب
ري��اض��ي ك��ان ال��رئ�ي��س الفرنسي يتابع فيه
مباراة فرنسية ـــ ألمانية في كرة القدم.
ملف اإلره��اب تحت تأثير م��ا يجري في
فيينا من مناقشات وخالفات ،وما شهدته
باريس ،سيحضر بقوة في «قمة العشرين»،
حيث ستكون للقاءات الثنائية الفرصة التي
يصعب تكرارها قريباً ،لصياغة تفاهمات
يصعب ب��دون�ه��ا رس��م خ��رائ��ط التسويات،
خصوصا ً ال�ل�ق��اءات التي ستجمع الرئيس
ال� ��روس� ��ي ف�ل�ادي� �م� �ي ��ر ب ��وت� �ي ��ن ب��ال��رئ �ي��س
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا وال��رئ�ي��س التركي
رجب أردوغان والملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز.
ف��ي «ق�م��ة ال�ع�ش��ري��ن» ال�ت��ي تستع ّد تركيا
الستضافتها في منتجع أنطاليا الساحلي،
تستع ّد تركيا للتقدّم بورقة عمل تعيد التقدّم
ف�ي�ه��ا م��ن األزم� ��ة ال �س��وري��ة ب�م�ق��ارب��ة تطال
فكرة المنطقة العازلة واالستعداد للمشاركة
األوسع في الحرب على «داعش» ،والمطالبة
ب �ح �س��م ال� �خ�ل�اف ع �ل��ى م�س�ت�ق�ب��ل الرئيس
السوري في المقابل ،بينما ما تريده تركيا
هو مقايضة التخلي عن هذه العناوين مقابل
الحصول على تفويض أوس��ع لحربها مع
األكراد وضمانات واضحة أميركية ــــ روسية
بعدم السماح بنشوء خصوصية كردية على
حدودها مع سورية تهدّد بتصاعد التحركات
الكردية في الداخل التركي.
لبنانياً ،مناخ الحزن والحداد يخيّم على
تشييع شهداء الضاحية ،مع إص��رار أهالي
ال�ش�ه��داء على م��واص�ل��ة مسيرة المواجهة
م��ع اإلره���اب وراء ق �ي��ادة ال�م�ق��اوم��ة ،بينما
التشريع المحكوم بتسوية ج � ّدي��ة ،يسير
على حافة الخالفات.

برج البراجنة
َن َف َ
ض غبار التفجيرين

ن��ف��ض ب���رج ال��ب��راج��ن��ة غ��ب��ار التفجيرين
االنتحاريين اللذين أوقعا حتى مساء أمس 46
شهيدا ً وأكثر من  239جريحا ً
ّ
وتكشف مع ساعات
الصباح حجم األضرار التي لحقت بمكان العملية

نار عين ال�سكة( ...تتمة �ص)1
اإلرهابية وتحديدا ً في سوق عين السكة ،الذي
المتفحمة
تح ّول ساحة تجمعت فيها السيارات
ّ
وشرفات المباني وواجهات المحال التجارية
المحطمة إضافة إلى الزجاج المتناثر.

 ..وش َّيع الشهداء

كما شيّع برج البراجنة عددا ً من شهدائه وسط
إط�لاق نار كثيف وأع�لام حزب الله وحركة أمل
والهتافات المؤيدة لهما ،ومن الشهداء :إبراهيم
عبدو ونبيل سليمان منصور وحسين حجيج
وسامر حوحو وعادل ترمس الذي منع االنتحاري
الثاني من دخ��ول حسينية «اإلم��ام الحسين»،
حيث كان يحتشد عشرات المصلين.

بوتين ع ّزى بري

وت��وال��ت ردود ال��ف��ع��ل ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة
المستنكرة للعمل اإلرهابي وفي السياق ،تلقى
رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري برقية من
الرئيس الروسي فالديمير بوتين استنكر فيها
التفجير ،وأك��د «استعداد روسيا للتعاون مع
السلطات اللبنانية بأوثق قدر ممكن في مكافحة
اإلره���اب ،بما في ذل��ك تنظيم داع��ش اإلرهابي،
وط��ل��ب بوتين م��ن ب��ري نقل كلمات التعاطف
والدعم إلى ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء
العاجل للمصابين».
كما تلقى ب��ري برقيات استنكار م��ن األمين
العام للجامعة العربية نبيل العربي ومن االتحاد
البرلماني العربي وات��ص��اال ً من رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس خالد مشعل معزيا ً
ومستنكرا ً الجريمة.

وفرنسا أعلنت استعدادها للتعاون

وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه «على
أتم االستعداد للبحث معه في سبل تدعيم التعاون
األمني بين فرنسا ولبنان» ،مؤكدا ً «وقوف بالده
إلى جانب السلطات اللبنانية والشعب اللبناني
في معركتهم ضد اإلرهاب».

صلة بين التفجي َر ْين
وانتحاري طرابلس!

