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حمليات � /إعالنات
الإرهاب يفتتح ( ...تتمة �ص)1
اجتماع في السراي

توالت ردود الفعل الداخلية والخارجية والقراءات السياسية
لتفجير مبنى المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في بيروت أول
من أمس وسط مخاوف من عودة مسلسل التفجيرات ليطال هذه
المرة القطاع المصرفي الستهداف االقتصاد اللبناني ،واستدعى
التفجير اجتماعا ً عاجالً في السراي الحكومي برئاسة رئيس
الحكومة ت ّمام سالم واجتماعا ً آخر لجمعية المصارف الذي خرج
ببيان لم يشر الى اتهام أيّ جهة على عكس القوى السياسية
التي وجهت أصابع اإلتهام الى حزب الله مستثمرة على الخالف
بين الحاكمية وجميعة المصارف من جهة وحزب الله من جهة
أخرى على خلفية القانون األميركي.
وحضر اجتماع السراي وزير المال علي حسن خليل وحاكم
البنك ال��م��رك��زي ري���اض س�لام��ة ورئ��ي��س جمعية المصارف
ج��وزف طربيه .ووص��ف سالم التفجير بأنه جريمة إرهابية
والمس باألمن القومي
تهدف إلى ضرب االستقرار االقتصادي
ّ
للبنان ،باعتبار أنّ القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة
االقتصادية الوطنية ،وإحدى الركائز الرئيسية للدولة في ظ ّل
الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية».
واستعرض المجتمعون الوضع المصرفي في البالد مؤ ّكدين
الثقة باإلجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محليا ً ودوليا ً
لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة
لبنان المالية .وشدّد المجتمعون على وجوب أن يتحلى جميع
المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية ،وأن
يعتمدوا الحوار الهادئ والعقالني في معالجة هذه المسألة
الدقيقة بعيدا ً عن صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع
اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدّم في النظام المالي
العالمي».

غطاء للحاكم وللقطاع المصرفي

وقالت مصادر مق ّربة من رئيس الحكومة لـ«البناء» أنّ
«اجتماع السراي وكالم سالم أمس ذات داللة واضحة إذ شكل
غطا ًء للمصرف المركزي ولعمله وللجهود التي يقوم بها الحاكم
لح ّل األزمة كما شكل تغطية للقطاع المصرفي» ،مشدّدة على أن
ال مصلحة أليّ جهة في لبنان بالتع ّرض للقطاع المصرفي وهو
القطاع الوحيد الذي يعمل في لبنان في ظ ّل تعطل المؤسسات
األخرى» .واستبعدت المصادر أن تتفاعل األزمة سياسيا ً بين
حزب الله والحاكمية ،كاشفة أنّ الرئيس سالم يقوم كالعادة
بدور إيجابي الحتواء تداعيات التفجير وبذل الجهود على خط
التوتر بين الحزب والحاكم والمصارف لح ّل األزمة».

 ...والمصارف :ماضون في تنفيذ القانون

ولهذه الغاية عقدت جمعية المصارف اجتماعا ً استثنائيا ً
أكدت خالله أنّ «التفجير أصاب القطاع المصرفي بكامله ،وأنه
يهدف ال��ى زعزعة اإلستقرار االقتصادي» .وأك��دت الجمعية
المضي قدما ً في ما بدأته لجهة «قانون العقوبات األميركي»
ّ
حيث شدّدت على انّ «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات
المهنية وضمن القواعد السائدة في األسواق الدولية ،كما تخضع
في لبنان للقوانين اللبنانية المرعية ولتعاميم مصرف لبنان
حفاظا ً على مصالح جميع اللبنانيين».

حزب الله يعلن الخميس موقفا ً رسميا ً

وإذ لم يخرج عن حزب الله أيّ موقف من التفجير ،من المنتظر أن

يصدر عن الحزب موقف بهذا الشأن الخميس المقبل في االجتماع
األسبوعي لكتلة الوفاء للمقاومة بحسب ما علمت «البناء».

التواصل قائم بين الحزب والحاكم

وقالت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات بين وفد الحزب
والحاكمية وال��م��ص��ارف ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ «ال��وض��ع ب��ات أكثر
حساسية ودقة بعد التفجير الذي طال بنك لبنان والمهجر في
منطقة فردان وبالتالي التعامل مع هذا الملف بات يتطلب دقة
أكثر» ،وشدّدت المصادر على أنّ «أيّ موقف رسمي من التفجير
سيصدر عن كتلة الوفاء للمقاومة» ،ومؤكدة أنّ «اللقاءات بين
الحزب والحاكمية لم ولن تتوقف والتواصل قائم بين الحزب
وك ّل األطراف خصوصا ً مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
وتحدّثت عن جهود تبذل في الكواليس للوصول إلى ح ّل لألزمة
القائمة» ،مضيفة أنّ «المستجد األمني الذي حصل لم يزد األمور
تعقيدا ً بين الحزب والحاكم والمصارف بل سيزيد من حرص ك ّل
األطراف على البلد وعلى اقتصاده وأمنه ،وتحدّثت المصادر عن
«ح ّل ما يطبخ على نار هادئة وبناء عليه ستستأنف اللقاءات
بين وفد الحزب والحاكمية».

