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حمليات � /إعالنات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ اغتيال الحريري هدفه اغتيال لبنان وتطبيق القرار  1559و�ضرب المقاومة

الحاج :تر�شيح عون وفرنجية للرئا�سة فر�ضه انت�صار تموز و�صمود �سورية وتوقيع النووي
حاورته روزانا رمال ـ تحرير محمد حمية
أكد المدير العام األسبق لقوى األمن الداخلي اللواء
علي الحاج أنّ «اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
وات��ه��ام ال��ن��ظ��ام األم��ن��ي اللبناني ال��س��وري واعتقال
الضباط األربعة ،كان يهدف الى تنفيذ القرار الدولي
 1559ومن ثم وضع اليد على األمن والقضاء في
البلد للسيطرة عليه» ،موضحا ً أنّ «الشهود الزور كانوا
األداة لتثبيت االتهام على الضباط األربعة» ،مشددا ً
على أن «اغتيال الحريري وس��وء استخدام االغتيال
من قبل جهات إقليمية ودولية وترجمة داخلية ،كان
محاولة الغتيال الوطن واغتيال تركيبة لبنانية قائمة
منذ االستقالل».
وأش��ار اللواء الحاج إلى أنّ «إنتصار المقاومة في
لبنان العام  ،2006وصمود سورية في وجه العدوان
الخارجي عليها ،وتوقيع اإلتفاق النووي االيراني،
عوامل أدّت الى هذا التح ّول على المستوى الداخلي،
والذي تك ّرس في فرض ترشيحي رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ورئيس تيار المرده
الوزير سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية.
وإذ لفت ال��ح��اج إل��ى أنّ ترشيح فرنجية اختيار
جدّي ،حذر من استخدام هذا الترشيح لضرب فريق
{ بداية ،كيف تنظر إلى األحداث التي
رافقت مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد
رف��ي��ق ال��ح��ري��ري وم���ا ه��و ال��ف��ارق بين
األمس واليوم؟

ـ ال��ف��رق بين تلك المرحلة وال��ي��وم أنّ
المشروع الذي جاء إلى المنطقة تحت عنوان
العداء لمحور المقاومة وضربه ،وبالتالي
تطويق سورية ،أصبح في خط تراجعي
ومحور المقاومة بات في خط تصاعدي.

{ ق���وى  14آذار تشكلت ف��ي تلك
ال��م��رح��ل��ة ون��ظ��م��ت ح���م�ل�ات إعالمية
وسياسية كبيرة عليك وعلى رفاقك من
ق��ادة األجهزة األمنية ظلماً ،م��اذا تب ّقى
اآلن من هذه القوى وماذا حققت؟

ـ الحد الفاصل في تلك المرحلة والمراحل
التي أعقبتها هو القرار األممي  1559والذي
لم ينفذ أيّ من بنوده حينها ،وكان يهدف إلى
تسعير الفتنة المذهبية في لبنان ،وحذرت
حينها من أنه بعد صدور هذا القرار ،هناك
دوائر غربية تعمل على تسعير هذه الفتنة
واستخدام المخيمات الفلسطينية كمادة
في هذه الفتنة ،ووضعت هذه المعطيات
لدى المسؤولين ،هذا القرار لم يؤ ّد الغاية
المطلوبة م��ن��ه ،وك���ان المطلوب حصول
حدث كبير يح ّل مكان القرار  ،1559فكان
اغتيال الرئيس الحريري ،والهدف كان أيضا ً
استهداف المقاومة واتهام النظام األمني
اللبناني  -السوري واتهام سورية كحامية
وحاضنة للمقاومة.

{ بعد اغتيال الرئيس الحريري ظهر
أنّ الهدف استهداف سورية لخروجها
م��ن لبنان ،ه��ل تعتقد أنّ ال��ه��دف الذي
تبيّن الحقا ً هو استهداف سورية كك ّل
وأنّ المشروع على مستوى المنطقة؟

ـ اإلتهام وجه إلى النظام األمني اللبناني
السوري وترجم ذلك بوضعنا في االعتقال،
والهدف تنفيذ القرار  ،1559ومن ثم وضع
اليد على األمن والقضاء في البلد للسيطرة
عليه ،والشهود ال��زور كانوا األداة لتثبيت
اإلت��ه��ام على ال��ض��ب��اط األرب��ع��ة .اغتيال
الحريري وسوء استخدام االغتيال من قبل
جهات إقليمية ودولية وداخلية ،كان محاولة
الغتيال الوطن واغتيال تركيبة لبنانية قائمة
منذ االستقالل ،وت ّم ضرب الميثاق والعيش
المشترك والقضاء واألمن.

