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الأ�سعد :مجل�س ال�شيوخ بدعة ال قيمة لها

ّ

صيدا – مصطفى الحمود
أ ّكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد،
أنّ «شعبنا المعطاء الذي قدّم التضحيات الجِّ سام من أجل ع ّزة هذا
الوطن وكرامته سوف يكمل طريقه في بناء مستقبل تستح ّقه األجيال
الصاعدة» .واعتبر أنّ «القوى السلطويّة في لبنان هي من أوصلت
وأمني واقتصاديّ ،
سياسي
البالد إلى ما نحن عليه من أزمات وانكشاف
ّ
ّ
وفساد وتعدّيات على حقوق الناس في الصحة والتعليم والمعيشة».
وشدّد خالل حفالت سحور رمضاني في مغدوشة ،على أنّ «من
واجب التنظيم التصدّي لهذه األوض��اع بالعمل على تغيير الواقع
الحالي واالنحياز لحقوق الناس ،والعمل وسطهم لفرض معادلة
جديدة ينتج عنها قانون انتخاب قائم على أساس النسبيّة وخارج
القيد الطائفي ،يش ّكل المدخل األساسي إلحداث التغيير الفعلي في
لبنان» .كما شدّد على أن ال قيمة وال تقدير لكل من ال يقيم وزنا ً للناس

ومصالحهم.
وألقت بارعة بوجي كلمة ترحيبيّة باسم المتط ّوعين ،كما أُلقيت
كلمة لعضو قيادة فرع شرق صيدا للتنظيم الشعبي الناصري عبد
وثائقي عن أبرز
رحب فيها بالحضور .وجرى عرض فيلم
الحليم عنترّ ،
ّ
نشاطات الفرع ،وقدّم أعضاء «وحدة الشهيد سعد المالح» التابعة
لفرع شرق صيدا درعا ً تكريميّة لسعد عربون محبة وتقدير بحضور
أمين سر الوحدة محمد الغربي.
وألقى رئيس الئحة «صوت الناس» البلديّة المهندس بالل شعبان
كلمة ،قال فيها« :إنّ النضال وراء المكاتب ال يعني شيئاً ،النضال هو
في الشارع وبين الناس ،والتجربة تستحق أن نخوضها ،ألنّ مج ّرد أن
نخوض التجربة بين الناس سنعرف آالمهم ومشاكلهم .وهذا التيار
هو األكثر معرفة وتجربة بقضايا الناس ومشاكلهم .صوت الناس
سيبقى صوتكم وسنبقى صوت الناس في المدينة».
كما كانت كلمة ألمين سر فرع شرق صيدا في التنظيم الشعبي

الناصري مطيع غبورة ،قال فيها« :لقد خضنا المعركة االنتخابيّة
بثبات ،ويجب علينا أن ِّ
ننظم طاقاتنا بشكل أفضل ،ولنا الفخر أ ّننا
نملك فريقا ً مؤ ّلفا ً من شباب التنظيم الشعبي الناصري يعمل بشكل
تط ّوعي ق ّل وجود مثيله على الساحة اللبنانية .لقد كانت كل األنظار
شاخصة إلى صيدا وتجربة التنظيم االنتخابية ،أل ّننا أعطينا األمل
بإمكانيةالتغيير».
وأ ّكد أمين سر فرع الوسط في «الشعبي الناصري» ( فرع الشهيدة
ناتاشا سعد) محمد العسيلي في كلمته« ،أ ّننا مستمرون على النهج
العروبي للشهيد معروف سعد ،والذي حمله من بعده رمز المقاومة
الوطنيّة اللبنانيّة المناضل الراحل مصطفى معروف سعد ،وأ ّننا
ماضون إلى جانب األمين العام الدكتور أسامة سعد على طريق
التغيير في مواجهة التحدّيات التي يواجهها لبنان والوطن العربي
الصعُ د السياسيّة واالجتماعية ،وفي مواجهة المؤامرات التي
على كل ُّ
ُتحاك لهذه األمة».

