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تتمات � /إعالنات
مو�سكو تدعو ( ...تتمة �ص)1

الرئيس بوتين مرارا ً وحال دونه ،ووضع
على الطاولة معادالته البديلة التي فازت
ف��ي فيينا وص��ارت موقفا ً أمميا ً رسميا ً
وعنوانها ،السوريون هم َمن يق ّرر شكل
دولتهم ودستورها ورئاستها ،والدور
األممي للدول والمنظمات الدولية محدّد
ب��اإلس�ه��ام ف��ي ال�ش��راك��ة ف��ي ال�ح��رب على
اإلره��اب كقضية تهم البشرية ويتح ّمل
الجميع مسؤولياتها ويجب أن يتقاسموا
أعباءها ،ويمكن المجتمع الدولي تقديم
المساعدة إلط�لاق ح��وار بين السوريين
تمهيدا ً لذهابهم إل��ى ص�ن��ادي��ق االقتراع
لقول ماذا و َمن يريدون.
في قمة العشرين ،لم يضيّع بوتين وقته
في المساجالت العقيمة حول المناكفات
التي حملها الثالثي الفرنسي ـــ التركي ـــ
السعودي ،فبادرهم بمعضلتين ،شغلتا
ب��ال�ه��م واس�ت�ن��زف�ت��ا أج��وب �ت �ه��م« ،ز ّودون� ��ا
ب �ل��وائ��ح ت�ن�ظ�ي�م��ات م �ع��ارض��ة تدعمونها
وتتصلون بها مستعدّة للمشاركة علنا ً
بالحرب ض � ّد النصرة أوالً وث��م داعش،
لننسق
وك��م ل��دي�ه��ا م��ن المقاتلين وأي ��ن
ّ
م �ع �ه��ا ف� � ��ورا ً ون �س �ت �ث �ن �ي �ه��ا م ��ن غ��ارات �ن��ا
الجوية ،كما فعلنا مع األك ��راد»؛ وثانياً،
«ل ��دي� �ن ��ا وث���ائ���ق وص� � ��ور ت �ك �ش��ف كيف
ت �ت��ز ّود م��وازن��ة داع��ش ب��األم��وال نضعها
ب�ت�ص��رف�ك��م ل �ي �ق��وم ك��ل م�ن�ك��م بالتدابير
التي تقع في نطاق صالحياته السيادية
ومسؤولياته القانونية لترجمة القرارات
ال��دول�ي��ة» .وق��ام ال��وف��د ال��روس��ي بتوزيع
ص��ور ألق �م��ار ص�ن��اع�ي��ة ت�ك�ش��ف خطوط
أنابيب ممتدة من ال�ع��راق وس��وري��ة نحو
تركيا على مسافة م�ئ��ات الكيلومترات،
وق��واف��ل لمئات الشاحنات تعبر الحدود
ن �ح��و ت��رك �ي��ا ،م �ت �س��ائ�لاً« :ك �ي��ف ل �ه��ذا أن
ي� �ح ��دث وال ت�ل�اح �ظ��ه ع �م �ل �ي��ات ال��رص��د
الجوي وتستهدفه وكيف للدولة المعنية
أن تتسامح مع حدوث هذا عبر أراضيها».
وز ّود الوفد الروسي الوفود المشاركة
ب� �ص ��ور ل ��وث ��ائ ��ق ت� �ح ��وي�ل�ات م��ال��ي��ة من
حسابات مصرفية ف��ي ع��واص��م متعدّدة
أغلبها م��ن دول الخليج وأوروب���ا ،وهي
دول مشاركة في القمة ،كما قال بوتين،
تصل إلى حسابات خاصة بـ»داعش» في
مصارف تركية ،ومثلها للنصرة وأحرار
الشام وسواها من التنظيمات اإلرهابية،
داعيا ً لجعل قضية وقف تمويل اإلرهاب
المسؤولية الدولية األولى في الحرب.
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ت �ش �ه��د ع��ي��ن ال �ت �ي �ن��ة ال��ي��وم
اختبارا ً هو األول بعد المواقف اإليجابية
المتبادلة بين األط ��راف ال �م��وج��ودة على
طاولة الحوار بصدد فرص تحويل هدنة
الجلسة التشريعية التي منعت انفراط عقد
البلد ،إل��ى تسوية تنطلق م��ن مفهوم بدأ
يقترب تفسيره لدى األطراف من إمكانية
إحداث اختراق نوعي نحو مشروع السلة
المتكاملة ،بعد ك�لام تيار المستقبل عن
أولوية رئاسة الجمهورية وتوضيح رئيس
مجلس النواب نبيه بري أن التفاهم يجري
على سلة متكاملة تطال رئاسة الجمهورية
والحكومة ورئاستها وتوازناتها وقانون
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة؛ ل�ك��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذ يبدأ
برئاسة الجمهورية ،وقبول تيار المستقبل

باختبار ه��ذه الفرصة م��ن دون أن يعلن
ذلك.