{ م��ن��ذ لحظة اغ��ت��ي��ال ال��ح��ري��ري ت ّم
تسريب ش��ري��ط مسجل تبنّته «جبهة

 8آذار ،واعتبر أنّ عون وفرنجية قامتان كبيرتان في
البلد ،وأن وصولهما الى الرئاسة حلم ،مرجحا ً تأجيل
الملف الرئاسي الى ما بعد االنتخابات األميركية ليشق
بعدها مسار الح ّل السياسي طريقه.
واض����اف« :ه���ذا ال��م��ش��روع ت��داع��ى ف��ي المنطقة،
وفريق  14آذار في لبنان مرتبط بمشهد المنطقة ،ولو
انتصر مشروعه لكنا عدنا الى السجن ،نحن خرجنا
من االعتقال بعد انتصار المقاومة في ح��رب تموز
وليس بكرم من المحكمة الدولية أو غيرها».
وتط ّرق الحاج الى الشأنين السوري واالقليمي،
معتبرا ً أنّ «تركيا اقتنعت بأنّ المشروع في سورية
سقط م��ع وص��ول ق��وات الجيش ال��س��وري وحلفائه
ال��ى ال��ح��دود التركية ،وبعد سقوط جبال التركمان
في الالذقية وسلمى وربيعة وقريبا ً جسر الشغور
وس��ه��ل ال���غ���اب ،وام����ت����دادا ً ال���ى دوم����ا إل���ى الجنوب
السوري» ،ورأى أنه «منذ دخول روسيا الى الحلبة
السورية نعيش تراكم إنجازات لمحور المقاومة ما
سبّب انهيار التنظيمات اإلرهابية على كامل الجبهات
على ام��ت��داد الوطن ال��س��وري واإلنهيار الكامل لهذه
التنظمات ليس ببعيد».
ول��م يستبعد ال��ح��اج ت��دخ�لاً عسكريا ً س��ع��ودي��ا ً أو
تركيا ً في سورية ،معربا ً عن اعتقاده بأنّ «هذه الدول

النصرة» وتقول ال��دراس��ات إنها كانت
العملية األولى في المنطقة وأول ظهور
ل��ـ«ال��ن��ص��رة» ف��ي ب�ل�اد ال��ش��ام ،ل��ك��ن ت ّم
استبعاد نظرية أب��و ع��دس وت��� ّم اتهام
سورية ثم حزب الله ،اليوم بعد انتشار
ه��ذه التنظيمات اإلرهابية في سورية
وال��م��ن��ط��ق��ة م���ا ال����ذي ي��م��ن��ع م���ن إع����ادة
التحقيق الى هذه الفرضية؟

ـ هذا السؤال يعيدنا الى أحداث الضنية
اإلره��اب��ي��ة ف��ي ش��م��ال لبنان ع��ام ،2000
وحينها اتخذ الرئيس العماد إميل لحود
القرار الجريء لضرب اإلره��اب ال��ذي كان
هدفه ضرب المقاومة ،ثم جاءت حرب تموز
عام  ،2006لكن العدوان «االسرائيلي» سقط
وجاء اغتيال الحريري والمحكمة الدولية
التي كانت ع���دوان على لبنان وعنوانها
تسعير الفتنة ،واليوم جاء العدوان على
سورية الذي هو مرتبط أيضا ً بالقرار ،1559
حاولوا تصوير المعركة في سورية على أنها
معركة مذهبية وليست صراعا ً بين المشروع
الصهيوني وأتباعه وبين مشروع عربي
مقاوم وحلفائه في المنطقة وحاولوا تصدير
الفتنة في لبنان ال��ى سورية ،ولكن تبيّن
أنّ سورية لديها مناعة وأنّ
حس االنتماء
ّ
الوطني عال جدا ً لدى مواطنيها.

{ ه���ل ن��ج��ح ه����ذا ال���م���ش���روع ال���ذي
تحدّثت عنه ف��ي حلقاته المتعدّدة في
ضرب محور المقاومة أو استنزافه على
األق�� ّل؟ ولماذا سورية وم��اذا تمثل لكي
ينقسم العالم حولها ولتأتي جيوش
العالم لكي تحارب فيها وتمت ّد األزمة
حتى خمس سنوات؟

ـ أرادوا استخدام الفتنة لتدمير الموقع
االستراتيحيي ل��س��وري��ة وت��دم��ي��ر تاريخ
سورية ولبنان وتدمير األمن القومي العربي،
ولكي تتح ّول العروبة ال��ى لغة خشبية،
أهمية سورية أنها ما زال��ت تحافظ على
عروبة المنطقة وما زالت البوصلة الوحيدة
لها ه��ي فلسطين وبقيت على ع���داء مع
«إسرائيل» ،الجيش السوري هو الجيش
األول في الجيوش المصرية ،ت ّم استهداف
الموقع ،ولو كانت سورية في ّ
خط آخر لما
استهدفت ،سورية رفضت «كامب دايفيد»
و«أوسلو» و«وادي عربة».