وف��ي آخ��ر المعلومات ع��ن الجريمة ،حسم
المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود
بعد تفقده المكان طبيعة العملية التي ن ّفذت،
فأوضح «أنها كانت مزدوجة :المتفجرة األولى
كانت على دراجة نارية وزنتها  7كلغ والثانية
عبر حزام ناسف على «الخصر» زنتها  2كلغ»،
مشيرا ً إلى أنه «لم يثبت إلى اآلن أن االنتحاريين
كانوا ثالثة» .أما مف ّوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر فتحدّث عن «رابط
بين االنتحاري الذي ألقى الجيش القبض عليه
فجرا
امس في طرابلس ،واالنتحاريين اللذين ّ
نفسيهما في برج البراجنة» ،الفتا ً إلى «أن الجيش
أنقذ طرابلس من انفجار كان سيحصل فيها».

ّ
مخطط الفتنة

تحقيقات األجهزة األمنية األولية هذه ،وحجم
الشبكات اإلرهابية كما ً ون��وع�ا ً التي تم إلقاء
القبض عليها م��ؤخ��را ً ال سيما االن��ت��ح��اري في
طرابلس ،ي��ؤك��دان أن مخططا ً كبيرا ً ك��ان يُع ّد
للبنان ،من خالل تنفيذ عمليات انتحارية إرهابية
في مناطق لبنانية عدة متزامنة إلشعال فتنة في
ثالثة اتجاهات ،كما قالت مصادر لـ«البناء» ،األول
فتنة لبنانية  -لبنانية من خالل إظهار أن التفجير
الذي كان من المحتمَل حصوله في طرابلس هو
ر ّد على تفجي َري برج البراجنة ،وبالتالي تعميق
الفتنة المذهبية ،الثاني فتنة بين اللبنانيين
دس أسماء انتحاريين
والفلسطينيين من خالل ّ
فلسطينيين في وسائل اإلعالم تبيّن الحقا ً أنهما
قتال في سورية منذ عامين ،أما الثالث فهو فتنة
بين اللبنانيين والسوريين من خالل وضع اسم
سوري من بين االنتحاريين».

واجتماع أمني في السراي

على المستوى الرسمي ،ترأس رئيس الحكومة
تمام س�لام اجتماعا ً وزاري���ا ً  -أمنيا ً طارئا ً في
السراي بحث في األوضاع بعد التفجيرين واتخاذ
اإلج����راءات ال�لازم��ة للتصدّي لموجة اإلره��اب
المتجدّدة في لبنان .وأك��د الرئيس س�لام بعد
االجتماع أن «انحصار الموجة اإلرهابية حصل
بفضل وع��ي ويقظة وج��ه��ود الجيش وجميع
األجهزة األمنية التي أحبطت محاوالت عديدة
لضرب لبنان بطرق مختلفة وفي مناطق متعددة»،
بينما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «األمور
ستتسهّل بالمعنى السياسي بعد جريمة برج
البراجنة ،ولفت إلى أن الدليل سيظهر في الجلسة
التشريعية عصر اليوم (أمس)».

السعودية والحرب المفتوحة

وأش��ار عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب
الوليد سكرية لـ«البناء» إلى أننا «نعيش حربا ً
مفتوحة ما بين المقاومة واإلرهاب الذي يرى أن
كل مجتمع حاضن للمقاومة هو ع��د ّو ومجتمع
الضاحية هو حاضن للمقاومة ،فيحلل اإلرهاب
قتله إن ك��ان رج�لاً أو ام��رأة أو طفالً ،كما أرسل
سابقا ً السيارات المفخخة إلى الضاحية والبقاع

«اللقاء الإعالمي اللبناني» يت�ضامن مع «الميادين»
وغيرها» ،موضحا ً أن «المقاومة هي حليف للنظام
في س��وري��ة ،وبالتالي سيسعى ه��ذا اإلره��اب،
حيث يستطيع إلى الضغط عليها عبر ضرب هذا
المجتمع المقاوم».
واع��ت��ب��ر س��ك��ري��ة أن «ال��م��ش��ه��د السياسي
المتضامن الذي شهدناه ضد الجريمة ،لن يترجم
في الملفات السياسية العالقة ،رغ��م أن إق��رار
قانون استعادة الجنسية في المجلس النيابي من
دون أي اعتراض من الطرف المسلم ترك ارتياحا ً
مسيحياً ،لكن ذلك ال يعني أن األطراف السياسية
موحدة لمستقبل لبنان ،ال في
وصلت إلى رؤية
ّ
الملف ال��س��وري وال ف��ي عالقة لبنان بسورية
وإيران وال بموضوع المقاومة وسالحها».
وانتقد سكرية بعض الصحف السعودية التي
ادعت أن التفجير استهدف أحد معاقل حزب الله،
معتبرا ً أن «ه��ؤالء اإلرهابيين يأتمرون بأوامر
السعودية التي تشنّ حربا ً مفتوحة ضد محور
المقاومة على كل الجبهات».
ولم تستبعد مصادر أمنية لـ«البناء» تكرار
العمل اإلرهابي في برج البراجنة في الضاحية
الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى ،وأكدت أن كل
االحتماالت واردة في ه��ذه الحرب المفتوحة،
وكما حذرت المصادر من أن القضاء على «داعش»
في سورية سيؤدي إلى انتشار خالياه في دول
مختلفة من لبنان وصوال ً إلى أوروبا».

