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حمليات � /إعالنات

على خط المواجهة ،تبدو موسكو
على إيقاع إنجازاتها المشتركة مع
الجيش السوري ،مهت ّمة بتوسيع
��زج قوى جديدة
الجبهات ،س��واء ب ّ
فيها أو بشمولها خطوط اشتباك
ج��دي��دة ،منعا ً لتمكين التنظيمات
توسع
اإلرهابية من امتالك فرص ّ
وت��س�� ّرب وم���ن���اورة ،وبينما كان
وزي���ر خ��ارج��ي��ة روس��ي��ا سيرغي
الفروف يبحث مع وزير خارجية
لبنان جبران باسيل سبل تحصين
لبنان بوجه المزيد م��ن المخاطر
واالس���ت���ع���داد ل��م��ن��ح ال���ح���رب فيه
ض�� ّد التنظيمات اإلره��اب��ي��ة مزيدا ً
م��ن ال���دف���ع ،ك��ان��ت م��وس��ك��و تضع
ثقل اهتمامها على كيفية توظيف
االندفاعة الفرنسية بقوة ما تشهده
ب��اري��س لتشكل قيمة مضافة في
الحرب.
فرنسا الجريحة متعبة ،وتعيش
ح����ال����ة ح������رب ع���رف���ت���ه���ا ب���اري���س
أم���س ،ك��م��ا ك��� ّل ي���وم بالمطاردات
وال����م��ل�اح����ق����ات وإط����ل����اق ال���ن���ار
وال��ت��ح��ذي��رات ،وه���ذا االستنزاف
يفرض على فرنسا التحرك ،ومع
وص���ول حاملة ال��ط��ائ��رات «شارل
ديغول» إلى البحر المتوسط تكتمل
ال���ع���دّة ال��ف��رن��س��ي��ة ل��ل��ش��راك��ة التي
تنتظرها م��وس��ك��و ،حيث التوجه
نحو بنك أهداف «داعش» في الرقة
يصير م��وض��وع ت��ع��اون فرنسي

باري�س حالة حرب ( ...تتمة �ص)1
روس���ي كما أوح���ت التصريحات
المرحبة.
الروسية
ّ
في لبنان تسيطر مناخات هدوء
سياسي وأمني مع متابعات حثيثة
للقوى األمنية لشبكات اإلرهاب،
حيث يوم أمس أكثر من صيد ثمين
وك��ن��وز م��ع��ل��وم��ات ،م��ا ي��ض��ع في
رصيد األجهزة األمنية وإنجازاتها
نقاطا ً إضافية ،بينما التقدّم على
ج��ب��ه��ة ال��ت��ه��دئ��ة ال��س��ي��اس��ي��ة أنجب
م��ول��وده األول وه��و تشكيل لجنة
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ال��ن��ي��اب��ي��ة ،الذي
يبدو أنّ شراعه سيرسو بها على
ش���اط���ئ ال���ق���ان���ون ال��م��خ��ت��ل��ط بين
النظامين النسبي واألكثري ليدور
السعي لالتفاق على تقسيم الدوائر
وأحجامها وكيفية توزيع المقاعد
فيها بين النظامين.

لجنة قانون االنتخاب
تبصر النور

أب���ص���رت ل��ج��ن��ة درس م��ش��روع
قانون االنتخاب النور ،بعد اجتماع
لهيئة مكتب المجلس أمس برئاسة
الرئيس نبيه بري ،وتتألف اللجنة من
الن ّواب :ميشال موسى وعلي فياض
وس��ي��رج طورسركيسيان ،وج��ورج
ع����دوان ،وأالن ع��ون وم���روان حمادة
وروبير فاضل واحمد فتفت وممثل
عن الكتائب وآخ��ر عن كتلة النائب
سليمان فرنجية .ورجحت مصادر
كتائبية لـ«البناء» أن يمثل النائب

إيلي ماروني حزب الكتائب.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر في
حزب الطاشناق «أن اتصاالت جرت
بين ق��ي��ادة الطاشناق ودوائ���ر عين
التينة لتصحيح الخلل الحاصل في
تأليف اللجنة» ،مشيرة إلى «أن رئيس
ال��ح��زب النائب ه��اغ��وب بقرادونيان
يتريّث في اتخاذ أي موقف بانتظار ما
ستثمر عنه االتصاالت ،فهو يستغرب
إقصاء «الطاشناق» عن مناقشة قانون
االنتخاب ،علما ً أنه كان في عضوية
هذه اللجنة من الدوحة إلى اليوم».
ولفتت المصادر إلى «أن تغييب طائفة
األرمن األرثوذكس عن عضوية اللجنة
أم���ر مستهجن ،ال سيما أنّ األرم���ن
االرثوذكس هم أكثر من يتأثر بتقسيم
ال��دوائ��ر» .وأش���ارت إل��ى «حضور ك ّل
ال��ق��وى المسيحية ف��ي اللجنة ،تيار
المردة والتيار الوطني الحر وحزبي
الكتائب والقوات ،بينما يت ّم إبعادنا.
وهذا لن نقبل به ال سيما أنّ اللجنة لم
تعد مصغرة كما كان يريد الرئيس بري
أن يشكلها ،بل انض ّم إليها النائب روبير
فاضل وممثل عن المردة» ،متمنية «أن
تصل االتصاالت إلى نتيجة».
وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» «أنّ
الرئيس بري كان يريد لهذه اللجنة أن
تكون مصغرة ألنها ستكون منتجة ،إال
انه لم ينجح في ذلك» ،مشيرة إلى «أنّ
اللجنة ال عالقة لها بالقوانين السابقة
فهي ستضع معايير جديدة للوصول
موحد انطالقا ً
إلى وضع قانون انتخابي ّ
من القانون المختلط» .وتؤكد المصادر
أن اللجنة لن تتمكن من تحقيق الخرق
المرجو ،ألن م��ا ل��م تبرز حلحلة في
الموضوع الرئاسي فلن تبرز حلحلة
ف��ي ال��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ي .ويفترض
الرئيس بري ،بحسب ما أشارت مصادر
عين التينة لـ«البناء» أن تناقش لجنة
الحوار الوطني المبادئ التي لها عالقة
بالقانون االنتخابي على أن يشكل ذلك
مرجعية تساعد اللجنة النيابية على
إنجاز مهمتها.