{ م����اذا ت��ش��ك��ل س��وري��ة م��ن الجهة
األم��ن��ي��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ك��ي تتح ّول
ال��ى نقطة خ�لاف بين ال���دول ،ال سيما

استقبل ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى ،وفدا ً
من المنية برئاسة النائب كاظم الخير ،ووفدا ً من التج ّمع الشعبي العكاري
برئاسة النائب السابق وجيه البعريني ،الذي قال« :اللقاء مع سماحته كان
مثمراًّ ،
اطلعنا منه على أوضاع المؤسسات اإلسالمية لدار الفتوى ،وما تقوم
ً
به من تطوير وتفعيل من أجل خدمة المسلمين واللبنانيين» .مضيفا« :وضعنا
سماحته في شؤون منطقة عكار اإلسالمية واالجتماعية والمعيشية ،ومن دار
الفتوى نطالب بانتخاب ُمفتٍ لمنطقة عكار ألنّ المنصب شاغر ،وقد نشرت
المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية لوائح الشطب بأسماء الهيئة الناخبة
النهائية النتخاب ُمفتٍ
محلي لعكار ولسائر المحافظات تحقيقا ً للمصلحة
ّ
اإلسالمية».
ّ
مؤشر خطير يجب
وأ ّك��د «أنّ استمرار الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية
تداركه ،والعمل على تضافر جهود جميع اللبنانيين في هذه المرحلة الخطيرة
التي يم ّر بها لبنان من أجل إنقاذه» ،مؤ ّكدا ً دعمه «للمؤسسات األمنية اللبنانية،
وخصوصا ً الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي التي تسهر على أمن واستقرار
لبنان واللبنانيين ،وخصوصا ً في منطقة عرسال ،وسائر المناطق اللبنانية».
كما استقبل دريان وفدا ً من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق التابعة
لرئاسة مجلس الوزراء التركي «تيكا» ،وت ّم التداول في التعاون بين الوكالة
التركية ودار الفتوى في لبنان.
والتقى المفتي دريان وفدا ً من الهيئة العلمائية في «حركة الجهاد اإلسالمي»
في فلسطين برئاسة القيادي الشيخ علي أبو شاهين ،ث ّم رئيس جمعية الفتوة
الشيخ زياد الصاحب ،وت ّم البحث في الشؤون اإلسالمية.
الحاج متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال

تعمل للسيطرة على منطقة في سورية الستخدامها
في المفاوضات وال يوجد أمامها اال منطقة الرقة»،
متوقعا ً تع ّرض تركيا والسعودية الى أعمال أرهابية
لوجود بيئة حاضنة لـ«داعش» في هاتين الدولتين.

بين روس��ي��ا وتركيا وال ي��زال الخالف
مستعرا ً بينهما؟

ـ سورية وتحالفها مع إي��ران والمقاومة
تشكل بالنسبة للمشروع األميركي العقدة
في الح ّل وإلقاء القبض على المنطقة ،وهي
في خط المواجهة والمجابهة مع «اسرائيل»
وألنّ المشروع االميركي الصهويني التركي
وبعض ال��ع��رب يقوم على جبهتين :أمن
«إس��رائ��ي��ل» واالق��ت��ص��اد  -خ��ط��وط النفط
والغاز في العالم التي ستم ّر عبر سورية الى
المتوسط ،وتركيا تريد السيطرة على هذه
الخطوط ،لذلك كان المطلوب وضع اليد على
الشمال السوري ،ال سيما حلب ألنّ من يضع
يده على حلب يضع يده على سورية ،وكان
المطلوب إنشاء امارة في حلب ،لذلك اعتبر
ذل��ك استهدافا ً لروسيا واستهدافا ً لمحور
المقاومة واي���ران ،وتوجهوا ال��ى سورية
خوفا ً من حصول أي خلل يرتكب او اهتزاز
بحق سورية يضع روسيا اإلتحادية في
سيبيريا ويشكل خطرا ً على المقاومة وعلى
إي��ران الممتدّة منها ال��ى العراق وسورية
وفلسطين ولبنان ،هم يريدون خطوط إمداد
الغاز ونحن نريد خطوط إم��داد المقاومة
وهذا هو الصراع بين المحورية ،وتبيّن أنّ
خطوط إم��داد المقاومة أق��وى من خطوط
إمداد غازهم ،تركيا ترى اليوم أنّ المشروع
يسقط في سورية مع وصول قوات الجيش
السوري وحلفائه الى الحدود التركية وبعد
سقوط جبال التركمان في الالذقية وسلمى
وربيعة وقريبا ً جسر الشغور وسهل الغاب
وامتدادا ً الى دوما الى الجنوب السوري -
الشيخ مسكين ،وح��دة األراض��ي السورية
تعود تدريجياً ،ومنذ دخ��ول روس��ي��ا الى
الحلبة السورية نعيش إنجازات وتراكم
إنجازات لمحور المقاومة ،ما سبّب انهيار
التنظيمات اإلرهابية على كامل الجبهات
على امتداد الوطن السوري واإلنهيار الكامل
لهذه التنظمات ليس ببعيد.