حوار وغداء تكريمي
في عين التينة

يجتمع أركان طاولة الحوار الوطني اليوم،
في جولة عاشرة برئاسة الرئيس نبيه بري في
عين التينة ،بدال ً من ساحة النجمة ،في غياب
رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي اتخذ
قرار المقاطعة قبل بدء الحوار ،وعدول رئيس
حزب الكتائب سامي الجميّل عن المشاركة إلى
حين انعقاد مجلس الوزراء وح ّل أزمة النفايات.
ويتخلل اللقاء غداء تكريمي يقيمه الرئيس بري
على شرف المتحاورين.
وعلمت «البناء» أنّ رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون «سيلبّي دعوة
بري إلى الحوار والغداء» .ولفتت مصادر مقربة
من الرابية لـ«البناء» أنّ األج��واء مالت إلى
«التحسن بعد الجلسة التشريعية وانتخابات
ّ
نقابة المحامين» ،مشيرة إلى «أنّ الجنرال عون
لم يبادر يوما ً إلى الخالف المجاني سواء مع
حليف أو مع خصم سياسي فما يهمه ويعمل من
أجله هو إعادة بناء الدولة وتركيز المواقع في
السلطات الدستورية بين أيدي األقوياء بمعيار
الحيثية الشعبية والتمثيلية.

الوضع األمني
على طاولة الحوار

وأكدت مصادر المتحاورين لـ«البناء» «أن
الجلسة ستستكمل البحث في ما انتهت عنده
الجولة السابقة ف��ي م��ا يتعلق بمواصفات
الرئيس ،وستتط ّرق إلى التسوية السياسية
التي طرحها األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله وال��م��واق��ف اإليجابية التي
وردت على لسان الرئيسين سعد الحريري
وف��ؤاد السنيورة» .ولفتت المصادر إلى «أن
الوضع األمني سيفرض نفسه على طاولة
ال���ح���وار ب��ع��د ت��ف��ج��ي��ري ال��ض��اح��ي��ة وت��ق��ري��ر
االستخبارات األميركية أن تنظيم داعش في
صدد التحضير لعمليات إرهابية جديدة مع
تأكيــدها أن رئيس الحكومة سيجدّد ككل
جلسة الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء
وحل أزمة النفايات».
وأش���ارت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إلى
«أن أقطاب  14آذار سيتعاطون بإيجابية في
الجلسة» ،داعيا ً إلى «تر ّقب السقف اإلعالمي
لفريق  14آذار ألنه بدأ يشعر بمرحلة جديدة
في المنطقة ال تتناسب مع طموحاته».

حردان :اإلصالح السياسي
يبدأ بقانون االنتخابات

وأك����د رئ��ي��س ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي النائب أسعد حردان «أننا مع دولة
قوية ق��ادرة فاعلة متكئة على معادلة القوة
المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة في وجه
االحتالل واإلرهاب».
وق��ال ف��ي مناسبة العيد الـ 83لتأسيس
الحزب« :نحن مع إصالح سياسي للنظام يبدأ
بقانون االنتخابات .نحن مع قانون انتخابي
يوحد بين
قائم على وحدة المجتمع على نموذج ّ
المواطنين ويفتح الباب أمامهم ليطمئ ّنوا إلى
قانون عادل يحقق مشاركتهم ،وهذا القانون
يقوم على لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى
أساس النسبية ومن خارج القيد الطائفي .كما
أننا مع انتخاب سريع لرئيس للجمهورية،
ومع تفعيل المؤسسات من مجلس النواب إلى
مجلس ال��وزراء ليتح ّمل الجميع مسؤولياتهم
تجاه شعبنا وقضاياه المستفحلة» .مضيفا ً
«نحن مع مبادرات للقوى السياسية التي تملك
القدرة على تقديم التنازالت لمصلحة المجتمع،
وندعو ه��ذه القوى اليوم إل��ى وقفة تاريخية
تعبّر فيها عن مساهمتها ليس في التعقيدات

والمزيد من االنقسامات ،بل في الحلول عمليا ً
وليس كالماً».
ولفت ح���ردان إل��ى «أن خطر اإلره���اب هو
الوجه اآلخر للخطر الصهيوني ،وهذا الخطر ال
يستثني أحدا ً ومسؤوليتنا جميعا ً أن ننخرط
في مواجهته مع شعبنا وجيشنا ومقاومتنا».
وشدّد على أن «على ك ّل الشعوب أن تنخرط
في جبهة واح��دة لمواجهة اإلره��اب ال��ذي ال
يف ّرق في ضرباته التدميرية القاتلة بين مَن
هو مدني أو غير مدني» .وقال« :إذا كان العدو
يملك سالح الموت فسورية تملك إرادة الحياة
المبني على الحق في الحياة والحق
والصمود
ّ
في تقرير المصير» ،مث ّمنا ً عاليا ً دور الدول
وخ��ص بالذكر
التي تقف إل��ى جانب الحق
ّ
روسيا وإيران.

مصر تدعم التسوية الشاملة

وقال السفير المصري في لبنان محمد بدر
الدين زايد من عين التينة ،بعد لقاء الرئيس
بري ،إنّ «مصر تدعم كل الجهود الجارية من
أجل إنجاح الحوار والتسوية الشاملة ،وإننا
نثني على هذه الرؤية الجديدة أو المتبلورة اآلن
ونأمل أن تسفر عن ناتج إيجابي في القريب
العاجل».
وأشار سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ف��ي لبنان محمد فتحعلي إل��ى أنّ «األح���داث
وال��خ�لاف��ات ال��س��اب��ق��ة أث��ب��ت��ت ب���أنّ األط���راف
اللبنانية قادرة في اللحظات الدقيقة على إيجاد
حلول ومخارج ألزماتها .ونحن بدورنا دائما ً ما
دعونا األطراف واألحزاب السياسية اللبنانية
إل��ى السعي لح ّل ه��ذه األزم���ات حفاظا ً على
مصالح هذا البلد ،وتبرز أهمية هذه المسألة
خالل الوضع الراهن الذي تتزايد فيه األزمات
ف��ي دول المنطقة وف��ي وق��ت تسعى بعض
األط��راف إلى توجيه ضربة لالستقرار السائد
في لبنان».