عملية بحصانة إقليمية ودولية

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «هذه
العملية اإلرهابية واضحة المعالم واألهداف وما
كان لها أن تت ّم لو لم تتوفر لها حصانة إقليمية
ودولية ،وال يمكن وضع هذا الحدث الكبير ببعده
الداعشي اإلرهابي فقط».
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر «أن م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة
والممانعة ي��خ��وض ح��رب �ا ً طويلة م��ع محور
اإلره��اب ومن الطبيعي أن يتم تبادل الضربات
بين المحورين ،لكن ضربة برج البراجنة أخذتها
ق��ي��ادة المقاومة ف��ي إط��ار الخصوصية وليس
كضربة فلتت من الرقابة األمنية».
وتساءلت المصادر هل «هذه الضربة مقدِّمة
ألخذ لبنان إلى مرحلة جديدة يخرج منها من
ح��ال��ة االس��ت��ق��رار المضبوط خ��ارج��ي�ا ً باتجاه
االنزالق إلى آتون المعركة الكبرى في المنطقة؟
أم أن هذه الحادثة محض معزولة ولن تؤدي
المس باالستقرار العام القائم وأن منظومة
إلى
ّ
الضبط األمنية المستمرة بحوار حزب الله  -تيار
المستقبل ال زالت قائمة؟».
وأك���دت المصادر أن «ال���دول المعنية بدعم
تتحسس بأن مشروعها
اإلرهاب في المنطقة بدأت
ّ
في سورية وال��ع��راق واليمن يتجه إل��ى الفشل
وبالتالي الهزيمة ول��و على المدى المتوسط،
لذلك تدفع إلى تفجير الوضع األمني في لبنان
كتعويض عن خسائرها ومحاولة إلرباك خلفية
المقاومة التي تشكل أحد العناصر الرئيسية في
الحرب على اإلرهاب في سورية».

جلسة تشريعية
بال قانون «البلديات»

نيابياً ،طغت العملية اإلره��اب��ي��ة ف��ي برج
البراجنة على أج��واء الجلسة التشريعية التي
استؤنفت مساء أمس في المجلس النيابي ،وأكد
الرئيس ب��ري في مستهل الجلسة «أن الشعب
اللبناني وقواه الحية مطا َلبين بإبراز قوة وحدته
الوطنية والتفاهم حول قواه العسكرية واألمنية،
وتنشيط إدارته الحكومية والعمل الحكومي إلى
جانب التشريع لتعبئة م��وارد الوطن» ،وأشار
إلى أن «لبنان يستدعي في هذه اللحظة الوطنية
السياسية خارطة طريق لحل يعتمد على قاعدة
االتفاق على كامل بنود الحوار الوطني ،الذي
دعونا إليه ب��دءا ً من انتخاب رئيس للجمهورية
للبالد».
ثم بوشر بجدول األعمال ،وأقر مشروع القانون
المتعلق بالتصريح عن نقل األموال عبر الحدود
م��ع التأكيد على السرية المصرفية ،وقانون
مكافحة تبييض األموال ومكافحة اإلرهاب الذي
صدِّق معدال ً بنا ًء على طلب نواب حزب الله ،رغم
عدم موافقته على شكل التعديل وكما أق ّر قانون
االعتمادات الضريبية ،أما قانون أموال البلديات
فلم يق ّر بعد أن أخ ّل تيار المستقبل باالتفاق الذي
حصل على السلة المتكاملة التي اتفق عليها
بين األطراف على أن يصدر بمرسوم من مجلس
الوزراء في جلسته المقبلة ،لكن بمرسوم مؤقت
وف��ق التعديالت التي وضعها وزي��ر الخارجية
جبران باسيل.
وشهدت الجلسة سجاال ً ح��ادا ً حول مشروع
ق��ان��ون ال��ب��ل��دي��ات ،حيث اش��ت��رط ن��واب التيار
الوطني الحر إقراره بقانون أي بشكل دائم وليس
مؤقتاً ،في المقابل أعلن نواب القوات اللبنانية
أنهم ل��م يتحدثوا م��ع تيار المستقبل ف��ي هذا
الموضوع ،فيما هدد النائب أحمد فتفت بتطيير
نصاب الجلسة إذا أق ّر هذا القانون ،ما يعني أن
كل الحديث عن األج��واء اإليجابية التي سادت
الجلسة والتوافق السياسي تغير في اللحظة
األخيرة ،وص ّرح نواب التيار الوطني الحر بعد
الجلسة أنه سيكون لهم حديث آخر الحقا ً ال سيما
بعد تهديد فتفت بتطيير نصاب الجلسة إذا أقر
القانون.
(التفاصيل ص)2 .