{ أم����ام ه���ذا ال���واق���ع ال��م��ي��دان��ي في
س����وري����ة ،ه����ل ت���رج���ح ت����دخ��ل�اً أم��ن��ي��ا ً
وعسكريا ً من قبل تركيا والسعودية في
سورية؟

ـ السعودية لن تعلن الهزيمة ،وتركيا أيضاً،
وأميركا من خلفهما لن تسمح لهما بإعالن
الهزيمة ،ألنه ال جدوى لمفاوضات وال جدوى
لجنيف  3أو  4بعد إعالن الهزيمة ،يريدون
منطقة ف��ي س��وري��ة خاضعة لسيطرتهم
يفاوضون سورية عليها وال يوجد أمامهم اال
منطقة الرقة الموجود فيها «داع��ش» ولكي

ودع��ا ال��ح��اج السعودية للذهاب ال��ى التشبيك مع
محور المقاومة لتضمن البقاء واالستمرار بعد أن
أخذت العالم السني الى الحروب والفتن وفشلت في
هزيمة محور المقاومة وضرب سورية.

يقضوا على «داعش» يحتاجون قوى مد ّربة
كبيرة األم��ر ال��ذي يحتاج ال��ى ستة اشهر
وأكثر ،وهذه القوى يوجد فيها عناصر تنتمي
ال��ى «داع��ش» ستنض ّم اليه بعد وصولها
الى سورية ،كما سيقوم «داعش» بر ّد فعل
في تلك ال��دول ،كما ضرب في فرنسا ودول
غربية أخرى ،روسيا لديها القوة والمناعة
والسيطرة الداخلية ما يمنع «داعش» من أن
ينفذ عمليات ارهابية في روسيا ،هناك خطر
على الداخل التركي والسعودي من «داعش»
ألنّ هناك بيئة حاضنة له في الدولتين والر ّد
سيكون في هذه الدول.
على السعودية ال��ذه��اب ال��ى التشبيك
وليس االشتباك ،والتشبيك يت ّم اوال ً ضمن
الوضع العربي واالسالمي ،اميركا تمارس
اإلزدواج��ي��ة ،فهي و ّقعت االت��ف��اق النووي
مع إي��ران ورفعت والغرب العقوبات عنها
وأصبحت إي���ران قبلة االس��ت��ث��م��ارات ،وال
استثمار بال استقرار ،ألنّ الغرب ال يضع
استثماراته في المنطقة من ودن استقرار،
لذلك ما قبل االتفاق النووي غير ما بعده،
اتخذ القرار باالستقرار في المنطقة والحلول
السياسية تحت ع��ن��وان االت��ف��اق النووي
اإليراني ،لو لم تفقد أميركا وحلفاؤها األمل
بتحقيق شيء في اليمن أو في سورية لم
تكن لتوقع االتفاق النووي ،أميركا في الوقت
نفسه تتفق مع ايران وتعطي الوقت لتركيا
والسعودية لعلهما تحققان إنجازا ً يق ّوي
اوراق التفاوض على طاولة التسوية اآلتية
ال محال.

{ هل اقتنعت الواليات المتحدة فعالً
بالح ّل السياسي لألزمة في سورية؟
ـ الرئيس االميركي باراك أوباما يذهب في
حزيران المقبل الى االنتخابات الرئاسية،
وبالتالي يريد ان يقدّم شيئا ً لحزبه وسيقدّم
االتفاق النووي مع ايران والح ّل السياسي
في سورية ،من اليوم حتى الصيف تدخل
اميركا بـ»الكوما» االنتخابية وستظهر بوادر
الحلول السياسية وتوضع على الطاولة،
في ك ّل الحروب في العالم ،التسوية أشرس
المراحل ،أيّ مراحل المفاوضات وأميركا
تعمل ألخذ االثمان من الميدان.