باسيل إلى موسكو

ويتوجه وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل اليوم ،إل��ى موسكو في زي��ارة رسمية
تستم ّر حتى نهاية األس��ب��وع يلتقي خاللها
نظيره سيرغي الفروف وعددا ً من المسؤولين
ال���روس للتشاور ف��ي آخ��ر م��ا توصلت إليه
االتصاالت والجهود الدولية في مجال إرساء
تسوية سياسية ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة .ويرافق
الوزير باسيل بعض مستشاريه باإلضافة لوفد
إعالمي.
وعلى الصعيد األمني ،تتواصل التحقيقات
بشأن تفجي َري الضاحية وتقوم القوى األمنية
بعمليات دهم واسع جراء التحقيقات .وذكرت
المعلومات أنّ الموقوف عدنان س��رور الذي
أوقفه فرع المعلومات في اللبوة اعترف أنه
أدخل االنتحاري إبراهيم الجمل مقابل بدل مالي،
لكن التحقيقات لم تثبت أنه نقل االنتحاريين
إلى برج البراجنة.
وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أنّ «التركيز
على دور فرع المعلومات من قبل وزير الداخلية
نهاد المشنوق وتجاهل دور اآلخرين ال يتطابق
مع الوقائع األمنية التي كشفت في تفجيرات
برج البراجنة» ،مشيرة إلى «أنّ تدابير الجيش
المتخذة ف��ي ع��رس��ال أحبطت وص���ول كامل
عناصر الخلية ،فمنعت تنفيذ الخطة األساسية،
أما دور األمن العام في إلقاء القبض على المم ّول
لشبكات اإلرهاب إبراهيم يارد يُعتبر كنزا ً ثمينا ً
يقود إلى ك ّل المنظومة اإلرهابية وإلقاء فرع
المعلومات على اإلرهابي إبراهيم الجمل يُكمل
الصورة».
وشدّدت المصادر على «أنّ األجهزة الثالثة
(م��دي��ري��ة ال��م��خ��اب��رات واألم����ن ال��ع��ام وف��رع
المعلومات) ظهرت ف��ي تفجي َري الضاحية
ف��ي م��ظ��ه��ر ت��ك��ام��ل��ي م��ت��ن��اس��ق خ��دم��ة لألمن
الوطني اللبناني؛ وهذا يبعث على الطمأنينة
برغم المخاطر والتحديات التي ال تسقط من
الحسبان».

�إلى الرئي�س هوالند (تتمة �ص)1
من الجنسيات الوطنية األخرى ...إنهم «إرهابيون»!
فقط م��ج� ّرد إرهابيين! وق��د كانت جرائمهم تلك
مقدّمات ،ونماذج – ربما بليغة – لما هو آتٍ .
أنت اليوم ،حضرة الرئيس هوالند أق ّل الرؤساء
الفرنسيين شعبيّة ،في هذا العصر ،وربما على
ويصح هذا الحساب بينك وبين
امتداد العصور...
ّ
يصح أيضاً ،على مستوى المقارنة
شعبك ،كما قد
ّ
بينك وبين رؤساء دول العالم أجمعين! غير أنّ هذا
الواقع ال أثر له على صالحياتك ،وأه ّمها ما ق ّررته
بعد المأساة الدموية التي تع ّرضت لها باريس.
يُفهم من ق��رارك ،أنّ ما كنت تقوله ــــ ويقوله
كثيرون مثلك ــــ من قتال قائم وجا ٍر ض ّد اإلرهاب،
والتط ّرف ،لم يكن حربا ً حقيقية ،ذات استراتيجيّة
مدروسة ،وأهداف واضحة ومحدّدة!
ب��ك�لام آخ��ر كنت عبر إع�لان��ك ال��ح��رب ،بعزم
وحزم ض ّد «داعش» والتنظيمات اإلرهابية األخرى
«تفضح» من حيث تدري أو ال تدري دور «التحالف
الدولي» الذي زعم منذ نيّف وسنة ــــ وربما أكثر ــــ
أنه يقاتل اإلرهاب في سورية والعراق؟!
كثير م��ن المحلّلين ،على اخ��ت�لاف ميولهم
وأهوائهم ،رأوا أنّ ما قامت به روسيا ،في عمق
الميدان السوري ،المفتوح لجميع مجرمي وإرهابيّي
العالم ،يفوق بعشرات األضعاف ،ما يزعم «التحالف
الدولي» ــــ الذي فرنسا منه ــــ أنه حققه على طول
تلك المدة الزمنية الطويلة!
يبدو أنّ ما يقوم به «التحالف» وفي حدّه األقصى،
أشبه ما يكون «بمبارزة» متكافئة ،بين طرفين ال

