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تتمات � /إعالنات
ه�ستيريا �ألمانية ( ...تتمة �ص)1

إرادت���ه���ا وال��ن��ي��ل م��ن اس��ت��ق�لال��ه��ا ووح��دت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ،ول��ذل��ك تتباطأ
وتماطل ،في المشاركة بتصنيف التنظيمات السورية بين معارضة
يمكن مشاركتها بالعملية السياسية وإره��اب ينبغي عزله ومقاطعته
ومحاربته ،والعقدتان تراوحان مكانهما رغم تفاؤل كيري ،بينما سورية
ال تنتظر ،فجيشها والمقاومة ومعهما النار الروسية في الحرب باألفعال
ال باألقوال ،يتقدّمون في الميادين القتالية ،خصوصا ً بالقرب من تدمر
وعلى مشارف حلب ،وأطراف دوما في ريف دمشق ،وهي ثالث جبهات
أي منها ضربة قاصمة للجماعات اإلرهابية.
يشكل التقدّم في ّ
في لبنان ،كان الغداء الذي أقامه رئيس مجلس النواب نبيه بري على
جس نبض لمشروع
شرف المشاركين في جلسة الحوار ،بعد محاولة ّ
السلة المتكاملة ،للتفاهم ال��ذي يفترض أن يطال رئاسة الجمهورية
والحكومة المقبلة وقانون االنتخابات .ويبدو وفقا ً لمصادر مشاركة
في الحوار أنّ المحاولة انتهت بنصف نجاح ونصف فشل ،فما لم
يتحقق كان منتظرا ً أال يتحقق ،لكن الحلقة الهامة التي تحققت كانت
القبول المبدئي ولو على مضض من فريق المستقبل بالسير بفكرة
السلة المتكاملة ،عبّر عنها بوضوح كالم نائب رئيس المجلس فريد
مكاري ،فيما كان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة يحاول تفخيخ
الجلسة ،بإثارة نعرات وخالفات وإطالق استفزازات ،ما حدا بعض
المشاركين إلى التفكير بمناشدة الرئيس سعد الحريري المجيء ليوم
واحد ،إنْ لم يكن قد حان موعد عودته النهائي في هذه الظروف التي
يمكن لوجوده أن يساهم في حلحلة الكثير من مشاكلها ،فعلى األق ّل
للمشاركة في جلسة يجري اإلعداد لها جيدا ً تطلق التفاهم على السلة.
ال��غ��داء الصيني ال���ذي ق�� ّدم��ه ال��رئ��ي��س ب��ري ل����زواره ،راف��ق��ه شعور
بالحاجة إلى انتظار ،وهو انتظار سعودي ،طالما ال حلحلة قريبة بموقع
السعودية وموقفها من العالقة مع إيران وال من األزمة في سورية،
بينما بقي اله ّم السوري حاضرا ً في كالم العماد ميشال عون ،ردا ً على
الرئيس السنيورة ،إنْ سقطت سورية فال يستطيع لبنان ،لو وقف ك ّل
شعبه ،أن يصمد في وجه الخطر ،وكالم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة

الحاج محمد رعد ردا ً على السنيورة ،بقوله وقفنا كلنا مع فرنسا في
وجه خطر اإلرهاب لكن أحدا ً لم يربط موقفه بدعوتها لالنسحاب من
سورية كما تفعلون معنا.
ل��م ي��ن ُ��ج السنيورة م��ن س��ه��ام غير م��ب��اش��رة م��ن م��ك��اري ال���ذي أ ّيد
السلة المتكاملة وحاول ،وقال إنّ السنيورة مع هذا الكالم ،لكنه يريد
التذكير بالحاجة إلى تطبيق ما نتفق عليه أمنياً ،وكان كالم السنيورة
االستفزازي قد ورد فيه «السالح ينتشر في بيروت ،وتريدوننا أن
نأتي إلى التفاهم» ،وقد لخص أحد الظرفاء المشاركين المشهد بأنّ
صب الرئيس بري القطر
«الغداء كان دسماً ،ولكن بال تحالية ،فقد
ّ
المحلّى ولم نجد تحالية إال بالسنيورة».

«الحوار» إجماع
على تفعيل عمل الحكومة

على وقع التطورات األمنية األخيرة انعقدت الجولة العاشرة من الحوار
الوطني أمس ،في عين التينة بحضور جميع رؤساء الكتل النيابية باستثناء
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» النائب
سامي الجميل.
وأجمع المتحاورون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات ،وفي مقدمتها
الملحة ،وف��رض الهم األمني نفسه
عمل مجلس ال��وزراء لمعالجة القضايا
ّ
على الجلسة ،حيث جدد المجتمعون ،كما جاء في البيان الختامي للجلسة،
استنكارهم للجريمة اإلرهابية في برج البراجنة والتقدير لاللتفاف الوطني
الجامع على إدانتها والتضامن الذي عبرت عنه القوى السياسية كافة في
مواجهة اإلرهاب.
وتعهد رئيس الحكومة تمام سالم بأنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء
فور الوصول إلى حل لملف النفايات وكما تعهد جميع الحاضرون بحضور هذه
الجلسة.
وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضرورة تفعيل عمل الحكومة،
وأعلن أن هيئة مكتب المجلس ستجتمع اليوم لتشكيل لجنة مصغرة لدراسة
قانون االنتخابات والذي سيكون مفتاحا ً للحلحلة .كما أكد بري أن حوار حزب
الله  -تيار المستقبل سيستكمل جلساته بعد يومين أو ثالثة بعد أن تأجل
بسبب تزامنه الجمعة الماضي مع الجلسة التشريعية.
(التفاصيل ص)3 .