{ ال��س��ع��ودي��ة مستمرة ف��ي حربها
على اليمن وع��ل��ى س��وري��ة ،ه��ل تذهب
السعودية الى مرحلة الالعودة؟

ـ تريد السعودية أن تكون زعيمة العالمين
العربي واالس�لام��ي وال تستطيع لعب هذا
الدور ،وهناك دوال ً ال تزال في خانة المواجهة
والمجابهة مع «إسرائيل» فعملت على ضرب

هذه الدول وأخذت العالم السني الى الحروب
وال��ف��ت��ن .لكنها ل��م تستطع هزيمة محور
المقاومة وضرب سورية ،اآلن ال خيار أمامها
إال التشبيك مع سورية وإيران لتحصل على
الضمانة في االستمرار والبقاء.

{ ن��ع��ود ال���ى ال���داخ���ل ال��ل��ب��ن��ان��ي من
ب��اب الرئاسة التي ال ت��زال فارغة على
رغم مبادرتي ترشيح الوزير سليمان
فرنجية صديق الرئيس السوري بشار
األس���د وال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون صديق
وحليف ح��زب الله ،كيف تنظر كواحد
من الضباط الذين اعتقلتم إل��ى انتقال
الرئاسة الى فريق  8آذار؟

ـ كما انتصرنا في تموز وسقطت عدوانية
المحكمة ال��دول��ي��ة لخلق فتنة ف��ي لبنان
وسورية والمقاومة ،اليوم تنتصر وسورية
أيضا ً وك ّل اآلمال واألوهام سقطت والمشروع
تداعى في المنطقة ،هذا الفريق في لبنان
مرتبط بمشهد المنطقة ولو انتصر لكنا عدنا
الى السجن ،نحن خرجنا من االعتقال بعد
انتصار المقاومة في حرب تموز وليس بفضل
المحكمة الدولية وال شهامة وشرف الذين
أخرجونا ،انتصار تموز ال��ذي كان مرحلة
التح ّول االولى في المنطقة والثانية صمود
سورية ،مررنا بثالث مراحل في سورية،
األولى مرحلة القلق االستراتيجي ،الثانية
الصمود االستراتيجي ،والثالثة النصر
االستراتيجي ،المنطقة قادمة على معادالت
وخارطة جديدة ونصر جديد ينسجم مع
االستقالل الحقيقي لمنطقتنا ،ك ّل ذلك ادّى
الى ترشيح فرنجية وعون.

{ ه��ل ت��وف��رت ق��ن��اع��ة ل���دى الفريق
اآلخ����ر ب����أنّ وه���م إس���ق���اط ال��ن��ظ��ام في
سورية أصبح من الماضي ويجب ان
يتموضع مع المعطى الجديد؟

ـ انتصار المقاومة في لبنان عام 2006
وصمود سورية واإلتفاق النووي االيراني،
هي التي أدّت الى هذا التح ّول على المستوى
الداخلي ،وف��رض ترشيح عون وفرنجية،
ترشيح فرنجية اختيار ج���دّي لكن يت ّم
استخدام ه��ذا الترشيح من الفريق اآلخر
لضرب فيرق  8آذار ،لكن فرنجية هو قامة
كبيرة في البلد وحلم أن يكون الرئيس ،وكما
عون هو قامة كبيرة وحلم أن يكون الرئيس،
مؤجل إلى الصيف المقبل
لكن الملف الرئاسي ّ
الى ما بعد االنتخابات االميركية ليشق مسار
الح ّل السياسي طريقه ،حينها يمكن أن ينتج
رئيس في لبنان.