يريد أحد منهما ،أن يحسم معركته مع اآلخر بل،
وفي ك ّل حال ،يتأكد أنّ أدعياء محاربة «داعش»
ومشتقاته ،ال يريدون «الحسم» ألنّ لإلرهاب وظيفة
لديهم ،والوظيفة لما تنت ِه بعد!
أم��ا ص���ورة ف��رن��س��ا ،ف��ي ه��ذا ال��خ��ض��م ،فتبدو
«مش ّوشة» ،فيما الموقف حائر ،أو ملتبس ،بسبب
تبعية فرنسا لمشيئة أطلسيّة في جانب« ،وتركية»
و«عربية « ــــ بك ّل أسف ــــ في جانب آخر ،وم ّتصل
باألول ...أجل هكذا تبدو السياسة الخارجية ،التي
يقودها ل��وران فابيوس ،والتي ال تخدم مصلحة
فرنسا على اإلط�لاق ،ألنها تتطابق مع «أغ��راض»
المؤامرة التي تستهدف الدولة السوريّة.
ليس هذا ما عهدناه في تاريخ فرنسا ،زعيمة
التاريخ ،وملهمة الثقافات ،والقيم ،والحضارات،
وراعية الحرمات التي في طليعتها الحريات...
ليس هذا ما عهدناه في فرنسا مقلع القادة العمالقة،
والفالسفة ،والفنانين ،والمفكرين المبدعين في
شتى مجاالت اإلبداع ،أولئك الذين أثروا بعطائهم،
ونبوغهم ،التراث اإلنساني.
أصارحك ،حضرة السيد الرئيس ،بأني ال أفهم
«معادلتك» التعيسة ،التي تساوي في خطابك،
وفي «قتالك» أيضا ً بين دول��ة كسورية ،وتنظيم
إرهابي ،إذ تقول إنك تستهدف االثنين معاً ...أوَليس
أنّ ذلك يعني أنك تعادي دولة ذات سيادة ،وترأف
ب��اإلره��اب ال��ذي ض��رب ب�لادك ،بذريعة االنحياز
لمصلحة جهة تسميّها «معتدلة» ال نعرف لها وجها ً
ونجهل أسماءها ،وعناوينها ونرجو مخلصين أن

تد ّلنا عليها ،فإذا استجبت وحاولت ،فسوف تلقى
من الحرج ،ما لم تختبر مثله بعد...
لعلّك أدرك��ت أخيرا ً أنّ اإلره��اب ال��ذي أحسنت
بإعالنك الحرب عليه ،ال دي��ن له ولكنه بذريعة
الدين ،يعتبر أديان العالم والسماء ،جميعا ً عد ّوة
له ،فيستبيح حرماتها ،ومقدّساتها ،ويهدم الكنائس
والجوامع ،ويح ّز أعناق المؤمنين ،والمصلّين،
ويرفض العلم ،ويد ّمر الحضارات ،ويمحو تراث
اإلنسانية بوحشيّة الوحش ،وهو بذلك كله يعتدي
بالحرب على اإلنسانية ،وعلى دول العالم كلها،
أنظمة ،ومؤسسات ،وقيادات.
تلك هي الحرب المعلنة على باريس ،وروم��ا،
وأوروب��ا وأميركا ،على سورية ولبنان والعراق،
وفلسطين ،واليمن ،وبكلمة :على بلدان العالم،
أجمع ،وك ّل القارات.
اإلره��اب ،حضرة الرئيس هوالند أعلن بالفكر
والممارسة «حروبه» تلك ،بصيغة الذبح ،واالغتيال،
ّ
بحق
والنسف ،والتفجير ،والتدمير ،وهو ال يعترف
الحياة ألحد سواه ،وال معنى لديه لبراءة األبرياء وال
للفرح ،وال للهناء ،وال للعمران ،وال للبنيان.
أت��ران��ي أح�� ّرض��ك ع��ل��ى ح��رب م��ض��ادّة ،لهذا
اإلره��اب؟ هل ثمة حاجة إلى مزيد من االقتناع،
لتنخرط فرنسا ،والعالم كله ،ف��ي ح��رب ،أق� ّل
ما يب ّررهاّ ،
حق الدفاع عن النفس ،وعن القيم،
والمقدسات ،وع��ن مجتمع اإلن��س��ان؟! لن أسمع
جوابك ،ولكنني بلّغت!!

رشاد سالمة

نف�س جاهلية ( ...تتمة �ص)1
ٌ
في حصول التفجيرات االنتحارية في هذه المنطقة،
فالتطورات األخيرة في سورية والتقدّم الكبير للجيش
السوري ورجال المقاومة في منطقة حلب من جهة،
واالختالل السياسي السلبي في لبنان ثانياً ،الذي
جعل التناقضات والمصالح المتعارضة بين القوى
المحلية سببا ً في هشاشة بنية السلطة والمجتمع،
وانتفاضة السكاكين في فلسطين المحتلة حيث
كان واضحا ً أن ال أحد في العالم غير محور المقاومة
داعم لها ودافع لها لمزيد من التصعيد ،إلى الحرب
المفتوحة بين المقاومة والتكفيريين إلى أسباب
أخرى وفرت ظرفا ً مناسبا ً لما حدث.
وأن��ا ال أستبعد مطلقا ً أنّ أجهزة المخابرات
«اإلسرائيلية» تحديدا ً دخلت على خط التعقيدات
كلها لتنتقم من بيئة المقاومة التي منها خرج منها
األبطال المقاومون ليكونوا عونا ً للجيش السوري
ف��ي إن��ج��ازات��ه األخ��ي��رة وليكونوا س��ن��دا ً للشعب
الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله المقاومة.