 ..ومهمتها تحديد المعايير
والمختلط أقرب

ااالحزمة الناسفة التي ضبطت في منزل أحد المتورطين بجريمة الضاحية

فرن�سا والفر�صة ( ...تتمة �ص)1
السياسي واإلقليمي حال دون تعاون لبناني سوري يمنح هذه المهمة
فرصة التحقق.
 ف��ي لبنان ت��ت��واج��د ال��ق��وة األق���رب إل��ى ال��دول��ة ال��س��وري��ة وإي���رانوالشريك في الحرب على اإلرهاب التي يمثلها حزب الله ،والذي يسعى
منذ زمن لقرار حكومي يترجم بشراكة الجيش اللبناني إلنهاء البؤرة
التي تمثلها حالة جرود عرسال وحجم التغلغل داخل البلدة اللبنانية
نفسها ،ومع حزب الله الحليف األقرب الذي يمثله التيار الوطني الح ّر
بقيادة العماد ميشال ع��ون ال��ذي يخاصم فرنسا وتخاصمه بسبب
الموقف من االستحقاق الرئاسي اللبناني ال��ذي تسعى فرنسا إلى
دور فيه ،ولكن بما ُيرضي السعودية و ُيغضب ع��ون ،والتيار بيده
وزارة الخارجية اللبنانية التي سيه ّمها ويريحها موقف فرنسي يلتقي
بالموقف الروسي على التعاون في الحرب على اإلره��اب في لبنان،
بما يضع على عاتق فرنسا حلحلة عقد حلفائها اللبنانيين ،بقوة قولها
للسعودية :كما وقفنا معكم في اليمن ننتظر وقوفكم معنا في لبنان.
 عبر قيادة الحرب على اإلرهاب في لبنان تضرب فرنسا مجموعةعصافير بحجر واح��د ،فتتق ّرب من سورية وإي���ران دون أن تخسر
عالقتها بالسعودية ،بل لتستثمر هذه العالقة لتحقيق إجماع لبناني
على هذه الحرب التي تريح لبنان ،وتمنح فرنسا الحقا ً فرصة التقدّم
م��ن م��وق��ع ه��ذا اإلج��م��اع ب��ه��دوء نحو إج��م��اع آخ��ر ي��ق��ارب التسويات
الداخلية بصفتها شريكا ً مقبوالً م��ن الحلفين الدوليين اإلقليميين
المتقابلين في المنطقة ،عبر عالقات مميّزة بروسيا وأميركا من جهة
وإيران والسعودية من جهة أخرى.
 بينما تبدو واشنطن رغم مشاركتها بالحرب في سورية ،طرفا ً ثانويا ًفيها ،بسبب امتالك روسيا المبادرة ،ألنها وحدها تجد حليفا ً يقود الحرب
البرية ،تع ّوض واشنطن مكانتها عبر دورها في العراق الذي يشكل جبهة
حربها األس��اس��ي��ة ،حيث تملك حليفا ً يقود ال��ح��رب البرية ه��و الجيش
العراقي والبشمركة ،في المقابل تجد موسكو التي تملك شراكة مع العراق
عبر غرفة العمليات الرباعية أنّ دورها في العراق ثانوي ،بسبب امتالك
واشنطن المبادرة بعالقتها المميّزة بالقوى التي تخوض الحرب البرية
هناك ،لكن روسيا تع ّوض ذلك بلعب دور القيادة للحرب في سورية بسبب
ميزة القوة البرية ذاتها ،بعالقتها بالجيش السوري ،أما فرنسا فتجد أنّ
مشاركتها الثانوية في سورية والعراق ،ستبقى ثانوية ،وستبقى القيادة
في سورية لروسيا وفي العراق ألميركا ،وأنّ عليها إيجاد جبهة موازية
تملك فيها عالقة مميّزة بحليف ب ّري يقود الحرب فيها ،كي تحفظ لنفسها
موقع الدولة العظمى ،وليس أمامها سوى فرصة لبنان ،لتتقدّم بعالقاتها
المميّزة من موقع حلفائها المحليين واإلقليميين والدوليين ،بمالقاة
الضفة األخرى بالخيار الذي يلتقون عليه ،فهي حليف لقوى الرابع عشر
من آذار وستحقق لقوى الثامن من آذار شعارهم ،وميزتها هذه ال تنطبق
على سواها .فروسيا المتبنّية شعار الحرب ،ال تقدّم االطمئنان لفريق
الرابع عشر من آذار الذي يرى نجاحها رصيدا ً لحلفائها ،وأميركا ال تثير
إال الريبة لدى فريق الثامن من آذار ،بينما فرنسا فقد ص ّمم الدور على
مقاسها ،ولها ما لها من تاريخ عالقة بالجيش اللبناني ،ربما تكون الحرب
فرصة لتسييل الهبة السعودية الضائعة في باريس سالحا ً لهذا الجيش
بقوة منطق الحرب.
أي رئيس فرنسي بعد
 بمثل هذا القرار التاريخي ،سيكون لزيارة ّإنهاء وجود «داعش» و»النصرة» في السلسلة الشرقية للتهنئة بالنصر
معنى ،وسيجد َم��ن يستقبله ،و َم���ن يتقبّل دورا ً ل��ه ف��ي االستحقاق
الرئاسي ،وربما يكون قد صار له رصيد في دمشق وطهران عبر بوابة
موسكو ودوره الف ّعال في الحرب ،ما يتيح له التقدّم بمبادرات لتطبيع
العالقات وقيادة التسويات.
ناصر قنديل

