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حمليات � /إعالنات

لمنا�سبة ذكرى الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان

كيري �إلى مو�سكو ( ...تتمة �ص)1

وطهران لهذا التذاكي األميركي بعين الريبة ،فمن يريد
مكافأة حليفه فليفعل من جيبه ،وليس على حساب ضمان
شروط نزيهة للعملية السياسية ال نجاح بدونها ،وبالتالي
ال يمكن التسليم بمواصلة السعودية العبث بالئحتَي
المعارضة السياسية والتنظيمات اإلرهابية اللتين يتوقف
على حسمهما نضوج شروط اللقاء التالي لمسار فيينا؛
والجهة الوحيدة المجمع على قيامها بالتشاور الالزم
مع األط��راف المشاركة في مسار فيينا ،وص��والً لبلورة
التفاهم على اللوائح هي األمم المتحدة ممثلة بالمبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا.
ع��ل��ى ال��م��س��ار ال��ي��م��ن��ي رغ���م ص����دور ت��أك��ي��دات السير
بالمفاوضات ووق��ف إط�لاق النار ب��دءا ً من ي��وم االثنين،
قبيل وص���ول وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج���ون كيري
إلى موسكو ،بيوم واح��د ،ال تزال الضبابية تحيط بمدى
الجدية السعودية بتسهيل نجاح هذه الجولة التفاوضية
ومعها وق��ف ال��ن��ار ،خصوصا ً لجهة االل��ت��زام السعودي
بفك الحصار المضروب على اليمن ،وليس فقط السعي
الحثيث لضمان األم���ن ال��ح��دودي ال���ذي يتع ّرض يوميا ً
لتو ّغالت يمنية.
جولة كيري في موسكو التي ستتض ّمن لقاء الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ووزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة سيرغي
الف���روف ستتوقف ب��اإلض��اف��ة لمقتضيات م��س��ار فيينا
بالنسبة لسورية أمام الملف األوكراني ،حيث الترجمات
النهائية للتفاهمات الموقعة في مينسك يفترض تطبيقها
نهاية ه��ذا ال��ش��ه��ر ،وس��ت��ك��ون م��راج��ع��ة ل��ه��ذه اإلج����راءات
وتثبت من نجاحها ،كما سيظهر على مستوى سورية
بحصيلة هذه الجولة مصير عقد لقاء نيويورك ولو بعد
تأجيله ربما للثالثاء الذي يلي.
التوغل التركي في العراق لن يغيب عن لقاءات موسكو،
وقد سبق لروسيا أن دعت لجلسة تداول غير رسمية بهذا
التوغل ،وع��بّ��رت عن ع��دم رضاها عن مستوى التفاعل
الذي لقيه األمر لدى الشركاء الدائمين في مجلس األمن،
وال��م��ق��ص��ود ق��ب��ل ال��ج��م��ي��ع ال��م��وق��ف األم��ي��رك��ي ال����ذي لم
يتص ّرف وكأنّ األمر انتهاك سيادي للعراق ،بل بوصفه
مجرد خلل بين دولتين جارتين في ظروف الحرب على
اإلره���اب ما يستدعي التغاضي والتسامح والتراضي،
وبالتالي انكشاف ما يد ّل على تغطية أميركية لتركيا ربما
على خلفية تعويض الفشل التركي ف��ي س��وري��ة ،بينما
توجهت الحكومة العراقية بشكوى رسمية إل��ى مجلس
األم���ن ال���دول���ي ،ودع���ا رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة حيدر
العبادي الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى االستعداد
للدفاع عن السيادة العراقية ما لم تصل الطرق السلمية إلى
الهدف المنشود ،وهو خروج القوات التركية من األراضي
العراقية.
في هذا التسارع الداعي للتر ّوي ،توقف األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله والنائب سليمان فرنجية،
في لقاء ض ّمهما أول أمس أمام مشروع التسوية الرئاسية
التي يتبناها الرئيس سعد الحريري والتي تقوم على دعم
ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية ،وعلى قاعدة القراءة
الواحدة وتماسك الجبهة التي تمثل المقاومة محورها،
ويعتبر حلفاؤها أنّ قراءتها تبقى هي األساس في رسم
السياسات .ثبّت اللقاء قواعد اإلدارة الهادئة لالستحقاق
رحل إلى ما بعد نهاية
الرئاسي ،ال��ذي يبدو ثابتا ً أنه سيُ ّ
ال��ع��ام ،وأنّ ترشيح العماد ميشال ع��ون ال ي��زال فيه هو
األساس ،وأنّ ترشيح فرنجية ضمنه صار البديل الوحيد،
لكن المسائل بمواقيتها.

