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حمليات � /إعالنات
عودة المحادثات اليمنية ( ...تتمة �ص)1

والعماد ميشال ع��ون فشله ف��ي بيروت،
لكنه سجل ف���وزا ً الف��ت��ا ً ف��ي م��دن وبلدات
ال��ب��ق��اع وخ��ص��وص��ا ً زح��ل��ة ،بينما سجل
ثنائي حركة أمل وحزب الله ،فوزا ً شامالً
تقريباً ،إذا حسبت البلدات التي أدار فيها
الثنائي التفاهمات المحلية.

لخسارة الئحة سكاف
أسباب عدة...

وضعت المعارك البلدية أوزارها في محافظتي
بيروت والبقاع واتجهت األنظار لقراءة النتائج
النهائية لالنتخابات ال سيما في العاصمة
وزحلة وبعلبك التي سجلت رقما ً مرتفعا ً في
نسبة المشاركة وص��ل إل��ى  45في المئة في
بعض المناطق مقابل تدنيها في بيروت التي لم
تتجاوز الـ 20في المئة؛ وبالتالي مقاطعة أكثر
من  80في المئة من الناخبين ما يؤشر إلى حجم
الفتور لدى المواطن البيروتي ،أما في زحلة فقد
حقق تحالف األحزاب المسيحية الثالثة التيار
الوطني الحر و«القوات» و«الكتائب» فوزا ً على
الالئحتين المنافستين ال سيما المدعومة من آل
سكاف التي تمثل الزعامة المحلية التقليدية.
وقد حصدت «الكتلة الشعبية» وحدها وفق
النتائج األولية  8896مقابل  10510لالئحة
تحالف األحزاب و 7044لالئحة المدعومة من
النائب نقوال فتوش.
وق��ال��ت م��ص��ادر زح�لاوي��ة ل��ـ»ال��ب��ن��اء» إن
«خسارة الئحة سكاف أم��ام تحالف األح��زاب
ل��ه أس��ب��اب ع��دة أهمها رف��ض رئيسة الكتلة
الشعبية ميريم سكاف الحوار مع النائب نقوال
فتوش لتشكيل تحالف بينهما ،وال��ذي لو ت ّم
لكان اكتسح المقاعد كلها وف��از على تحالف
األح��زاب ،فضالً عن أن أص��وات المسلمين في
زحلة الذي يصل إلى  7000( 11000شيعة
و 4000سنة) ،توزعت على تحالف األحزاب
الثالثة وعلى الئحة سكاف وعلى الئحة فتوش،
أما السبب الثالث فهو تحالف سكاف مع تيار
المستقبل وقرار حزب الله ترك الخيار لجمهوره
في التصويت».

عون :زحلة امتدّت إلى كل لبنان

وأكد رئيس تكتل «التغيير واإلصالح» العماد
ميشال ع��ون في حديث إل��ى «أو.ت��ي.ف��ي» أن

«زحلة امتدت إلى كل لبنان بمجرد التصويت
بأكثريتها إلى الئحة األحزاب المتمثلة بالتيار
الوطني الحر وال��ق��وات اللبنانية ألن انتشار
القوات والتيار على امتداد لبنان ،وهذا ما يجب
أن يعطي طمأنينة إلى أهل زحلة ،وكل لبنان
متضامن معهم في هذه االنتخابات» ،وقال:
«نتمنى أن يكون الحكم أفضل في المستقبل من
أجل تأمين ضمانة أكبر وأقوى».
وأمل عون أن تسير االنتخابات في محافظة
جبل لبنان على خطى البقاع وزحلة تحديدا ً لكي
تضفي بصمة جديدة على التوافق المسيحي
والوطني».

زغيب لـ«البناء»:
أخصامنا فاشلون

وق���ال رئ��ي��س ال�لائ��ح��ة ال��ف��ائ��زة ف��ي زحلة
والمدعومة من الثنائي الحزبي التيار الوطني
الحر و«ال��ق��وات اللبنانية» أسعد زغيب «إنّ
السمعة واإلرادة الشعبية وتحالفنا الحزبي
عند الزحالويين أثمر فوزا ً ساحقا ً لكامل أعضاء
الالئحة» ،ووصف زغيب في حديث لـ»البناء»
الثنائي الخصم (سكاف  -فتوش) بأنه يفتقد
إل��ى إدارة حملة انتخابية «فكانت حملتهم
فاشلة ،ألنهم يفتقدون إلى رئيس بلدية ورئيس
الئحة يتحدّث باسم الالئحة بل هم يتحدثون
باسمه وع��ن��ه» ،ف��ض�لاً ع��ن ال��ش��ع��ارات التي
أطلقوها «فأبعدوا الناس عنهم ونفر الزحالويون
منهم ومن شعاراتهم» .وأش��ار زغيب إلى أنّ
«اعتماد حمل َت ْي الخصم على عنصر المال بهدف
الرشى أمر رفضه الزحالويون والناخب الزحلي
وإنْ كانوا يعانون وضعا ً اقتصاديا ً سيئاً،
فالزحليون يرفضون أن يشتروا أو يباعوا،
فكراماتهم أغلى وبالتالي صناديق االقتراع خير
دليل وفوزنا تأكيد على الحقيقة والمصداقية».
وختم زغيب كالمه واعدا ً الزحليين باإلنماء.

