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حمليات � /إعالنات

الموت يغ ّيب الحاج ح�سين بعجور

�أ�صدقاء الأ�سير يحيى �سكاف
استقبل نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي توفيق مهنا،
بحضور ناموس مجلس العمد نزيه روحانا وعميد اإلذاع��ة واإلع�لام وائل
الحسنية ،رئيس لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف ،جمال سكاف ،وجرى
بحث في قضية األسير البطل سكاف ،واالنشطة التي تقيمها اللجنة البقاء هذه
القضية حية.
وقد أشاد مهنا ببطولة وإقدام وشجاعة األسير البطل الرفيق يحيى سكاف،
مؤكدا ً أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يعتز به ،ويتابع ك ّل التفاصيل
والمعلومات التي تؤدّي الى معرفة مصيره.
وأكد مهنا أنّ األسير سكاف موجود في معتقالت العدو ،وعلى الهيئات
اإلنسانية الدولية أن تتح ّمل مسؤولياتها وتضغط من أجل كشف مصيره
وإطالقه.

غيّب الموت الحاج حسين محمد بعجور (والد عضو
المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
األمين خليل بعجور).
يُقام للفقيد الراحل مأتم في بلدته البيسارية ،اليوم

ا�ستدرجاه من الإمارات �إلى �شمال لبنان لخطفه
مهنا متوسطا ً سكاف وروحانا والحسنية

تركيا بين �أزمات ( ...تتمة �ص)1

فهمها ( ...تتمة �ص)1
عملية َ
بالر ّد لمنح الفرصة الالزمة للتوظيف ،ألنه يكون عندها
أه ّم وأكثر جدوى من ر ّد يجعلها في موقع المتساوي مع
من أصابها ،وعندما كانت لها مصلحة شنّت حرب العام
 1982على لبنان بذريعة عملية زعمت أنها استهدفت
سفيرها في بريطانيا ،وتبيّن أنه على قيد الحياة.
 الرسالة األمنية العسكرية التي حملتها عملية الر ّدتقول ،إنها دفعة من حساب لم ُيق َفل ،وإنّ الذين قاموا
ب ��زرع ال �ع �ب��وات ال�ن��اس�ف��ة ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف المحكمة
اإلغ�ل�اق ،ق���ادرون ع�ل��ى زرع ال �ع �ش��رات مثلها ،وزرع
صواريخ موجهة من تلك النقطة نحو الداخل المحت ّل،
وق� � ��ادرون ع �ل��ى م��واك �ب��ة م ��ا ب �ع��د ت �ف �ج �ي��ره��ا باقتحام
المواقع المالصقة لها ،وربطا ً بالعمليات السابقة في
ال�ح�يّ��ز ال�ج�غ��راف��ي ن�ف�س��ه ،م��ن العملية ال �م��زدوج��ة على
طرفي ال �م��زارع وال �ج��والن قبل عامين وعملية مزارع
شبعا األخ �ي��رة ،تتكامل عمليات ال�م�ق��اوم��ة ال�ت��ي يفهم
«اإلسرائيلي» معناها« ،الجليل في قبضة المقاومة ساعة
تق ّرر» ،فهل يجرؤ «اإلسرائيلي» على ر ّد يكون الر ّد على
الر ّد فيه من هذا العيار؟
 ق� ّرر «اإلسرائيلي» االكتفاء بقصف موضعي علىالتالل المجاورة لمنطقة العملية ،في رسالة تقول إنه
المضي في اختبار معادلة
يرتضي الصفعة وال يريد
ّ
الردع التي صاغتها المقاومة وتقوم بإثبات أهليتها لها،
كلما كان ذلك قيد االمتحان.
 المعادلة ال�ج��دي��دة ،ه��ذه دف�ع��ة م��ن ح�س��اب ل��م ولنُيق َفل ،والجليل في قبضة المقاومة متى شاءت.
ناصر قنديل