لقاء بين نصرالله وفرنجية

يبدو أنّ اآلمال المعقودة على انتخاب رئيس للجمهورية
قبل نهاية العام قد تبدّدت وبالتالي سينض ّم االستحقاق
سترحل إلى العام المقبل بعد أن
الرئاسي إلى الملفات التي
ّ
تراجع الزخم الذي أعطي لمبادرة الرئيس سعد الحريري
ريثما تنضج الظروف المحلية واإلقليمية.
وتردّدت معلومات أمس عن لقاء جمع األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله برئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية وجرى عرض لك ّل ما يدور بشأن ملف الرئاسة.
وأكدت مصادر نيابية في كتلة تيار المردة لـ«البناء» حصول
اللقاء بين السيد نصرالله والنائب فرنجية ،وأشارت المصادر
إلى أنّ «اللقاء كان إيجابيا ً وال يمكن أن يجتمع نصرالله وعون
أو نصرالله وفرنجية إال ويكون اللقاء إيجابياً» ،ولفتت إلى
«أنّ أجواء اللقاء توحي بأنّ تريّث حزب الله باتخاذ موقف
من المبادرة ال يعني رفضه ترشيح فرنجية وال يعني أيضا ً
التخلي عن عون ،والقضية ليست مع أو ضدّ ،بل حزب الله
مع ك ّل مرشح من فريق  8آذار ويت ّم اختيار األنسب للمشروع
السياسي لفريقنا وليس للشخص المرشح».

حزب الله :الصمت موقف

وفي ظ ّل تريّث حزب الله تجاه اتخاذ موقف من مبادرة
الحريري ،شدّد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم على أننا «ال نغيّر موقفنا مع تغيّر األوضاع والمصالح،
نحن ال نتل ّون ،وال نباع وال نشترى ،وال نؤمر وال نأخذ
التعليمات من أح��د .نحن نعمل ما يمليه علينا ضميرنا
وقناعاتنا لمصلحة هذا البلد ،في بعض األحيان تكون هناك
أوضاع تتطلب موقفا معيّنا ً نصمت وال نتكلم ،ولكن اعلموا
أنّ السكوت موقف ،فنحن نحتاج إلى فترة لنتأ ّمل ونستكمل
بعض االتصاالت لنعلن موقفنا النهائي من أيّ قضية ،نحن
جماعة نفكر ثم ننطق ،ولسنا من الذين يتكلمون قبل أن
يفكروا».

فرنجية والفرصة الذهبية

وفي السياق ،وبعد اللقاء الذي جمع المرشحَ ْين العماد
ميشال عون والنائب سليمان فرنجية منذ يومين ،وصف
النائب في «كتلة لبنان الحر الموحد» اسطفان الدويهي مبادرة
الحريري بالفرصة الذهبية ،وتساءل« :لماذا رفض الفرصة
المتاحة بانتخاب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية ،مستغربا ً المواقف المسيحية» ،الفتا ً إلى
أنّ «المصلحة الوطنية والمارونية تقتضي بأن ننتخب رئيسا ً
للجمهورية ،سليمان فرنجية هو الفرصة الذهبية المتاحة،
هل نرفضها ونهدم الهيكل على رأس الجميع؟».
وأشارت مصادر المردة لـ«البناء» إلى أنّ «أجواء لقاء عون
فرنجية كانت إيجابية؛ بمعنى أن ال خالف بينهما ولكن لم
يت ّم التوصل إلى اتفاق» .ولفتت المصادر إلى أنّ المبادرة في
تقدّم بطيء بانتظار المشاورات والتشاور في داخل فريقي 8
و 14آذار».

فرملة المبادرة

وأكدت مصادر مطلعة في قوى  8آذار أنّ «مبادرة الحريري
فرملت ويت ّم التعامل معها حاليا ً بشكل غير رسمي وملموس،
وعلى أنّ الحريري لم يقدّم المبادرة رسمياً .ومن خالل السياق
التي م ّرت به المبادرة بات من الواضح أنها وصلت إلى مكان
اصطدمت بحائط مسدود لسببين :األول ثبات العماد عون
على موقفه كمرشح أول ووحيد لحزب الله ،وموقف النائب
فرنجية أيضا ً الذي أعلن أنّ مرشحه عون ما دام الحريري لم
يرشحه رسمياً ،الثاني هو أنّ الحريري لم يعالج الخالفات
داخل فريقه السياسي ال سيما حزبي الكتائب والقوات الذين
أدّيا دورا ً أساسيا ً في إجهاض الطرح» ،لكن األه� ّم ،تضيف
المصادر ،أنّ «السعودية غير مؤهّ لة بعد لم ّد اليد تحت أيّ
عنوان لبناني ما دامت تصعّ د في لبنان وفي ساحات أخرى،
من خالل وضع أسماء من حزب الله على الئحة اإلرهاب ومنع
بث قناة «المنار» على قمر عربسات» ،وهي أيضا ً في ذروة
التصعيد في اليمن وسورية ،وبالتالي ال يمكن أن تنتقل من
التصعيد المع ّمم إلى حمامة السالم»؛