رأى األمين العام للتيار األس��ع��دي المحامي معن
األسعد في تصريح ،أنّ «الخطابات التصعيديّة السائدة
ّ
ّ
تؤشر إلى
تبشر بالخير أو
لألفرقاء السياسيّين ال
التهدئة وال تنتج حلوالً ،بل تزيد من التأ ّزم ورفع منسوب
الخالفات واالنقسامات والتوافق فقط على السيطرة
ووضع اليد على مقدرات البالد».
ورأى «في تعويم تشكيل مجلس للشيوخ وفق اتفاق
الطائف تغريدا ً خارج الواقع المأزوم في لبنان ،وفكرة
تشكيل المجلس بح ّد ذاتها بدعة وم��ن خ��ارج النص
وال قيمة سياسيّة أو وظيفة لها سوى إرضاء الطوائف
والمذاهب وزعمائها والمجلس فيه إشكاليّة قانونيّة
كبيرة».

الخير :الفتنة ال تخدم �سوى العدو ال�صهيوني

«جمعية الم�شاريع» :لوحدة ال�صف الفل�سطيني «المرابطون» تت�ضامن مع ال�صين
أقامت «جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية –
الجنوب» ،إفطارين رمضانيين بعنوان «رمضان
شهر الصبر والمواساة» في مخيم عين الحلوة،
في قاعة الشهيد الشيخ عرسان سليمان في جامع
السلطان صالح الدين ،شارك فيهما ممثلو الفصائل
الفلسطينية وقيادات فلسطينية ومشايخ ووجهاء
وشخصيات اجتماعية.
وألقى الشيخ بسام أبو شقير كلمة في اإلفطار

األول شرح فيها «فضائل الصيام وما فيه من معاني
الصبر والمواساة» ،ودعا إلى «االقتداء بالسلطان
المجاهد صالح الدين» .أما اإلفطار الثاني فتحدث
فيه الشيخ شوكت شبايطة الذي دعا إلى «اغتنام
األوقات والتزود بالعمل الصالح وإلى وحدة الصف
الفلسطيني في مواجهة التحديات الكبرى».
وأنشد فريق المشاريع لإلنشاد الديني مجموعة
من األناشيد والتواشيح التراثية.

أبرق أمين الهيئة القيادية في حركة «الناصريين
المستقلين المرابطون» العميد مصطفى حمدان إلى
الحزب الشيوعي الصيني ،وجاء في البرقية« :تعبِّر
حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون عن كامل
تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في قضيتها
المحقة في منطقة بحر الصين الجنوبية ،وتحيي
موقفها الشجاع في إيجاد حل سليم للنزاعات عبر
التشاور والمفاوضات والبعد عن عسكرة المنطقة أو

واعتبر أنّ «االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي هو حلقة أخرى من مسلسل الجنون األميركي
الذي يسعى إلى الحروب وتقسيم دول العالم من أجل
ّ
السيطرة والنفوذ ووضع القيود» ،مشيرا ً إلى أنّ
«الشحن
اإلعالمي والضغط السياسي واالقتصادي الذي مارسه
اإلعالم المرتبط بأميركا واللوبي الصهيوني أدّى إلى
هذه النتيجة االستثنائيّة».
وختم« :كم ك ّنا نتم ّنى لو أنّ هذه الطبقة ،أو بعضها
على األق���ل ،تحذو ح��ذو زع��م��اء العالم الكبار الذين
يستقيلون من مواقعهم كلّما شعروا أ ّنهم أخطؤوا،
والعبرة األخيرة رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون
الذي قدّم استقالته بعد صدور نتائج االستفتاء».

استنكر رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال
الخير في كلمة ألقاها خالل رعايته المصالحة بين
آل سويد وآل حنوف في المنية« ،كل مظاهر العنف،
واالحتكام إلى السالح داخل شوارعنا وأحيائنا تحت
أي شعار» ،معتبرا ً أن «آل سويد وآل حنوف عائلة
واح��دة ،كما جميع عائالت المنية  -الضنية األخرى
ال��ك��ري��م��ة» ،ودع��ا إل��ى «ح��ل ك��ل ال��ن��زاع��ات الفردية
بالحسنى ،حيث إن��ن��ا نعيش ف��ي دول���ة لها نظام
وقوانين وال عدو لنا إال الكيان الصهيوني والمشروع

تسلل النفوذ والتدخل الخارجي الغريب».
أض��اف« :إننا في الحركة ندعم موقف الدولة
الصينية صاحبة السيادة على جزر بحر الصين
الجنوبي وال��ذي يؤكد أن السلم واالستقرار في
المنطقة يجب أن تحميه الصين ودول آسيان بصورة
مشتركة ،وهذا يدل على تعاون الصين الشعبية مع
الدول المجاورة لحل أي نزاعات وعدم اللجوء إلى
محاكم التحكيم كما فعلت دولة الفليبين».