درباس لـ«البناء» :التفجير
على طاولة الحكومة

وأك��د وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس أنّ «التطور
األمني األخير وملف العقوبات سيطرح على طاولة مجلس
ال��وزراء في جلسته الخميس المقبل من خارج جدول األعمال،
محذرا ً من أنّ «الوضع في لبنان خطير وال أحد يلتفت الى هذه
الخطورة وال أحد يمكنه استبعاد تكرار استهداف المصارف،
معتبرا ً أنّ «ما يحصل ناتج عن تداعيات اإلنقسام السياسي ألنّ
السياسة القوية تصنع األمن القوي وليس العكس ،وهذا الخالف
السياسي ترك ثغرات تستغلها أيّ جهة خارجية للنفاذ عبرها
إليقاع الفتنة وتأجيج الخالفات».
واستبعد درباس أيّ تأجيج للصراع بين الحزب والحاكمية
وقطاع المصارف« ،ألن ال مواجهة أصالً بين حزب الله وقطاع
يحتج على إجراءات بعض المصارف بحق
المصارف بل الحزب
ّ
بعض المواطنين بناء على القانون األميركي».

 ...والتحقيقات مستمرة

إلى ذلك واصلت األجهزة األمنية المختصة التحقيقات في
الحادث ،حيث أنهت األدلة الجنائية مهمتها في موقع االنفجار،
وعملت على رفع األدلة .كما واصل المحققون وال سيما عناصر
فرع المعلومات جهودهم لتحديد الجهة المسؤولة عن العمل
التخريبي ،حيث جمعوا أف�لام الكاميرات من المنطقة كلها
وليس فقط من المصرف وت ّم سحب تسجيالتها إضافة الى داتا
االتصاالت في محيط المنطقة المستهدفة.

تخيير حزب الله بين أمرين...

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إنّ «الجهة التي تقف خلف
التفجير استغلت  3مسائل :األولى العالقة المتوترة والمتش ّنجة
بين الحزب والقطاع المصرفي وخاصة الحاكم ومصرفين
أساسيين أحدهما لبنان والمهجر الذي يطبق القرارات األميركية
أكثر مما تطلبه الواليات المتحدة نفسها ،أما الثانية موقع وزارة
الداخلية التي ال تبعد عن مكان التفجير أكثر من  500متر ،وهي
الطريق التي يسلكها وزير الداخلية نهاد المشنوق يوميا ً للعودة

قدا�س في �إهدن لراحة �أنف�س طوني فرنجية وعائلته
الى منزله ،وبالتالي هي رسالة للمشنوق بعد المواقف التي
اتخذها ضد السعودية ،أما الثالثة هي حالة التفكك الذي يعيشها
تيار المستقبل ومكان التفجير يمثل العمق السني وبالتالي يش ّد
العصب السني ويستفيد منه المستقبل والحريري.
أما الهدف بحسب المصادر فهو تخيير حزب الله بين أمرين...
إما االنصياع إلج��راءات القطاع المصرفي الذي جزء منه ينفذ
اإلم�لاءات األميركية وض��رب بيئة الحزب الشعبية وبالتالي
وضعه بموقف الدفاع عن النفس ويتلقى الضربات بصمت وإما
اإلستمرار بضرب القطاع المصرفي والضغط على االقتصاد
وتحميل حزب الله مسؤولية عدم قدرة المصارف على تطبيق
القانون األميركي» ،أما الهدف الثاني كما تقول المصادر هو
توجيه رسالة للمشنوق بأنّ األمن الممسوك الذي تحدّثت عنه ها
هو يهت ّز على مقربة من وزارة الداخلية» ،وتساءلت المصادر :هل
للصراع المصري التركي على الساحة اللبنانية صلة بالتفجير؟

المواجهة في الحكومة

وأشارت المصادر إلى أنّ «حزب الله مكون أساسي من التركيبة
اللبنانية وموجود في الحكومة والمجلس النيابي وخياراته في
مواجهة هذا الواقع الهجومي عليه لن يكون من خالل تصرفات
عشوائية بل عبر وزرائه في الحكومة بعد أن وصل التفاوض مع
الحاكم الى طريق مسدود» ،وشدّدت المصادر على أنّ «تصرف
الحاكم في هذا الملف لم يكسب حزب الله الثقة ما سيدفع الحزب
للتوجه الى الحكومة لمعالجة األم��ر ألن الحاكم ليس دولة
مستقلة ضمن الدولة بل يخضع لقرارات السلطة اإلجرائية».
وحذرت المصادر من أنّ «لبنان دخل في دائرة الخطر األمني
وتفجير أول من أمس وضعه أمام مسار أمني جديد يستهدف
قطاع المصارف ألنّ المستهدف هو االقتصاد اللبناني» ،متوقعة
مزيد من األعمال األمنية التي ستطال المصارف وك ّل لبنان إذا رأت
الجهة المخططة أنّ الرسالة األولى لم تؤ ّد الى تحقيق االهداف
المبتغاة» .موضحة أنّ «تفجير بنك لبنان والمهجر كان رسالة
إنذار فقط وهو فريد من نوعه ومنعزل عن التفجيرات السابقة
التي حملت قوة تدميرية».