«الوطني للإعالم» :تدبير «عرب�سات» بولي�سي وتع�سفي
نظم «اللقاء اإلعالمي اللبناني»
لقاء تضامنيا ً مع قناة «الميادين»
في فندق «رام��ادا ب�لازا» ،حضرته
ش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة وروح��ي��ة
وحزبية وإعالمية وحقوقية.
بعد النشيد الوطني والوقوف
دقيقة صمت ع��ن أرواح شهداء
تفجيري برج البراجنة ،كانت كلمة
تقديم للزميل فراس زعيتر قال فيها:
«نحن هنا اليوم لمتابعة الطريق
واالنتصار لدماء من سقطوا».
وأكد على «هوية الميادين والتي
ليست وح��ده��ا ف��ي ال��س��اح��ة ألنّ
المعركة ليست على الميادين وإنما
على سياسة الميادين».
ثم تحدث رئيس اللقاء غسان
ج��واد ف��أش��اد بقناة «الميادين»،
م��ش��ي��را ً إل���ى «ال���ت���زام ال��م��ي��ادي��ن
بقيم مهنة اإلع�ل�ام» ،الفتا ً إل��ى أنّ
«مخططات اإلره��اب��ي��ي��ن ستفشل
أمام التزام الميادين» .وسأل« :هل
يريد إعالميو محور البترو دوالر
أن يصبح ل��ب��ن��ان ج����زءا ً م��ن ه��ذا
المحور»؟
وش����دّد ع��ل��ى «اح���ت���رام ال���رأي
المختلف» ،وق��ال« :المعركة هي
النتصار الحرية التي لوالها لما
بقي لبنان».
وأل��ق��ى ع��ل��ي ع��ب��دو ب���رو كلمة
النشطاء ف��دع��ا إل��ى «ال��م��زي��د من
اليقظة والوقوف صفا ً واحدا ً خلف
الجيش اللبناني والقوى األمنية»،
الفتا ً إلى أنّ «اإلعالم الحر هو صورة
المجتمع الديمقراطي» ،معتبرا ً
أنّ «قرار حجب الميادين على قمر
عربسات هو إرهاب إعالمي».
أم��ا اإلع�لام��ي ن��اف��ذ أب��و حسنة
فدان باسم قناة «فلسطين اليوم»،
تفجيري برج البراجنة ،مشيرا ً إلى
أنّ هذا «العمل اإلرهابي يستهدف
فلسطين مثلما يستهدف الضاحية
الجنوبية والمقاومة» ،رابطا ً بين
«الصهيونية والتكفيريين».
وألقى االعالمي ابراهيم المدهون
كلمة قناة «ال��ل��ؤل��ؤة» البحرانية
أع��ل��ن فيها «ال��ت��ض��ام��ن م��ع قناة
الميادين ال��رائ��دة وال��ح��رة والتي
عملت على نقل الحقائق وخاصة
في قضية فلسطين وفي البحرين
وغيرها من الدول العربية».
أم��ا أم��ي��ن الهيئة القيادية في
ح��رك��ة «ال��م��راب��ط��ون» مصطفى
حمدان ف��رأى أنّ «اإلج���راءات ضد
قناة الميادين إنما هي حرب ض ّد
ثقافة المقاومة» ،مؤكدا ً أنّ «منبر
الميادين هو لكل المقاومين وقضية
فلسطين».

ونقل مدير مركز «دال» لإلعالم
فيصل عبد الساتر ،بدوره ،تحيات
مدير قناة «الميادين» واعتذراه عن
عدم الحضور بسبب سفر طارىء،
منوها ً بـ«الوقفات التضامنية ألنّ
االعتداء على قناة الميادين إنما هو
قضيتنا».
وانتقد «اإلدارة المهيمنة على
عربسات والتي تحاول إسكات كل
األصوات اإلعالمية التي ال تتوافق
مع سياستهم» ،داعيا ً إلى «فضح
اإلع�لام النفطي وال سيما تعاطي
بعض ه��ذه ال��وس��ائ��ل م��ع جريمة
ب��رج البراجنة» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«ال��م��ي��ادي��ن ب��ات��ت تمثل نموذجا ً
متقدما ً في تصديه لهذا الفرع من
اإلعالم وللتكفيريين».
ورأى الكاتب السياسي جوزف
أبو فاضل ،من جهته ،أنّ «الميادين
ت��ت��ع��رض الع��ت��داء ك��م��ا تعرضت
س��وري��ة ق��ل��ب ال��ع��روب��ة النابض
للطرد من جامعة الدول العربية»،
معتبرا ً أنّ «االع��ت��داء على القناة
بالدرجة األول��ى هو بسبب حملها
قضية فلسطين بالدرجة األولى»،
منتقدا ً وسائل اإلعالم التي «تصف
الشهداء بالقتلى».
وح��ي��ا «ال��ض��اح��ي��ة والمقاومة
وإيران وك ّل هذا المحور».
وح��ي��ا اإلع�لام��ي ي��ون��س ع��وده
«ق��ن��اة ال��م��ي��ادي��ن لنيلها وس��ام
الحرية» ،معتبرا ً أنّ «الفكر الذي
م���ورس ض��ده��ا إن��م��ا ه��و تكفيري
يُمارس ض ّد الشعب العربي».
وأع�����رب اإلع�ل�ام���ي ال��م��ص��ري
ياسر ال��ش��اذل��ي ع��ن تضامنه مع
«ال��م��ي��ادي��ن» ال��ت��ي ه��ي «ق��اط��رة
اإلصالح في الوطن العربي».
وكانت كلمة وجدانية للمحامي
ابراهيم عواضة.
ثم تلت اإلعالمية ري��ان ش��رارة
توصيات المؤتمر كاآلتي:
«ندين ونستنكر التفجير اإلرهابي
اإلجرامي الذي أودى بحياة كوكبة
من الشهداء المدنيين في محلة برج
البراجنة ،ونطالب القضاء اللبناني
واألج��ه��زة األمنية ب��إج��راء تحقيق
سريع في الحادث والكشف علنا ً عن
العقل المدبر لهذا اإلجرام.
نؤكد تضامننا مع قناة الميادين
ف��ي م��ع��رك��ة ال��ح��ري��ات اإلع�لام��ي��ة
ال��ت��ي تخوضها ،ون��ؤك��د إدانتنا
لك ّل محاوالت اإلسكات والتعتيم
والحجب التي تتعرض لها.
ن��ط��ال��ب ال��ه��ي��ئ��ات وال��ن��ق��اب��ات
والمعنيين في هذا الشأن ،البحث
ع��ن ب��دائ��ل فنية وتقنية للخروج