وأكد النائب انطوان زهرا لـ«البناء»
«أنّ لجنة ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ليست
ملزمة بقانون محدّد ،فهي ستنطلق مما
وصلت إليه في االجتماعات السابقة
للجنة التواصل للوصول إل��ى نقاط
مشتركة» ،مشيرا ً إلى «أن األقرب إلى
المناقشة هو اقتراح القانون المختلط»،
طالما «أنّ العودة إلى قانون الستين
مرفوضة ،واعتماد النسبية مرفوض
ولذلك سيحاول المجتمعون التوفيق
بين االقتراح الذي قدمه الرئيس نبيه
ب��ري والقائم على انتخاب  64نائبا ً
على أساس النظام النسبي ،وانتخاب
 64نائبا ً على أساس النظام األكثري،
وبين االقتراح المقدم من حزب القوات
والتقدمي االشتراكي وتيار المستقبل

والقائم على انتخاب  68نائبا ً على
أساس النظام األكثري و 60نائبا ً على
أس��اس النظام النسبي» .وش��دد على
«أن األمور متوقفة على حجم الدوائر».
وأكد النائب ميشال موسى لـ«البناء»
«أنّ المطلوب من اللجنة مقاربة القانون
االنتخابي بشكل مناسب فهناك 17
مشروع واقتراح قانون» .ولفت إلى أنّ
«اللجنة ستضع المواصفات والمعايير
للوصول إل��ى ق��ان��ون انتخاب يلبي
الطموحات» .وأش��ار إلى «أنّ اللجنة
سترفع بعد انقضاء مهلة الشهرين
تقريرا ً إلى رئيس المجلس لما توصلت
إليه» ،متمنيا ً أن «تتوصل إلى نتيجة
إي��ج��اب��ي��ة» ،ورأى «أنّ ع��دم االت��ف��اق
سيؤدي إلى عودة قانون االنتخاب إلى
اللجان المشتركة للتصويت على أحد
القوانين وإحالته إلى الهيئة العامة».

إطالق تراخيص
النفط وإال...

إل��ى ذل��ك ،خصص رئيس المجلس
النيابي القسم األكبر من لقاء األربعاء
النيابي لموضوع النفط .ولفت بحسب
ما علمت «البناء من مصادر المجتمعين،
إلى «أن كتابا ً وصله من وزي��ر الطاقة
ارت���ور ن��ظ��اري��ان يطلب فيه التحرك
والمساعدة في إصدار التراخيص ،وأن
كتبا ً أخرى وصلته من أعضاء الهيئة
الناظمة يتحدثون فيه عن المخاطر
المترتبة عن ب��دء «إسرائيل» بالعمل
من بئرين يبعدان  9كلم عن المنطقة
االقتصادية الخالصة مما يشكل خطرا ً
حقيقيا ً على المصادر اللبنانية في
الطاقة بخاصة في ظل التطور في أدوات
التنفيذ األفقي ،علما ً أن الشركات الكبرى
التي كانت قدمت عروضها للبنان من
دون أن تتمكن من نيل العروض بسبب
ع��دم التراخيص من مجلس ال��وزراء،
حزم معظمها حقائبه وعروضه وتوجه
إلى مفاوضة إسرائيل.
وكان بري ينوي بحث هذا الموضوع
على طاولة الحوار إال إنه عاد فشرحه
ب��ص��ور ع��اج��ل��ة ع��ل��ى ط��اول��ة ال��غ��داء
الوطني ثم عاد فاستفاض في تفاصيله
في لقاء األربعاء ،علما ً أن نائب وزير
الخارجية األميركي لشؤون النفط
آموس هوشتاين كان قد أبدى مرونة
غير مسبوقة عندما س��أل الرئيس
بري عن المقدار الذي يرضى به لبنان
لفض ال��ن��زاع ع��ن المنطقة البحرية
المتنا َزع عليها من اإلسرائيليين ،إال أن
بري «أعلن تمسكه الكامل بالحقوق
السيادية اللبنانية ،كتمسكه بالكوب
الذي بين يديه».
وينوي بري بناء على ذلك ،وبحسب
م��ص��ادر نيابية متابعة الموضوع،
التمسك ألسباب وطنية وأكثر من أي
وقت مضى بضرورة أن ينجز مجلس
ال����وزراء التراخيص المطلوبة وان
تطرح وزارة النفط البلوكات للتلزيم،
متضمنة البلوكات الجنوبية المتنازع