أن حزب الشعوب الديمقراطي يرفض الدستور الرئاسي
الذي يسعى له ك ّل من رئيس الحكومة والرئيس اردوغان.
لكن االثنين يقومان بالتقرب من حزب الشعب الجمهوري
للحصول على تعديل الدستور ،فهذا األخير ليس ض ّد
التعديل ،إنما يعتبر الذهاب إل��ى نظام رئاسي تعزيزا ً
للديكتاتورية.
في هذه األثناء زار أردوغان المملكة العربية السعودية
في سعي للخروج من أزمة اقتصادية ال محال آتية من اجل
س ّد فجوة خسارة قطاعات البناء والسياحة .قدّم للسعودية
عروضا ً الستثمار الرأسمال الخليجي في قطاعات عدة،
ماسة
لكنه يعلم أنّ األمر لن يكون كافياً .تركيا بحاجة ّ
لألمن واستقالل القضاء عن السياسة والحاجة إلى دستور
ديمقراطي الستقطاب استثمارات أجنبية ،هذا على الصعيد
الداخلي .أما في السياسة الخارجية فتظهر التطورات أن
مَن يهزم داعش في سورية والعراق هو مَن سيحدّد مستقبل
هذين البلدين.
فالواليات المتحدة دعمت الجيش العراقي في حربه في
ّ
يتحضر الستعادة الموصل.
الرمادي عاصمة األنبار ،وهو
أما في سورية فهي تدعم قوات سورية الديمقراطية التي
تض ّم حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،حيث وصلت هذه
القوة إلى جسر تشرين على الفرات واستولت على سبع
قرى وتحاول تطهير المنطقة من داعش ،هدفها في ما بعد
الرقة التي تعتبر عاصمة داعش .تتعاون ك ّل من روسيا
والواليات المتحدة ض ّد داع��ش ،ولو بشكل غير مباشر.
صحيح أنّ هذا التعاون ال يلغي الصراع من اجل النفوذ في
المنطقة ،وصحيح أيضا ً أنّ روسيا تساند الجيش السوري
وح��ل��ف��اءه .لكن تركيا وقطر والسعودية ال ت��زال تدعم
ّ
وبغض النظر
المجموعات المسلحة ض ّد الرئيس األسد،
عن اتهامات روسيا لتركيا حول تعاونها مع داعش ،إال انّ
الواليات المتحدة وجهت وال زالت مالحظات لتركيا في هذه
الشأن تطلب منها إغالق الحدود ،وإن دافعت عنها في وجه
روسيا.
كذلك اتسم ر ّد فعل الواليات المتحدة ض ّد نشر تركيا

جنودها في بعشيقة قرب الموصل بالجدية ،مما عكس
شكوك واشنطن بانّ لتركيا و»داعش» أجندة مختلفة عن
المشروع الغربي .دافعت تركيا عن حقها في امتالك مشروع
وأجندة خاصة كإيران ،لكن الجواب البسيط في هذا الصدد
أنه كان على العدالة والتنمية امتالك القدرات السياسية
والعسكرية في المنطقة من أجل النجاح وتسويق مشروعه،
لكنه بتصرفاته غير المستندة إل��ى حيثية على األرض
أضعف تركيا وجعلها تخطئ وتتعثر في خطواتها.
يتضح األم��ر أكثر عندما ُتعرب تركيا عن معارضتها
لتعاون وحدات الحماية الكردية تحت مظلة قوات سورية
الديمقراطية التي زحفت إلى غرب الفرات .أعربت عن قلقها
وطالبت بعدم تجاوز الخط األحمر الذي رسمته ،لكن األكراد
يكسبون ممرا ً على طول الحدود التركية مع سورية التي
تربط شمال العراق الكردية مع منطقة البحر المتوسط.
فماذا لو ساندت الواليات المتحدة القوات الكردية لتخطي
الخط األحمر؟ هل تعتقد الحكومة التركية أنّ سماحها بفتح
قاعدة انجرليك لألميركيين سيمنعهم من دعم األكراد ض ّد
داعش واعتبارهم الحليف الرئيسي؟
تخسر تركيا في سورية ،بعدما منعتها روسيا من
التحليق في األجواء السورية ،فهل هي قادرة على فرض أي
خط أحمر؟ ال يمكن لهذا الوضع أن يظهرها العبا ً إقليميا ً بل
هو أضعف موقعها.
أظهر العام  2015أنّ طموحات تركيا تحلق بعيدا ً عن
الواقع ،وإنها ساهمت باإلضرار بمصالحها في المنطقة
مما حملها على إعادة طرق أبواب «تل أبيب» ،لكن من غير
الواضح ما إذا كان سيت ّم اتفاق نهائي بخصوص تخفيف
القيود تدريجيا ً على السلع التي تدخل قطاع غزة ،كما طلبت
تركيا وتخفيف الحصار الذي تقوم به ك ّل من «إسرائيل»
ومصر على القطاع .يبدو التقارب التركي «اإلسرائيلي»
ممكنا ً اليوم من اجل استيراد الغاز إلى تركيا ،مما يحمل
معه إمكانيات يجري بحثها اليوم في األمم المتحدة عبر
توحيد قبرص.