مخزومي من باري�س:
دعم االعتدال �ضرورة �إقليمية
واصل رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي زيارته إلى العاصمة
الفرنسية باريس ،وأجرى سلسلة لقاءات شمل أبرزها وزير الدولة لشؤون
البرلمان جان م��اري لوغين ،ووزي��ر الدفاع السابق جيرارد لونغيت،
المستشار السابق للرئيس نيكوال ساركوزي وعضو حزب الجمهوريين
هنري غينو ،ورئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون األوروب��ي��ة ف��ي مجلس الشيوخ
السيناتور سيمون سيتور ،ورئيس حزب االتحاد من أجل حركة شعبية
جان فرانسوا كوب ،ونائب رئيس مجموعة االتصاالت الفرنسية «هافاس»
جاك سيغيال.
وركز في لقاءاته على «األوضاع اللبنانية وسط أزمات المنطقة ،وال سيما
في سوريا والتحديات األمنية الصعبة التي تواجه لبنان والتي كان آخرها
التفجير اإلرهابي الذي هز منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية
لبيروت وأوقع عشرات الشهداء والجرحى وأدمى قلوب اللبنانيين .كذلك
تطرق إلى التداعيات اإلقتصادية واالجتماعية والمعيشية في ظ ّل شلل
المؤسسات الراعية لشؤون الناس .ولمس في لقاءاته اهتماما ً فرنسيا
لمعرفة القطاعات التي تحتاج للدعم والتعاون ،وخصوصا ً بين القطاع
الخاص في البلدين وجمعيات المجتمع المدني».
وش�دّد على أهمية «المساعدة الفرنسية واألوروبية عموما ً في قطاع
التعليم والتأهيل المهني وفي مختلف المجاالت ،وال سيما المعلوماتية
واالتصاالت وسواها مما يتطلبه سوق العمل» ،داعياً ،في الوقت عينه ،إلى
أن «يشمل الدعم إنشاء مراكز تعليم وتأهيل مهني في أماكن تمركز النازحين
السوريين بما يساهم في عملية احتواء الشباب النازح وتحضيرهم
للمساهمة في عملية إعادة إعمار بلدهم».
ّ
وحض مخزومي على «ضرورة إنجاح االتصاالت الدولية  -اإلقليمية
وصوال ً إلى إيجاد ح ّل سياسي لألزمة السورية مع التأكيد على ّ
حق الشعب
السوري في تقرير مصير بالده والحكم فيها» ،الفتا ً إلى أنّ بذلك «تجد
مسألة النازحين السوريين طريقها إلى الح ّل سواء في لبنان ودول المنطقة
أم في أوروبا التي باتت تواجه أيضا ً أزمة مهاجرين صعبة».
وأكد مخزومي «أنّ دعم اتجاهات االعتدال في المنطقة ضرورة إقليمية
ودولية في مواجهة اإلرهاب».

اليد «الإ�سرائيلية» ( ...تتمة �ص)1
قائدة في اإلقليم ومن ورائها إي��ران ومن أمامها حزب الله ،وماذا
سيكون غير الحرب الكبرى التي تخشاها «إسرائيل» ،ولو بعد سنوات؟
 يلتقي أوب��ام��ا ب��رئ�ي��س ح�ك��وم��ة االح �ت�لال بنيامين نتنياهو،فيتصارحان بضعفهما ،ويخرجان باتفاق قيل إن��ه غير مسبوق،
يرتكز إلى الواقعية .وتبدو الواقعية في صرف «إسرائيل» النظر عن
عنتريات تفوق طاقتها بحروب على إيران وسورية وحزب الله كانت
تدّعي أنّ أميركا تمنعها عن شنّها ،والتسليم بحاجتها إلى رصيدين
أميركيّين يشكل صرفهما في الحساب «اإلسرائيلي» قوة للشريكين
االستراتيجيين أميركا و«إسرائيل» ،والمقصود الرصيد األميركي
في تحريك مجموعات اإلرهاب الفاشلة في الحرب الناجحة في القتل
واالنتحار والتخريب ،والرصيد األميركي التفاوضي لمنح الغطاء
السياسي للحرب على اإلرهاب.
 التفاهم يجري على أن تضع «إسرائيل» سقوف سياستها تحتالسقف األميركي بال دل��ع وت�ف� ّرد ،خصوصا ً لجهة إط�لاق مسار
تفاوضي م��ع السلطة الفلسطينية إلج�ه��اض االنتفاضة وتمييع
الصراع ،مقابل سعي أميركي لتفاوض يمنح «إسرائيل» ضمانات
عدم تع ّرضها لحرب مقبلة ،إذا س ّهلت أميركا االعتراف بدور الرئيس
ال �س��وري وال�ت�ع��ام��ل معه ك��أم��ر واق��ع ال يمكن تغييره ،وارتضت
االحتكام النتخابات تعرف سلفا ً أنه سيفوز فيها ،حتى وهي تستع ّد
لحرب انتخابية إلسقاطه وتقنع حلفاءها اآلخرين بوضع قدراتهم