عليها مع اإلسرائيليين.

جبهة دولية لمحاربة
«داعش»

يسترسل ب��ري ف��ي ال��ح��دي��ث عن
مخاطر تنظيم «داعش» اإلرهابي الذي
بات يحتل أكثر من نصف العراق وأكثر
من نصف سورية والذي يملك امتدادا ً
على م��دى العالم اإلس�لام��ي م��ن قبل
مبايعين وخاليا أمنية يقظة أو نائمة،
ويقول بأن ثمة حاجة لتشكيل جبهة
دولية ال تكتفي بسالح الطيران إنما
تتوافق مع عمل بري ميداني يسبقه
إقفال ال��ح��دود كاملة مع تركيا الذي
في حال حصوله يشكل ربحا ً لنصف
المعركة ،ومتابعا ً بأن هذه المعركة
يجب أن تتشكل على مستوى البلدان
العربية واإلس�لام��ي��ة ف��ك��ري�اً ،فقهيا ً
وتربويا ً لقطع الطريق على الهيئات
والمدارس التي تغذي التطرف المذهبي
والتخلف الديني.

باسيل :لتعزيز مواجهة
لبنان لإلرهاب

أك��د وزي��ر الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل ال���ذي ي���زور موسكو
خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك مع
نظيره الروسي سيرغي الفروف «أننا
ال ن��زال ندعو الجميع إل��ى التسوية
السياسية في الشرق األوسط» .وقال،
«اإلجراءات األمنية اللبنانية لمواجهة
اإلره��اب قائمة دائماً ،لكننا نعتبر أن
األهمية األول��ى لمواجهة اإلرهابيين
ي��ج��ب أن ت��ك��ون م��ن خ�ل�ال العقيدة
التي يحاولون نشرها و ُتبَث لهم من
منابع فكرية معلومة من الجميع».
أما الفروف فأكد «أن موسكو مستعدّة
ل��دع��م الجيش اللبناني والحكومة
ول��دي��ه��ا م��ش��اري��ع ع���دة ف��ي المجال
اإلنساني» .ونفى الف��روف وج��ود أي
اتفاق بين المشاركين في محادثات
فيينا حول إبعاد الرئيس السوري بشار
األسد عن التسوية في سورية ،معربا ً
عن أمله في إطالق العملية السياسية
في كانون الثاني المقبل ،موضحا ً أن
«بعض الشركاء قدموا أفكارا ً بشأن
َ
تحظ
إبعاد األسد ،لكن تلك األفكار لم
باإلجماع خالل محادثات فيينا».

جلسة حكومية قريبة
لترحيل النفايات

إلى ذلك ينتظر اللبنانيون الجلسة
المرتقبة لمجلس ال��وزراء التي اعلن
رئيس الحكومة تمام سالم في جلسة
ال��ح��وار أم��س ان��ه سيدعو اليها فور
االن��ت��ه��اء م��ن دراس���ة ال��ع��روض التي
قدّمت من بعض الشركات األوروبية
لترحيل النفايات .وعلمت «البناء» من
مصادر وزاري��ة أن «اجتماعا ً سيُعقد
اليوم بين س�لام وشهيب والشركات
التي قدمت العروض لمحاورتها ،وعلى