جلسة حكومية تنتظر النفايات

حرب النيات (تتمة �ص)1
واعتبر الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنّ تمويل تنظيم «داعش» يأتي من
 40دولة بينهم دول من مجموعة العشرين ،موضحا ً أنّ بالده قدّمت لرؤساء
قمة العشرين معلومات عن قنوات تمويل اإلرهاب وصورا ً لألقمار االصطناعية
عن تجارة «داعش» بالنفط.
واألسوأ أنّ هناك غيابا ً كبيرا ً لمراجع أساسية لنقض الصورة التكفيرية التي
تحاول «داعش» تعميمها في العالم ،حيث هناك غياب فاضح لإلسالم المعتدل
في مواجهة هذا الم ّد التكفيري ،الذي يبدو انّ هدفه هو تشويه صورة اإلسالم
الحقيقي إلعادة صراع الحضارات إلى ذروته ،فمع تصاعد «اإلسالموفوبيا»
اليوم في العالم ،تعود نظرة الصراع بين الغرب واإلسالم عامة ،حيث يعود
الكثيرون إلى تب ّني نظريات صموئيل هانتنغتون بأنّ مشكلة العالم الغربي
هي ليست مع اإلسالم المتطرف بل مع اإلسالم بشكل عام ،بحيث االختالف
الحضاري والثقافي سيؤدّي في النهاية إلى المواجهة العنيفة ،وهذه النظرية
يستفيد منها من يريدون تطويع هذه المنطقة لمصالحهم الخاصة ،فتقسيم
دول المنطقة على أنها إسالمية في ع ّز مواجهة حضارية مع الغرب ،يعطي
الغرب «كامل الحقوق» للتدخل وإلخضاع هذه الدول تحت نظرية الدفاع عن
النفس ،وهي السياسة التي بدأها جورج بوش عبر تقسيمه العالم إلى محور
للش ّر ومحور للخير.
هذه االستراتيجية ال تف ّرق بين إسالم متطرف أو معتدل أو سني أو
شيعي أو غيره ،حيث سيصبح الجميع من دون استثناء عرضة لمفاعيل
صراع الحضارات ،وما حديث هنري كيسنجر عن حرب عالمية ثالثة في
مقابلته األخيرة إال امتداد لهذا الفكر الذي تدعمه الصهيونية العالمية،
لحماية وتحصين «إسرائيل» بأق ّل الطرائق كلفة.
وبالتالي ،إنّ الدول العربية التي ترى في «داعش» اليوم أداة لتحقيق مكاسب
ضيقة ال تدرك أنها في نهاية المطاف تخسر الكثير ،وتصبح هدفا ً محتمالً متى
تغيّرت المصالح ،وانّ الخسارة الكبرى بتشويه صورة اإلسالم ستكون لها
تداعيات أكبر من أيّ مكاسب ضيّقة اليوم.
ص ّرحت الملكة رانيا باألمس القريب أنّ اإلسالم المعتدل ال يقوم بما يكفي
لمحاربة «داع��ش» ،وهو توصيف واقعي للحالة اليوم ،ففي خض ّم الحرب
الدائرة اليوم ،تقع مسؤولية هامة على القيّمين على الدين اإلسالمي لدحض
ادّع��اءات «الدولة اإلسالمية» المزعومة وأفكارها واعتمادها ألفكار التكفير
والعنف للعقاب والتأديب ،فالدين اإلسالمي أساسه الرحمة حيث تبدأ اية صالة
باسم الله الرحمن الرحيم ،وهي الصفة األساسية لصورة الله في اإلسالم ،فأين
المواقف الرسمية عن المراجع الدينية الكبرى لدحض األفكار التي تو ّد الرجوع
بالدين اإلسالمي إلى العصر الجاهلي؟ أين دور األزهر الشريف في خلق ثورة
مضادّة لتعليم أسس اإلسالم الحقيقي؟ وأين دور المملكة العربية السعودية،
قبلة المسلمين في العالم ،لتصحيح ما تش ّوهه ممارسات «داعش» وفي إطالق
حركة تصحيحية؟ وأين دور المملكة األردنية الهاشمية في تثبيت اإلسالم
المعتدل كما ص ّرحت الملكة رانيا؟
فنرى اليوم أنه بالرغم من موقف حكومات دول الخليج في رفض فكر
«داعش» ،ال تزال محاربة هذا الفكر ورفضه دون المستوى المطلوب ،ونسأل
في هذا السياق هل األجدى إجراء استفتاء لشعوب تلك الدول لتحديد إذا كانت
توافق على األساليب واألفكار التي تعتمدها «داعش»؟
إنّ مسؤولية محاربة اإلره��اب اليوم ورف��ض تصدير األفكار التكفيرية
«الوهابية» ليست مج ّرد تمنيات ونيات ،بل يجب أن تقترن باألفعال الحقيقية
التي ال تقتصر على األعمال االستخبارية والعسكرية حصراً ،بل تتخطاها إلى
المناهج التعليمية والخطب في الجوامع ،ورسائل التحريض على وسائل
التواصل االجتماعي ،والثقافة وخاصة لدى فئة الشباب واألطفال الذين
يعتبرون فريسة سهلة لهذا النوع من األفكار.
وفي عيد تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي ال يسعني إال أن أستشهد
بمقولة عظيمة لقائد عظيم منذ  80عاماً ،اذ تنبّأ أنطون سعاده باألزمة الراهنة
معبّرا ً عنها بقوله« :لقد وجدت النهضة في العصبية الدينية الوهابية المنتشرة
في الجزيرة العربية ،عدا ًء للس ّنة والشيعة وللتمدّن المسيحي واإلسالمي العام،
وخطرا ً يرمي إلى فتح عربي جديد للبلدان المجاورة للسعودية ،وخصوصا ً
لألمة السورية ،وهذا الفتح ال يرتكز على نظرة فاهمة في الحاجة االقتصادية
أو االستعمار ،وإنما يقوم على عصبية دينية مادّية خطرة ،يتو ّلى ابن السعود
العمل على تحقيقها عبر حرب مداهمة ،وبواسطة عمال َء له في لبنان وسورية
وفلسطين يتل ّقون المال مقابل الدعاية الدينية والسياسية واإلعالمية التي
ير ّوجونها لمصلحة الوهّ ابية وأهدافها».
ستظهر األي��ام المقبلة الجدّية في مكافحة اإلره��اب بعد أن أيقنت الدول
األوروبية القدرة التدميرية الهائلة التي تملكها هذه المنظمات على بلدانها
ومجتمعاتها ،وإنْ لم تكن المواجهة بالجدية المطلوبة ،فالجميع في دائرة
الخطر.