د .هدى رزق

ال�سعودية تف�شل ( ...تتمة �ص)1
ال�ت��ي ق��ام بها ح�ك��ام ال��ري��اض ب�ج��ذب غير ال �س��ودان إلى
الشراكة في قطع العالقات ،بقوة خضوعه لتغطية موازنته
من المال السعودي مع إفالس الخزينة السودانية؛ بينما
البحرين ال��ذي ص��ار منذ زم��ن ط��وي��ل محمية سعودية
حسب ضمن الحكومات
تحت االح �ت�لال المباشر ف�لا ُي َ
ال�ت��ي ُي�ق��ام لها ح�س��اب ،خصوصا ً بعدما وض�ع��ت دولة
اإلمارات سقفا ً للتجاوب مع الضغط السعودي بتخفيض
العالقات الديبلوماسية إلى مستوى قائم باألعمال ،وهو
إجراء شكلي يت ّم التراجع عنه بسهولة ،بينما بقيت الكويت
وقطر و ُعمان خارج سرب التصعيد ،وبقيت مصر خارج
المنظومة الخليجية على الصمت؛ فاضطرت الخارجية
السعودية ل��دع��وة وزراء الخارجية ال�ع��رب إل��ى اجتماع
ط��ارئ توقعت م�ص��ادر ديبلوماسية أال يكون حصاده
السعودي أكثر من بيان تضامني.
ال�ع�لاق��ات السعودية اإلي��ران�ي��ة شكلت م�ح��ور متابعة
دولية حثيثة ،حيث ك��ان الفتا ً دخ��ول وزي��ري الخارجية
ال��روس��ي واألم �ي��رك��ي ع�ل��ى خ��ط ال��دع��وة لضبط النفس
ووق ��ف التصعيد ،واإلع �ل�ان ع��ن م�س��اع��ي وس��اط��ة بين
الحكومتين ،بينما توزعت المواقف الدولية على التمسك
بحماية المؤسسات الديبلوماسية إرضاء للسعودية ،وهو
ما ال ترفضه إيران .وفي المقابل تنديدا ً بإعدام الشيخ نمر
لب الموضوع ويشكل محور
النمر وهو ما تراه السعودية ّ
االشتباك الراهن .وك��ان الفتا ً على هذا الصعيد أن يتجه
الموقف األميركي إلى دور الوساطة من جهة ،والتحدّث
بلغة ال�ل��وم على إع��دام الشيخ النمر م��ن جهة أخ��رى ،ما
أثار في األوساط الديبلوماسية تساؤالت حول تح ّوالت
تطال السياسة األميركية من المعادالت اإلقليمية تثير
القلق والشكوك لدى الرياض .وفي استجابة إيرانية الفتة
مع المساعي األميركية والروسية ،أعلنت وكالة األنباء
اإليرانية عن توجيه وزارة الخارجية اإليرانية رسالة إلى
مجلس األمن الدولي تستنكر فيها ما تع ّرضت له السفارة
السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد،
تمسكها بتأمين الحماية للبعثات الديبلوماسية،
مؤكدة
ّ
ً
والرسالة تأتي عشية االجتماع العربي ،وردا على رسائل
سعودية تطالب بالتنديد بإيران وزعت على ممثلي الدول
المعتمدين في األمم المتحدة.
في لبنان الذي ترقب عملية ر ّد المقاومة وتابع تفاصيلها،
كما تابع حدود الر ّد «اإلسرائيلي» ،بقيت مواقف حزب الله
محور االهتمام ،حيث يشكل محور المواجهة على َّ
خط ْي
االشتباك مع «اإلسرائيلي» والسعودي؛ وجديد مواقف
حزب الله كان ما قاله للمرة األولى بهذا الوضوح ،رئيس
كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب محمد رع��د ،ع��ن مشاريع
التسوية الرئاسية ،بصفتها محاولة لتسليم البلد إلى وكيل
مفلس للمملكة ،بتصوير المسألة ف��ي شخص الرئيس
الذي ال يملك الصالحيات ،بينما الصالحيات بيد الوكيل،
والمقصود كان بوضوح الرئيس سعد الحريري والسياق
هو الر ّد على ر ّد الحريري على كالم األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله ،يوم أول أمس.

عملية نوع ّية للمقاومة
في مزارع شبعا

في أعقاب إعالن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
قراره الر ّد على جريمة اغتيال عميد األسرى المحررين الشهيد
سمير القنطار ،تم ّكن رج��ال المقاومة من اختراق اإلج��راءات
العسكرية واإللكترونية كلّها وال��وص��ول إل��ى عمق الحدود
واستهداف دورية «إسرائيلية» بعبوة ناسفة في منطقة مزارع
شبعا المحتلة رغم االستنفار الشديد الذي ن ّفذته قوات االحتالل
وال��ذي استخدمت فيه أحدث األجهزة والتقنيات من كاميرات
تجسس إلى طائرات التجسس والرادارات وغيرها من الوسائط.
ّ
وأعلنت المقاومة اإلسالمية أن مجموعة الشهيد القائد سمير

الثالثاء  2016/1/5الساعة الحادية عشرة قبل الظهر،
ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
وقد نعاه آل بعجور وآل حجازي وعموم أهالي بلدة
البيسارية .البقاء لألمة.