لماذا توحي ( ...تتمة �ص)1
فبعد أن ك ّرر وزير خارجية مملكة اإلرهاب السعودي
مواقف مملكته الممجوجة من الرئيس األسد ،وهي مواقف
باتت تشير إلى حجم العمى السياسي والفكري عند
هؤالء ،وتوقف التاريخ عندهم على محطة ال يتعدّونها،
خرج جون كيري بموقفين ال يستطيع الباحث أن يجد
دليالً أو قرينة واحدة على صحتهما ،األول يتصل ببدء
العملية السياسية في سورية فحدّد لها أسابيع ال
تتعدّى الشهر والثاني عمالني يتصل بالحدود التركية
مع سورية إلغالقها ومحاصرة اإلرهاب.
وإذا كنا ال نعير اهتماما ً للموقف السعودي المنفصل
عن الواقع والقانون ،فإنّ السؤال هنا يطرح حول ما
أطلقه كيري بحثا ً عن خلفيته وع��ن صحته ث � ّم عن
يفسر هذه المواقف على
أهدافه ،خاصة أنّ البعض كاد ّ
غير ما يتيح الميدان والواقع والمتغيّرات الدولية الداللة
عليه ،تفسيرا ً يكاد يذهب الظنّ فيه إلى أنّ المرحلة
االنتقالية التي تحدّث عنها بيان جنيف ــــ )2012( 1
قد بدأت تنفيذها وفقا ً للتفسير األميركي ،أيّ إقامة حكم
تعيّن المجموعة الدولية بقيادة أميركية الحكام فيه ،ما
يحقق للعدوان أهدافه في سورية .فأين الحقيقة في هذا
الشأن؟
بداية نؤكد أنّ العالم اعتاد على التصريحات الجوفاء
التي تطلقها مكونات العدوان على سورية تهديدا ً أو
تهويالً أو حربا ً نفسية فيها الخداع وفيها التمني .كما
اعتاد العالم على أقوال ال تجد محالً تطبيقيا ً على أرض
الواقع ،لكن هذه المرة نعتقد أن الموقف األميركي يخفي
رغبة في تحقيق أمور هامة كالتالي:
 1ـ حجب جدية روسيا في مكافحة اإلره��اب بعد
أن انض ّمت إلى سورية ومحور المقاومة ،الجدية التي
فضحت استعراض أميركا في تعاملها مع «داعش»،
التعامل الذي كنا نرى منذ البدء بأنه نفاق وخداع في
محاربة «داع��ش» ،ثم جاء وزي��ر الخارجية الروسي
وبشكل رسمي علني ليؤكد أنّ «أميركا تالطف داعش
وتدغدغها وتعاملها برأفة في ضرباتها ،وتمتنع عن
إيذائها» ،وهو قول ٍ
كاف ليؤكد مدى حرص أميركا على
«داعش» وحرصها على االستثمار في اإلرهاب .فعندما
تعلن أميركا البدء بعملية إغالق الحدود مع تركيا يجب
أن تسأل أميركا :ومن الذي سهّل طيلة الشهور الماضية
أمام «داعش» استعمال المعابر التركية من أجل التمويل
والتسليح والتحشيد؟
 2ـ إظهار الح ّل السياسي اآلتي إلى سورية بأنه ح ّل
تقوده أميركا وفقا ً لما خططت ،وأنّ هناك حكما ً مقبالً إلى
سورية بإشراف أميركي .وهو أمر بعيد جدا ً عن أرض
الواقع جملة وتفصيالً .فالح ّل السياسي الذي اتفق عليه
في فيينا  1وجرى تأكيده بعده ،هو الح ّل الذي يوافق
عليه السوريون وتفرزه صناديق االقتراع وال يكون فيه
إلرهابي واحد مهما كانت التسمية والعناوين التي
محل
ّ
تعتمدها مكونات العدوان على سورية.
 3ـ كبح االندفاعة الفرنسية نحو تحالف ضد إرهاب
مع روسيا .تحالف لن يكون ج��زءا ً من تحالف رعته
أميركا وينفذ عمليات عسكرية استعراضية ضد اإلرهاب
بالمعايير األميركية ،وتقترب فيه فرنسا من السلوك
الجدي في محاربة اإلرهاب وإعادة النظر باألولويات
من األزمة السورية .وهنا كان الفتا ً ما صدر عن الرئيس
الفرنسي من قول بأن عدو فرنسا اآلن في سورية واحد
هو داع��ش ،ثم سعي المخابرات الفرنسية للحصول
على معطيات ومعلومات حول اإلرهاب من المخابرات
السورية وال��ج��واب السوري ب��أن البيت السوري له
مدخل رئيسي هو الموقف السياسي ،فمن صلح موقفه
منها ت ّم استقباله في حجراتها .وفرنسا التي باتت
هدفا ً لإلرهاب ال تستطيع أن تستمر بعدوانيها السابقة
ضد سورية ثم تطلب مساعدتها ،وهي ملزمة بمواجهة