ضمن هذه السياقات جاء هذا التفجير الوحشي
العدواني التكفيري اآلث��م ،و َم��ن أول��ى من هؤالء
الجهلة االنتحاريين الحاقدين لينفذوا مثل هذه
الجرائم البشعة بحق األبرياء .فالنفس الجاهلية
ال تفخر بالحياة واإلص�لاح والسالم وإنما تفخر
بالقتل والموت والدمار .منظر مؤلم ،ولك ّنه يفضح
هذه الجماعات التي اتخذت من االنتحار طريقا ً
لج ّنة موهومة ول��م تتخذ م��ن ال��ش��ه��ادة طريقا ً
لحياة األمة واإلنسان .وهل لنا أن نؤكد مرة بعد
أخرى ارتباط هذه الجماعات التكفيرية بأجهزة
استخبارات أجنبية وه��ي فعلت م��ا فعلت في
بلداننا ولم تتألم إال عندما ضرب اإلرهاب في عقر
عواصمها .على الكل أن يعلم ،أكان شرقا ً جبانا ً
ومتهاوناً ،أو غربا ً متواطئا ً متورطا ً متآمراً ،أن هذه
الجماعات المجرمة ال تتورع عن أفعال الت ّوحش
والهمجية ألنها ال تملك أن تعيش في أجواء الرحمة
والسالم والحوار واألخ��وة والتعايش ،وال تعرف

إال لغة القتل لتحقيق أهدافها وتثبت وجودها.
هؤالء الجهلة القتلة الذين تستثمرهم دول من هنا
وهناك لمواجهة المقاومة هم أعجز من أن ينالوا من
وتوجهاتها وانتمائها لألمة.
عزيمتها وإرادتها
ّ
لكن أخطر م��ا يمكن رص��ده م��ن ه��ذه العملية
اإلجرامية هو إلهاؤنا كأ ّمة وكشعوب عما يجري في
فلسطين من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين.
واألم��ر اآلخ��ر هو إيجاد شرخ بين بيئة المقاومة
والفلسطينيين ليزداد السخط والعداء والتوتر في
العالقة؛ ولذلك راجت إشاعات مغرضة إلشعال
نار الفتنة المذهبية إلحداث صدام بين اللبنانيين
المؤيّدين للمقاومة والفلسطينيين ،ولكن هذه
ال��م��ؤام��رة ل��ن تم ّر ألن ع��دون��ا ه��و إس��رائ��ي��ل وهم
هؤالء التكفيريون ولن نضيّع البوصلة وستنتقم
المقاومة ،إن شاء الله ،من كل قاتل وفاسد وظالم
أراق كل هذه الدماء البريئة.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

هوالند رخي�ص ( ...تتمة �ص)1
أي ع �ق��ل ي �ج��ب أن ن�ت�خ�يّ��ل ف��ي رأس
 ّنفسر ال�ك�لام ال��ذي ت�ف� ّوه به
ه��والن��د حتى ّ
أم��ام الجمعية الوطنية الفرنسية ،فقد ثبت
أنّ التصدير الذي قامت به حكومته لمئات
ثم آالف المتطرفين إلى سورية عبر تركيا،
تحت شعار إسقاط الرئيس السوري وصل
باق
إلى طريق مسدود ،والرئيس السوري ٍ
ولن تؤثر بمكانته ال كلمات هوالند وال َمن
سيرسلهم وزير خارجيته من رفاق مهدي
ال�ح��ارات��ي ،والنتيجة التي عرفتها باريس
ستكون قابلة للتكرار ما دام شيئا ً لم يتغيّر
ف��ي السياسة التي أنتجت م��ا ج��رى .وفي
المقابل ال��ره��ان على التخلص م��ن هؤالء
المتطرفين ب��إرس��ال�ه��م إل��ى س��وري��ة أثبت
العكس ،فإشعال نار سورية أنشأ مدارس
للتطرف لتعبئة المقاتلين وتح ّولت المساجد
التي كان يؤ ّمها مصلون آمنون إلى ثكنات
لمنتظِ مي منظمات «ال �ق��اع��دة» المتن ّوعة،
وال��ره��ان على ح��رب جوية ض � ّد «داع��ش»،
يعلم هوالند أنها لن تنتج شيئا ً وفقا ً لما قاله
الرئيس األميركي ووزير خارجيته ورئيس
أرك��ان جيوشه م ��رارا ً ووافقهم ال�ق��ول ك ّل
العالم ،ومعنى ك ّل ذلك أنّ ما جرى مع ّرض
للتكرار ب �ص��ورة أق ��وى م��ا دام ��ت عناصر
إنتاجه ستكبر ،وتقوى وتشتدّ ،فكيف يفكر
وأي عقل يحت ّل رأس��ه بعد
رئيس فرنسا ّ
المذبحة التي ر ّوعت عاصمته باريس؟
 يقول بنيامين نتنياهو رئيس حكومةاالح �ت�لال ،وص��دي��ق ه��والن��د وف��اب�ي��وس ،إنّ
المخابرات «اإلسرائيلية» الموساد ،ضبطت
التنصت االتصاالت التي تؤكد أنّ «داعش»
عبر
ّ
ّ
يحضر لعمليات تخريب في باريس قبل أيام
من المذبحة ،كما تفجيري الضاحية الجنوبية