ّ
نظم غداء حواري ًا مع رجل الأعمال اللبناني الإيراني بول الجم ّيل

الحملة الأميركية ( ...تتمة �ص)1

زمكحل :ق ّوة القطاع الخا�ص ركيزة اقت�صادنا

من األوضاع اإلقليمية ،حيث تخوض المملكة بالشراكة مع الواليات المتحدة والحلف
األطلسي حروبا ً مباشرة ،كما في اليمن ،أو بواسطة الجماعات التكفيرية اإلرهابية،
كما هي الحال في سورية والعراق ،وهي مؤخرا ً تل ّوح بتدخالت عسكرية مباشرة
في سورية لنجدة فلول «القاعدة» و«داعش» وسائر عصابات اإلرهاب والتوحش،
أو من خالل دعمها للحكم القائم في البحرين ض ّد ثورة شعبية سلمية متواصلة منذ
خمس سنوات؛ وتواصل المملكة هذه الحروب بعناد وتشدّد بخلفية التصميم على
ضرب محور المقاومة في المنطقة تحت غطاء التصدّي للنفوذ اإليراني.
في الظاهر يبدو السلوك األميركي معاكسا ً لخط االنفتاح على إيران الذي واكب
انطالق تطبيق االتفاق النووي ،ويظهر التزامن بين تح ّرر إيران من الحصار والهجمة
تجسد موقع «إسرائيل»
على حزب الله أنّ قرارات واشنطن األخيرة ض ّد الحزب
ّ
المحوري في السياسة األميركية ،وتبيّن مدى خطورة هواجس «إسرائيل» الكثيرة
والمعلنة من تعاظم قدرات حزب الله بعد انعتاق القوة اإليرانية من العقوبات
االقتصادية والمالية.
التدابير األميركية تمثل استجابة عملية للتحذير الصهيوني من خطر حصول
حزب الله على إمكانات مالية ضخمة بفعل الدعم اإليراني ،أما العقوبات على
مؤسسات حزب الله اإلعالمية فغايتها منع انتشار خطاب الحزب حول قضية
فلسطين بما يمكن أن يُسهم في تصاعد االنتفاضة التي تقف تل أبيب عاجزة أمام
فصولها وحائرة في سبل التصدّي لحركة المقاومة الفتية الناشئة في الضفة
الغربية المحتلة وف��ي فلسطين  48وه��ي مقاومة تمثل لغزا ً صعبا ً باعتراف
ّ
ويبشر كتاب وخبراء صهاينة بأنها ستمت ّد إلى زمن
المؤسسة األمنية الصهيونية
طويل عصية على التصفية والقمع.
حماية «إسرائيل» من نتائج االتفاق النووي تمثل غاية رئيسية من العقوبات ض ّد
حزب الله والحملة التي تشمل خطوطا ً تقليدية ومستحدثة في شيطنة الحزب مردّها
إلى دوره في إفشال الخطط األميركية الصهيونية في المنطقة ،لكونه واقعيا ً قدّم
البديل الشعبي الممكن في وجه الخطر العدواني الصهيوني ،وكذلك في وجه التهديد
التكفيري ،كما برهنت مساهمة الحزب في القتال إلى جانب الجيش العربي السوري؛
وحيث إنّ الحزب نجح في لبنان باحتواء خطر الفتنة التي سعى خصومه إلى تفجيرها،
فإنّ تطويق صوته اإلعالمي فخفضه يفسحان في المجال لحمالت التحريض والتزوير
التي تستهدفه باللغة المذهبية ،عبر وسائل اإلعالم السعودية خصوصاً.
يراهن األميركيون على الح ّد من فاعلية حزب الله وتأثيره في الرأي العام العربي
مع ثبات معادلة الردع التي أقامها لحماية لبنان ،وبعد تعاظم إنجازاته في الميدان
السوري بالشراكة مع الجيش العربي السوري.
العقوبات األميركية ض ّد المقاومة هي اعتداء على سيادة لبنان الوطنية ،ومن
واجب الدولة اللبنانية التصدّي لها على هذا األساس ،كما يفترض التحرك ضدّها
على جميع المستويات بتخطي االبتزاز والمساومات التي تمارسها جهات سياسية
لبنانية عمدت في السابق إلى عرقلة التصدّي للطلبات واإلم�لاءات األميركية
المكرسة لخدمة العدو الصهيوني ،وقدمت الرعاية المحلية لترويض النظام
المصرفي اللبناني وإخضاعه للوصاية األجنبية.