اإلرهاب لحماية مواطنيها واستعادة األمن إلى ربوعها.
كل ذلك يفرض عليها تغييرا ً في السلوك السياسي
بشكل يجعلها تختار األم��ن على ال��دوالر النفطي ،ما
يترجم إعادة نظر بعالقتها بسورية التي تكافح اإلرهاب
وقطر والسعودية اللتين تموالنه وتستثمران فيه .وكل
ذلك ال يريح أميركا.
 4ـ إظهار التعاون التركي في محاربة اإلرهاب خالفا ً
للحقيقة .فتركيا كما هو مؤكد لدى جميع المعنيين
بمكافحة اإلره��اب في سورية هي األس��اس والراعي
للجماعات اإلرهابية ولوال الجبهة التركية ما وصلت
قدرات اإلرهابيين إلى عشر ما وصلت إليه .ويريد كيري
أن يظهر أن تركيا قامت بالتضييق على اإلرهابيين وأنها
ستستكمل إحكام الطوق عليهم بإقفال حدودها كلياً.
وهو أمر غير صحيح ،وعلى أي حال فإن معارك الجيش
العربي السوري في الشمال واإلنجازات المتسارعة
التي يحققها ستقود آجالً أم عاجالً إلى إقفال هذه الجبهة
العدوانية ميدانياً .فهل يستبق كيري األمر ويعلن اإلقفال
سياسيا ً قبل فرضه بالقوة؟
وفي مجمل الموقف ،وحتى ال يكون خلط أو التباس
في فهم حقيقة المشهد السوري واإلقليمي ،فإننا نؤكد
حقائق أساسية ال يمكن تجاوزها ،وهي:
ـ ليست أميركا مَن يقرر مستقبل سورية ،فأميركا
فشلت في عدوانها ،وألجأها فشلها إلى القبول بالعمل
مع روسيا وإيران حلفاء سورية للبحث عن حل سياسي
يراعي قواعد القانون الدولي ،بخاصة قاعدة السيادة
الوطنية التي ال تخرق بتدخل أو إمالء.
ـ إنّ هناك حربا ً عالمية على اإلرهاب الذي رعته أميركا
واستثمرت فيه ،أيما استثمار ،حرب تنضم إليها جديا ً
دولتان من األعضاء الدائمين في مجلس األمن (روسيا
وفرنسا) ويؤيدهما عضو دائم ثالث (الصين) وال يبعد
عنهما العضو الرابع فيه (بريطانيا) و ُتضطر أميركا إلى
االنحناء أمام هذا التحالف الدولي الجدي ضد اإلرهاب
ولن تستطيع االستمرار بمقولة ترويض اإلره��اب أو
احتوائه ،بل إنها ملزمة بالموافقة على ما تطرحه روسيا
من اجتثاث له.
ـ ان التفسير األميركي لجنيف  1بات في ذ ّمة التاريخ
كما والبيان كله أيضاً ،وال توجد مرحلة انتقالية أميركية
في سورية بل إن ما يجري الحديث عنه من حكومة
وحدة وطنية هي الحكومة التي لن تقوم إال بمرسوم
بتوقيع الرئيس األسد وبقيادة الرئيس األسد وكل كالم
آخر سيكون هراء.
ـ إن مسار العملية السياسية في سورية محكوم
بالدستور وال��ق��ان��ون ال��س��وري النافذ حتى يعدّل،
وب����اإلرادة الشعبية ال��س��وري��ة ،وأي ظ��ن آخ��ر يكون
مضيعة للوقت.
ـ أما الحرب على اإلرهاب في سورية ،فإنها ماضية
حتى النهاية بمسار سياسي أو من دونه ،وهي ستؤدي
في نهايتها إلى تجريد مك ّونات العدوان على سورية من
سالحهم وستقود حتما ً إلى استعادة األمن واالستقرار
في البالد كلها.
وإذا كان من ترجمة مختصرة لهذه الحقائق ،فإنها
تتلخص بالقول إن زمن االستثمار األميركي باإلرهاب
بات في ساعاته األخيرة ،وب��ات لداعش مشروعه
ال��ذي ال تحتمله أميركا وغربها ،أما سورية ومحور
المقاومة اللذين تصدّوا لإلرهاب وللعدوان يؤكدون
اليوم ثباتهم وصمودهم ويفتحون األب��واب للقاء مَن
يريد أن ينضم إليهم في حربهم تلك مع احترام حقهم في
السيادة والقرار المستقل ،ولن يكون بعيدا ً اليوم الذي
سيندم فيه من شارك في العدوان على سورية.

العميد د .أمين محمد حطيط

ضوء ذلك سيدعو الرئيس سالم إلى
جلسة لمجلس الوزراء لن يغيب عنها
أي مك ّون» .ورجحت مصادر وزاري��ة
لـ«البناء» أن «ترحيل النفايات إلى
الخارج سيتم خالل أيام قليلة ،من دون
النظر إلى الكلفة الباهظة على الخزينة
المفلسة».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي
الياس بوصعب «أن التيار الوطني
الحر على استعداد لمناقشة أي طرح
جدي حول موضوع أزمة النفايات ألن
المواطن لم يعد يحتمل الوضع».
وأك����د ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي بعد االجتماع األسبوعي
لتكتل «التغيير واإلصالح» «أن رئاسة
األمر الواقع تكرس األزمة وهي رئاسة
مرفوضة بكل المعايير والمقاييس»،
وأض��اف «نحن ط�لاب رئيس تغيير
وح���� ّل» .وأردف ج��ري��ص��ات��ي ق��ائ�لاً
«يهم ّنا أن تصل أموال البلديات إلى
البلديات وأن تكون بشكل مباشر
ال من خالل صناديق» ،الفتا ً إلى أن

«إيصال أموال البلديات يأتي نتيجة
جهد للعماد عون ومك ّونه».

تغيير في استراتيجية
داعش

أم��ن��ي�اً ،ن��ف��ذت شعبة المعلومات
مداهمات عدة في مدينة طرابلس ــــ
وتحديدا ً محلتي الضم والفرز والقبة،
أدّت إل��ى توقيف كل من اللبنانيين:
شوقي.س ،.أ.م ،.ع.خ ،.ع.ك.
وم��ن خ�لال التحقيقات ت��م ضبط
حوالي  180كلغ من المتفجرات وكريات
ح��دي��دي��ة وع���دد كبير م��ن الصواعق
وكمية كبيرة من فتيل التفجير وعتالت
تفجير تستعمل جميعها في تصنيع
أحزمة ناسفة (وهي كمية كافية لصنع
أكثر من  50حزاما ً ناسفاً) باإلضافة
إلى ضبط ثالثة أحزمة ناسفة أحدها
يبلغ وزنه  10كلغ من المواد المتفجرة
والكرات الحديدية ،كما ت ّم ضبط كمية
من األسلحة الفردية والمتوسطة مع
ذخائرها.