فادي ع ّبود

دعوة
إلى حضور جلسة اجتماع جمعية عمومية عادية
لشركة توتال ترانسبورت سولوشنز ش.م.ل
حضرة المساهمين الكرام ،
يتشرف مجلس ادارة شركة توتال ترانسبورت سولوشنز ش.م.ل بدعوتكم
لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية المحدد انعقادها عند الساعة الثانية
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه  2015/12/4وذلك في مكتب الشركة للبحث
والتداول في جدول األعمال اآلتي :
تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية . 2014
تالوة تقرير مفوضي المراقبة عن حسابات الشركة للسنة المالية . 2014
المصادقة على ميزانية الشركة وحسابات األرباح والخسائر للسنة المالية .2014
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم ألعمال الشركة .
تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية  2015وتحديد بدل أتعابه .
تحديد مخصصات مجلس اإلدارة واألعضاء .
الترخيص وفقا ً ألحكام المادتين  158و 159من قانون التجارة .
أمور مختلفة .
علما ً أنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة ،سيصار إلى انعقاد
الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية عند الساعة الثانية من يوم الثالثاء الواقع
فيه  ،2015/12/15وذل��ك في مكتب الشركة ،للبحث والتداول في ذات جدول
األعمال المفصل اعاله .
على كل مساهم يحمل اسهم لحامله يرغب بحضور هذه الجمعية ان يودع األسهم
في صندوق الشركة او افادة باألسهم تجيز له حضور الجلسة وذلك خمسة ايام على
األقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية .

وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
توتال ترانسبورت سولوشنز ش.م.ل

حكومياً ،وعلى رغم األخطار األمنية الداهمة التي تلف البالد وإجماع طاولة
الحوار على تفعيل عمل المؤسسات وعلى رأسها مجلس الوزراء ،إال أن الرئيس
تمام سالم لم يحدد بعد موعدا ً للجلسة بانتظار االتفاق على حل ألزمة النفايات
بعد إحياء اقتراح ترحيل النفايات إلى الخارج.
وفي السياق ،طالب وزير اإلعالم رمزي جريج في حديث لـ«البناء» بعقد
جلسة لمجلس ال��وزراء ،خصوصا ً بعد تفجيري برج البراجنة االنتحاريين،
معتبرا ً أن «ال أحد يمكنه التغيب عن جلسة حكومية تعقد في ظل هذه الظروف
األمنية والسياسية واالقتصادية الملحة».
وكشف جريج أن لدى سالم «اتجاها ً للدعوة إلى جلسة األسبوع المقبل
وعلى رأس جدول أعمالها ملف النفايات» ،وأوضح جريج أن سبب تريث سالم
هو اقتناعه بأن عقد جلسة غير منتجة ربما يكون أسوأ من عدم عقدها ،إال أنه
أكد «إصرار حزب الكتائب على عقد جلسة حتى لو لم يتم االتفاق على موضوع
النفايات».
وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى الحل على صعيد أزمة النفايات يتقدم
والنقاش يدور اآلن حول اقتراح ترحيل النفايات إلى دول عدة في الخارج،
مضيفة« :لكن سالم لم يضع الوزراء بعد بتفاصيل هذا االقتراح الذي ربما يكون

�إعالنات ر�سمية
الحل األخير والعملي بعد فشل حل إقامة المطامر» ،وأكدت المصادر أنه عندما
يكتمل تصور الحل سيضع سالم الوزراء بالصورة ،ورجحت المصادر أن يتم
االتفاق على هذا االقتراح».