لبيروت وتفجير وإسقاط الطائرة الروسية
في شرم الشيخ ،ويقول إنه مستع ّد للمساعدة
لحماية فرنسا ،ويقول أيضا ً إنه يدعو اليهود
أي عاقل
الفرنسيين إل��ى ال�ه�ج��رة ،وبنظر ّ
هذا المثلث الذي يطرحه نتنياهو ،نحن نعلم
وق��ادرون على المساعدة وسنخوض حملة
لتهجير اليهود إذا بقي الحال كما هو؟! يعني،
تجاوبوا معنا قبل أن يستم ّر ما يجري ونتولى
تهجير اليهود ،والتجاوب الراهن طبعا ً يتصل
بسحب ف��رن�س��ا م�ش��روع�ه��ا ال �خ��اص بنشر
مراقبين أمميّين في القدس ،والكالم أقرب
إل��ى تبنّي العمليات والتهديد بالمزيد ما لم
تت ّم االستجابة إل��ى الطلبات «اإلسرائيلية»،
ف�لا ي� ّ
�رف جفن ه��والن��د ،بينما ه��و يعلن أنه
متمسك بسورية دون رئيسها ضمانا ً ألمن
الفرنسيين؟
أي ع�ق��ل يسكن
 ي �ح��ار ال �م��رء بمعرفة ّرأس ه��والن��د ،ع�ن��دم��ا يعلم ال ج ��دوى هذا
العناد على رحيل الرئيس السوري الذي لن
ّ
بغض النظر عن مضمونه،
يوصل لشيء،
فما الحاجة إلى بلد كفرنسا برفع شعار لن
يتحقق أوالً ،ولن يكون هناك ح ّل سياسي
بدون الرئيس السوري ،وهوالند يعلم ذلك،
وثانيا ً أمن فرنسا والفرنسيين بات مرتبطا ً
عضويا ً بشيء واحد هو إغالق بؤرة «داعش»
و»النصرة» ومفردات «القاعدة» في سورية،
لتغلق م��دارس وثكنات التعبئة ف��ي فرنسا
وتتسنّى مالحقة الفلول والسيطرة عليهم،
وه��ذا لن يتحقق من دون ح��رب برية يبدو
ألي بصير أنّ الجيش السوري بقيادة
جليا ً ّ
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د ه��و ال�ج�ه��ة الوحيدة
القادرة مع حلفائها على خوضها ،والطريق
لمصالحة مع الرئيس السوري هو الطريق

لخوض ه��ذه الحرب وال�ف��وز بها ،والبوابة
التي تحفظ ماء الوجه قدّمتها وثيقة فيينا التي
كان في مستطاع هوالند أن يكتفي بالقول
مع صدورها« ،بعد ما جرى لبلدنا أولويتنا
هي القضاء على داع��ش ،والطريق تشجيع
وتسريع تطبيق وثيقة فيينا للح ّل السياسي
لحشد ك ّل الطاقات في الحرب على اإلرهاب،
فليس لدى العالم وقت لترف المطالب الفئوية
الخاصة وال �ش��روط وال �ش��روط المضادّة،
وبعد النصر على اإلرهاب يختار السوريون
رئيسهم بضمانة العالم لمعايير انتخابات
ش�ف��اف��ة ون��زي �ه��ة»؛ ل�ك�ن��ه ل��م ي�ف�ع��ل واختار
الخطاب ال��ذي يضمن استمرار المذابح في
بلده والمعاناة للسوريين ،فما الحكمة في
عقل الرئيس الفرنسي؟
 سببان ال ثالث لهما هما الغباء والرخص،فمن يقيم حساب مواقفه على معادلة عدم
إغ��ض��اب ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ت�ش�ك��ل مصدر
اإلره� ��اب ف �ك��را ً وت �م��وي�لاً ،ط�م�ع�ا ً بصفقات
معها لعدد من الشركات الفرنسية وعموالت
م��ن الصفقات ب��واس�ط��ة بعض م��ن محامي
ال�ش��رك��ات للرئيس وح��اش�ي�ت��ه ،ال يستحق
أن ي�ك��ون رئيسا ً لفرنسا ف��ي لحظة تنزف
فيها عاصمته دم �اً ،وال يمكن وصفه بغير
الرخص ،عندما تضيع عنده دماء مواطنيه
لقاء حفنة م��ال ،وال��ذي يقيم حسابا ً لهدايا
أمير قطر وتحويالته المالية إلى حسابات
ال�ح��اش�ي��ة ،ال يمكن وص �ف��ه إال بالرخص،
وال��ذي يتص ّرف برخص في زمن تتع ّرض
بلده لهذا المستوى من المخاطر ويتوهّم أنه
سينجو ،مهما توهّم أنّ األمور ستسير على
هواه ،ليس إال غبياً.
ناصر قنديل

خطة �ضرب ( ...تتمة �ص)1
ويبدو من خالل التحقيقات أنّ عملية «داعش» في
برج البراجنة م ّرت بمرحلتين اثنتين:
األولى كانت تستهدف تفجير مستشفى الرسول
األعظم ،لتصدر بيانا ً يقول إنّ «داعش» الحقت جرحى
أبطال المقاومة في سورية إلى هذا المستشفى .وتريد
ّ
يضخم
«داع��ش» من ذلك إح��راز اكبر نصر إعالمي
ق ّوتها ،وذل��ك لتعويض خسائرها المتعاظمة أمام
الجيش العربي ال��س��وري والمقاومة في سورية.
وعندما فشلت في ال��وص��ول إل��ى هدفها المعنوي
األس���اس ،ح� ّول��ت العملية إل��ى ه��دف أصغر وهو
ّ
يكتظ بالمواطنين في برج البراجنة.
استهداف شارع
ولتعويض فشلها على المستوى ال��رم��زي ،أرادت
توجيه نتائج عمليتها اإلجرامية في برج البراجنة،
باتجاه أن تترك في أثرها إحداث فتنة بين جمهور
المقاومة اللبنانية والشعب الفلسطيني في مخيم
َ
برج البراجنة .وواض��ح أنّ
الهدفين الرمزي األول
للعملية والثاني السياسي لها ،قد أصيبا بفشل كامل.
صحيح أنّ اإلره��اب ترك ضحايا بريئة ووجعا ً
كبيرا ً من خالل جريمة برج البراجنة ،ولكن الصحيح
أيضا ً أنّ نتيجة خطتي «داع��ش» من وراء عمليته
األخيرة ،كانت صفراً.
ويعود الفضل في ذلك لإلجراءات األمنية ويقظة