 ..والحريري ي ّتهم الحلفاء...

أما في بيروت فقد ف��ازت الئحة «البيارتة»
المدعومة من تيار المستقبل في المقاعد كلها
على اللوائح األخ��رى إال أن نسبة المشاركة
المتدنية قلّلت من أهمية هذا الفوز األمر الذي دفع
الرئيس سعد الحريري إلى تبرير ذلك بتوجيه
االتهام إلى بعض حلفائه في الالئحة بالتصويت
إلى الالئحة المنافسة «بيروت مدينتي».

االنتخابات البلدية ( ...تتمة �ص)1
ب��إدارة معركتها وتحالفاتها ،وخائفة من المنافسات ،ظهرت
قيادة المقاومة المنخرطة في معارك كثيرة قدرتها على توفير
مقدرات قيادية لالنتخابات وحشد جيش من الكوادر والشباب
إلدارة ماكينتها والفوز بها.
 التفاوت والتعاكس في حالة البيئة الحاضنة للمقاومةومقابلها البيئة التي يقودها الرئيس سعد الحريري ،والتي
يمكن أن يراهن عليها لمواجهة تتح ّول فتنة مع المقاومة ،تقول
إن ال أرضية يمكن التأسيس عليها في البيئة المحيطة بتيار
المستقبل لمواجهة م��ع المقاومة وبيئتها ،ف��درج��ة العزوف
ألي خطة
الشعبي عن تيار المستقبل ورئيسه هي «ال» كبيرة ّ
مواجهة يمكن أن تدور في رأسه أو في رأس من يراهنون على
تو ّرطه فيها .في المقابل بيئة حاضنة للمقاومة تزداد نهوضا ً
وتماسكا ً وتمسكا ً بقيادتها وموقعها ،وثقة بخياراتها وتمنحها
حضورا ً الفتاً.
 إذا كانت الحملة التي بدأت من واشنطن وامتدّت إلى الخليجوعلى رأس��ه السعودية لشيطنة المقاومة وقياداتها وتنشيط
القوى المناوئة لها ،واستنهاضها تمهيدا ً لمواجهة يراهن عليها
هؤالء بانتظار قطاف حربي «إسرائيلي» يت ّوج هذه الحمالت،
تحتاج إلى قياس نتائجها ،فإنّ االنتخابات البلدية كآلة لقياس
النتائج قدّمت حصيلة مخيّبة ،تقول إنّ هذا الرهان ال أفق له،
وإن ال جمهور لبناني مستن َهض على قاعدة العداء للمقاومة،
دب به
وإن جمهور المقاومة ل��م يصبه اإلع��ي��اء والتعب وال ّ
اليأس وك ّل حديث عن تفكك وانفكاك في قواعد هذا الجمهور
أضغاث أحالم ،وبالتالي أحالم الحرب «اإلسرائيلية» ستبقى
مؤجلة طويالً ،ورهانات اإلنهاك واالستنزاف والحصار في
غير محلها.
ناصر قنديل

وق��ال الحريري في مؤتمر صحافي عقده
في بيت الوسط« :هناك حلفاء التزموا معنا
بالكامل ،وصبّوا أصواتهم لالئحة البيارتة،
وهناك حلفاء آخرون فتحوا خطوطا ً لحساب
مرشحين من خ��ارج الالئحة ،بشكل ك��ان من
الممكن أن يهدّد المناصفة ،وهذا أمر ال يش ّرف
العمل السياسي وال العمل االنتخابي ،نحن
الذين حمينا المناصفة ،تذكروا ذلك جيدا ً يا أهل
بيروت ،عندما ي ّتهمونكم بالطائفية والعنصرية،
إنكم انتم وال أحد سواكم مَن حمى المناصفة».
وقالت مصادر في تيار المستقبل في بيروت
لـ«البناء» إن «نسبة التصويت في بيروت
جيدة ولم تتغير عن السنوات الماضية كثيرا ً
وأثبتت أن تيار المستقبل هو األكثر تمثيالً بين
القوى األخ��رى ،كما أثبتت أن التيار الوطني
الحر وح��زب القوات ال يشكالن  60في المئة
من المسيحيين في العاصمة بل  40في المئة
مع حزب الكتائب» .وأش��ارت المصادر إلى أن
«كل األحزاب األرمنية صوتت لالئحة البيارتة
أما التيار الوطني الحر فص ّوت لالئحة بيروت
مدينتي وليس لالئحة البيارتة».

البقاع وحرارة المنافسة

وفي البقاع أسفرت النتائج عن «فوز كامل
لوائح التنمية والوفاء في مدينة بعلبك وبلدة
بريتال ،وكذلك في ستين بلدية في البقاع»،
كما أكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم في مؤتمر صحافي من مركز ماكينة
الحزب االنتخابية في بعلبك ،وشدّد على حرارة
هذه المنافسة .وأكد أن «حزب الله شارك في
 80بلدية في محافظة البقاع من أصل 143
بلدية ،هذه البلديات الثمانون لها طابع تنموي،
وتفترق بلديتان بالنسبة إلينا هما بلدية مدينة
بعلبك وبلدية بلدة بريتال اللتان تتميّزان
بطابع سياسي».
وبحسب النتائج فقد تفاوتت نسبة المشاركة
بين بلدة وأخرى وفقا ً لحماوة المنافسة ،فهناك
بلدات سجلت  67في المئة في ما لم تتجاوز
الـ 25في المئة في بلدات أخرى ،ال سيما في قرية
النبي شيت حيث الالئحة المقابلة للتحالف لم
تتجاوز الـ 4أشخاص ما أضعف المنافسة فيها،
وبالتالي خفض نسبة االقتراع ،أما في بريتال
فقد شهدت منافسة شديدة سياسية أكثر منها
إنمائية.

الهوية السياسية مقاومة

وأش��ار المسؤول اإلعالمي لحزب الله في
البقاع أحمد ريا لـ«البناء» أن «حزب الله كان
ّ
يتدخل في االنتخابات السابقة كلها في مدينة
بعلبك لكن لم يتدخل بشك ٍل مباشر في بريتال
لوجود جو عام في البلدة ال يريد خوض معركة
مباشرة لحساسيات معينة ،لكن حزب الله
موجود داخل بريتال .وهي من القرى الكبرى
والمهمة وقدمت شهداء من حزب الله في وجه
العدو اإلسرائيلي وفي وجه العدو التكفيري.
وهذا دليل على وجود حزب الله الفاعل فيها
وبين عائالتها».
وشدد ريا على أن «هوية البقاع السياسية
معروفة فهو خزان المقاومة ،لكن االقتراع في
بعلبك كان سياسيا ً وإنمائيا ً أي لناحية إدارة
اإلنماء في البلدة بدعم ومساعدة حزب الله،
لكن ال ندّعي أننا وحدنا من يقدم اإلنماء لكننا
جزء من هذا النسيج السياسي واإلنمائي في
البقاع».
وأوضح أن اللوائح الفائزة منفتحة على كل
األطراف األخرى التي لم يحالفها الحظ بالفوز،
مؤكدا ً أن «حضور الحزب في البلديات هو لعمل
منظم وإدارة واضحة ورفع مستوى الخدمات
فضالً عن وجودنا السياسي والذي على أساسه
يدار اإلنماء» .كما اعتبر أن «التحالف بين حزب
الله وأمل والقوى األخرى هدفه األساسي إنمائي
أما هدفه الثاني فهو االستقرار األمني .وهذا ما
أظهرته االنتخابات التي كانت هادئة ولم تشهد
أي إشكاالت أمنية تذكر».

جلسة للجان المشتركة

على صعيد آخر ،استأنفت اللجان النيابية
المشتركة برئاسة الرئيس نبيه بري اجتماعها
الثاني لمواصلة البحث في قوانين االنتخاب
المطروحة ،بعد التوافق على أرب��ع صيغ في
الجلسة السابقة .وبعد انتهاء الجلسة ،ت ّم
اإلع�لان عن جلسة ثالثة للجان في  19أيار.
وفي حين تقدّم النائب سامي الجميل باقتراح
يقوم على الدائرة الفردية ،أعلن عضو كتلة
الوفاء للمقاومة النائب علي فياض التمسك
بالنسبية الكاملة مع إبداء مرونة إزاء مناقشة
أي أفكار تطرح في جلسة اللجان المشتركة
ومنها القانون المختلط.

في يوم الن�صر ( ...تتمة �ص)1
كاذبة وزائفة أبقت من خاللها مساحات واسعة من العالم
وشعوبه في مواجهة القهر والظلم والطغيان ،ومن دون
بارقة أمل بنهاية قريبة للنفق الغربي المظلم.
آفة العصر التي يواجهها العالم ،كما رآها الرئيس بوتين
المتمثلة في اإلره��اب لم تولد من ف��راغ ،وال هي ناتج فعل
ذاتي ،بقدر ما هي نتاج سياسات ومفاهيم ومخططات غربية
استماتت في الضخ السياسي واإلعالمي ،وجندت في سبيله
وس ّخرت في خدمته كارتالت من
إمبراطوريات من اإلعالم ُ
المال والفكر والتجييش على مدى عقود خلت ،بل كانت
إحدى األذرع الضاربة في سبيل تحقيق األطماع الغربية،
وت � ّم التعويل عليه كبديل إضافي لحالة انكفاء أشكال
السيطرة واالستعمار التقليدية.
األخطر أن هذه اآلفة ال تزال أحد العناوين التي تحاكي
فائض النفاق الغربي في مقاربة واقع العالقات الدولية،
ول��م يعُ د ال��غ��رب يجد ح��رج�ا ً ف��ي التماهي م��ع متطلّبات
ّ
مشغليه اإلقليميين والتنسيق مع
اإلره��اب والتحالف مع
أدواته ومنظماته ،وتح ّولت الرايات السود مفارش إضافية
للمؤتمرات الدعائية في الوقت البدل من الضائع ،التي
أتخمت عواصم الغرب األوروبي من باريس إلى لندن مرورا ً
ببرلين ،وليس انتهاء ببقية العواصم التي تريد أن تكون
جزءا ً من شهادة جائرة على التاريخ والواقع والحقيقة.
ال نعتقد أنه يصعب على أحد أن يلمس الفارق بين احتفال
يوم النصر بعد مرور إحدى وسبعين سنة ،وبين ما سبقه،
في استدالل على مناخ العالقات الدولية ،رغم ما يشوبه من
توتر على أكثر من صعيد ،وهو فارق أسس ويؤسس لدور
روسي حقيقي على مسرح األحداث الدولية ،وتستعيد فيه
روسيا جزءا ً من إرثها النضالي ،وحتمية انتصارها الذي
تحقق على النازية بفضل كفاحها ومقاومتها وتضحيتها،
وهي العوامل ذاتها التي يمكن االستدالل عليها في معركة
المواجهة مع اإلرهاب ،والتي تتصدّرها اإلرادة قبل سواها
باعتبارها العامل الموضوعي لمحاكاة سورية ،أثبتت
تصميمها على اجتثاث اإلرهاب الممثل العصري للنازية.
وهذه المقاربة التي أُسندت عبرها روسيا حضورها من

خالل ما أضفته من روح الشرق اإلنسانية على التعاطي مع
المخاطر وتح ّمل مسؤوليتها ،واستشعار مخاطر التنظيمات
اإلرهابية وتهديداتها التي تجاوزت الجغرافيا اإلقليمية،
لتكون وسط سيل من التجاذب على المستوى العالمي،
وتم ّكنت روسيا من إدارة المواجهة دبلوماسيا ً وسياسيا ً
بكفاءة حجزت موقعها واستعادت عبرها ما كان غائبا ً أو
مغيّبا ً وأعادت إلى الشرق حضوره ووجوده.
في يوم النصر من حق روسيا أن تستعيد هذا الحضور،
وأن تسترجع صور الماضي لتكون مقاسا ً ونموذجا ً قابالً
إلحياء آمال الشعوب المقهورة ،وأن تفتح األفق السياسي
على مقاربات ال تكتفي بالمقارنة بل تأخذ أيضا ً بالتجربة
ومفرزاتها ونتائجها وتداعياتها ،وتسرد أمام الذاكرة البشرية
شريطا ً طويالً من التفاصيل التي يصعب إعادة استذكارها
من دون أمثلة حاضرة في الذهن وقائمة على أرض الواقع
والمتمثلة في مكافحة اإلرهاب المدعوم غربياً.
في زم��ن المواجهة الكونية تبدو المعايير السياسية
خاضعة بحكم الضرورة لما تراكمه التجربة بلبوسها العصري
وساحاتها المنتصبة تحت عناوين تتلون حسب الحاجة ووفق
احتياجات الهيمنة الغربية ،وهي تحاصر نفسها على رقعة من
بيادق متحركة وقابلة لالستخدام المزدوج في متاهات الكذب
بصفته الكونية المستمدّة من الغرب.
النصر الروسي كان للبشرية جمعاء ..والدور الروسي
القائم بحلّته الجديدة الطامح إلى إعادة التوازن إلى المشهد
الدولي والتحضير لعالم متعدّد األقطاب ،تزول منه القطبية
األحادية ونماذج الهيمنة الغربية ،أيضا ً هو خدمة للبشرية
بالمعيار نفسه ،ومواجهة روسيا لإلرهاب ودعمها الذي
تقدمه لسورية ولجميع من يحارب اإلرهاب هو حضور في
الخندق ذاته مع تعدد في الجبهة أو المكان أو التموضع،
لكنه ال يختلف في الحتمية التي تق ّر ومن دون أي تحفظات
بأن نتيجة المعركة محسومة وأن اإلرهاب مهزوم كما هزمت
النازية ،ولو تز ّنر هذا المرة بأطقم الغرب وربطات عنقه ،أو
تخندق بشعاراته الكاذبة والخادعة.

علي قاسم

دروي�ش وجري�صاتي هن�آ زغيب
بفوز الئحته في زحلة
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران ع��ص��ام ي��وح��ن��ا دروي���ش،
على رأس وفد من األبرشية ،يرافقه
ال��وزي��ر السابق سليم جريصاتي،
منزل رئيس بلدية زحلة المنتخب
المهندس أسعد زغيب لتقديم التهاني
بالفوز باالنتخابات البلدية .وكان
في استقبال درويش المهندس زغيب
وعقيلته وأعضاء الئحة إنماء زحلة
والعديد من الزحليين المهنئين.
وألقى درويش كلمة هنأ فيها زغيب
وق��ال« :باسم أبرشية الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك،
وباسم كل البقاع ،باسم كل الزحليين،
نحن سعداء بتهنئة الرئيس أسعد
زغيب وكل أعضاء الئحة إنماء زحلة.
فرحنا كبير اليوم أن نكون في منزله
لنقول له نحن معك ،يدنا بيدك ،قلبنا
معك وزحلة اليوم بحاجة إلى أمثال
الرئيس أسعد».
أضاف« :كما قلنا في السابق زحلة
حرمت من اإلن��م��اء لسنوات طويلة،
اإلنماء العمراني واإلنماء اإلنساني،
لذلك نعوِّل كثيرا ً على الرئيس أسعد».
وألقى جريصاتي كلمة ج��اء فيها
«نحن اليوم نقول بعد االنتصار المدوِّي
لهذه الالئحة برئاسة أسعد زغيب ،إنها
منفتحة على كل الناس ،ولن تألو جهدا ً
في خدمة كل الزحليين وكل زحلة».

زغيب مستقبالً درويش وجريصاتي
وختم «نحن مع المكوِّنات المسلمة
ي���دا ً واح����دة .وق��ل��ت ال��ب��ارح��ة خالل
التصويت أن حزب الله لن يخذلنا،
وك��ان المقصود بكالمي ليس التمنن
واالستعطاف أو االستجداء ،ولكن كنت
أبعث برسالة ألقول أن تكونوا دائما ً
مع المنتصرين ،مع رجال اإلنماء ،مع
رجال مستقلين مع الرجال األقوياء،
ألنهم يحفظون الكرامات ،وفي الوقت
نفسه يعاملون جميع الناس بشكل
متسا ٍو».
م��ن جهته ،شكر زغ��ي��ب دروي��ش
وجريصاتي وال��وف��د المرافق «على
عاطفتهم النبيلة» ،أضاف «أنتهزها

(أحمد موسى)
فرصة ألقول :ال أريد تعاطي السياسة
ال من قريب وال من بعيد ،إنما أضع
يدي بيد سيادتكم ويد معالي الوزير
ونضع أيدينا بأيدي بعضنا بعضاً،
وبأيدي الفاعليات الزحلية الموجودة
لكي نخدم ه��ذه المدينة .المناحرة
ال��ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي السابق
أض�� ّرت المدينة كثيراً ،علينا إيجاد
طريقة للعمل لمصلحة المدينة .علينا
مسؤوليات كبيرة ليس فقط ضمن
نطاق بلدية زحلة بل تتعداها إلى
بلدات ال��ج��وار .ال نستطيع أن ننمي
أنفسنا ونترك جارنا يعاني بسبب
ضعفه».