لمناقشة الوضع الخطير الناشئ عن العدوان
موحد
ال��ت��رك��ي ع��ل��ى ال���ع���راق ،وات��خ��اذ م��وق��ف
ّ
داع��م للعراق وتزويد الجيش العراقي بك ّل ما
يلزم لحماية السيادة الوطنية العراقية ،هذا من
جهة ،ومن جهة مقابلة اتخاذ التدابير العراقية
الالزمة الستهداف القوات التركية بعد منحها
إنذارا ً محدودا ً للخروج من األراضي العراقية،
��ي آخ��ر ال���دواء ،لعلها تكون
وبعدها فليكن ال��ك ّ
ضربة الشفاء للمنطقة ،من بلطجة هذا األزعر
ال���ذي ال ب�� ّد م��ن ردع���ه ،ب��أن يتلقى الصفعة أو
الركلة التي تضعه عند ح��دوده ،ولعلها تكون
رسالة لحليفه مسعود البرزاني بأنّ زمن أ ّول
تح ّول ،وتكون حماية وقائية لك ّل البلدان التي
يراها السلطان مدى حيويا ً يحق له التدخل فيه،
مرة باسم حماية التركمان ،ومرة منعا ً لتمدّد
األكراد أو األرمن.
ناصر قنديل

زوابع �سيا�سية ( ...تتمة �ص)1
في اليمن حيث تواجه أزمتها العميقة ،تقوم السعودية
باستحداث جملة تبديالت في تكتيكاتها علّها بذلك تقلل
ّ
وتفك عن عنقها حبل مشنقة أزمة اليمن
من خسائرها
التي افتعلتها.
وعلى ه��ذا الصعيد قامت ال��ري��اض م��ؤخ��را ً بتكليف
الكويت كي تح ّل مكان سلطنة عُ مان كوسيط بينها وبين
اليمن ال سيما مع الحوثيين.
وب��ع��ي��دا ً ع��ن األض����واء التقى الشهر ال��م��اض��ي أحد
دبلوماسيّي الخارجية الكويتية بشخصية حوثية في
لجس النبض بشأن إمكانية
إحدى العواصم العربية
ّ
البدء بتواصل بين الكويت و«أنصار الله» في محاولة
للتوسط بين صنعاء والرياض.
تريد السعودية نقل الوساطة من عُ مان إلى الكويت ،ألنّ
األخيرة تضمن لها البدء بمسار النزول عن شجرة األزمة
تتوصل
اليمنية ،انطالقا ً من أنّ الحلول المتمرحلة التي
ّ
إليها مع «أنصار الله» ستبدو كأنها حلول خليجية ،وهذا
يدفع عن الرياض اإلحراج إنْ هي قدمت تنازالت.
ك ّل الفكرة في الرياض أنّ حرب اليمن التي تحمل توقيع
ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان ستحمل
نتائجها تأثيرات على مستقبله في سباقه مع ولي العهد
وزير الداخلية محمد بن نايف للوصول إلى الملك .وعليه
فالمطلوب إيقاف استنزافها لالقتصاد السعودي وأيضا ً
إيقاف نتائجها المعنوية السلبية على المملكة ،خاصة
بعد نجاح الحوثيين بالسيطرة على أراض سعودية
حدودية واسعة ،وعدم تمكن الجيش السعودي من ردّهم
عنها.
تقول المعلومات إنّ السعودية تريد إث��ارة مجموعة
زوابع سياسية وحتى عسكرية مع تركيا في غير ساحة
اشتباك في المنطقة ،حتى تغطي تنازالت تريد تقديمها
على جبهة اليمن بوساطة كويتية ،وم��ن ضمن هذا
التوجه دفعت الرئيس سعد الحريري إلط�لاق مبادرة