للفوز بهذا الهدف .والضمانات ستحاول أميركا الحصول عليها من
روسيا وربما من إيران ،ومعها ربما ستفاوض على ضمانات تتصل
بنوع السالح الذي سيحصل عليه حزب الله كقضية قائمة بذاتها.
فحزب الله الذي تشارك أوباما ونتنياهو بتوصيفه كأكبر مصدر
للخطر في المرحلة المقبلة هو الهدف.
 إض�ع��اف ح��زب الله وإرب ��اك ح��زب الله واس�ت�ن��زاف ح��زب اللهوتحديد مصادر قوة حزب الله والسعي إلى النيل منها وإرباكها ،هي
عناوين التفاهمات األميركية «اإلسرائيلية» ،وال حاجة للتساؤل عن
قدرة أميركا و«إسرائيل» في التأثير على قرارات الجماعات المنتمية
إلى «القاعدة» من «داعش» إلى «النصرة» وأخواتهما ،ولم يعد األمر
سراً ،يكفي التحقق من أنّ ك ّل استهداف لحزب الله وبيئته الحاضنة
ل��ن يغيّر ف��ي موقف ال�ح��زب وج�م�ه��وره م��ن ال�ح��رب على «داع��ش»
و«النصرة» لمعرفة عبثية االستهداف في هذه الحرب ،واكتشاف أنّ
المستفيد يخوض حربا ً طويلة تتخطى ما يجري في سورية ويكفيها
اإلنهاك والنزيف ،وليس إال «إسرائيل» تستفيد.
 تجيّر أميركا مكانتها في عملية فيينا للعرقلة وإعادة التفاوضإلى نقطة الصفر حول الرئاسة السورية بعد لقاء أوباما نتنياهو،
وتستخدم غباء حكام الخليج لتوهّمهم أنّ التغيير يجري بسببهم،
ف �ي��زي��دون دف �ع��ات ال �م��ال ال�س�خ��ي ال �ت��ي وع� ��دوا ب��دف�ع�ه��ا إذا أظهر
األميركيون عنادا ً أشدّ ،ويضع األميركيون في مغلف صغير مطلبهم

من روسيا وإي��ران ،ح �دّدوا سقف دعمكم لحزب الله فنتراجع عن
تصلّبنا تجاه دور الرئيس السوري ،وعلى ضفة أخرى يجري إطالق
قطعان االنتحاريين الفاشلين في الحرب للضرب يمينا ً ويساراً،
حيث يمكن جعل جسد الحزب وجمهوره ينزفان.
 يتوهّم الثنائي األميركي «اإلسرائيلي» بالقدرة على ربح هذهالمعركة التكتيكية بوهم أنهما حسباها جيداً ،وأنهما ال يطلبان أثمانا ً
مرتفعة ،وسيكتشفان أنّ الر ّد السريع بتصعيد الحرب وجعل النصر
ممكنا ً بال الغطاء السياسي للغرب وحلفائه من واشنطن إلى الرياض
م��رورا ً بأنقرة ،هو ال��ر ّد العمالني والتفاوضي ،فتسارع النصر
وحده سيفهم الالعبين االستراتيجيين أنهما في مدرسة هواة أمام
محترفين ،حيث اإلره��اب ال��ذي ضرب الضاحية سيس ّرع التعبئة
للحرب ،ومعنويات اإلرهابيين المنهارة في الحرب لن تختلف كثيرا ً
عن معنوياتهم وهم يتساقطون أمام المالحقات األمنية في الحرب
االستخبارية التي دخلت مرحلة جديدة للت ّو ،والتشدّد األميركي في
فيينا سيص ّعد الوقوف الروسي بقوة للحسم السريع ،فتتساقط
رقع الجغرافيا السورية األسيرة بيد اإلرهابيين لتصير بيد أصحابها
الحقيقيين وبسرعة .على األميركيين التنبّه إلى أنّ الكالم السياسي
تتضاءل قيمته كلما م ّر الوقت ،وربما فيينا نفسه صار بال قيمة.
 إنها الحرب وسيضحك كثيرا ً من يضحك أخيراً.ناصر قنديل

من ابتزاز بعض األنظمة العربية
ومحاوالتها توجيه الخبر وحجب
الحقيقة.
وأخ����ي����راً ،ن��ط��ال��ب ال��ح��ك��وم��ة
اللبنانية وتحديدا ً وزارة اإلعالم،
بتطبيق ال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي كفلها
الدستور اللبناني الالزمة لحماية
العمل اإلعالمي والدفاع عن حرية
الرأي والتعبير ،انسجاما ً مع كون
لبنان ،تاريخياً ،واح��ة للحريات
اإلعالمية».