القنطار قامت بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بدورية «إسرائيلية» في
منطقة مزارع شبعا المحتلة.
وأش��ارت المقاومة اإلسالمية في بيان ص��ادر عنها إلى «أن
فجرت عبوة ناسفة على طريق زبدين
مجموعة الشهيد القنطار ّ
 قفوة في منطقة م��زارع شبعا اللبنانية المحتلة بمجموعة«إسرائيلية» مؤ ّللة ،مما أدى إلى تدمير آلية من نوع هامر وإصابة
مَن بداخلها» .وقالت مصادر أمنية إن «الدورية التي اس ُتهدفت
في مزارع شبعا ض ّمت آليتين من نوع «هامر» في إحداهما ضابط
صهيوني رفيع».

 ..و«إسرائيل» تر ّد بقصف القرى الحدودية

وبعد ثالثين دقيقة من العملية ،ردّت قوات العدو «اإلسرائيلي»
بقصف مك ّثف ،طال بلدات الوزاني ومحيط منطقة العباسية
والمجيدية بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية والدخانية،
إضافة إلى القنابل االنشطارية التي سقطت في محيط مزرعة
بسطرا وش��م��ال المجيدية ،وت��زام� ًن��ا حلّق الطيران الحربي
«اإلسرائيلي» المعادي وطائرة استطالع في أجواء المنطقة .وفيما
سجل أي إصابة في صفوف المدنيّين ،وال حتى في أي منزل
لم ُت ّ
في الوزاني ،ألن معظم القذائف التي سقطت في البلدة دخانية.
أعلنت قيادة الجيش في بيان «أن العدو «اإلسرائيلي» أقدم
على إطالق قذائف مدفعية مستهدفا ً البلدات الجنوبية التالية:
الوزاني ،المجيدية ،العباسية ،بسطرة ،حلتا والماري .وعلى
أثر ذلك اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اإلجراءات
الدفاعية المناسبة ،فيما تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع
قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

 ..واليونيفيل تدعو إلى ضبط النفس

وأجرى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء لوتشيانو
ّ
وحث الجانبين على
بورتوالنو اتصاالت مباشرة مع األطراف،
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي تصعيد
للوضع.
وقال بورتوالنو «إن ما نحتاجه اآلن هو الحفاظ على األمن
وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ضد أي استفزاز .وقد ت ّمت
استعادة الهدوء العام في المنطقة» ،ولفت إلى «أن الطرفين أكدا
التزامها المستمر بالحفاظ على وقف األعمال العدائية وفقا ً لقرار
مجلس األمن الدولي .»1701
وق��ال ضابط رفيع في اليونفيل لـ«البناء»« ،إن وح��دات
اليونيفيل في محيط الوزاني والعباسية ُطلب منها قبل  48ساعة
من العملية مغادرة المنطقة بطلب من ضباط إسرائيليين» ،وهنا
سأل المتابعون« :لماذا ُطلب من وحدات اليونيفيل المغادرة؟
هل بسبب الخشية «اإلسرائيلية» من معرفة الضابط األمني ـ
االستخباري ـ «اإلسرائيلي» القاصد للمنطقة وتسريب معلومات
عن موكبه للمقاومة؟».

َمن هو الضابط المستهدَف؟

وأك���د م��ص��ادر واس��ع��ة االط��ل�اع ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ،أن ال��دوري��ة
«اإلسرائيلية» التي استهدفتها المقاومة كانت تفقدت موقع
توجهت منه إلى موقع القفوة في مزارع شبعا اللبنانية
زبدين ثم ّ
المحتلة ،حيث عمليات التدريب العسكرية واألمنية «اإلسرائيلية»
شارفت على نهايتها» .ولفتت المصادر إلى «أن سيارة الهامر
األولى د ّمرت بالكامل وتض ّررت الثانية بشكل كبير بعد دفعها
من قوة العصف (العبوة) على بعد نحو  50مترا ً عن األولى
واستقرارها بجانب الطريق ،ما أدّى إلى مقتل مَن كان بسيارة
الهامر ،وهم أربعة بينهم ضابط كبير برتبة عميد قيل إنه مسؤول
الوحدة األمنية واالستخبارية في المنطقة الشمالية ومساعداه
برتبتين عاليتين ،في حين أصيب مَن كان بداخل العربة الثانية
بجروح خطرة وعددهم أربعة أيضاً» .ولفتت إلى «أن وحدات
اإلسناد والمساعدة واإلنقاذ في الجيش «اإلسرائيلي» الذين
وصلوا متأخرين إلى مكان االستهداف تخ ّوفوا من إنقاذ زمالئهم
وظلوا بعيدين ،رغم النيران المندلعة في العربتين والجثث».

العملية نوعية وجزء من الر ّد

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «العملية تصنف ضمن
العمليات النوعية بامتياز ،فهي ن ّفذت في أرض لبنانية محتلة،
وردا ً على اغتيال الشهيد سمير القنطار أو جزء من الرد ،وبالتالي
يمكن أن يتبعها ر ّد مك ّمل من خالل عملية ثانية ،كما أن تنفيذها
في ظل ظروف صعبة ومعقدة ،يثبت مستوى احتراف حزب الله
وقدرته على المواجهة المحترفة مع العدو «اإلسرائيلي» ويسجل

له أنه ن ّفذ عملية في ظل جهوزية واستنفار «إسرائيليين» عاليي
المستوى وفي ظروف جغرافية ومناخية بالغة الصعوبة».
وأضافت المصادر« :هذه العملية أثبتت أيضا ً مستوى حضور
وجهوزية حزب الله العالية لمواجهة «إسرائيل» ،رغم مشاركته
في الحرب الدفاعية في سورية ولن يعيقه ذلك عن المواجهة مع
«إسرائيل»».

ر ّد رفع العتب...

وأكد مصدر عسكري لـ«البناء» أن «إسرائيل» تكبّدت خسائر
جراء هذه العملية ،فسيارة الهامر التي د ّمرت من المفترض أن
تحمل بداخلها  6إلى  7أشخاص من بينهم ضابط برتبة متوسطة،
ألنه ال يمكن أن ترسل قيادة المنطقة العسكرية الشمالية ضابطا ً
مبتدئا ً إلى المنطقة الحدودية وفي ظروف صعبة ،وهي تتوقع رد
حزب الله في هذه المنطقة وفي أي لحظة ،بل من المفترض أن
ترسل ضابطا ً مج ّربا ً وذا خبرة».
وأوض��ح المصدر أن «إنكار «إسرائيل» وقوع ضحايا خالل
العملية هو محاولة لسلب حزب الله وهج انتصاره» ،الفتا ً إلى أن
«القذائف التي أطلقتها «إسرائيل» روتينية ومن باب رفع العتب،
وليس أكثر ،ما يعني أن األمر لن يبلغ هذا الحدّ» ،مستبعدا ً أن
توسع «إسرائيل» دائرة الحرب أو تذهب إلى مواجهة مفتوحة،
ّ
ولو كانت تملك الجهوزية لذهبت إليها منذ وقت طويل».

المقاومة غير معنية
بطمأنة «إسرائيل»

وأفادت مصادر أخرى «البناء» «أن قوة العبوة التي انفجرت
ب��ال��دوري��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ت��ؤك��د س��ق��وط قتلى وج��رح��ى في
صفوفها».
ولفتت إلى أن «المقاومة غير معنية بطمأنة «إسرائيل» واإلعالن
أن هذه العملية هي الر ّد على اغتيال القنطار ،بل ستدفع جيش
االحتالل إلى تمديد حالة االستنفار على أن تنفذ عملية أخرى ،إذا
سنحت لها الظروف».
وأشارت المصادر إلى أن «المنطقة التي حصلت فيها العملية
محصنة إلى ح ٍد كبير ومراقبة إلكترونياً ،لكن شجاعة رجال
ّ
المقاومة وامتالكهم اإلرادة والحرفية والعقيدة القتالية ومعرفتهم
الوثيقة باألرض والقدرة االستخبارية الكبيرة وجمع المعلومات
أدى إلى نجاح العملية ،ألن المقاومين كانوا يعلمون بتوقيت هذه
الدورية وطريق مرورها وكانوا بانتظارها لتنفيذ العملية».
وأوضحت المصادر أن «المقاومة لم تر ّد من الحدود الجنوبية،
ألن حزب الله يحترم القرار  1701وال يريد خرقه ،كي ال يورط
الجيش اللبناني وكي ال تتخذ من ذلك «إسرائيل» ذريعة لشن
عدوان واسع على لبنان ،رغم عدم استعدادها للحرب الواسعة
والمفتوحة».

رعد :يريدون مصادرة الدولة
لمصلحة وكيل عائلة خليجية

وردا ً على تصريح الرئيس سعد الحريري الرئاسية األخير،
ق��ال رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب محمد رع��د ،خالل
احتفال تأبيني في بلدة قالويه الجنوبية« :يريدون في لبنان
أن يصادروا الدولة بمؤسساتها الدستورية وغير الدستورية،
لمصلحة وكيل عائلة خليجية أو لمصلحة سياسة أميركية أو
غربية ،وإزاء ذلك نقول :كفانا عهرا ً وإفسادا ً وفسادا ً وسرقة،
فمن يعيش اإلفالس في مالذه الذي يأوي إليه اآلن ،ال يجب أن
يجد مكانا ً له في لبنان من أجل نهب البالد مرة جديدة ،وبالتالي
فإن كل ما يجري من محاوالت إلجراء صفقات وتسويات تحت
عنوان إعادة االستقرار لهذا البلد ،إنما هدفها رسم مسار إخضاع
هذا البلد لسياسات هذه المملكة أو تلك الدولة الكبرى ،وعليه
فإنه يجب أن نكون عارفين بما يجري من حولنا ،فالمسألة
ليست مسألة شخص نسلّمه موقعا ً في رئاسة الجمهورية ،ثم ال
يجد صالحيات يستطيع أن يحكم بها البالد ،ألن كل الصالحيات
مصادَرة من قبل الشخص المو َّكل بحفظ سياسات هذه المملكة
أو تلك الدولة».

لرئيس قادر على استيعاب االنقسام

وأكد حزب الكتائب «حتمية تحرير استحقاق رئاسة الجمهورية
من مكان احتجازه في المعادلة اإلقليمية وفصله عن تشنجات
اللحظة المحتدمة داخليا ً وخارجياً» ،معتبرا ً أن «لبنان في حاجة
ماسة إلى رئيس توافقي قادر من موقفه الح ّر على استيعاب
االنقسام الداخلي الذي يهدّد بمخاطر كبرى».

أعلنت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة أن��ه «ت��واف��رت معلومات ل��دى شعبة
المعلومات حول قيام شخص باستدراج رجل األعمال
السوري م .ي 43( .سنة) من مكان إقامته في الشارقة
 في اإلم��ارات العربية المتحدة إلى شمال لبنان بهدفخطفه لقاء فدية مالية ،بعد إيهامه  -من خالل اتصاالت
هاتفية عبر رقم لبناني  -بأنه يريد إنشاء تجارة ومشروع
عمل بالتعاون معه.
نتيجة للمتابعة والرصد ،تمكنت شعبة المعلومات من
تحديد هوية مالك رقم الهاتف المستخدم وتحديد مكانه
وتوقيفه في محلة المنية ،ويدعى - :هـ .ش( .سوري
الجنسية) ومن خالل التحقيق معه تبين أن الخاطف
الفعلي يُدعى :ح .ح( .لبناني) وقد تم توقيفه في محلة
البقيعة  -وادي خالد ،أثناء محاولته نقل المخطوف
من مكان احتجازه إلى جهة مجهولة ،على متن سيارته
الخاصة .والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».

توقيف قائد عصابة

على صعيد أمني آخر ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت
«المدعو حمزة راجح جعفر الذي يقود عصابة مسلحة،
والمطلوب بالعديد من بالغات البحث والتحري وخالصات
أحكام ،والصادرة بحقه مذكرات توقيف بجرائم الخطف
والسرقة والسلب بقوة السالح وإطالق النار على القوى
األمنية وسلب سيارات ومحاولة قتل عسكريين ،ونقل
أسلحة ومخدرات وتهديد آخرين وفرض الخ ّوات عليهم.
وك��ان المدعو جعفر قد ف ّر من البقاع إلى بيروت خالل
المداهمات التي نفذتها قوى الجيش ،إلى أن تم رصده وتوقيفه
وهو يتجول بجواز سفر عائد لشقيقه المتوفي رشيد جعفر».
وتابع البيان« :تستمر التحقيقات مع الموقوف بإشراف
القضاء المختص لكشف مدى تورطه في جرائم أخرى،
فيما تستمر مالحقة اآلخرين لتوقيفهم».

«عا�صفة» الفتنة ( ...تتمة �ص)1
تفسر جزءا ً وتوضح جانبا ً آخر غير
لكن ثمة معايير ّ
الذي يجري تداوله حتى اللحظة ،إذ إنّ السعودية لم تكن
بحاجة إلى الجريمة التي ارتكبتها حتى تثبت قدرتها
على ترهيب شبه الجزيرة العربية ،وال لتأكيد إجراميتها
التي تفوق حتى التنظيمات اإلرهابية ،وال هو انتقام من
هذا أو ذاك ،كما ير ّوج ،بقدر ما يعني هدفا ً واضحا ً تعمل
وموجهة
عليه ،وهو إيقاظ الفتنة وأن تكون قائدة لها
ّ
لتفاصيلها و َمواطِ ن تعميمها.
فالسعودية التي طرحت التحالف العربي في اليمن
لم تتمكن من جمع ما يؤهلها لتقود تلك الفتنة التي كانت
تنتظرها ،ولم تحقق لها الشرخ الذي انتظرته ،فعملت
على إنشاء ما س ّمته التحالف اإلسالمي لشق الصف
اإلسالمي ،ولم يحقق لها ما أرادت وال ما عملت عليه من
سابقة غير معهودة في التحالف على أساس ديني ،بعد
أن تفاجأت الكثير من الدول بأنها في تحالف طائفي لم
يُخبرها أحد عنه ،ولم يأخذ رأيها فانفرط عقده قبل أن
يبدأ ،فكان ال ب ّد من الفتنة عبر اإلقدام على جريمة اإلعدام
الجماعية التي تشكل أيضا ً سابقة لم يعرفها العصر
الحديث.
وحتى تلك ،رغم بشاعتها والتنديد العالمي الواسع
بها ،حتى من الغربيين الذين عجزوا عن الصمت هذه
المرة ،لم تحقق مرادها ،فكانت الخطوة التالية التي ال
تق ّل في العرف السياسي عن سابقاتها في كارثيتها عبر
قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران وإمالء ذلك على
بعض الدول التابعة لتشكل شرارة فتنة في المنطقة ال
أحد بمقدوره التكهّن بنتائجها وال بمساحة امتدادها.
عند هذا المنعطف ،يبدو أنّ حصاد البيدر الذي ينتظره
آل سعود ،جاء مغايرا ً لحسابات الحقل الذي أنتجت
فيه رعونتها وته ّورها وحماقتها ،ما أوصلها إلى ما هي