اإلرهابي التكفيري».
وأكد أن «المشروع الصهيوني والمشروع التكفيري
اإلرهابي هما وجهان لعملة واحدة ،وهدفه تفتيت األمة
وضرب قالع القوة والكرامة فيها ،تمهيدا ً للقضاء على
آخر ما تبقى لنا .ولكن هذا المشروع المزدوج مصيره
الفشل بإذن الله تعالى وبهمة الشرفاء والمقاومين».
وختم الخير بالدعوة إلى «الوحدة والتضامن ،ألن
دم المسلم على المسلم ح��رام وألن الفتنة ال تخدم
سوى العدو الصهيوني».

بن �سلمان لو�ساطة ( ...تتمة �ص)1
في إيران كشركات مفضلة بمعاملة المصارف اإليرانية
ف��ي ف��رن��س��ا ك��م��ص��ارف ص��دي��ق��ة ،ت��ف��اه��م��ات سياسية
تتصل بالملفين ال��س��وري وال��ل��ب��ن��ان��ي؛ بينما شككت
مصادر مق ّربة من الرياض بالحديث عن قبول سعودي
بوساطة فرنسية مع إي��ران وأك��دت مطالبة ول��ي ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي
ب��ع��دم التسرع بتطبيع ال��ع�لاق��ات م��ع إي���ران ،ألن ذلك
سيكون على حساب ال��ع�لاق��ات السعودية الفرنسية
مبديا استعداد الرياض لتعويض فرنسا ما تتأمله من
ه��ذا التطبيع ،فيما وصفته م��ص��ادر إعالمية فرنسية
بالرشوة السعودية لتعطيل تفاهمات هوالند ـ ـ ظريف.
ع��ل��ى خلفية االرت���ب���اك ال���دول���ي اإلق��ل��ي��م��ي وسقوط
المشاريع اإلم��ب��راط��وري��ة ،وت��ق��دّم حلف المقاومة في
سورية نحو تثبيت مواقعه والتقدم نحو اإلنجازات،
بدا مأزق الذين راهنوا على سقوط سورية والمقاومة،
مزدوجا ً ومشتركاً ،فقد جاءت التفجيرات المتتالية التي
نفذها تنظيم داعش في بلدة القاع الحدودية ،لتكشف
حجم الحصار الذي يعيشه في ظل الطوق المحكم الذي
يفرضه الجيش اللبناني من جهة والمقاومة والجيش
السوري من الجهة المقابلة ،وبين الفجر والليل تقدّم
ستة انتحاريين ليقتلوا خمسة مواطنين ،في صورة
تعبر عن انتحار التنظيم ومشروعه ودرجة الضيق التي
يعيشها ،وسعيه لتهجير أهالي القاع والتمدّد نحو أرض
يمكن العيش فيها ،معتبرا ً أن البلدات المسيحية البقاعية
هي الخاصرة الرخوة الممكن اختراقها وتهجير سكانها،
بينما ج��اءت التفجيرات لتكشف درج��ة الحقد والكيد
في توجيه خصوم المقاومة الداخليين ،وفي مقدمهم
ال��ق��وات اللبنانية ،التي س��ارع رئيسها سمير جعجع
لتبرئة داعش من استهداف القاع ،واعتبار األمر مجرد
صدفة جغرافية ،قبل أن يتراجع عن تصريحه مساء،
كاشفا ً أيضا ً حجم إرباكه وارتباك الحلف الذي ينتمي

إليه محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً أمام ما يجري في سورية،
بالقدر ذاته الذي كشف فيه التالقي في الخطاب الجامع
بالعداء للمقاومة مع داعش.
ً
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،أط��ل��ق��ت ال��ت��ف��ج��ي��رات م��ن��اخ��ا م��ن االستنفار
الوطني الحكومي والعسكري والسياسي ،كما حشدت
أج����واء ال��ت��ض��ام��ن وال��ت��أي��ي��د أله���ل ال��ق��اع وصمودهم،
فصدرت المواقف المتتالية للقيادات السياسية تحفل
بعبارات االحتضان للقاع وأهلها ،بينما يرتقب أن يكون
الوضع في القاع موضوع لقاءات قيادية على مستوى
عالٍ للقوى السياسية والحكومة والقيادات العسكرية
واألمنية لوضع ترتيبات حماية ودعم تحول دون نجاح
مخطط التفجير والتهجير.