حبيش في الرابية

س ّجل تواصل هو األول من نوعه بعد
وفي غضون ذلكُ ،
«لقاء ب��اري��س» ،بين تيار «المستقبل» و«التيار الوطني
الحر» ،تمثل في زيارة عضو كتلة المستقبل النائب هادي
حبيش الرابية ،حيث التقى العماد عون .وأشار حبيش بعد
اللقاء إلى «توافق على ضرورة استمرار الحوار بين األفرقاء
السياسيين للوصول إلى نتيجة وإنقاذ رئاسة الجمهورية»،
الفتا ً إلى أنّ «الجنرال منفتح على الحوار مع ك ّل األفرقاء
السياسيين وصوال ً إلى إنجاز االستحقاق ونتمنى أن تصل
األمور إلى حلول قريبة».
و»الكتائب» في معراب
وفي سياق التواصل بين األطراف المسيحية التي أبدت
تحفظها على مبادرة الحريري ،زار وزير العمل سجعان قزي
معراب والتقى رئيس «القوات» سمير جعجع .وأشار قزي
إلى «أنّ طرح الحريري تعثر حاليا ً وننتظر الفرج في السنة
المقبلة» .وأكد «أنّ الرئيس يجب أن يشكل عامل وفاق وليس
انقساما ً بين القوى السياسية واللبنانية ،وهناك عقبات وهذا
ال يحتمل التحليل وأنّ هذه الديناميكية اعترتها فرملة».

إرجاء جلسة الحوار الوطني

وأرجئت جلسة الحوار الوطني التي كانت مق ّررة في 14
الشهر الحالي إلى  21منه في عين التينة ،بسبب وفاة شقيقة
الرئيس بري السيدة مريم بري.
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل استقباله
وفدا ً طالبيا ً من جامعتي  AUBو ،LAUأنّ «مفتاح الح ّل في
لبنان هو انتخاب رئيس الجمهورية» ،مشدّدا ً على «ضرورة
الحوار الوطني واستمراره».

النفط إلى الواجهة

على صعيد آخر ،عاد ملف التنقيب عن النفط إلى الواجهة،
وقد تح ّرك باتجاه إقرار المرسومين المتعلقين به في مجلس
الوزراء .وبعد االجتماع النفطي الذي شهدته عين التينة أول
من أمس ،ترأس رئيس الحكومة تمام سالم أمس في السراي
اجتماعا ً لمناقشة الملف ،حضره وزير الطاقة والمياه أرتور
نظريان ورئيس لجنة األشغال العامة النائب محمد قباني
وعدد من النواب .وأشار نظريان بعد اللقاء إلى أنّ «هدف
االجتماع تحريك مراسيم النفط ،نظرا ً إل��ى ما يجري في
المنطقة ال سيما بين إسرائيل وقبرص ومصر» ،الفتا ً إلى أنّ
«لجنة األشغال العامة وهيئة إدارة النفط ووزارة الطاقة على
رأي واحد ،وما سمعناه من رئيس الحكومة فيه شق إيجابي
وال توجد خالفات سياسية أو نظرية بين األعضاء سواء في
مجلس ال��وزراء أو مجلس النواب في موضوع تحريك ملف
النفط».
على صعيد آخ��ر نقل موقع «ملحق» معلومات خاصة
مفادها انّ هنيبعل القذافي (نجل الرئيس الليبي الراحل مع ّمر
القذافي) خطف يوم االثنين الماضي داخل األراضي السورية،
بعد ان ت ّم استدراجه إلى هناك من قبل نائب لبناني سابق
ومجموعة مسلحة.
وبحسب المعلومات فقد ت ّم الحقا ً نقل نجل القذافي الى
لبنان ،فيما أف��ادت قناة «الجديد» انه ت ّم تسليمه إلى فرع
المعلومات من قبل مجموعة لبنانية وسيطة ،مساء األربعاء
الفائت.

«المنار» ا�سمها لن( ...تتمة �ص)1

من دون ت�أديب( ...تتمة �ص)1
الموقف الروسي الحازم ،موقف غربي متهاون،
سيطغى للخروج بدعوات لضبط النفس وح ّل
األم���ور بالتفاوض ،وه��ذا م��ا ت��ري��ده أن��ق��رة ألنه
ت��ش��ري��ع ضمني النتهاكها ال��س��ي��ادة العراقية
وتحويله مسألة خالفية بين بلدين جارين،
وكأنه تنازع على هوية المناطق التي تو ّغل فيها
األتراك ،وتصويرها منطقة مشتبها ً في هويتها،
كما هو حال مزارع شبعا اللبنانية ،وحال المثلث
ال����ذي ت��م��ث��ل��ه ب��ي��ن ل��ب��ن��ان وس���وري���ة وفلسطين
وتسيطر عليه «إس��رائ��ي��ل» بالبلطجة ،ومجلس
األمن يعتبر «إسرائيل» قد ن ّفذت انسحابها من
لبنان ،ويدعو لح ّل «النزاع» تفاوضياً.
 دون تأديب الزعرنة التي يمارسها ثنائيأردوغان وأوغلو لن تعرف المنطقة استقراراً،
وه��ذا يستدعي اجتماعا ً على مستوى وزراء
ال��خ��ارج��ي��ة ل���دول التحالف ال��م��واج��ه لإلرهاب
الذي تمثله موسكو وطهران وبغداد ودمشق،