عليه ،وأضاف إليها ما بات يُع َرف اليوم بعاصفة من
الته ّور السياسي والعسكري ،مصحوبا ً بجزء كبير من
تو ّرمات الوهم اإلقليمي بالتوأمة بين التركي والقطري،
حيث باتت تقود حملة الفتنة ليس في نطاق جوارها
اإلقليمي ،بل تعمل على زرع��ه حيثما يستطيع المال
السعودي أن ينفذ ،وحيثما يكون بمقدوره أن يعمل شراء
وتجارة ال تتوقف على الحكام المدفوع ثمنهم مسبقاً ،وال
على المرتزقة القادمين من أصقاع األرض ،بل أيضا ً على
المواقف السياسية للكثير من الدول الغربية.
الفارق بين ما قامت به السعودية في الماضي ،وما
يجري اليوم ال يتوقف على مساحات االنفالت السياسي
والعسكري من عقاله المعهود من القبضة األميركية التي
اعتادت تحريكه ،وفق مقتضيات الحاجة والمصالح
واألطماع ،بل يمت ّد ليشمل حدود ومساحات ما تعمل
عليه السعودية ليكون جزءا ً منه لحسابها الخاص ،وإنْ
كان في الحالين على حسابها ،وكثير من تلك الحروب
وال��ص��راع��ات ال��ت��ي أنشأتها ك��ان��ت ت��ج��ري لمصلحة
حسابات سعودية خاصة وإنْ لم تكن خ��ارج دائ��رة
األطماع األميركية وال هي بعيدة عن رغباتها وتمنياتها.
والخطر الداهم ليس في عاصفة الفتنة التي توقظها،
وال في اللعنة التي تح ّل حيثما اشتعلت وكيفما تح ّركت،
بل في سيناريو ما بعد الفتنة ،وما تثيره من زوابع
وأعاصير ،وما تفتحه من أبواب على المجهول ،حيث
حافة الهاوية لم تعد مج ّرد رسم افتراضي يقترب أو
يبتعد وفق التمنيات األميركية و«اإلسرائيلية» ،بقدر ما
باتت مشهدا ً مألوفا ً يفيض على ما حوله من تداعيات ال
تكفي معها عبارات التحفظ الغربية وال قلق بان كي مون
الحتواء ما انسكب من ماء الفتنة.

علي قاسم

�أق�صى ما تفعلون ( ...تتمة �ص)1
ّ
تتوشح السعودية ب��م�لاءة القيم
ل��م أك��ن أت��وق��ع أن
والمبادئ اإلسالمية والقرآنية فتتعامل بالصفح والرحمة
والتسامح واإلحسان.
نعم ما كنت أتوقعه هو تنفيذ الرغبة الشيطانية المتوترة
المسعورة التي تحلل الدماء لتوسيع دائرة النار والفتنة.
ما كنت أتوقعه هو االستخفاف بالمناشدات الدولية
واستحقار الرأي العام المطالب باإلفراج عن الشيخ النمر.
ما كنت أتوقعه من السعودية هي أن تمتطي موجة
الحقد الجموحة تجاه فئة من الناس الذين لم يكونوا يوما ً
مواطنين حقيقيين بل مه ّمشون بسبب انتمائهم الديني.
ما كنت أتوقعه هو أن يستم ّر آل سعود في جاهليتهم
وعاداتهم القبلية القائمة على الثأر األعمى.
ما كنت أتوقعه من آل سعود هو المزيد من الجنون،

جنون العظمة واالستعالء.
أما ما هو المطلوب :فهو محدّد وواضح .أن ننظف األمة
من األوبئة واآلفات التي نشرها آل سعود .وهذا يستدعي
تح ّركا ً سريعا ً وحزما ً أكيداً .اليوم المواجهة هي المنطق،
والسكوت يعني أنّ عروقنا بال دماء.
لقد قال عالمنا الشهيد مخاطبا ً آل سعود :أقصى ما
تفعلون هو الموت ،فمرحبا ً بالشهادة في سبيل الله .لن
تنتهي الحياة بموت اإلنسان ،بل تبدأ الحياة الحقيقية
بموته ،إما نعيش على هذه األرض أح��رارا ً أو نموت في
باطنها أبراراً.
إنّ شيئا ً كالفيضان قد تراكم على م ّر السنين ويجب أن
ينساح اآلن اآلن...