محفوظ

وف�����ي س���ي���اق م���ت���ص���ل ،ع��ق��د
المجلس الوطني لإلعالم إجتماعا ً
ن���اق���ش خ�ل�ال���ه ال��م��س��ت��ج��دات
اإلعالمية األخيرة وموضوع قناة
«الميادين».
وت��ح��دث رئ��ي��س المجلس عبد
ال��ه��ادي محفوظ ،بعد االجتماع،
داعيا ً الى الوقوف دقيقة صمت عن
أرواح الشهداء في برج البراجنة
ال���ذي���ن س��ق��ط��وا ن��ت��ي��ج��ة ال��ع��م��ل
اإلره��اب��ي للتنظيمات التكفيرية
الممثلة بداعش».
وأش������ار إل����ى أنّ «ال��ت��غ��ط��ي��ة
اإلع�لام��ي��ة وال��م��واق��ف واإلدان����ات
كانت جيدة وهذا مؤشر على الدور
اإليجابي والبناء لإلعالم اللبناني،
ول��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك م�لاح��ظ��ت��ان:
األول��ى تتناول جريدة «الحياة»
التي أوردت عنوانا ً مسيئا ً ومشيناً:
انتحاريان يقتالن العشرات في
معقل ح��زب الله ،على األق � ّل على
هذه الصحيفة أن تحترم مشاعر
الناس وفكرة المقاومة ،وموقفها
ي��أت��ي خ�لاف��ا ً ل��ل��م��وق��ف ال��رس��م��ي
السعودي ع��دا ع��ن كونها تصدر
من لبنان وهنا نلفت نظر نقابتي
الصحافة وال��م��ح��رري��ن إل��ى هذا
الخطأ اإلع�لام��ي ال��ذي وقعت فيه
صحيفة «الحياة» .ثانياً ،التركيز
م���ن ب��ع��ض م��ؤس��س��ات ال��م��رئ��ي
والمسموع على المشاهد المؤذية
للعين من جثث الشهداء المتناثرة
والدم ،ما يسيء إلى األطفال وكبار
السن وأهل الشهداء ويناقض مبدأ
احترام الكرامة اإلنسانية ونأمل أال
تتكرر مثل هذه المشاهد».
وفي ما يتعلق بقرار «عربسات»
ّ
ح��ق ق��ن��اة «ال��م��ي��ادي��ن» ،أكد
ف��ي
م��ح��ف��وظ «أنّ المجلس الوطني
ل�لإع�لام ل��ي��س م��ح��اي��دا ً ف��ي ه��ذا
ال��م��وض��وع وه��و يقف إل��ى جانب
الميادين» ،موضحا ً «أنّ اإلع�لام
المرئي والمسموع في القانون الرقم
 94/382هو إعالم حر يمارس في

إطار الدستور والقوانين النافذة،
أما االعتداء من جانب «عربسات»
على ب� ّ
�ث الميادين ،فإنه يستند
إلى الوثيقة اإلعالمية التي صدرت
عن المجلس ال��وزاري العربي في
العام  ،2008وهذه الوثيقة أعطت
للقمرين الصناعيين عربسات
ونايل سات ،حق إنزال أي مؤسسة
إع�لام��ي��ة م��رئ��ي��ة إذا ك���ان هناك
اع��ت��راض من جانب أح��د األنظمة
ال��ع��رب��ي��ة» .وأش���ار إل��ى «أنّ هذه
الوثيقة تخالف القوانين المرئية
والمسموعة في العالم كما تخالف
الشرعات الدولية ،كما والحق في
التعبير» .وق��ال« :لما كانت ميزة
لبنان في المنطقة في اعالمه الحر،
باعتبار أنّ هناك قوانين ترعى
هذا اإلعالم وتشترط الموضوعية،
فإننا نرى في هذه الوثيقة اعتداء
صارخا ً على الحريات اإلعالمية،
وخصوصا ً أنّ هذه الوثيقة أعطت
القمر الصناعي وهو شركة خدمة
بث الحق في وقف مؤسسة مرئية
وه��ذا يتناقض م��ع ك��ل القوانين.
فالقمر الصناعي ليس محكمة».
وأشار محفوظ إلى أنّ «التدبير
في ّ
حق الميادين هو تدبير تعسفي
وبوليسي ،ال يمكن للبنان وللمجلس
الوطني لإلعالم أن يقبل به ،وإنّ
الخاسر في تقديري هو عربسات،
باعتبار أنّ المؤسسات اإلعالمية
المرئية اللبنانية تتضامن في ما
بينهما ومن الممكن االنتقال إلى أي
قمر صناعي يقدم الخدمة ،وهناك
أقمار كثيرة تشجع في مثل هذه
الحالة على التعامل معها مثل القمر
الروسي والتايالندي والماليزي
والصيني».
وأك��د أنّ «ال��وق��وف إل��ى جانب
ال��م��ي��ادي��ن ه���و م��وق��ف م��ب��دئ��ي،
وخ���ص���وص���ا ً أن���ه ل���م ي��ص��ل إل��ى
ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ل�ل�إع�ل�ام أي
شكوى أو كتاب من جانب الجهة
المعترضة» .وأمل لو «أنّ مثل هذا
الكتاب أرسلته الجهة المعترضة،
لكنا نظرنا في مضمونه وإذا كانت
هناك من مخالفة أو عدمها وكنا
ألزمنا الميادين على نشر ر ّد لهذه
الجهة المعترضة واعطائها حق
الرد وحق التعبير المتساوي ،كما
أنه ال يمكن للمؤسسة المرئية أن
تدخل مباشرة في تصحيح الخطأ
خالل البث المباشر ومن الممكن أن
نلفت النظر إلى الخطأ الذي حصل
وان نعطي الجهة المعترضة حق
الرد ،وهذه الحالة لم تناقش ولم
تعالج».