المقاومة وأجهزة األمن اللبنانية على مستوى منع
وصول االنتحاريين إلى مستشفى الرسول األعظم،
ويعود الفضل بخصوص إحباط الهدف الثاني لوعي
أبناء المقاومتين اللبنانية والفلسطينية.
ث ّمة هدف آخر للجريمة ت ّم الكشف عنه ،من قبل
مصادر مطلعة ،وهو استدراج مخيم برج البراجنة
ليصبح مخيم «اليرموك  .»2فالشقة التي أقام بها
إرهابيّو خلية برج البراجنة لم يت ّم انتقاؤها صدفة،
فالمبنى ال��ذي تقع فيه الشقة ك��ان سبق لشاكر
العبسي أن انتقى شقة داخله لتكون مقرا ً لمجموعة
م��ن تنظيم «فتح اإلس�ل�ام» اإلره��اب��ي مكلفا ً آن��ذاك
بالتغلغل إلى داخل مخيم برج البراجنة .وكان هدف
العبسي حينها أن يسيطر تنظيمه على مخيم برج
البراجنة وذلك في الوقت نفسه الذي يسيطر فيه على
مخيم نهر البارد.
ُيستفاد مما ت��ق�دّم أنّ أرش��ي��ف اإلره���اب ال ي��زال
يتفاعل في سعيه لإلفادة من أمكنة واح��دة وأيضا ً
لتحقيق أهداف لم تتغ ّير ،وأبرزها هدف «إسرائيلي»
ي��ري��د خلق مناخات مشبوهة ت���ؤدّي إل��ى ضرب
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية بعضهما ببعض،
وب��ذل��ك تتخلص «إس��رائ��ي��ل��ـ« م��ن ع��د ّوي��ن لدودين
واستراتيجيتين لها في وقت واحد ،وتزيح من طريق

مشروع دولتها اليهودية قرار حق العودة لالجئين
الفلسطينيين الذي تعتبر المخيمات الفلسطينية أبرز
الشهود عليه.
قبل سنوات ع��دة وصلت إل��ى بيروت معلومات
تح ّذر من أن «إسرائيلـ« تعمل إلحداث فتنة بين مخيم
عين الحلوة (عاصمة الشتات الفلسطيني) وجواره
اللبناني ،وبخاصة حيث توجد القاعدة االجتماعية
لحزب الله ومقاومته.
وقالت هذه المعلومات حينها إنّ هذا المشروع
الصهيوني المغطى أميركياً ،يصبح توقيته أقرب كلما
أصبح الكالم عن تسوية فلسطينية ـــــ «إسرائيلية»
أكثر شيوعاً.
ُتالحظ اليوم عودة الحديث عن تسوية للصراع
الفلسطيني ــــ «اإلسرائيلي» ،تريدها تل أبيب أن
تكون متزامنة مع ح ّل األزم��ة السورية ،وأن تأتي
كمكافأة لها .فهل بدأت «إسرائيلـ« بتحضير مناخات
الساحة اللبنانية لفتنة بين جمهور المقاومتين ،علما ً
أنّ وعي جمهوريهما وقيادتيهما ،مضافا ً إليه انتصار
إرادة الدفاع عن سيادة سورية ووحدتها ،يؤشران
إلى أنّ النصر في سورية سيكون نصرا ً لفلسطين
ولبنان وك ّل قضايا العرب المركزية؟
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ث4د 9410/تاريخ  ،2015/8/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/12/11
عند 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 2015/11/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2145
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابو خاطر
المنفذ :بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
ش.م.ل -بوكالة االستاذ صالح بكري
المنفذ عليه :شعالن عبدالله سكاف-
ابلح
ينفذ المنفذ بوجه المنفذ عليه سندات
دين وعقد مخالصة بقيمة /23,530,22/
دوالر أم��ي��رك��ي ع���دا ال���رس���وم وال��ف��وائ��د
بالمعاملة التنفيذية رقم 2011/326
ال��م��ط��روح للبيع :ال��ل��وح��ة ذات رق��م
 /2293/مدفوع عليها الميكانيك حتى عام
/2008/
قيمة التخمين /6000/ :ستة االف
دوالر اميركي
ب���دل ال��ط��رح /3600/ :ث�لاث��ة االف
وستماية دوالر اميركي
موعد المزايدة :يوم االربعاء الواقع فيه
 2015/12/9الساعة  11ظهرا ً في قاعة
المحكمة تحت اشراف مأمور التنفيذ.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
الحضور الى مكان المزايدة بالموعد المحدد
مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً او بموجب شك
مصرفي ألمر رئيس دائرة التنفيذ مع رسم
الداللة بقيمة  5%من قيمة الشراء.
مديرية الطرق والمباني
إعالن تلزيم
بيع قطع غيار مستهلكة غير صالحة
متنوعة وآل��ي��ات قديمة مستهلكة عائدة
للمديرية العامة للطرق والمباني .الساعة
التاسعة من يوم االثنين الواقع فيه الحادي