بري :المستهدف لبنان وحزب الله

أما في المواقف من التفجير ،اعتبر رئيس المجلس النواب
نبيه بري أنّ «األيادي اآلثمة التي سعت إلرباك وزعزعة الوضع
في لبنان بتفجير األمس إنما تستهدف لبنان أوال ً وحزب الله
ثانياً ،قبل أن تصل شظاياه ألحد أه ّم مصارفنا لبنان والمهجر.
ّ
ت��دل إل��ى نفسها إذ انّ بصمة ه��ذه الجريمة المنظمة
وه��ي
وأبعادها واضحة للعيان وتستدعي القول «كاد المريب أن يقول
ووجه بري عناية اللبنانيين وقواهم السياسية الحية
خذوني»ّ .
وشخصياتهم ومرجعياتهم الروحية للتنبّه إلى األبعاد الحقيقية
الكامنة وراء استهداف لبنان في قلب عاصمته واستهداف نظامه
المصرفي المم ّيز الذي نافس وال يزال رغم الحروب واالجتياحات
والمحاوالت االسرائيلية لمجاراة خبرتنا ونظامنا االقتصادي
الحر».

..وإدانة أميركية

من جهتها ،دانت الواليات المتحدة بشدة «التفجير اإلرهابي»،
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية جون كيربي
«نؤكد مجددا ً التزامنا القوي تجاه شعب لبنان واستقراره
وأمنه».

الأب فرنجية :دما�ؤهم كانت ال�ضمانة لوحدة لبنان
أقيم في باحة قصر الرئيس الراحل
سليمان فرنجية في إهدن ،في ذكرى
 13حزيران ،قداس احتفالي لراحة
أنفس الشهيد طوني فرنجية وزوجته
فيرا وطفلته جيهان و 28آخرين،
ش���ارك فيه رئ��ي��س ت��ي��ار «ال��م��ردة»
النائب سليمان فرنجية يحيط به
زوجته ريما ونجاله طوني وباسل،
أفراد عائلة الرئيس الراحل سليمان
ف��رن��ج��ي��ة ،ن��ائ��ب��ا زغ��رت��ا اس��ط��ف��ان
الدويهي وسليم كرم ،الوزير السابق
فايز غصن ،رئيس حركة «االستقالل»
ميشال م��ع� ّوض وزوج��ت��ه م��اري��ال،
المهندس زي���اد م��ك��اري وفاعليات
زغرتاوية.
وح��ض��ر ال��ق��داس وزراء ون���واب
حاليون وسابقون ،محافظ بعلبك-
الهرمل بشير خضر ،رؤساء اتحادات
بلديات وبلديات وأعضاء مجالس
بلدية وفاعليات سياسية وقضائية
وأمنية واجتماعية وثقافية وتربوية
ومخاتير وجمعيات واندية.
ت����رأس ال��ذب��ي��ح��ة اإلل��ه��ي��ة األب
أسطفان فرنجيه بمشاركة رئيس دير
مار سركيس وباخوس في زغرتا األب
إبراهيم ابو راجل ،رئيس الصندوق
الماروني األب ن��ادر ن��ادر وع��دد من
الكهنة.
وألقى األب فرنجية عظة قال فيها:
«كما كانت دماء الشهيد طوني فرنجية
وعائلته ورفاقه وغيرهم من الشهداء
الضمانة لوحدة لبنان ومنع تقسيمه
وفجر قيامته ،نسأل الله أن تكون
دماء األبرياء الضمانة لوحدة شرقنا،
بمسيحييه ومسلميه ،والضمانة
لوحدة العيش الواحد( )...كلنا أخوة
وأبناء إلله واحد ومواطنون في بلد
واح��د« .ه��ذا الوطن ال��ذي ال خالص
ل��ه اال بتماسك مجتمعه المدني»،
كما اعلن صاحب الغبطة والنيافة
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
الكلي الطوبى في زيارته االخيرة إلى
معهد مار انطونيوس الخالدية زغرتا
وق��د ق��ال نيافته ان «لبنان يمر في
مرحلة سياسية واقتصادية وأمنية
دقيقة» ،متأثرا ب��أالزم��ات الداخلية
وب��األح��داث الدامية اآلخ��ذة في هدم
دول من الشرق االوسط تحت عنوان

مو�سكو ـ تل �أبيب ( ...تتمة �ص)1
المعاصرة تحاول بناء امبراطورية أسوة باالتحاد السوفياتي .الخطأ هنا
واضح ،إذ أنّ تطلع موسكو لتوسيع دئرة نفوذها وعالقاتها في العالم
ليس مبنيا ً على التقييم اإليديولوجي المسبق للدول – تقييم األبيض
واألس��ود – كما كان الوضع عليه في االتحاد السوفياتي وكما ما زالت
أميركا تفعل حتى اليوم.
ال يوجد ل��دى موسكو اليوم ش��يء اسمه (محور الشر) وال (ال��دول
المارقة) ،لذلك فهي تتعامل مع الجميع وفق معيار ت��وازن المصالح
استنادا ً إلى مبادئ القانون الدولي ..بما في ذلك «إسرائيل».
وال شك في أنّ لروسيا مصالح اقتصادية وبشرية تفرض االتصال
بالدولة الصهيونية .من أه ّمها االتفاق الذي وقعته شركة غاز بروم مع
شركة اسرائيلية – أميركية للمشاركة في تطوير حقول الغاز في الجرف
البحري االسرائيلي ،وتصل هذه الشراكة إلى ح ّد  ./%30/وقد تعطل هذا
االتفاق وأعلنت غاز بروم انسحابها بسبب قيود تشريعية اسرائيلية ،لكن
نتنياهو أكد مؤخرا ً في موسكو أنه ليس هناك أي مشكلة تشريعية في هذا
الصدد داعيا ً روسيا إلى استمرار التعاون.
أما الرابط البشري بين الدولتين فهو مهم بالتأكيد .فاإلسرائيليون من
القومية الروسية هم ثاني أكبر جالية في «إسرائيل» ،واللغة الروسية هي
الثانية بعد العبرية (ما عدا العربية) .هنا توجد مشاكل ت ّم البدء بحلها
مثل قيام موسكو بتسديد تراكمات التقاعد لبعض هؤالء المهاجرين عندما
كانوا يعملون في االتحاد السوفياتي .وتطمع «إسرائيل» لجلب المزيد من
ّ
سيخف زحف المصطافين الروس
السياح الروس تعويضا ً عن تركيا التي
إليها.
هذه المصالح االقتصادية مهمة لكن األه ّم هي القضايا السياسية التي

تطغي على ك ّل شيء بسبب األوضاع الراهنة في المنطقة .وهذه القضايا
هي التي حفزت لقاءات غير مسبوقة على مستوى القمة بين البلدين.
فمنذ عام  – 2006أيّ منذ زمن ميدفيديف وأولمرت – حتى اليوم ت ّمت
عشرة لقاءات قمة تقريباً .وفي أق ّل من عام ت ّمت ثالث قمم إضافة إلى
اللقاء بين بوتين ونتنياهو على هامش قمة المناخ في باريس الخريف
الماضي.
• المسألة السورية :تحاول موسكو إقناع تل أبيب أنه بعد ست سنوات
من الحرب لم تسقط الدولة السورية ،لذلك ال ب ّد من االعتراف بالواقع،
فالبديل عن الدولة هو الفوضى ،وهذا غير مناسب ألمن «إسرائيل» ألنّ
الفوضى تجعل حدودها الشمالية والشرقية مفتوحة أمام ك ّل االحتماالت
بما في ذلك مقاومة قوية تضاف إلى المقاومة اللبنانية .وتضغط موسكو
باتجاه إلغاء وهم تل أبيب بأن يعترف لها العالم بض ّم الجوالن تعويضا ً
عن االتفاق اإليراني ( )1+5أو جائزة لها من األزمة السورية ،ألنّ الجوالن
في نظر موسكو – استنادا ً إلى القانون الدولي – سوري بشكل مطلق ولن
ترضى دمشق بأق ّل من عودته كامالً.
ـ المسألة الفلسطينية :تعمل موسكو على إقناع تل أبيب بإعادة
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية باتجاه ح ّل الدولتين .وهذا يتفق
مع موقف الواليات المتحدة وأوروبا والسعودية ومصر .ألنّ قيام دولة
فلسطينية «مسخ» تحت وصاية دفاعية وأمنية «إسرائيلية» يفتح
الباب أمام محور سعودي – اسرائيلي (مع األردن وربما مصر) موالٍ
لواشنطن في إطار الشرق األوسط الجديد .موسكو ترى في ح ّل القضية
الفلسطينية سبيالً لتهدئة األوضاع في بالد الشام (الليفانت) القريبة من
روسيا ،وبالتالي إضعاف إمكانيات ج ّر هذه المنطقة إلى مشروع الدرع

مشتركة ل��ح��روب وأح���داث ال��ق��رن الحالي ،والقبول بحقائق القوة
ال��روس��ي��ة واإلي��ران��ي��ة ،والتأقلم م��ع ح��دوده��ا ،والتعايش م��ع آفاق
تعافي سورية والسعي لالشتغال عليها من داخل مفهوم التسوية
وال��ح��رب ال���م���زدوج ،لكن جعل ال��ت��ح�� ّوالت المقبلة لحساب إي��ران
وسورية مشروطة بالفوز بالحرب على حزب الله ،ولذلك تخاض
حرب الشيطنة واإلضافة على لوائح اإلرهاب ويشترك في ذلك وفي
العقوبات الجماعية للبيئة االجتماعية التي يحيا حزب الله وسطها
خصوصا ً على مستوى االنتساب الطائفي ،أمالً بفكفكتها من حوله،
وتبعيضها ،واالشتغال عليها بقوة المصالح بمنطق الفك والتركيب،
والض ّم وال��ف��رز ،والترغيب والترهيب ،وصناعة الوسطاء ،بهدف
إعادة صياغة الطبقة الوسطى وطبقة رجال األعمال في الطائفة ،وفق
قاعدة يثبت وينجو من يبتعد عن حزب الله ،ويحا َرب ويقع في إفالس
ويخرج من النادي االقتصادي من يلتصق به ،وتصنيع وسطاء من
نخب قانونية وإعالمية ودينية يجري إعدادهم كمرجعية بديلة ينصح
باللجوء اليها لتقديم أوراق االعتماد والفحص والتحقق لمن يرغبون
بالحفاظ على كراسيهم في النادي المالي.
 في المقابل جاء تفجير بنك لبنان والمهجر ليقول لحزب الله ،انّما يتوقعه ليس إال وجها ً من وجوه الحرب ،فرفع الصوت سيقابل
ب��ردود أمنية تستهدف القطاع المصرفي ورم���وزه ،وإلصاقها به،
وخلق مناخ شبيه بالذي عاشه وال ي��زال مع اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،وربما وصوالً لتوجيه ضربات موجعة للقطاع المصرفي،
من سحب ودائع وإفالس مصارف وإقفال بعضها ،وربما الضغط
الستقاالت لمواقع فاعلة ،وصوالً إلى تفجير الوضع النقدي وضرب
الليرة ،وتحميله التبعات ،بما يصيب الضفة المقابلة من جمهور
البيئة التي يعيش وسطها ،وهي ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين
يصيبهم ك ّل ما يطال العملة الوطنية بلقمة عيشهم ،وتحميل الحزب
مسؤولية هذا االنهيار.
 في المقابل يشهد ح��زب الله عمليا ً كيف ال ت��زال تتدفق أموال«داعش» و»النصرة» وسائر مكونات القاعدة ومتف ّرعاتها ،وهشاشة
الحملة اإلعالمية والمالية التي تستهدفها ،فحكاية النفط عبر الحدود
التركية ص��ارت كحكاية اب��ري��ق ال��زي��ت ،واألم���ر مستم ّر ومتواصل
منذ سنوات وعلناً ،تحت نظر األقمار الصناعية ،وفوق ذلك ال تزال
التب ّرعات التي تجمع لجمعيات الوهابية التي تعرف واشنطن أنها
تذهب لدعم تنظيم «ال��ق��اع��دة» ،تت ّم علنا ً وت��ح�� ّول علنا ً عبر الشبكة

«مشروع شرق اوسط جديد».
وس�����أل ف��رن��ج��ي��ة« :أم�����ام ه��ذه
التحديات الكبرى وحفاظا ً على الوطن
ووحدته وحفاظا ً على دماء الشهداء ،ال
يزال صاحب الغبطة ينادي بانتخاب
رئ��ي��س ل��ل��دول��ة ،رم��ز وح���دة األرض
والشعب ،وقائد سفينة البالد».
وتوجه إلى النائب فرنجية بالقول:
«صاحب المعالي نجل الشهيد طوني
فرنجية ،لقد ارتفع أمل اللبنانيين في
لبنان وبالد االغتراب عندما برز اسمكم
مرشحا ً لرئاسة الجمهورية اللبنانية
لما تتصف ب��ه وع��ل��ى م��ث��ال جدكم
المغفور له الرئيس سليمان فرنجية
ووال��دك��م الشهيد طوني من وضوح
وصراحة وإيمان بلبنان الحر الموحد
ومن رؤية وطنية تتسم بالموضوعية
واالنسجام مع ال��ذات ومع اآلخرين
وإيمان بمؤسسات الدولة واحترامها
م���رددا ً بشكل دائ��م« :القانون يأخذ
مجراه .وإننا نصلي اليوم معكم ومع
عائلتكم وم��ع عمكم األس��ت��اذ روبير
الذي كان وال يزال بمثابة الوالد لكم
والصديق وعماتك لميا ،صونيا ومايا
ومع هذه الجماعة الحاضرة معنا ،من
فاعليات سياسية وأمنية ومن عائالت
ال��ش��ه��داء وأه��ل وأص��دق��اء على نية
لبنان والشرق ليقف نزيف الدم ليع ّم
األم��ن وال��س�لام ونصلي على نيتكم
لتكمل مشيئة الله فيكم».

أض���اف« :ص��اح��ب المعالي لقد
اتسمت الحياة السياسية في زغرتا
والمنطقة ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة
بالخطوات الثابتة التي يخطها نجلكم
طوني ،وبرزت واضحة في االنتخابات
البلدية واالختيارية األخيرة حيث
قاد بإسمكم مسيرة التوافق االنمائي
جنبا ً الى جنب مع األستاذ ميشال
م��ع��وض نجل شهيد وح���دة لبنان
المغفور له الرئيس الشهيد رينيه
معوض ،وعمال معا ً ومع حلفائهما
على توطيد روح األلفة في المنطقة
وتعزيز روح التنافس الديموقراطي
واالنمائي ،بكل مسؤولية وانفتاح
سائلين الله بشفاعة سيدة الحصن
أن يثبت هذه الخطوات لما فيها من
خير لمنطقتنا».
وب��ع��د ال���ق���دّاس تقبلت العائلة
التعازي.

كرامي

وللمناسبة ،ق��ال الوزير السابق
فيصل كرامي في تصريح« :أتوجه
الى األخ والصديق الوزير سليمان
فرنجية وأهالي زغرتا بأصدق مشاعر
التضامن» ،مؤكدا ً لكل اللبنانيين،
«أن الصفحات ال��س��ود ف��ي تاريخ
الحرب األهلية لن تطوى سوى عبر
العدالة الممر الطبيعي للتعالي على
الجراح».

�أف�ضل الأعمال ( ...تتمة �ص)1
الصاروخي الذي هدفه تطويق روسيا .إنهاء الصراع تريده أميركا وتريده
روسيا مع اختالف كبير في األهداف.
وبينما ترى واشنطن أنّ قيام دولة فلسطينية شكلية ينهي أيّ حرج
أم��ام الخليج للتحالف مع ال��دول��ة الصهيونية ،ت��رى موسكو أنّ ح ّل
القضية الفلسطينية يلغي الحاجة للمقاومة خاصة أنه من وجهة نظر
استراتيجية ال تحبّذ روسيا رؤية مدنيين اسالميين يحملون السالح مهما
كانت دوافعهم.
وبالنسبة للجوالن فإنّ موسكو سوف تضغط باتجاه الح ّل التفاوضي
على أساس عودة الجوالن كامالً إلى سورية وفق قرارات األمم المتحدة.
وال شك في أنّ موسكو تشارك الضغوط األوروبية واألميركية القوية
على «إسرائيل» كي تسهم في إنهاء ما يس ّمونه (بالصراع الفلسطيني –
االسرائيلي) ألنّ في ذلك مصلحة للدولة الفلسطينية نفسها ألنها تفاوض
عربا ً في أضعف حاالتهم ومستعدّين لقبول الفتات ،وألنّ الح ّل سوف
يؤسس لحلف بين «إسرائيل» وبعض الدول العربية بما يعزز دور تل
ّ
أبيب في المنطقة.
وتحاول موسكو التوصل إلى أمر آخر في ضغطها باتجاه ح ّل الدولتين،
وهو خلق بيئة مناسبة إلخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار
الشامل أيّ إلغاء الترسانة النووية والكيميائية والبيولوجية االسرائيلية.
فموسكو ترى أنّ إنهاء الصراع يلغي أيّ ذريعة اسرائيلية المتالك هذه
الترسانة.
تؤسس لتفاهمات حول
إنّ «شراكة الضرورة» بين «إسرائيل» وروسيا
ّ
األساليب ...لكن األهداف تبقى متعارضة.

مهدي دخل الله

�أميركا وحزب اهلل ( ...تتمة �ص)1
المصرفية التي تمسك واشنطن بخيوطها وتسعى عبرها لخنق
ح��زب الله في المقابل ،بمحاصرة بيئته وه��ي تعلم أنها لن تؤذي
حزب الله مالياً ،لكنها حرب سياسية إلعادة صياغة بيئته االجتماعية
ألي مراقب قياس مقارن
سياسيا ً بقوة التأثير المالي العقابي ،ويمكن ّ
لكمية التصريحات وال��ق��رارات والقوانين وال��س��اع��ات التلفزيونية
والتصريحات اإلعالمية المك ّرسة لحزب الله بتلك المك ّرسة فعليا ً
وليس شكليا ً إللحاق األذى بتنظيم «القاعدة» ،الذي تعترف واشنطن
انه يستهدف أمنها ،توصل إلى حقيقة انّ العدو بعين واشنطن هو
حزب الله وليس «القاعدة».
 يخرج مدير المخابرات األميركية جو برينان في حوار خاصمع قناة تابعة للسعودية ،فيكيل المديح لحكام الرياض ودورهم
في محاربة اإلرهاب ،ويش ّن الهجوم الناري على إيران بتهمة رعاية
اإلرهاب ،ومعلوم انّ لك ّل من إيران والسعودية أداة قياس لعالقتهما
باإلرهاب يبدأ من المنظومة العقائدية والثقافية لك ّل منهما ،والساذج
يستطيع رؤي���ة م��وق��ع ال��وه��اب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ت��غ��ذي��ة منظومات
اإلره��اب بشالل بشري ومالي متدفق ،وفي المقابل حصر مفاعيل
منظومة ثقافة وعقيدة والية الفقيه اإليرانية ،بإنتاج وطعم ورعاية
ق��وى وطنية محلية مقاومة لمشروع الهيمنة األميركية والعداون
اإلسرائيلي ضمن ضوابط ،مفاهيم حروب االستقالل الوطني تشبه
تلك التي خاضتها التنظيمات واألحزاب الشيوعية التي قادت حروب
التح ّرر الوطني في ستينات وسبعينات القرن الماضي ،والحذر من
الوقوع في مثالب السلوك الذي يضعها في موقع التو ّرط بالسلوك
اإلره��اب��ي ،كاستهداف المدنيين والقتل األع��م��ى ،والمالحقة على
الهوية والعقيدة والدين وال��رأي ،والعمل في الساحات الخارجية،
ورغم ذلك ال يخجل برينان وال يشعر بالحرج وال يتو ّرع عن مديح
عاصمة الوهابية التي قالت الوثائق األميركية بمسؤوليتها عن إنتاج
اإلرهاب ،وإعالن الحرب على عاصمة المقاومة التي تقول واشنطن
وتعترف بأنّ ضوابطها تجعل الشراكة معها في الحرب على اإلرهاب
منتجة وممكنة.
ّ
 يستطيع ح��زب الله استنتاج حقيقتين من ك��ل ذل��ك ،األول��ى انّمنظومة التصنيف األميركية ال تزال محكومة باألولوية االسرائيلية
على حساب المصلحة األمنية األميركية المباشرة ،ألنّ المقارنة بين
حزب الله وتنظيم «القاعدة» والتعامل األميركي مع ك ّل منهما ال توصل
الى تفسير غير ذلك ،فتنظيم «القاعدة» ال يتف ّوق بما يجعله موضع

جانب من القداس

قبول وأسباب تخفيفية إلعفائه من الحرب الشعواء التي تستهدف
حزب الله ،اال انّ تنظيم القاعدة ال يضع «إسرائيل» على جدول أعماله،
عكس حزب الله ،بينما يضع الغرب كله هدفاً ،عكس حزب الله أيضاً،
والثانية انّ واشنطن التي ب��دا أنها ال تضع «إسرائيل» بوابة عبور
لسياساتها الشرق اوسطية للمرة األولى في تاريخها ،عندما وقعت
التفاهم على الملف النووي اإلي��ران��ي ،تريد التعويض لـ«إسرائيل»
بتمييز حربها على «القاعدة» عن حربها على حزب الله ،بمنح األولوية
للمصلحة اإلسرائيلية ،وهذا هو جوهر تفاهم أوباما نتيناهو ،الذي
س��ي��ؤدّي بحربهما الناعمة ال��ى توفير ف��رص خ��وض ح��رب خشنة
وقاسية ض ّد الحزب تستبق نهاية الحرب في سورية ،وتبلور حقائق
خروج محور المقاومة قويا ً لدرجة تهدّد أمن «إسرائيل».
 يستشعر حزب الله حربا ً آتية ،ويستشعر عبثا ً يقترب من بيئتهاالجتماعية وال يستطيع منعه بسبب برود وبالدة وبالهة السياسة
اللبنانية ،ويستشعر حربا ً أمنية تستهدف لبنان ومصارفه خصوصاً،
و ُيراد تدفيعه ثمنها وتحميله تبعاتها وجعله الخاسر األول فيها ،فهل
ينتظر الحرب ،ام هم يدفعونه إلى جعلها مبكرة ،تماما ً كما حدث بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصوالً الى حرب تموز بحساب خاطئ
أميركيا ً و»إسرائيلياً» ،وكما حدث في الخامس من أيار عام  2008يوم
ق ّررت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فك شبكة اتصاالت المقاومة،
باستسهال االستنتاج انّ حزب الله حرصا ً على عدم تفجير األوضاع
والوقوع في الفتنة ،سيرضخ ،هذه المرة السابع من أيار ليس لبنانيا ً
فقد يكون إقليمياً ،وكما استبق أسر الجنود اإلسرائيليين روزنامة
حرب كان ُيراد إنضاج ظروفها ،وفاجأهم حزب الله بالتوقيت ،هل
وضع أهل الحرب المالية األميركية هذه الفرضية في حساباتهم ام
توقعوا فقط ما توقعه السنيورة انّ حزب الله لن يخرج على الضوابط
المرسومة ،لكنه خرج خالفا ً للتوقع؟
ً
 ه���ي ح���رب «إس���رائ���ي���ل» ت��خ��اض أم��ي��رك��ي��ا ،ون��ه��اي��ت��ه��ا حرب«إسرائيلية» ،فلماذا على ح��زب الله ان يعمل وف��ق��ا ً لروزنامتهم،
طالما يريدون تجنّب الحرب اإلقليمية ،وتجنيب «إسرائيل» الحرب
المقبلة ،فلماذا ال يضعون ان يسبقهم حزب الله إليهما وينقل اللعبة
الى حيث يجيدها ويملك مفاتيحها ويتح ّكم بقواعدها ،قبل ان يكتمل
عبثهم ببيئته وقبل ان يستكملوا تجريده من مصادر قوته السياسية
والمعنوية ويكملوا حرب شيطنته؟
ناصر قنديل

أم أنها فعلت ما ينافي الحمية واالستقامة والنبل فذهبت إلى تسويق
تسوية مذلة مع الصهاينة!
م��اذا رأينا من المسلمين في قضية فلسطين غير ال��خ��ذالن والجبن
والتراجع والالمسؤولية ،وحين دعاهم اإلمام الخميني الراحل إلى جعل
آخر جمعة من شهر رمضان يوما ً للقدس العالمي بدأت المؤتمرات ُتحاك
والحصار يُطبق على ك ّل من يشارك في هذه الدعوة وصوال ً إلى اللحظة
الحالية حيث العمل المنظم للمقاطعة ألنّ مصدر الدعوة جهة شيعية!
ّ
يحطم جدار
نعم اإلمام الخميني عندما دعا إلى هذه الدعوة كان يريد أن
الخوف واليأس ويعيد اللحمة إلى المسلمين ويوجه أنظارهم إلى أه ّم
قضية في العصر الحالي ،هي قضية الشعب الفلسطيني المظلوم ،وي ّوجه
جهودهم إلزالة السرطان الصهيوني الذي ضرب مناعة األمة ووحدتها
وسالمها واستقرارها وتقدّمها.
إنّ اإلمام عندما دعا إلزالة «إسرائيل» من الوجود إال أل ّنه كان يعلم أننا إنْ
لم نفعل ذلك فإنّ جرائم السبي وأكل األكباد وقطع الرؤوس آتية ال محالة.
كان يدرك ببصيرته الثاقبة أنّ الطريقة الوحيدة إلعادة فلسطين وإيقاف
مسلسل الظلم المتمادي هو في اجتثاث هذا الكيان من الوجود.
لم يفهم المسلمون لماذا الصوم؟ لم يفهم المسلمون أنّ الصوم هو
مقاومة للجزع والخوف والترهّ ل والنفاق ،أنّ الصوم هو الدفاع عن
المظلومين ومواجهة المستكبرين ،أنّ الصوم هو الوسيلة التي من خاللها
يستطيع المؤمن الحقيقيى قول (ال) لنفسه الضعيفة وقول (ال) لمجتمع
مفكك ال مبالٍ وقول (ال) لك ّل ظال ٍم ومعت ٍد يريد إشاعة الفتنة وتحويل ك ّل
بناء إلى ركام.
الصائمون الحقيقيون هم من يدافعون عن شرف فلسطين بالعمل
والثبات والرباط هم من يدافعون عن سورية والعراق واليمن في وجه
أميركا و«إسرائيل» وأنظمة العمالة هم من يدافعون عن أصالة اإلسالم في
وجه مذاهب الفتنة والتفريق والدموية وعلى رأسها (الوهابية).
هم الشابان اللذان نزال إلى مقاهي تل أبيب ليقوال لالحتالل( :فلسطين
باقية و«إسرائيل» إلى زوال) وهم ك ّل ح ّر ولو لم يكن مسلما ً يدافع عن القيم
السماوية والحق والمقدسات .الصائمون الحقيقيون هم من يعرفون أنّ
أفضل األعمال (المقاومة).
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�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
المشروع األخضر
رئيسة اللجنة اإلدارية
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إعالن عن إجراء مناقصات عامة
ُتجري إدارة المشروع األخضر مناقصات
عامة اعتبارا ً من الساعة العاشرة من يوم
الثالثاء الموافق في  ،2016/7/12وذلك
ل��زوم تلزيم  /2/ب��رك جبلية في ك� ٍّل من
البلدات التالية:
كفرشوبا – قضاء حاصبيا – محافظة
الجنوب
م��ج��دل س��ل��م  -ق��ض��اء م��رج��ع��ي��ون –
محافظة الجنوب
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
بكل مناقصة في قلم مصلحة الديوان خالل
أوقات الدوام الرسمي.
ُتقدّم العروض باليد أو بواسطة البريد
المضمون على أن تصل إلى قلم مصلحة
الديوان قبل الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل رسمي يسبق التلزيم .يُرفض كل
عرض يرد بعد انقضاء هذه المهلة أو يحمل
على ظاهره أية عالمة فارقة ،ويذكر على
ظاهر الغالف العنوان التالي:
لجنة المناقصات في المشروع األخضر
مناقصة عامة لتلزيم أشغال إنشاء برك
جبلية في منطقة:
المشروع األخضر – الطابق الثاني –
بناية محمود البلطجي – محلة الجناح –
الرملة البيضاء.
بيروت في 2016-6-8
رئيسة اللجنة اإلدارية
لمكتب تنفيذ المشروع األخضر بالوكالة
م.غلوريا أبو زيد
التكليف 1126

الجمهورية اللبنانية
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
المدير العام
رقم الصادر/417 :ص2
رقم الملف2016/95 :
إعالن تلزيم
تعلن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد
المائية والكهربائية ،عن إج��راء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على أساس
تنزيل مئوي على أسعار اإلدارة حدّه
األقصى  %20عشرون بالمئة لتنفيذ
مشروع أشغال إنشاء خطوط للصرف
الصحي في بلدة نيحا الشوف – قضاء
الشوف.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2016/7/14
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية المسجلين وفقا ً ألحكام المرسوم رقم
 3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته،
الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق اليوم المحدد لجلسة فض
العروض – وفق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه في المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية – مصلحة الديوان – كورنيش
النهر.
بيروت في /10حزيران 2016/
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
فادي جورج قمير
التكليف 1134