وأك���دت م��ص��ادر أمنية لـ«البناء»
أن «ما كشف في طرابلس من أحزمة
ناسفة وذخائر ي� ّ
�دل وفقا ً للخبراء أن
هناك تغييرا ً هاما ً في استراتيجية
داعش في العمل اإلرهابي التخريبي في
لبنان واالنتقال من السيارات المفخخة
إل��ى االنتحاريين واالنغماسيين ما
يعني أن التدابير األمنية التي اتخذت
على الصعيد اللبناني من قبل األجهزة
األم��ن��ي��ة وال��م��ق��اوم��ة أدت إل��ى إفهام
اإلرهابيين أن نقل السيارات المفخخة
وركنها وعمليات التفجير لم يعودا
يسي َرين أمامهم فانتقلوا إلى العمليات
االنتحارية االنغماسية ،التي تلقي
أع��ب��اء ج��دي��دة على األج��ه��زة األمنية
في مسار مكافحة اإلره���اب» .ولفتت
المصادر إلى «أن ما تم اكتشافه يشير
من ناحية إلى إيجابية وهي فعالية
الجهود للوصول إلى ما اكتشف ،ومن
جهة ثانية يشير إلى إصرار المنظمة
اإلرهابية على ارتكاب الجرائم على
الساحة اللبنانية».

خاطرة من �أجل فل�سطين
معن بشور
ف���ي ال��ت��اس��ع��ة م���ن ص���ب���اح ال���ي���وم الجمعة
يلتئم في بيروت المؤتمر العربي العام لدعم
ان��ت��ف��اض��ة ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي دورت����ه
ال��س��ادس��ة بحضور أك��ث��ر م��ن  250شخصية
لبنانية وفلسطينية وعربية من مغرب الوطن
العربي ومشرقه بناء لدعوة المؤتمر القومي
ال���ع���رب���ي وال���م���ؤت���م���ر ال���ق���وم���ي /اإلس�ل�ام���ي
وال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ام ل�لأح��زاب ال��ع��رب��ي��ة ،وهيئة
التعبئة الشعبية ال��ع��رب��ي��ة (ات���ح���ادات مهنية
وهيئات شعبية عربية).
ويسعى المؤتمر إلى توجيه رسالتين أولها

للشعب الفلسطيني بعد  50يوما ً على انطالقة
انتفاضته الباسلة انه ليس وحده بل إنّ أحرار
األم���ة كلهم م��ع��ه وي��س��ع��ون إل���ى وض���ع خطة
لتحرك شعبي عربي ع��ام داع��م لالنتفاضة،
وثانيها رسالة لألمة العربية تدعو إلى تالقي
تياراتها وقواها وشخصياتها للخروج من جو
االنقسام والتحريض واالحتراب المفروض
عليها.
نطمح أن يكون المؤتمر يوما ً لتبادل األفكار
وال����رؤى ب��م��ا ي��رت��ق��ي إل���ى م��س��ت��وى بطوالت
شبابنا وشاباتنا ف��ي فلسطين ،المرابطات
منهم وال��م��راب��ط��ي��ن ف��ي األق��ص��ى ،دف��اع��ا ً عن
المقدّسات عن والقدس وك ّل فلسطين.

«اللبنانية الديمقراطية» تن ِّوه بخطاب ال�سيد ن�صراهلل
ً
وتدعو �إلى ّ
�سيا�سيا
حل الأزمة في �سورية
عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية
اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحركة جاك تامر وحضور
جميع األع��ض��اء .واس� ُت��ه� ّل االجتماع بالوقوف دقيقة
صمت إجالال ً ألرواح الشهداء الذين سقطوا في التفجيرين
اإلرهابيّين اللذين استهدفا منطقة ب��رج البراجنة في
الضاحية الجنوبية.
وأعربت الحركة ،في بيان بعد االجتماع ،عن استنكارها
«بأش ّد العبارات األعمال اإلجرامية التي تستهدف مناطق
مختلفة في لبنان وتودي بحياة األبرياء» ،كما استنكرت
ح��ادث��ة إس��ق��اط الطائرة المدنية الروسية ف��ي سيناء
والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس.
وبعد إجراء تقييم للمؤتمر الثاني للحركة الذي عقد في
تشرين األول  ،2015ناقش المجتمعون موضوع النفايات،
ورأوا أنه «أصبح أكثر خطورة ،وال سيما أنه ما زال يُراوح
مكانه من دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر» .وفي هذا

السياق ،طالبت الحركة الحكومة «باإلسراع في إيجاد ح ّل
مع التشديد على الفرز من المصدر ،علما ً بأنّ هذا الملف قد
مضى عليه أكثر من أربعة أشهر كانت تكفي إلنشاء معامل،
مع التركيز على المركزية العمل في هذا الملف».
على الصعيد السياسي الداخلي ،ن � ّوه المجتمعون
بخطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
معتبرين أنّ الهدف منه هو «جمع اللبنانيين ال تفريقهم»،
كما ن ّوهوا بمالقاة األط��راف السياسية بإيجابية لهذا
الخطاب الوطني.
دول��ي�اً ،رأت الحركة «أنّ الرئيس الروسي فالديمير
بوتين يعمل على خطين متوازيين ،خط لضرب اإلرهاب،
وآخر للح ّل السياسي في سورية وتقريب وجهات النظر
بين ك ّل األطراف الوطنية ،لتوحيد جهودها في محاربة
اإلرهاب كأولوية تمهّد الطريق للولوج إلى الح ّل السياسي
لألزمة ،بشكل يعكس إرادة السوريين أنفسهم».