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��م��زاي��دة بيع االج���زاء
الساخنة القديمة للمجموعات الغازية
ف��ي معملي دي���ر ع��م��ار وال��زه��ران��ي قبل
تحديثها ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10920/تاريخ  ،2015/10/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150000/ل.ل.
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 2016/1/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
18
اعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين المدنية
(القاضي بو نصار)
بتاريخ  2015/12/10تقدم سليمان
ي��وس��ف سليمان ب��وك��ال��ة محمد شريف
ال��رف��اع��ي ب��ط��ل��ب ح��ص��ر إرث ال��م��رح��وم
محمد يوسف سليمان والمسجل برقم
أساس  2015/305ادلى فيه أنه بتاريخ
 1957/11/9ت��وف��ي ال��م��رح��وم محمد
يوسف سليمان وإنحصر إرث��ه النظامي
بأوالده من زوجته فاطمة حمود المتوفاة
قبله وهم قاسم ،مريم ،يوسف وآمنه محمد
سليمان دون الغير .فمن لديه اعتراض أو
مالحظات على ذلك أن يتقدم باعتراض الى
قلم المحكمة خالل مهلة عشرين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ولصقه على إيوان

المحكمة وإال يعتبر كل تدبير نافذ حتى
القرار النهائي.
 31كانون األول 2015
رئيس القلم
محمد إسماعيل شرانق
اعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين المدنية
(القاضي بو نصار)
بتاريخ  2015/12/10تقدم السيد
سليمان يوسف سليمان بوكالة محمد
شريف الرفاعي بطلب حصر إرث المرحومة
ف��اط��م��ة حسين ح��م��ود وال��م��س��ج��ل برقم
أس��اس  2015/306ادل��ى فيه بتاريخ
 1946/9/20توفيت المرحومة فاطمة
حسين حمود وإنحصار إرثها النظامي
بزوجها محمد يوسف سليمان وبأوالدها
منه وهم قاسم ويوسف ومريم وآمنه محمد
سليمان دون الغير .فمن لديه اعتراض أو
مالحظات على ذلك أن يتقدم بأعتراض الى
قلم المحكمة خالل مهلة عشرين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالن ولصقه على إيوان
المحكمة وإال يعتبر كل تدبير نافذ حتى
القرار النهائي.
 31كانون األول 2015
رئيس القلم
محمد إسماعيل شرانق
إعالن
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة
( )7بالصورة الغيابية.
ل���ق���د ح��ك��م��ت ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/12/10على المتهم أحمد حسن
العطار /سجل  89شعث بعلبك طابق 2
هاتف  296885/03جنسيته لبناني محل
إقامته حي األبيض أوتوستراد السيد هادي
نصر الله قرب محطة هاشم بناية الهادي
وال��دت��ه إم���ارة ال��م��وس��وي مواليد 1986
أوقف غيابيا ً بتاريخ  2009/05/07ثم
أوقف بخالصة الحكم الغيابي الصادر عن
محكمة الجنايات في  2011/3/31وأخلي
سبيله ف��ي  2014/7/9ث��م ت���وارى عن
األنظار .بالعقوبة التالية األشغال الشاقة

المؤقتة مدّة خمس سنوات وغرامة خمسة
ماليين ل.ل وبتدريكه الرسوم القانونية
كافة رسم محكمة  10000ل.ل ،تعاضد
قضاة 2000ل.ل .المجموع  12000إثنا
عشر ألف ل.ل .وفقا ً للمواد  126مخدّرات
الرتكابه جناية ترويج المخدرات .وقررت
اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره رئيس قلم هذه
المحكمة منى كلوت.
في 2015/12/10
رئيس الغرفة السابعة الجزائية من محكمة
التمييز
بركان سعد
التكليف 2
إعالن
صادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة
( )7بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/12/17على المتهم رالف جوزف
نصر ال��ل��ه /رق��م السجل  36المحيدثة.
جنسيته لبناني محل إقامته بكفيا محلة
الدلب بملكه والدته نورما عمره مواليد
 1974بكفيا أوق���ف وج��اه��ي �ا ً بتاريخ
 2004/09/30وأخ��ل��ي سبيله في
 2007/7/13بالعقوبة التالية إن��زال
عقوبة األشغال الشاقة بالمتهم رالف نصر
الله لمدة خمس سنوات مع غرامة خمسة
ماليين ل.ل وتدريكه الرسوم واحتساب
مدة توقيفه وعلى أن يحبس يوما ً واحدا ً
ع��ن ك��ل خمسة وع��ش��ري��ن أل��ف ل.ل عند
عدم دفع الغرامة .رسم المحكمة 10000
ل.ل ،تعاضد قضاة  2000ل.ل ،المجموع
 12000ل.ل .وف��ق�ا ً للمواد 219/125
و 127مخدرات و 463من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تدخل باالتجار بالمخدرات
وتعاطي مخدرات وتزوير .وقررت إسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره .رئيسة قلم محكمة
التمييز الجزائية
منى كلوت
في 2015/12/17
الرئيس المنتدب
الياس نايفة
التكليف 2