الحجيري يعترف

أمنياً ،وبعد اإلنجاز الذي حققته األجهزة األمنية بكشف شبكة تفجيري برج
البراجنة وتوقيف المتورطين ،كشفت قيادة الجيش عن فصول تفجيري عرسال
الذي استهدف في اليوم األول اجتماعا ً لهيئة ما يُسمى «علماء القلمون» والثاني
ناقلة جند للجيش ،فأشارت إلى «أن الموقوف محمد ابراهيم الحجيري اعترف
خالل التحقيق معه انه والمدعو أبو علي اليبرودي كلّفا السوري أبو فراس
بتفخيخ دارجة نارية وركنها في مكان اجتماع الهيئة وتفجيرها ،ث ّم أقدم في
اليوم التالي مع اليبرودي وأبو فراس وأبو علي األسيري على استهداف ناقلة
جند للجيش بعبوة أثناء توجهها إلى مكان التفجير».

 ..والتحقيقات مستمرة مع سرور

وأشارت مصادر أمنية رسمية لـ«البناء» إلى أن «المدعو عدنان سرور الذي
أوقفه فرع المعلومات األحد الماضي بتهمة تهريب االنتحاري في طرابلس
إبراهيم الجمل ،درس الهندسة في سورية وعمل سابقا ً في نقل متخرجين
لبنانيين في الطب إلى سورية لمتابعة دراستهم .وفي تلك الفترة تعرف إلى
أشخاص سوريين وتم توريطه الحقا ً بتهريب سوريين إلى لبنان من بينهم
أشخاص جاؤوا لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان».
وأضافت المصادر أن «القضاء يأخذ مجراه في هذه القضية وأن التحقيقات
التي يجريها فرع المعلومات تتمحور مع الموقوف سرور حول ما إذا كان على
علم بمهمة السوريين الذين ه ّربهم إلى لبنان» ،وأكدت المصادر أن سرور «ه ّرب
االنتحاريين السوريين الثالثة إلى لبنان مقابل بدل مادي» ،ولفتت المصادر
إلى «أن ظاهرة تهريب السوريين مقابل بدل مادي انتشرت بكثرة في اآلونة
األخيرة».

لبنان هدف «داعش»

وفي سياق تعقب األجهزة األمنية للمطلوبين ،نفذت قوة كبيرة من شعبة
المعلومات في قوى األمن الداخلي أمس ،مداهمات في منطقة القبة في طرابلس،
بحثا ً عن مطلوبين.
ورجحت مصادر أمنية لـ«البناء» أن يبقى لبنان هدفا ً لإلرهابيين« ،ألن تنظيم
داعش في حالة يأس اليوم خصوصا ً أنه شعر للمرة األولى أن هناك تكتالً دوليا ً
كبيرا ً ضده وتدخالً جديا ً غير روسي ال سيما فرنسي بعد هجمات باريس ،ما
سيدفع التنظيم إلى تنفيذ عمليات انتقامية في دول متعددة في العالم بعد أن
تغلغل في أوروبا وفي لبنان وزرع الخاليا النائمة».
وأوضحت المصادر أن «تقلص العمليات اإلرهابية في لبنان إلى الحد
األدنى ،سببه تقلص البيئة الحاضنة لإلرهاب والوعي الشعبي وتغير الخطاب
السياسي الذي كان يشكل غطا ًء لعمل هذه المجموعات اإلرهابية وتوقف بعض
الجهات اإلقليمية عن تمويل هذه المجموعات إضافة إلى تحسن قدرات القوى
األمنية».

تنسيق األجهزة يح ّد من «العمليات»

وأكد الخبير االستراتيجي الدكتور هشام جابر لـ«البناء» أن «تنسيق القوى
األمنية في ما بينها يرفع من قدرتها على الحد من العمليات اإلرهابية» ،وأوضح
العميد جابر أن «الحد من العمليات اإلرهابية ،يحتاج إلى جهد استخباري
وجمع معلومات وتعقب رؤس��اء الشبكات اإلرهابية كما حصل عندما كرت
سبحة التوقيفات عقب توقيف اإلرهابي نعيم عباس».
وشدد جابر على أن تنظيمي «داع��ش» و«النصرة» تمكنا من «زرع خاليا
إرهابية نائمة في لبنان ،خصوصا ً في المخيمات الفلسطينية وبعض البؤر
اإلرهابية التي ال تدخلها القوى األمنية ال سيما في عرسال».