ّ
نظم رئيس تج ّمع رجال األعمال
اللبنانيين الدكتور ف��ؤاد زمكحل
غداء حوار على شرف رجل األعمال
اللبناني اإلي��ران��ي ب��ول الجميّل
وأعضاء وفد تج ّمع رج��ال األعمال
اللبنانيين الذين زاروا إي��ران في
شهر كانون األول المنصرم.
حضر اللقاء المدير العام لوزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون المغتربين
الدكتور هيثم جمعة ،مديرة الوكالة
ال��وط��ن��ي��ة ل�لإع�لام ل���ور سليمان،
رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في صيدا والجنوب محمد
صالح ،أعضاء الوفد االقتصادي
ال��ذي زار إي���ران وأع��ض��اء مجلس
إدارة التج ّمع.
واسته ّل الدكتور ف��ؤاد زمكحل
اللقاء مرحبا ً بالجميّل ،وقال« :كان
استقباله لنا رائ��ع �ا ً خ�لال رحلة
االس��ت��ك��ش��اف ال��ت��ي قمنا ب��ه��ا في
إيران ،فقد قدّم لنا المساعدة والدعم
إلنجاح زيارتنا ودراستنا لسوق
هذا البلد».
وأكد «أنّ أهم الموارد الوطنية هي
مواردنا البشرية المحلية وخاصة
الدولية المنتشرة في جميع أنحاء
العالم ،مع نجاحات كبيرة جداً»،
داعيا ً إلى «االستفادة من هذه الميزة
المهمة من أجل:
ـ دعوة المغتربين لزيارة وطنهم
بانتظام وخ��اص��ة للحفاظ على
جسور تواصل مع بلدهم األم.
ـ دعوتهم الستثمار بشكل مستمر
في بلدهم ،وليس فقط في المجال
المصرفي وال��ع��ق��اري ولكن أيضا

خالل الغداء التكريمي
ضمن رأس مال الشركات المحلية
المتزايدة وذات فرص تطور جيدة.
ـ م ّد يد العون إلخوانهم اللبنانيين
الذين يحاولون تأسيس شركات أو
بناء التبادالت التجارية مع البلدان
حيث هم يتواجدون.
ـ إن��ش��اء ت��ح��ال��ف��ات وش��راك��ات
والتآزر مع رجال األعمال اللبنانيين
الذين يغامرون في ه��ذه األس��واق
الجديدة».
وتابع زمكحل« :نحن مقتنعون،
ونذكر بصوت عال وقوي بأنّ ركيزة
بلدنا األساسية واقتصادنا هي قوة
القطاع الخاص وقدرته على الصمود

ب��وج��ه أي ن��وع م��ن ال��ص��ع��وب��ات،
وشجاعته أمام المخاطر المتعددة
التي تواجهه ،ومثابرته بوجه عدم
االستقرار المحيط به ،وسرعته على
وحسه
عكس هذا الوضع الصعب
ّ
القوي على العثور دائما ً على الفرص
المختبئة وراء األزمات».
وشكر الجميّل ،من جهته ،زمكحل
على ه��ذا اللقاء التكريمي شارحا ً
سبل االستثمار في إي��ران وكيفية
العمل داخل السوق اإليرانية التي
تتطلّب خ��ط��وات سليمة واضحة
المعالم وبعيدة عن السياسة كي
يمكن تحقيق النجاح المطلوب.

البعريني من دار الفتوى:
النتخاب مفت لعكار

وأش����ار إل���ى «أنّ اللبنانيين
سبّاقون دائما ً في ابتكار الوسائل
ال��ن��اج��ع��ة ل��ن��ج��اح استثماراتهم
ف��ي ال��خ��ارج ،خصوصا ً أنّ إي��ران
بلد واع��د وفيه الكثير من الفرص
يجب االستفادة منها وفقا ً لألنظمة
ّ
المطبقة والشراكة السليمة باعتبار
أنّ السوق اإليراني ليس مك ّونا ً فقط
من  80مليون نسمة مقيمين فيه بل
يجب أن ننظر إليه على أنه محاط
ويز ّود سوقا ً مك ّونا ً من أكثر من 180
مليون شخص مع جواره ،ويعتبر
س��وق�ا ً رئيسية بحاجة إل��ى كافة
أنواع السلع والخدمات».