وأشارت المصادر إلى أنّ «الهدف المخفي من خالل طرح
اسم من  8آذار للرئاسة قد يكون زرع بذور الشقاق في فريق
 8آذار نفسه وبين حزب الله والتيار الوطني الحر ،لكن هذا
الفريق ف ّوت هذه الفرصة على خصومه».
ورأت المصادر نفسها في الدعوة السعودية إلى رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ل��زي��ارة المملكة «م��ح��اول��ة من
السعودية إلضفاء حيوية وزخم ودفع على مبادرة الحريري
الرئاسية المدعومة سعوديا ً واإليحاء بأنّ روحية انفتاح
المملكة على اآلخر ما زالت موجودة» .وإذ لفتت المصادر إلى
أنه على «رغم من أنّ الدعوة وجهت إلى بري منذ شهر ،لكن
توقيتها مريب ويمكن ربطه بمبادرة الحريري» ،وأشارت إلى
أنّ «الظروف الحالية تحول دون تلبية الرئيس بري الدعوة».

دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية ،وأيضا ً استضافة
مؤتمر المعارضة السورية الذي كانت أجلته سابقا ً المرة
تلو األخرى ،وأيضا ً قامت بتقديم تغطية سياسية لتوغل
تركيا العسكري في العراق.
وفي المناورتين اللبنانية والسورية ،لحق الفشل
بالرياض ،فمؤتمر المعارضة السورية لم ينجح بانتخاب
وف��د يمثله للحوار مع الدولة السورية ،وك � ّل ما فعله
هو تعيين وفد ،األمر الذي يظهره وكأنه «وفد الريـاض
السـوري» وليس «وفـد المعـارضة السورية».
وفي لبنان ،فإنّ صالبة العالقة بين فرنجية وعون
والقوى الوازنة في  8آذار ومحورها اإلقليمي بدا أنه
أذكى من أن تصيبه باإلرباك مناورة رئاسية ،خاصة أنّ
المعادلة التي توجه موقف  8آذار من الرئاسة واضحة
قبل مبادرة الحريري وستستم ّر كذلك بعدها ،ومفادها
«األفضلية لعون واألولوية لفرنجية» .بمعنى آخر فإنّ
بديل عون للرئاسة فيما لو استنفد الخيار هو فرنجية.
وهذه معادلة تلقى قبول عون وفرنجية على السواء.
أضف لذلك أنّ  8آذار ترى أنّ االنتخابات الرئاسية لن
تؤدّي هدفها اإلنقاذي إال إذا جاءت ضمن سلة تفاهمات
ضامنة تؤدّي إلى إخراج البلد من شلله الدستوري وأزمة
المشاركة الميثاقية التي تواجهه.
تختم هذه القراءة بأنّ وقائع تعاظم فشل المحورين
التركي والسعودي لدرجة وصول أنقرة إلى عنق الزجاجة
في سورية ووصول السعودية إلى البحث عن سلّم ينزلها
عن الشجرة اليمنية ،هي في هذه اللحظة صدارة المشهد
السياسي في المنطقة ،ولم تنجح الرياض في إبعاد
الضوء عنها عبر إثارة زوابع سياسية ومناورات تظن
أنها تخدمها في تصوير أن هزائمها وتركيا هي انتصارات
سياسية.

يوسف المصري

أما األعراب فكالعادة مأخوذين تماما ً بما يقرره العدو اإلسرائيلي
من أساليب في إرهابه وهمجيته؛ ال يشعرون بحزن في الصدور ،وال
يدركون بغريزتهم أنّ عليهم واجب الدفاع والوفاء .كان تواطؤهم هو
األوضح واألكبر واألخطر في تاريخ الصراع مع العدو اإلسرائيلي.
انتشرت حالة من المرارة ،لكن هذه هي الحقيقة :األعراب يقفون
إلى جانب الصهاينة في عدوانهم على لبنان والمقاومة .وكل من
أ ّرقته األسئلة والمخاوف من انحياز األعراب إلى الصهاينة بدال ً من
تضامنهم مع المقاومة ،اتضح له الموقف المخزي والبائس تماماً.
المحاوالت إلخماد شعلة «المنار» فشلت كلها .يريدون صوت
العرب والمسلمين أن تنسى الفلسطينيين كما نسوها هم ،فال تنقل
مجازر الصهاينة ،وال صورة طفل يحمل حجارة بيده يبذل سعيه
في رميها في وجه المعتدين ،وأ ّم من شدة لهفتها على أوالده��ا
تهجم على جنود االحتالل ،ومقاوم يوجه صاروخه إلى تجمعات
المستوطنين .ال يريدون «المنار» أن تفضح اإلرهابيين التكفيريين
الذين تمولهم السعودية وقطر وتركيا والذين بهذا الدعم تسببوا
بتدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا .ال يريدون «المنار» أن تنبس
ببنت شفة عن مجازر آل سعود بحق اليمنيين المدنيين الذين سكت
العالم عن نقل الصورة الحقيقية عما وصل إليه حال هذا البلد بعد
ال��ع��دوان السعودي ،فيما الواجب العربي واإلس�لام��ي هو وقف
العدوان ومساعدة اليمنيين على ترميم جراحهم وبناء دولتهم،
لكن السعودية تمنع بالمال كل وسيلة إعالمية تريد نقل الحقيقة
وكل دولة تريد التضامن مع الشعب اليمني.
وألن «المنار» تشرف على طريق تحرير فلسطين واألم��ة من
الطغاة والصهاينة والتكفيريين ،وأل ّنها في الميادين تنقل صورة
المقاومين األبطال في العراق وسوريا واليمن ولبنان ،فاسمها لن
يُشطب وصورتها لن تنزل عن أقمار القلوب والسماء.
األع��داء يفعلون أقصى ما يستطيعون ،لكن الخيبة تالزمهم
مرة بعد أخرى .يزدادون علّوا ً وفساداً ،ألنّ الحقيقة تكشف زيفهم
وخداعهم وأضاليلهم .وال يريدون أحدا ً أن يرى عريهم وارتكابهم
اآلثام.
لم ينزلوا «المنار» من الفضاء بل أنزلوا أنفسهم من كرسي
الكرامة وأسقطوا رؤوسهم في رمال الخزي والعار.
«المنار» ستبقى صوت العرب والمسلمين وإن شئتم أن تظفروا
بجواب فاسألوا الناس!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

انتقلت إلى رحمته تعالى

الحاجة مريم م�صطفى بري
أشقاؤها :دولة رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري ،محمود،
ياسر ،وسعد.
شقيقاتها :الحاجة نبيهة ،أمينة ،جمال ،وهنادي.
يُصلّى على جثمانها الطاهر ويُوارى الثرى في بلدتها تبنين
اليوم السبت الساعة الواحدة بعد الظهر.
ُتقبل التعازي بعد الدفن وغ��دا ً األحد في  13الجاري في
حسينية البلدة.
وفي بيروت ُتقبل التعازي يومي االثنين والثالثاء في 14
و 15الجاري من الساعة  12ظهرا ً إلى الرابعة بعد الظهر.
ومن الساعة السادسة إلى التاسعة مسا ًء في مق ّر الرئاسة
الثانية في عين التينة.

زين يدعو للوقوف �إلى جانب �شعب فل�سطين
ولجنة �سكاف ت�س�أل كي مون :ماذا فعلتم لعميد الأ�سرى؟
بمناسبة الذكرى السابعة والستين
ل�لإع�لان العالمي لحقوق اإلن��س��ان
الصادر في العاشر من شهر كانون
األول  ،1948دعا األمين العام التحاد
المحامين العرب (سابقاً) ورئيس
ات��ح��اد الحقوقيين اللبنانيين في
ب��ي��ان «ال��ع��ال��م ل��ل��وق��وف ال��ى جانب
شعب فلسطين المحتلة أرض��ه من
اإلسرائيلي ،والمش ّرد في بالد العالم،
وأرض��ه مقطعة األوص��ال ،ويقتل منه
يوميا ً ال��ع��ش��رات ،وي��ص��اب المئات
برصاص المحتل الصهيوني ،وتهدم
بيوته وتقتلع مزروعاته ،وفي معتقالت
السلطة المحتلة أك��ث��ر م��ن 7000
أسير بينهم النساء والكهول واألطفال
والنواب ،وجميعهم يعاني من أمراض
مزمنة متروكين من دون معالجة ،هذا
ع��دا التوقيف اإلداري سنين عديدة،
والحجز في غرف منفردة غير صالحة
لحياة اآلدميين فيها».
وأش��ار زي��ن إل��ى أن «ه��ذه الجرائم
واالرت��ك��اب��ات ب��اإلض��اف��ة إل��ى كونها
جنايات يعاقب عليها القانون ،فهي
تنتهك في الدقيقة الواحدة المواثيق
والمعاهدات الدولية من دون حسيب
وال رقيب».
ودع����ا إل���ى «وق��ف��ة ض��م��ي��ر ليكن
للمناسبة معناها الحقيقي» ،مؤكدا ً
ان��ه «ال بد من اإلس���راع في إج��راءات
المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة للنظر
ف��ي ملف األس���رى الفلسطينيين في

سجون االحتالل اإلسرائيلي» ،كما دعا
إلى «تشكيل محكمة جنائية خاصة
لفلسطين للنظر في كل الجرائم التي
يرتكبها االح��ت�لال الصهيوني بحق
الفلسطينيين وتطبيق الفصل السابع
من ميثاق األمم المتحدة ،ومن دون ذلك
ال يكون للمناسبة أي معنى حيث أفرغ
اإلعالن من مضمونه وأصبح عبارة عن
ذكرى ليس إال».
وأكد زين أن «من أجل احترام حقوق
االنسان علينا العمل بقوة مع كل أحرار
العالم لتحقيق ذلك».
وللمناسبة أيضاً ،أصدر أمين سر
«لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف»
جمال سكاف بيانا ً أش��ار فيه إلى أن
«في هذا اليوم الذي يفترض أن تكون
األمم المتحدة راعية لحقوق اإلنسان
وم��داف��ع��ة بكل قوتها ع��ن الحقوق
المتعلقة ب���األس���رى ،ال��ت��ي تق ّرها
وتكفلها المواثيق الدولية المتعلقة
بحق اإلنسان للعيش بحرية وكرامة،
ن��رى أن األم��م المتحدة منحازة في
شكل كبير إلى العدو اإلسرائيلي الذي
ينتهك يوميا ً كل القوانين التي أقرتها
األم��م المتحدة ،المتعلقة باألسرى
وال ت��ح � ّرك ساكنا ً للدفاع ع��ن آالف
األس��رى في السجون اإلسرائيلية».
وس���أل س��ك��اف األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة ب��ان كي م��ون« :م��اذا فعلتم
بقضية عميد األس���رى ف��ي السجون
اإلسرائيلية يحيى سكاف المعتقل

منذ ثمانية وثالثين عاماً؟ أين قرارات
األمم المتحدة والمنظمات الدولية من
إدانة العدو اإلسرائيلي إلبقائها األسير
يحيى سكاف في سجونها المظلمة
وإعفائه م��ن ك��ل حقوقه ،ف��ي الوقت
ال���ذي تتحركون بكل قوتكم عندما
تأسر المقاومة جنديا ً إسرائيليا ً محتالً
ألراضينا ومقدساتنا؟».

عطلة المدار�س
في الأعياد
حدّد وزير التربية والتعليم العالي
إل��ي��اس ب��و صعب عطلة ال��م��دارس
والمهنيات الرسمية على اختالف
أنواعها ومراحلها ،لمناسبة عيدي
الميالد ورأس السنة الميالدية وعيد
المولد النبوي وعيد الميالد لدى
الطوائف األرمنية ،ابتداء من صباح
يوم األربعاء في .2015/12/23
وح���ت���ى م���س���اء ي�����وم األح������د ف��ي
 ،2016/1/3وي��وم األرب��ع��اء في
.2016/1/6
وت����ق����دم ب����و ص���ع���ب ف����ي ه���ذه
المناسبات م��ن األس���رة التربوية
والتعليمية في القطاعين الرسمي
والخاص بخالص التهاني ،متمنيا
لـ«جميع اللبنانيين الصحة والعطاء
وللوطن اإلستقرار واإلزدهار».

�أ ّيها النا�س( ...تتمة �ص)1
بعد توديع ليالي جنيف وفيينا ...مبكرا ً باي باي ليالي
الرياض ...وقريبا ً جدا ً ليالي نيويورك...
اقترب انبالج شمس الشام األصيلة...
من جهة ثانية فإنّ صوت المنادي من الجزيرة العربية
يسمع في ك ّل عاصمة...
أيّها الناس:
مَن كان يؤيد الشيطان فإنّ قرن الشيطان قد انكسر…
ومَن كان يؤيد اليمن وجيش اليمن فإنّ الشعب والجيش
قد انتصرا…
هنا صنعاء ،هنا الضاحية ،هنا دمشق ،هنا بغداد ،هنا
طهران ،هنا صوت األحرار...
ك��ان ه��ذا ص��وت مذيع «المنار» ومعه ص��وت مذيعة
«ال��ن��ور» وهما يعلنان الخسوف الكلي لقمر «أع��راب
سات»!...
وأما أهلنا المحتسبون في فلسطين المحتلة ،فإنهم ال
يزالون يسبحون بأيديهم وأرجلهم ،ولسان حالهم يقول:
سكي ُنك حر ّي ُتك ...اطعن فيها ك ّل صهيوني محت ّل ...فأنت
تقاوم إذن أنت موجود!...

قلت له ...سننتصر إن شاء الله قريباً...
قال لي :قل انتصرنا وال تقل سننتصر...
قالها لي قائد كتيبة دبابات سوري لم ي َر عائلته منذ
سنوات ،وهو ينتقل من جبهة إلى أخرى دفاعا ً عن عائلته
الكبيرة ،المتمثلة بالوطن العربي الكبير!...
ثمة أخبار مؤ ّكدة يتناقلها مطلعون على خفايا ما بين
السطور ،بأنّ أيام «داعش» باتت معدودة!...
وإذا ما مات داعش قريباً ،فإنّ أخواته الالتي يرضعن
من ثديه سيصابون بالقحط والجفاف!...
أما حزب الله وعون وفرنجية و 8آذار ،فإنّ السنوات
العجاف التي عاشوها صارت على آخرها...
وإنّ السنوات السمان ستبدأ قريبا ً جداً ،وأول عالمة
على ذلك هو ظهور السعد في برج بنشعي!...
وقد تكون خواتيمها في انبالج «قمر بني هاشم» من
جهة الرابية المحاذية لحارة حريك مجدداً!...
بعدنا طيّبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
اعالن
تعلن م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان أنها
وضعت قيد التحصيل الفواتير المتأخرة
التي لم تسدد للجباة والعائدة إلى دائرة
النبطية وذلك لغاية إصدار شهر 2015/8
توتر منخفض .فعلى المشتركين الذين لم
يسددوا فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى
تسديدها في الدائرة المعنية خالل مهلة
أسبوعين من تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل إل��ى إلغاء
اشتراكاتهم .لمزيد من التفاصيل يمكن
للمشتركين االطالع على موقع المؤسسة
االلكتروني .يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
2339
مؤسسة كهرباء لبنان
اعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة لدائرة جويا ولغاية
إصدار شهر  2015/8توتر منخفض .فعلى
المشتركين الذين لم يسددوا فواتيرهم
المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها في الدائرة
المعنية خالل مهلة أسبوعين من تاريخه
تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنهم،
واتخاذ التدابير النظامية بحقهم والتي
تصل إل��ى إلغاء اشتراكاتهم .لمزيد من
التفاصيل يمكن للمشتركين االط�لاع على
موقع المؤسسة االلكتروني .يعتبر هذا
اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2015/12/9
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
2336
اعالن
المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن اج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خ��ط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
كفرسلوان -حي البلوط -قضاء بعبدا
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2016/1/12
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة فقط لتنفيذ صفقات األش��غ��ال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية -مصلحة
الديوان -كورنيش النهر.

بيروت في  8كانون األول 2015
المدير العام
للموارد المائية الكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
2329
إعالن ()4
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية
ألشغال :صيانة مختلفة ل��زوم سجن
القاصرات في مستشفى ضهر الباشق
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/01/26
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2341
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية
ألش���غ���ال :ت��ق��دي��م وت��رك��ي��ب غرفتين
مسبقتي ال��ص��ن��ع ل���زوم ف���رع التحقيق
وال��خ��دم��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��اب��ع لشعبة
المعلومات.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/1/26وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2341
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية
ألشغال :معالجة النش الحاصل في
مفرزة بعلبك القضائية.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة

الحلو -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/1/21
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2341
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب غرفه مسبقة
الصنع لزوم نقطة حراسة منزل القاضي
عفيف شمس الدين.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/1/21وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2341
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء وتركيب كاميرات
م��راق��ب��ة ف��ي ب��ع��ض م��ح��ط��ات التحويل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10480/تاريخ  ،2015/9/22قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2016/1/15
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول 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 أمانة سر
كهرباء لبنان -ط��ري��ق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/12/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلى
التكليف
2311