والعشرون من شهر كانون األول ،2015
ت��ج��ري إدارة المناقصات -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة األشغال
العامة والنقل ،مزايدة تلزيم بيع قطع غيار
مستهلكة غير صالحة متنوعة وآليات
قديمة مستهلكة.
التأمين المؤقت :لكل صفقة تأمين مؤقت
محدد في المادة الخامسة من دفتر الشروط
الخاص.
سعر االفتتاح :لكل صفقة سعر افتتاح
محدد في المادة الرابعة من دفتر الشروط
الخاص.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار لكل صفقة
على حدة (عدد الصفقات.)5 :
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة األشغال العامة
والنقل .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
2157
اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة
بموجب محضر اجتماع جمعية عمومية
غير ع��ادي��ة ت��اري��خ  2015/11/4تقرر
تعديل االسم التجاري للشركة المعروفة
باسم «شركة بيار وموسى فتوش ش.م.ل
المسجلة تحت رق��م 2007/4000894
البقاع ليصبح كما يلي« :شركة اسمنت االرز
ش.م.ل��ـ« يجب ان يذكر اسم الشركة على
جميع االوراق واالعالنات والنشرات وسائر
الوثائق التي تصدر عن الشركة ويجب ذكر
عبارة «شركة مغفلة لبنانية» وبيان مقدار
راسمالها .لكل ذي مصلحة االعتراض خالل
عشرة أيام من تاريخ النشر
امين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم مؤسسة
بناء للطلب ت��اري��خ 2015/11/10
تقرر تعديل االس��م التجاري للمؤسسة
المعروفة باسم« :دار التربية االسالمية
الهادفة» ORIENTED ISLAMIC
EDUCATION
PUBLISHER
المسجلة تحت رق��م 2014/4800511
ل��ي��ص��ب��ح «دار ال���ت���رب���ي���ة ال���ه���ادف���ة»
ORIENTED
EDUCATION
PUBLISHER
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر
امين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

اعالن
من امانة السجل العقاري المركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب يوسف خليل الصميلي سندات
تمليك ب��دل عن ضائع بحصص موكلته
ذيبه سليمان الصميلي بالعقارات رقم 189
و 190غزة و 11الخيارة.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري
ليلى الحويك
اعالن
من امانة السجل العقاري المركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب عيسى محمد عبد الرحيم سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة والدته ريه
احمد دوكيه بالعقار رقم  587برالياس.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري
ليلى الحويك
الجمهورية البنانية
وزارة الداخلية والبلديات
اتحاد بلديات قضاء صور
اعالن عن استدراج عروض
يعلن اتحاد بلديات قضاء ص��ور عن
رغبته في استدراج ع��روض ل��زوم تعبيد
طريق تربط البرج الشمالي -الحوش -عين
بعال .على الراغبين في الحصول على دفتر
الشروط الخاص بالمشروع من قلم االتحاد
اب��ت��داء من االرب��ع��اء في 2015/11/11
ول��غ��اي��ة ال��ث�لاث��اء  2015/11/17آخر
م��ه��ل��ة ل��ت��ق��دي��م ال���ع���روض ال��ث�لاث��اء في
 2015/11/17الساعة  12ظهرا ً يليها
مباشرة جلسة فض العروض
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد المحسن الحسيني
اعالن
بلدية بيروت
ح��ض��رة ال��س��ادة م��ال��ك��ي ال��ع��ق��ار رق��م
 4582األشرافيةال��م��وض��وع :تنظيف عقار م��ن نفايات
وأعشاب تشكل خطرا ً على السالمة العامة.
المرجع :المرسوم رق��م  8735تاريخ
1974/8/23
المعاملة رقم  2015/313نظافة
ب���اإلش���ارة إل���ى ال��م��وض��وع وال��م��رج��ع
المبينين أعاله ،وبعد الكشف الذي أجرته
ال��دائ��رة الفنية المختصة ف��ي مصلحة
النظافة في بلدية بيروت على العقار رقم
 4582من منطقة األشرفية العقارية ،تبين
وجود نفايات وأعشاب وشجيرات تشكل
خطرا ً على الصحة والسالمة العامة بعد
أن اصبحت مرتعا ً للحشرات والقوارض
والزواحف .ننذركم بتنظيف العقار المشار
إليه أع�لاه ،خ�لال مهلة شهر من تاريخ
تبلغكم هذا الكتاب .إذا لم تنفذوا األعمال
المطلوبة ضمن المهلة المعطاة ،ستقوم
اإلدارة البلدية بتنفيذها على نفقتكم
ومسؤوليتكم وف��ق القوانين واألنظمة

النافذة ،وتسجيل المبالغ المستحقة عن
هذه األعمال دينا ً ممتازا ً لبلدية بيروت على
الصحيفة العينية للعقار.
بيروت في  4ايلول 2015
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف
2173
مديرية الجمارك
اعالن إعادة تلزيم
صيانة وتصليح آالت تخريم البيانات
الجمركية
بطريقة استدارج عروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
الخميس الواقع فيه السادس والعشرين
من شهر تشرين الثاني من العام الفين
وخمسة ع��ش��ر ،ي��ج��ري المجلس األعلى
للجمارك ف��ي م��رك��زه ال��ك��ائ��ن ف��ي ساحة
ري��اض الصلح -بناية شاكر وعويني-
الطابق -الثامن -مكتب المراقب أول لدى
مصلحة المراقبة السيد ش��رب��ل خليل،
استدراج عروض لتلزيم صيانة وتصليح
آالت تخريم البيانات الجمركية.
التأمين ال��ؤق��ت :نسبة ( 5%خمسة
بالمئة) م��ن القيمة اإلج��م��ال��ي��ة لعرض
األسعار المقدم.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية-
مديرية الجمارك العامة.
يجب ان تصل ال��ع��روض ال��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
األربعاء الواقع فيه الخامس والعشرين من
شهر تشرين الثاني من العام الفين وخمسة
عشر.
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف
2159
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لتزويد آليات القاديشا بمادة البنزين وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط االدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسين
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة االداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم
العروض في أمانة السر في القاديشا-
البحصاص .تنتهي م��دة ال��ع��روض يوم
السبت الواقع فيه  12كانون األول 2015
الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
2130