غالب قنديل

نقابة الدواجن تطالب
بفر�ض �إجازات ا�ستيراد ُم�سبقة
شدّدت النقابة اللبنانية للدواجن أنّ «قطاع الدواجن اللبناني يتخبط في
دوام��ة من التحديات وسط تقاعس الدولة المستمر عن تنفيذ آليات تدعمه
وتضمن نموه».
واعتبرت ،في بيان بعد اجتماع بحثت خالله أوضاع القطاع ،أنّ «المنافسة
من المنتجات المستوردة هي المعضلة التي يواجهها القطاع ،ففي حين تعاني
المنتجات اللبنانية من كساد في السوق تنتشر المنتجات المستوردة من
البرازيل وأوكرانيا».
وأش��ارت إلى «أنّ المنتجات المستوردة تتمتع بميزات تنافسية لناحية
السعر تمكنها من مزاحمة اإلنتاج المحلي وال سيما بعد اإلنهيارات اإلقتصادية
التي شهدتها تلك الدول وأدت إلى انهيار عمالتها ،األمر الذي رفع من حجم
اإلستيراد بشكل كبير جدا».
وكشفت النقابة «أنّ ما يزيد األم��ور سوءا مظاهر الفوضى المنتشرة في
السوق ،حيث يتم بيع اإلنتاج المجلد على أنه طازج ،ما يوقع المستهلك في
عملية غش كبيرة ويؤدي إلى كساد إنتاج المزارع اللبنانية» .وإذ أوضحت أنه
«في الدول األوروبية هناك قوانين ترعى هذه المسألة وتمنع هذا الغش» ،أعلنت
عن وجود فحص في غرفة طرابلس والشمال يكشف الدجاج المجلد والمذوب،
ودعت الدولة اللبنانية إلى اعتماده.
ورأت أنّ «اتخاذ إجراءات لمنع االستيراد أو الحد منه ال يمكن أن يؤدي إلى
أي تالعب في األسعار في ظ ّل تثبيت سعر الفروج على  6900ليرة والذي يشكل
ضمانة لعدم ارتفاع األسعار في األسواق اللبنانية».
وناشدت النقابة وزير الزراعة أكرم شهيب فرض إجازات استيراد مسبقة
تحد من انسياب المنتجات المستوردة نحو السوق اللبنانية إلى حين اجتماع
مجلس الوزراء وبت مسألة الرسوم الجمركية».

العبقرية الأميركية ( ...تتمة �ص)1
وقفا ً للنار مع الذين ي��ري��دون االن��خ��راط في العملية السياسية
والحرب على اإلره���اب ،يستثني الجماعات اإلرهابية ويمنعها
من التقاط أنفاسها ،بينما يريده خصوم الدولة السورية لتحييد
جماعاتهم المسلحة وهم يعلمون أنّ غالبهم ينتمي إلى جماعات
إرهابية ،من مخاطر حسم عسكري ،فيتقدّم األميركيون بمقترح
وق��ف للنار بال تحديد َم��ن يشمله و َم��ن ال يشمله من الجماعات
المسلحة ويتركون تطبيقه للميدان ،فيرضى حلفاؤهم باإلنجاز،
ويطبّق الجيش السوري وحلفاؤه ما يتناسب مع روزنامتهم منه،
ووفقا ً لتصنيفاتهم ،وينتظر األميركيون ظهور مناطق يطبّق فيها
وقف النار ،حيث تلتزم به جماعات مسلحة ال تريد مواصلة القتال
ض ّد الدولة السورية ،وال تراها الدولة السورية تنظيمات إرهابية،
لتتحدّث عن تعميم نموذج اسمه الرستن مثالً ،أو المعضمية ،أو
أي موقع تظهر فيه تجربة تسويات ميدانية تفتح ب��اب التهدئة
ّ
العسكرية ،ويقولون وقفا ً للنار تحدّد النار مداه ومساحته.
 جولة جديدة تبدو ضرورية ليكتسب الحديث عن وقف النارمعانيه وح��دوده وأبعاده ،كما اكتسبت الهيئة التي تدير الحكم
معناها وحدودها وأبعادها.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة بعلبك الهرمل
بلدية الهرمل
إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين
بوجب جداول تلكيف أساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول
تكليف أساسية عن أعوام  2016وما قبل،
وعلى الذين تخلفوا عن الدفع أن يبادروا
فورا ً إلى تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم
بلدية ،وذل��ك تحت طائلة حجز أموالهم
المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد
العلني الستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة
عليهم.
الهرمل في 2016/1/11
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة بعلبك الهرمل
بلدية الهرمل
إع��ل�ان ع��ن وض���ع ج����داول التكليف
األساسية لعام  2016قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الهرمل عن وضع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2016قيد التحصيل عمالً
بنص ال��م��ادة  104من قانون الرسوم
البلدية  ،88/60ويلفت النظر إل��ى ما
يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%اثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.

الهرمل في 2016/1/11
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب خليل أحمد عليان شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  595قالويه.
للمعترض  15يوما ً للمراجعه
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب المحامي ادي انطوان رزق بوكالته
ع��ن ش����ارل ي��وس��ف ح��رف��وش وش��رك��اه
لمورثهم يوسف اسكندر حرفوش شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  2527جباع.
للمعترض  15يوما ً للمراجعه
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب أيمن أحمد الرومي لوكله محمد
نعيم عون شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1704أنصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعه
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب محمد علي نور الدين شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1388كفررمان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعه
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
ط��ل��ب غ��س��ان حسين ح��م��ود لموكله
حسين محمد حمود شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1078كفرفيال.
للمعترض  15يوما ً للمراجعه
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف