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام أنه
اعتبارا ً من تاريخ  2015/11/16ستباشر
دائ��رة أمن عام بيروت حصريا ً باستقبال
طلبات أذونات الدخول للرعايا السوريين
قبل الظهر خ�لال أوق��ات ال���دوام الرسمي
باستثناء ي��وم األرب��ع��اء لغاية الساعة
.17:00
بيروت في 2015/11/12
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الرامي
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض إلنشاء مخزن لقطع الغيار
ومشغل للصيانة في معمل صور.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/12/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/11/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجي العلي
التكليف
2105
مديرية الجمارك العامة
اعالن
عمال بالمادة  433وما يليها من قانون
الجمارك وباالستناد الى موافقة مديرية
ال��ج��م��ارك ال��ع��ام��ة رق���م  14184ت��اري��خ
 ,2015/7/29تعلن ادارة الجمارك انها
ستعرض للبيع ب��ال��م��زاد العلني برسم
اعادة التصدير في مكتب جمرك العريضة
اب��ت��داء من الساعة التاسعة صباحا من
يوم االثنين الموافق في الثامن والعشرين

من شهر كانون األول بضائع متنازل عنها
لصالح ادارة الجمارك وه��ي ع��ب��ارة عن
اجهزة خلوية مبينة في الجدول المرفق
ربطا.
ت��ب��اع ه��ذه البضائع ح��رة م��ن جميع
الرسوم والضرائب وبرسم اعادة التصدير.
يتم دفع الثمن نقدا.
على م��ن يهمه ام��ر االش��ت��راك ف��ي هذه
المزايدة العلنية الحضور الى مكتب جمرك
العريضة في الموعد المحدد
العريضة في 2015/9/28
رئيس المكتب باالنابة
المراقب مساعد
جان انطون
التكليف
2128
شركة كفرذبيان  8324ش.م.ل
KFARZEBIAN 8324 S.A.L
دعوة
ال��ى ح��ض��ور جلسة جمعية عمومية
عادية
حضرات المساهمين ،يتشرف مجلس
إدارة الشركة بدعوتكم لحضور جلسة
الجمعية العمومية ال��ع��ادي��ة المحدد
إنعقادها في الساعة العاشرة يوم االثنين
الواقع فيه الثالثين من شهر تشرين الثاني
 ،2015في مركز الشركة ،وذلك ألخذ العلم
والموافقة على القرارات التالية:
ت�لاوة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال
الشركة للسنة المالية .2014
ت��ل�اوة ت��ق��ري��ر م��ف��وض ال��م��راق��ب��ة عن
حسابات الشركة للسنة .2014
ال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال��ش��رك��ة
وحسابات األرباح والخسائر للسنة المالية
.2014
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ع��ن إدارت��ه��م ألع��م��ال الشركة ع��ن السنة
المالية .2014
تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية
 2015وتحديد بدل أتعابه.
اعطاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
التراخيص المنصوص عنها في المادتين
 158و 159من قانون التجارة.
أمور مختلفة.
بيروت
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد زنتوت

غ ّيب الموت

ال�سيدة �سالم حنا مو�سي
أرملة المرحوم ميشال نادر

أبناؤها :الرفيق ج��ان ،األمين كمال (مدير الدائرة اإلذاعية في
الحزب السوري القومي االجتماعي) ،األستاذ ط�لال ،ن��ادر ،زياد،
الدكتور رينيه ،وانعام زوجة الرفيق منير الشدياق.
يُحتفل بالصالة لراحة نفسها عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد
األحد في كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة قلحات ـ الكورة ،وتقبل
التعازي يوم الدفن حتى الساعة  7ويومي االثنين  16والثالثاء 17
تشرين الثاني الحالي من الساعة  4حتى  8في قاعة الكنيسة

البقاء للأمة