كيف يكون لـ«�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1
ف��رض��ي��ة ث��ان��ي��ة وه����ي أن ت���ك���ون معطيات
التنظيم ق��د أوص��ل��ت��ه إل���ى أنّ م��ع��رك��ت��ه في
ال��دف��اع ع��ن معاقله خ��اس��رة ال محالة ،وأنّ
المسألة مسألة وق��ت قبل أن تسقط تحت
ضربات المهاجمين ،وأنّ عليه بالتالي تغيير
استراتيجيته وساحات عمله ،فاختار التمهيد
التدريجي للتعايش بين نوعين من القتال،
واح���د ف��ي ال��ج��غ��راف��ي��ا إل���ى ح��ي��ن سقوطها،
والثاني الذي سيصبح البديل وهو االنتقال
م���رة أخ���رى إل���ى ال��ص��ي��غ��ة ال��ت��ي ك���ان عليها
تنظيم «القاعدة» األ ّم ،منتشرا ً ومتخ ّفيا ً في
العديد م��ن ال��س��اح��ات وق��وت��ه ال��ض��ارب��ة هي
ه��ذا النوع من العمليات ،ويصير مه ّما ً في
هذه الحالة فهم الخريطة السياسية واألمنية
والديمغرافية التي يريد «داعش» رسمها من
خالل عملياته.
 ال��واض��ح أنّ ال��ع��ن��اوي��ن ال��م��س��ت��ه�� َدف��ة ،التحمل س��اح��ة م��رش��ح��ة ل��ت��ك��ون س��اح��ة عمل
رئيسي بديلة لـ«داعش» عن سورية والعراق
يفسر حجم الجهد
إال فرنسا ،وربما ه��ذا ما ّ
المرصود بصورة مميّزة لعمليات باريس عن
عمليتي الضاحية والطائرة ،رغم أنّ فرنسا
هي الطرف األق ّل تسبّبا ً باأللم لـ«داعش» بين
المستهدَفين ،فلن تكون روسيا الساحة البديلة
وال لبنان ،رغم إمكانية تشكيلهما ساحات عمل
مستمرة ورئيسية لـ«داعش» ،لكن في فرنسا
يبدو واض��ح��ا ً أنّ التكوين الديمغرافي الذي
يشكل النسيج اإلسالمي نسبة غير قليلة منه
وتتحدّر بأغلبها من مهاجرين عرب يعانون
من التمييز العنصري والروح العدائية ،يقدّم
فرصة ذهبية لما هو أبعد من تم ّكن «داعش»
من إيجاد بيئة حاضنة ومصدرا ً متاحا ً لخزان
م���وارد بشرية ال ينضب ،ب��ل ف��ي ظ�� ّل ته ّرب
ال��دول الغربية من تح ّمل فواتير الدماء التي
تترتب على المواجهات ،وه��و م��ي��دان تف ُّوق
ل��ـ«داع��ش» ،يمكن لقيادة التنظيم أن تفترض
أنّ م��واص��ل��ة ال��ض��رب ب��ق��وة بالطريقة ذاتها
ستستنهض مئات وأل��وف الشباب في أحياء
ال��م��ه��اج��ري��ن ل��ح��م��اي��ة أح��ي��ائ��ه��م م��ن هجمات
عنصرية رسمية وشعبية سيتع ّرضون لها،
وتكون جماعات «داع��ش» هي القوة الحامية
بضرباتها الموجعة ،التي تنجح بأخذ فرنسا
إل��ى ح��رب أهلية يتقاسم فيها «داع���ش» ،ولو
بصورة سرية ،مع الدولة الفرنسية بعضا ً من
جغرافيتها.
ً
 ال�����واض�����ح أي����ض����ا أنّ ه������ذا ال���ه���دفاالس��ت��رات��ي��ج��ي ل����ـ«داع����ش» ،ال ي��ح��م��ل بعدا ً
تكتيكيا ً وال ت��ف��اوض��ي��اً ،ال م��ع روس��ي��ا وال
مع فرنسا ،وليست له رسالة تكتيكية من
تفجيرات الضاحية ،فمردود عمليات باريس
ت��دري��ج��ي وت��س��ل��س��ل��ي وط���وي���ل ،وم����ردود
عمليات الطائرة والضاحية إظ��ه��ار القدرة
والقوة وإلحاق األذى ،لكن هذا يطرح عددا ً
من األسئلة ،من ن��وع :لماذا يسارع تنظيم
«داعش» بعد عملية الضاحية اإلعالن عن أنّ
فلسطينيّيْن كانا وراء التفجيرات االنتحارية،
وما كان يفترض أن ير ّتبه ذلك من ردود فعل
غاضبة على مخيم ب��رج البراجنة لالجئين
الفلسطينيين ،وم���اذا يستفيد التنظيم من
فتنة بين الضاحية والفلسطينيين؟ وهل