المفاو�ضات للكبار ( ...تتمة �ص)1
الالعبون الكبار مستعدّون لتح ّمل جز ٍء من تكلف ٍة مادية
لحرب يُك ِرهون فيها الالعبين الصغار على تح ّمل معظم
تكلفتها ،لكنهم يتفادون دائما ً دفع تكلفتها البشرية .هل جرت،
أرض لالعبين
بعد الحرب العالمية الثانية ،أيّ حرب على ٍ
كبار؟ هل دفع أحد الكبار في الماضي القريب تكلفة بشرية
لحرب بالوكالة ش ّنها عبر العبين صغار؟ كال ،بالتأكيد.
لنعد إلى الحاضر :أليست الحروب الدائرة في سورية
والعراق واليمن وعليها حروب بالوكالة بين أميركا وروسيا
عبر العبين صغار؟ الجواب :نعم ،ثمة العبون صغار لكنهم
ليسوا دوال ً في غالب األحيان .إنهم تنظيمات تعمل لدى
العبين كبار دوليين والعبين كبار إقليميين.
ربما لهذا السبب طالت ،وستطول أكثر ،الحروب في سورية
والعراق واليمن وعليها .فالالعبون الكبار الدوليون أصبحوا
يعايشون العبين كبارا ً إقليميين قادرين على منافستهم
وزجهم في حروب بالوكالة تجري
باستئجار العبين صغارا ً ّ
خارج أراضي الالعبين اإلقليميين الكبار.
لنضع النقاط على الحروف :تركيا والسعودية ،وهما
العبان إقليميان كبيران ،يش ّنان في سورية والعراق واليمن
حروبا ً بالوكالة لمصلحتهما بالدرجة األول��ى ولمصلحة
الالعبين الدوليين الكبار جزئياً .إي��ران ستضطر عاجالً أو
آج�لاً ،إزاء تصعيد الواليات المتحدة وحلفائها اإلقليميين
ضغوطها عليها بعد انبرام االتفاق النووي ،إلى شنّ حروب
بالوكالة لردع أعدائها الدوليين واإلقليميين.
ما عاد في وسع الالعبين الدوليين الكبار الهيمنة على
الالعبين اإلقليميين الكبار كما في الماضي التليد .ال أميركا
قادرة على الهيمنة على تركيا ،العضو في حلف «الناتو»،
وال هي قادرة على لجم السعودية التي تجمعهما منظوم ُة
عالقات ومصالح كبرى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
هذا ال يعني أنّ أميركا وروسيا ال تستفيدان من الحروب
بالوكالة التي يش ّنها العبون إقليميون كبار في المنطقة.
وهل يمكن نسيان ما فعلته وتفعله «إسرائيل» لمصلحتها
ومصلحة أميركا في المنطقة منذ قيامها في العام 1948؟
المه ّم أنّ «إسرائيل» وتركيا والسعودية وإيران أصبحت على
مستوى من القدرات وهوامش من حرية الحركة تم ّكنها من
القيام بمبادرات ،بل بحروب ،بمعزل عن الواليات المتحدة
وروسيا ،وحتى من دون استئذان أحياناً.
في ضوء هذه الواقعات واالعتبارات ،ما مستقبل الحروب
بالوكالة الدائرة حاليا ً في سورية والعراق واليمن ،وهل
للمشاورات الدائرة في جنيف والكويت حظ في النجاح؟
ال يبدو أنّ الحرب في سورية والعراق واليمن وعليها تتجه
إلى التوقف في المستقبل المنظور .بالعكس ،يبدو أنّ لدى
أهل القرار في ك ّل من تركيا والسعودية اقتناعا ً بأنّ سياسة
الواليات المتحدة ،بعد انتهاء والية باراك أوباما أواخ َر العام