�إعالنات ر�سمية
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
اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع بحصة المورث
احمد مصطفى خليل حيدر بالعقار رقم 220
اللبوة وبحصة المورثة فاطمة احمد خالد
بالعقارين  220و 577اللبوة
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري المعاون
مايا شريف
اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلبت رب��ى ط��ارق خليل بوكالتها عن
كفى مطانس ضاهر وكيلة ادي��ب الياس
سعد سند تمليك بدل عن ضائع بحصته
بالعقار  197القاع البنجكيه
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري المعاون في بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
اعالن
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
تأهيل مشتل الشويفات التابع لمديرية
التنمية الريفية والثروات الطبيعية
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه الثامن وال��ع��ش��رون م��ن شهر كانون

االول  ،2015تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
ال��زراع��ة -مناقصة تلزيم تأهيل مشتل
الشويفات التابع لمديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
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 قلم مصلحة دي��وان
المديرية العامة ل��ل��زراع��ة مبنى وزارة
الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن -مقابل
ثكنة هنري شهاب -الطابق لثالث.
يجب ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
جان العلية
التكليف
2176
اعالن
نشر خالصة استدعاء
ق���رر ج��ان��ب رئ��ي��س محكمة ال��غ��رف��ة
اإلبتدائية في بعلبك القاضي علي عراجي
ب��ت��اري��خ  2015/4/16ن��ش��ر خالصة
االستدعاء المقدم من مصطفى محمد العزير
بوكالة المحامي نجوى ص��وان بتاريخ

 2015/4/7وال��م��س��ج��ل ب��رق��م أس��اس
 2015/363ال��ذي عرض بموجبه بأنه
يملك  1200سهم في العقار  /1661/من
منطقة شمسطار العقارية وأنه يوجد على
الصحيفة العينية للعقار المذكور إشارات
الدعاوى التالية:
قرار الرهن الجبري الصادر عن رئيس
دائرة إجراء بعلبك لمصلحة الدائن ساسين
كرباج والمسجل تحت رق��م يومي 459
تاريخ 1946/4/29
قرار الحجز االحتياطي لمصلحة طالب
الحجز ساسين كرباج والمسجل تحت رقم
يومي  123تاريخ 1945/2/17
محضر ال��ح��ج��ز ال��ع��ق��اري لمصلحة
الحاجز ساسين كرباج والمسجل تحت رقم
يومي  384تاريخ 1946/4/3
قرار الحجز اإلحتياطي لمصلحة طالب
الحجز محمد اسماعيل الرميحي والمسجل
تحت رقم يومي  463تاريخ 1946/4/30
وق��د أوض���ح المستدعي ب��ان��ه يرغب
بشطب اإلش����ارات ال��م��ذك��ورة وق��ف�ا ً لنص
المادة  512أ.م.م .الفقرة  3و 4منها ولديه
الصفة والمصلحة وقد أبرز إفادة صادرة
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك تفيد بفقدان
ملفات هذه الدعاوى
فعلى م��ن ل��دي��ه اع��ت��راض أن يتقدم
بمالحظاته خطيا أمام هذه المحكمة خالل
مهلة عشرين يوما من تاريخ النشر
الكاتب بشرى ضامن
بعلبك في 2015/4/21

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصات عامة وبواسطة الظرف المختوم
حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع:
اسم المناقصة

التاريخ

تقديم تجهيزات وادوات مخبرية لزوم فرع الري 2015/12/15
واألرصاد في محطة الفنار التابعة للمصلحة.
تقديم وتركيب آالت ل��زوم مختبرات تحاليل 2015/12/15
المياه ،التربة ،الزيت والعسل في محطة حاصبيا
التابعة للمصلحة.
تقديم وتركيب تجهيزات وآالت ومعدات مخبرية 2015/12/16
لزوم مختبر البكتيريا النباتية في محطة الفنار
التابعة للمصلحة.

الموعد
الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء
ال��س��اع��ة الثانية ع��ش��رة ظ��ه��را ً م��ن يوم
الثالثاء
الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء

فعلى من يهمه األمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخ عنه في محطة
تل العمارة -رياق -البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار -جديدة المتن لدى
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية .ترسل العروص مباشرة باليد إلى ادارة مصلحة األبحاث العلمية
في محطة تل عمارة -رياق -البقاع خالل الدوام الرسمي على ان تصل العروض قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي
تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  14تشرين الثاني 2015
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
2186