هي قضية مركزية على جدول أعماله؟ وما
دام التنظيم ليست ل��دي��ه أج��ن��دة تفاوضية
م��ن وراء العمليات ،فمن ك��ان ي��ق��دّم نفسه
ل��ل��ت��ف��اوض ن��ح��و روس��ي��ا وف��رن��س��ا ب��ق��وة ما
��ب الفتنة ال��م��اء في
حملته العمليات ،وت��ص ّ
طاحونته ،ليظهر كشريك ضمني ،أو مشغل
خلفي ،لـ«داعش»؟
 خرج رئيس حكومة االحتالل بنياميننتنياهو ف��ي ال��ي��وم الثاني لمذبحة باريس
ليقول إنّ مخابراته كانت على علم بالتفجيرات
تنصت ،واأله�� ّم أنها
عبر اختراقات وأعمال ّ
ق���ادرة على ال��م��س��اع��دة ،واألش���� ّد أهمية أنّ
هناك عمليات الحقة ستت ّم ،والرسالة هنا
ذات مضمون واض��ح ،نحن علمنا بالطائرة
ال��روس��ي��ة وت��ف��ج��ي��رات ال��ض��اح��ي��ة ومذبحة
ب���اري���س ،ون��س��ت��ط��ي��ع تجنيبكم ال��م��زي��د إنْ
تعاونتم معنا ،وسواء كانت معونة نتنياهو
ناجمة عن كونه «يمون» على «داعش» لوقف
األعمال الالحقة إذا تحققت أه��داف��ه ،أو عن
قدرته على تعطيل هذه الهجمات من داخل
التنظيم عبر اختراق هو الذي قال إنه أوصل
إل��ي��ه المعلومات ،ويمكن ل��ه عبر تسريبها
مسبقا ً ربما المساعدة ف��ي االس��ت��ع��داد لها
وكشفها ،في أدنى األحوال.
 م��ق��ارب��ة الفتنة ف��ي ال��ض��اح��ي��ة م��ن باب«إس��رائ��ي��ل��ي» س��ه��ل��ة ال��ق��ب��ول ،ل��ك��ن شيطنة
صورة الفلسطيني تبدو أه ّم ،فهو الذي يقوم
بانتفاضة الطعن والدهس ،التي ب��دأت تلقى
��ؤس��س لضغوط
تعاطفا ً دول��ي��ا ً واس��ع��اً ،وت ّ
جدية تعاني منها «إسرائيل» ،تستدعي تقديم
ص��ورة الفلسطيني القاتل المتوحش حتى
على البيئة األق��رب للدفاع عن قضيته التي
تمثلها الضاحية الحاضنة لحزب الله ،فيصير
التعامل مع هذا الوحش المتعطش للدم بغير
ال��ط��ري��ق��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ح��م��اق��ة ،والتعامل
بطريقة التشجيع تشجيعا ً لإلرهاب ،تحويل
تهمة اإلرهاب في المناخ العالمي الهستيري
نحو «داع���ش» ،باتجاه الفلسطينيين قضية
«إسرائيلية» بامتياز ،فلماذا تتب ّرع بها قيادة
«داعش» لحساب «إسرائيل»؟
 زار بنيامين نتنياهو موسكو وطرحقضيتين ،لم يحصل على الجواب الذي يريده
عليهما ،هما مواصلة غاراته في سورية ض ّد
ما يس ّميه شحنات السالح لحزب الله ،أو
التعاون على بديل هو وضع ضوابط متفق
عليها لنوع وكم السالح الذي يصل للحزب
من جهة ،ومن جهة مقابلة ،تقديم ضمانات
لـ«إسرائيل» أنّ حجم تزايد قوة سورية بعد
تعافيها ل��ن ي��ك��ون ب��اب��ا ً ل��ح��رب ج��دي��دة على
«إسرائيل» ،تعيد مشهد حرب العام 1973
وبصورة مضاعفة في مخاطرها الوجودية
ع��ل��ى «إس��رائ��ي��ل» ول���و ب��ع��د س��ن��وات ،وأع���اد
نتنياهو طرح األمرين مع الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما ،وعملية الطائرة ،كانت بقيت
ضمن إط��اره��ا ك��ر ّد إره��اب��ي ل��ـ«داع��ش» على
الدور الروسي في الحرب ،لوال كالم نتنياهو
أنه قادر على المساعدة وأنّ أعماالً مثلها آتية،
وبالتالي فهو يعلن ق��درت��ه على المساعدة
ٌ
عرض يقدّمه لدولة جدية
على منعها ،وهذا
ووازن��ة وذات مؤسسات مخابراتية عريقة

ال يلعب بعقول قادتها الكالم ،وق��ادرة على
تفحص أبعاده والتحقق من جديته ،فإذا كان
ّ
هذا هو عرض نتنياهو ،على موسكو فماذا
يطلب في المقابل ،هل يكرر طلباته ذاتها أثناء
زيارته موسكو م��ؤخ��راً ،فتصير الرسالة،
أعطونا ضمانات لحجم ونوع تسلّح حزب
الله ولعدم تع ّرضنا لحرب مقبلة من سورية
فنُعطيكم ض��م��ان��ات ب��ع��دم ت��ك��رار عمليات
«داع����ش» ،وه��ل يكفي االخ��ت��راق لـ«داعش»
لتقديم هذا العرض وضمان تنفيذه؟
 واضح أيضا ً وأيضاً ،أنّ اتساع التضامنمع االنتفاضة الفلسطينية يقلق «إسرائيل»،
وأنّ وصول هذا التضامن ح ّد تقدّم الحكومة
الفرنسية بمقترح نشر مراقبين دوليين
في المسجد األق��ص��ى ،تسبّب لـ«إسرائيل»
بصداع أدّى إل��ى فجور أميركي في رفض
مجرد مناقشة المقترح الفرنسي أمام مجلس
األمن الدولي والتهديد بالفيتو الفوري حال
طرحه .والكالم ألعلى مستوى ديبلوماسي
أميركي ه��و وزي��ر الخارجية ج��ون كيري.
والمقترح الفرنسي بقدر ما يستند إلى ذاكرة
أس���س ل��ه��ا الرئيس
فرنسية ديبلوماسية ّ
ال��ف��رن��س��ي ال��راح��ل ش���ارل دي��غ��ول بطرحه
وض���ع ال��ق��دس ت��ح��ت ال��ح��م��اي��ة ال��دول��ي��ة بعد
احتالل شطرها الشرقي من قبل «إسرائيل»
في ح��رب العام  ،1967هو المقترح نفسه
ال��ذي تتبناه االنتفاضة ويصيب مقتالً من
واقعي التطبيق ويبدو
«إسرائيل» باعتباره
ّ
بسيطا ً بساطة المطالبة بحق ال��ح��ي��اة ،وال
يبدو متصالً بالحقوق السياسية المعروضة
في التفاوض بين الفلسطينيين و«إسرائيل»
م��ث��ل ح��� ّل ال��دول��ت��ي��ن وس�����واه ،ل��ك��ن��ه يسقط
ن��ظ��ري��ة ال��دول��ة ال��ي��ه��ودي��ة ال��ت��ي تستند إلى
القدس كهوية ،بالضربة القاضية ،ونتنياهو
يقول لفرنسا نحن نعلم أنكم ستُض َربون
م���ج���ددا ً ون��ح��ن ق�����ادرون ع��ل��ى المساعدة،
أي يمكن أن تتجنّبوا المزيد م��ق��اب��ل ...أن
ّ
مقترحكم الذي لم تقوموا بسحبه
تسحبوا
َ
ب��ع��د ،رغ���م ال��ض��غ��وط وال��م��ن��اش��دات ،ألنكم
تخشون معركة رأي عام إنْ فعلتم ،حسنا ً ها
هي المذبحة وخطر تكرارها تمنحكم العذر
لتفعلوا ،فهل تشكل مب ّررا ً وع��ذرا ً للتراجع
أمامكم ،وربما بصمت ،فيت ّم تمريرها مقابل
ضمانتنا لكم بعدم التكرار ،وكيف سيضمن
نتنياهو؟
 يمكن للمرء أن يق ّرر أن يكون ساذجاً،كي يعتبر تصريحات نتنياهو مج ّرد عمل
استعراضي غبي وأحمق ،لكن السذج أحرار
بأنفسهم وم��ا ي��ف��ك��رون ،أم��ا م��ن يش ّغلون
عقولهم ،فمن حقهم التساؤل عما إذا كان
ك ّل ذلك ممكنا ً دون أن تكون خطة «داعش»
للتفجيرات قد ت ّمت بالتعاون مع «إسرائيل»
ما لم يكن لليد «اإلسرائيلية» مهام وظيفية في
ضمان حسن التنفيذ ،وسوابق «إسرائيلية»
تقول إنّ تفجير كنيس يهودي ليس مشكلة
إذا كان يجلب لـ«إسرائيل» مصلحة ،فيكون
ما شهدناه فصالً من فصول تقاسم المافيات
والعصابات للمهام مقابل تقاسم الغنائم،
لـ«داعش» نصيب ولـ«إسرائيل» نصيب.
ناصر قنديل

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ نتيجة درس طلبات
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل
لبنان -دائرة الضرائب النوعية -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه المجهولي
مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ  2015/11/18الى مركز الدائرة الكائن في مبنى المصلحة المالية
االقليمية في محافظة جبل لبنان -بعبدا -قرب السراي -الطابق االخير لتبلغ نتيجة درس
الطلب المقدم من قبلهم .وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بتاريخ  2015/12/18عمالً بأحكام المادة  28من قانون رقم  44تاريخ 20008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الضربية).
رقم المكلف

بريد 2

االسم

تاريخ االرتجاع

1103798

فريدة شبل ابو جودة

RR154205169LB

2015/06/08

804022

مخايل نجيب نبهان

RR154204849LB

2015/06/18

261597

عبد الكريم محمد المغربي

RR154203786LB

2015/07/21

2733334

علي حسن شريف

RR154203715LB

2015/07/21

2895562

غفران مصطفى اللوباني

RR153500496LB

2015/08/14

1578402

فوزي الياس كيوان

RR154205098LB

2015/05/21

1597570

سوزان مخائيل نصير

RR154206337LB

2015/04/25

31202

سامي توفيق نعمة

RR154206425LB

2015/04/14

457259

ايفيت جوزيف شديد

RR154205209LB

2015/04/14

34510

روجيه اديب طنوس

RR154205036LB

2015/06/18

1092885

سعيد محمد ابو هموس

RR154205022LB

2015/06/18

225023

عماد محمد بيضون

RR154205040LB

2015/06/18

952333

عاطف قزحيا شقير

RR154204605LB

2015/06/26

51960

مارك مسعود رنو

RR154203675LB

2015/07/21

166661

ماهر عدنان عضاضه

RR154203755LB

2015/07/21

252049

جمال محمد علي مخالتي

RR154203551LB

2015/07/21

85601

وليد عبد الرحمن رمضان

RR154203534LB

2015/07/21

2024629

اكرم عنان كرمه

RR154203667LB

2015/07/21

679115

حسين عمر عيتاني

RR154203579LB

2015/07/21

526684

بديع عارف جوهر

RR153500394LB

2015/09/29

694969

دالل راشد راشد اغا

RR153500363LB

2015/09/29

71374

ادوار الياس حداد

RR153500505LB

2015/09/05

2217476

محمد فؤاد الغوش

RR153500519LB

2015/09/25

36440

سركيس ميناس بوداقيان

RR153500765LB

2015/09/18

تبدأ مهلة االستئناف على نتيجة درس الطلب المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ التبليغ.
المراجعة :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى المصلحة المالية االقليمية في محافظة
جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق االخير .الهاتف 921143/05
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2112
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ تكليف برسم االنتقال
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة الضرائب
النوعية ـ المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه  ،المجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2015/11/18إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو  -بعبدا – مقابل مطعم مشاوي
القديم – الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد لرسم االنتقال والمتوجب عليهم .
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ .2015/12/18
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
رقم تكليف

رقم البريد المضمون

المكلف

تاريخ الزيارة الثانية

19597

رجا شفيق شهيب

RR141926281LB

2014/09/15

126453

راغده منير صعب

RR009639566LB

2014/02/07

128550

طنوس بطرس سيف

RR009787345LB

2014/06/12

235644

بطرس بطرس فرحات سيف

RR140098155LB

2014/06/12

366176

روكس جرجس ضو

RR009787355LB

2014/06/24

420550

عيدا اسعد عطالله

RR140099261LB

2014/05/07

435880

كلود اسعد عطالله

RR140099275LB

2014/05/07

448977

نجوى اسعد عطا لله

RR140098615LB

2014/05/07

470910

فادي الياس زيدان

RR141926600LB

2014/11/05

481601

ريتا جان ورده

RR140098575LB

2014/04/23

524920

نجوى الياس صافي

RR141926255LB

2014/09/15

526397

جميلة اسعد عطالله

RR140098632LB

2014/05/07

773678

ايفون مسعود مسعود

RR141926825LB

2014/11/05

جورجات بطرس فرحات سيف RR140098629LB

2014/05/07

1028574

بديعة اسطفان مراد

RR140099350LB

2014/05/20

1103794

جوزف بشارة نعمان

RR123992846LB

2014/07/01

1161713

مجيد منير صعب

RR009639567LB

2014/02/05

1354202

مخايل جرجس فرح

RR009852559LB

2014/07/14

1471984

نضال سليم عمار

RR141926318LB

2014/09/15

1594976

بشاره اسعد عطالله

RR140099289LB

2014/05/07

1725943

رضا أمين حمادة

RR141926335LB

2014/09/15

1743345

داني الياس زيدان

RR141926834LB

2014/11/05

2078348

حنة خليل بشارة

RR008554720LB

2014/05/06

2097134

جانيت عبد الله ضو

RR141926255LB

2014/09/15

2176945

تاالر فاهي اراكيليان

RR009787347LB

2014/06/12

2206094

ميشال عبد الله عنتر

RR140099301LB

2014/07/01

2207477

لوسي فاهي اراكيليان

RR009787346LB

2014/06/12

2264861

اجود رشيد عمار

RR141926295LB

2014/09/15

2275552

سليم رشيد عمار

RR141926304LB

2014/09/15

2624498

جوزف جان ورده

RR140098561LB

2014/04/23

2679645

ريتا انترانيك خوخاكليان

RR141576550LB

2014/08/12

2685686

الفرد بشارة معلوف

RR140098062LB

2014/05/20

2741304

دونيز اسعد عطا الله

RR140098147LB

2014/06/12

2962404

منعم شفيق شهيب

RR141926278LB

2014/09/15

906038

المراجعة  :العنوان  :دائرة الضرائب النوعية  :مبنى الحلو  -بعبدا – مقابل مطعم مشاوي
القديم – الطابق الثالث .
الهاتف 05/921143 :
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 0211
إعالن
تعلن بلدية شتورا أنها وضعت قيد
التحصيل ج��داول التكليف األساسية عن
العالم  2015ولكافة الرسوم المتأخرة
المنصوص عنها في قانون الرسوم البلدية
 88/60يطلب إلى المكلفين اإلطالع على
هذه الجداول في مركز البلدية والمبادرة
إل���ى ت��س��دي��ده��ا ف���ي م��ه��ل��ة ش��ه��ري��ن من
 2015/11/12علما ً إن كل رسم ال يسدد
خالل المهلة المشار إليها تضاف إليه غرامة
تأخير بنسبة ( )2%عن كل شهر تأخير
عمالً بأحكام المادتين  106و 109من
قانون الرسوم البلدية .
رئيس بلدية شتورا
نقوال عاصي
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
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء قواطع توتر متوسط
وقطع غيار لها لزوم بعض محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استقصاء االسعار رقم
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