الحالي ،ستكون مغايرة ،بل أكثر تشدّداً .مؤدّى ذلك تعزيز
مواقف الصقور بين أهل القرار في أنقرة والرياض وحلفائهم
في واشنطن الداعية إلى التصلّب وتكثيف الضغوط على
أعدائهم ومنافسيهم اإلقليميين.
ثمة شواهد الفتة في هذا المجال:
ـ إعالن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مجدّدا ً «أنّ
على الرئيس بشار األسد الرحيل سلما ً وإالّ بالقوة».
ـ رف��ض وف��د المعارضة السورية اآلت��ي إل��ى مفاوضات
جنيف من الرياض وجود األسد أو أيٍّ من فريقه الحاكم في
هيئة الحكم االنتقالية المقترح إنشاؤها.
ـ محاولة واشنطن ح��ذف «جبهة النصرة» م��ن قائمة
التنظيمات اإلرهابية بذريعة تسهيل اجتذابها إلى التزام الهدنة
المطلوب بسطها على مختلف المناطق السورية المنخرطة
في االشتباكات .الالفت أنّ ر ّد «النصرة» على رفض دمشق
وموسكو طلب واشنطن تم ّثل في حشد قوات إضافية ،بعضها
من تركيا ،وشنّ هجو ٍم واسع من جهات عدة في محاولة النتزاع
مدينة حلب ومحيطها من الجيش السوري.
ـ تع ّثر المحادثات بين األط���راف السورية في جنيف
خروق متع ّمدة
واألطراف اليمنية في الكويت ،وذلك على إيقاع
ٍ
للهدنة في ك ّل من سورية واليمن.
ـ الكشف عن اجتماعات عقدها مسؤولون سعوديون
ك��ب��ار «م��ت��ق��اع��دون» م��ع مسؤولين أمنيين إسرائيليين
«متقاعدين» أيضاً ،كان آخرها لقاء األمير تركي الفيصل،
رئيس االستخبارات السعودية السابق ،مع الجنرال ياكوف
عميدرور ،رئيس «مجلس األمن القومي اإلسرائيلي» السابق،
في سياق ن��دوة نظمها «معهد واشنطن لدراسة سياسات
الشرق األدنى».
هذه التصريحات والمبادرات واللقاءات تش ّكل شواهد
ناطقة ب��إرادات الالعبين اإلقليميين الكبار باتجاه متابعة
ال��ح��روب ال��دائ��رة في سورية وال��ع��راق اليمن وعليها ،بل
تعزيزها لغاية الوصول إلى أغراض جيوسياسية ،بعضها
معلن وبعضها اآلخر مضمر.
لع ّل أخطر األغ��راض المعلنة في هذا المجال تغيي ُر ُنظم
الحكم في ك � ٍّل من سورية وال��ع��راق واليمن وليس مجرد
اإلطاحة برؤوسها .فالمطلوب تغيير مجمل النظم القائمة
هناك بح ّكامها ومؤسساتها وسياساتها لتأمين دورانها
مستقبالً في أفالك العبين إقليميين كبار على صل ِة تحالفٍ
وتعاون مع العبين دوليين كبار.
ألنّ الغرض المعلن كبير وخطير ،والصراعات التي تكتنفه
طويلة وقاسية ،فإنّ الحروب المستعرة في سورية والعراق
واليمن ،وال سيما في فلسطين ،ستبقى ناشطة ومتأججة ولن
تضع أوزارها في المستقبل منظور.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ل�لأش��غ��ال :ال��م��ط��ل��وب��ة لمعالجة النش
الحاصل في الواجهات الخارجية الملبسة
حجر صخري طبيعي وإجراء عملية دهان
للجدران لوزم مبنى مجمع جباع.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة فض العروض تجري الساعة
العاشرة من تاريخ  2016/6/14وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/5/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
878
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب مولد كهربائي قوة
 /30/ك.ف.أ لزوم مبنى فصيلة جزين.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/6/7
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/5/5

رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
878
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة عامة وطرش ودهان ومنع
نش لزوم مخفر يونين.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة فض العروض تجري الساعة
العاشرة من تاريخ  2016/6/7وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/5/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
878
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :مختلفة لشوديبرات التدفئة
وتسخين المياه في بعض قطعات قوى
األمن الداخلي.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.

إنّ جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/6/2
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/5/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
878
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :استحداث غرف تحقيق نموذجية
لزوم فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة فض العروض تجري الساعة
العاشرة من تاريخ  2016/6/2وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/5/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
878
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/3/24على المتهم علي محمد
الغضبان ،جنسيته لبناني،محل إقامتة
بعلبك  /جبولة ،وال��دت��ه ان��ع��ام ،عمره
 ،1975أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/4/30
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة المؤبدة
وخمسين مليون ليرة لبنانية غرامة.

وفقا ً للمواد  125و  146/125من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
897
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/3/24على المتهم جمعة علي
عبدالله عاصي ،جنسيته س��وري ،محل
إقامتة مجهول األق��ام��ة بواسطة مكتب
المخدرات ،والدته راضيه ،عمره ،1986
أوق���ف غ��ي��اب��ي�ا ً ب��ت��اري��خ 2014/4/30
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة المؤبدة
وخمسين مليون ليرة لبنانية غرامة.
وفقا ً للمواد  125و  146/125من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيّما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
897
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/3/24على المتهم محمد عثمان
العجمي ،جنسيته لبناني ،محل إقامتة

مجدل عنجر ،والدته احسان ،عمره ،1960
أوق���ف غ��ي��اب��ي�ا ً ب��ت��اري��خ 2014/9/29
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة المؤبدة
وخمسين مليون ليرة لبنانية غرامة.
وفقا ً للمواد  125و 146 /125مخدرات
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
897
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/3/24على المتهم خطار علي
زعيتر ،جنسيته لبناني ،محل إقامتة
الكنيسة ،وال��دت��ه سليمة ،عمره ،1964
أوق���ف غ��ي��اب��ي�ا ً ب��ت��اري��خ 2014/9/29
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة المؤبدة
وخمسين مليون ليرة لبنانية غرامة.
وفقا ً للمواد  125و  146/125مخدرات
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
897
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.

ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/3/24على المتهم خلدون عبد
اللطيف الشلبي ،جنسيته س��وري ،محل
إق��ام��ت��ة ع��ال��ي��ه ش��ق��ة م��ف��روش��ة ،وال��دت��ه
زينب ،عمره  ،1981أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/9/29بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة المؤبدة وخمسين مليون ليرة
لبنانية غرامة.
وفقا ً للمواد  125و 146/125مخدرات
من قانون العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
897
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين – الرئيس
طارق بو نصار
المنفذ :الشيخ أح��م��د محمد ال��ه��ادي
اليشرطي بوكالة المحامي ميشال ناهض.
المنفذ عليهم :عبد الرحيم محمد عبد
ال��رح��ي��م وخ��ال��د مصطفى ع��ل��ي ومحمد
مصطفى علي.
من كامد اللوز ومجهولي محل اإلقامة
حالياً.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
األول��ى في البقاع الناظرة في الدعاوى
العقارية قرار رقم 2014/125
ت��اري��خ  2014/6/12ورق��م أس��اس
 2014/346لبيع العقار  /1614/كامد
اللوز بالمزاد العلني
والوارد إلينا من دائرة تنفيذ زحلة تحت
رق��م  2015/175تاريخ 2016/1/16
والمسجل لدينا
برقم أساس .2016/1
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/6/8الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر في قاعة المحكمة.

المطروح للبيع :العقار  /1614/كامد
اللوز.
مساحة العقار ومحتوياته2327 :
م ،2وهو عبارة عن أرض سهلية منبسطة
محاطة بتصوينة من الباطون من الجهات
األرب����ع ،وأرض����ه م��زروع��ة بأشجار
الزيتون التي يبلغ عددها خمس وستون
شجرة يبلغ عمر
ال��واح��دة منها ح��وال��ى خمسين سنة
تقريباً ،وللعقار بوابة خارجية من الحديد
للدخول إليه ،ويوجد
أيضا ً على العقار بناء مؤلف من طابق
أرض��ي يحتوي على قاعة حوالى ثمانية
أمتار طول وعرض
وغرفة واحدة ومطبخ وحمامين وشرفة،
وهو من الباطون المسلح .وال يوجد داخل
البناء أحد ،وكذلك
توجد على العقار غرفة من الخشب
وسقفها م��ن أل���واح التوتياء ومساحتها
حوالى  20م ،2وال يوجد فيها
أحد وشكل العقار شبه مربع وهو صالح
للبناء وال توجد عليه أية إنشاءات أخرى.
الحقوق العينية :ال توجد.
قيمة التخمين 100,800 :د.أ.
بدل الطرح 100,800 :د.أ.
شروط البيع :على الراغبين في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئ��ي��س دائ���رة التنفيذ قيمة ال��ط��رح في
صندوق
الخزينة أو لدى مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة ،وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين
إذا لم يكن له مقام آخ��ر ،وعليه خالل
ثالثة أي��ام من ص��دور ق��رار اإلحالة إي��داع
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكالً
وإع��ادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة ،وعليه خالل
عشرين يوما ً من تاريخ صدور
قرار اإلحالة دفع جميع الرسوم بما فيها
رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد شرانق
 5أيار 2016

بطالن زواج
دانيا جان مكرزيل وسمير موريس معوض
أبرشية أنطلياس المارونية
دعوى رقم216 – 214 :
إعالن قضائي
إن ال��م��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة ال��م��وح��دة
المارونية تدعو ال���زوج سمير موريس
م��ع��وض ،مجهول م��ك��ان اإلق��ام��ة لتبلغ
ف��ح��وى جلسة ح��ص��ر م��وض��وع ال��ن��زاع
وتقديم ما لديه خالل مهلة أسبوع حاسم
من النشر قبل أنا يُصار إلى إعالن األعمال
وختم التحقيق.
ذوق مصبح في 2016/5/9
ال ُمسجل
األب شربل الحاج
الرئيس القاضي
الخوري هنري كرم
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أس��ع��ار ل��ش��راء م��ع��دات وآالت
خاصة ( )Special toolsماركة DILO
لتفريغ الهواء وتعبئة وفحص غاز الـ SF6
لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق
النهر.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/5/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/5/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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