مخطط إرهابي مزدوج
في عيد الفطر

كانت القاع أمس بين تفجيرات الصباح والليل هدفا ً للتهجير
تمهيدا ً لالختراق وفك الحصار.
لقد أعاد هجوم االنتحاريين األربعة في القاع التفجيرات
اإلرهابية إلى الواجهة مجددا ً وسط تحذيرات أمنية من عمليات
إرهابية قد تستهدف مراكز تجارية في بعض المناطق في
العاصمة بيروت كأماكن السهر في مناطق الحمرا ومارمخايل
والجميزة .وبانتظار ما ستكشفه التحقيقات ما إذا كانت
العملية تستهدف بلدة القاع بذاتها أو محطة عبور إلى مناطق
لبنانية أخرى ،كشفت المعلومات أنّ الترجيحات األولية تفيد
عن احتمال باستهداف حافلتين تنقالن عسكريين وأن الجيش
كان لديه معلومات عن عمل إرهابي وقد اتخذ إجراءات أمنية
مسبقة .وأش��ارت مصادر أمنية لـ «البناء» إلى فرضيتين:
األولى أن القاع هي محطة لالنطالق نحو الهدف المحتمل أن
يكون تج ّمعات مدنية في األسواق او إفطارات أو مراكز عبادة
من مساجد وسواها أو مراكز أمنية .الفرضية الثانية أن القاع
هي الهدف بحد ذاته ،وأن المنزل الذي لجأ إليه اإلرهابيون
األربعة صباحا ً هو لالنتظار والترقب لالنقضاض ساعة الذروة
إلى الهدف المرسوم» ،مشددة على أنه من «المستبعد حصر
الموضوع بفرضية واح��دة» ،معتبرة «أن مقتل اإلرهابيين

األربعة لم يترك أي خيوط دليل للكشف عن المخطط».
ونقلت مصادر سياسية لـ «البناء» عن مصدر أمني بارز
تخ ّوفه من أن تكون تفجيرات القاع هي البداية ،وأعربت عن
قلقها من مخطط إلهاء الجيش والقوى األمنية على األطراف
والتسلل إلى الداخل» ،كاشفة عن تحذيرات وصلت عن مخطط
إرهابي مزدوج في عيد الفطر عند السنة والشيعة» ،معتبرة
أن الوضع األمني غير مريح ،فهناك أكثر من خلية نائمة غير
ّ
تتكشف بعد».
مترابطة مع بعضها البعض لم
وفيما بلغت زنة كل حزام ناسف من األحزمة األربعة التي
استخدمها اإلرهابيون  2كلغ من المواد المتفجرة والكرات
الحديدية ،ال تزال وجوه االنتحاريين الـ 4واضحة وقد تكون
وسيلة للتعرف إلى هوياتهم .وكلّف مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مديرية المخابرات
في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات
األولية .تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي بموازاة
تحليق طوافة عسكرية في الج ّو مكان التفجيرات وغادر من
دون اإلدالء بأي تصريح.
وبحسب بيان قيادة الجيش استشهد عدد من المواطنين
وج��رح آخ��رون بينهم أربعة عسكريين ،بعدما أق��دم أحد
اإلرهابيين عند الساعة  4.20من فجر امس ،على تفجير نفسه
بحزام ناسف داخ��ل بلدة القاع أم��ام منزل أحد المواطنين،
تاله إقدام ثالثة إرهابيين آخرين على تفجير أنفسهم بأحزمة
ناسفة في أوق��ات متتالية ،وف��ي الطريق المحاذي للمنزل
المذكور ،وبحسب البيان ،كان العسكريون الشهداء في عداد
توجهت إلى موقع االنفجار األ ّول.
إحدى دوريات الجيش التي ّ
وقد فرضت قوى الجيش طو ًقا أمنيًا حول المحلة المستهدفة
وباشرت عملية تفتيش واسعة في البلدة ومحيطها بحثا ً عن
مشبوهين .كما حضر عدد من الخبراء العسكريين للكشف
على مواقع االنفجارات ،وتو ّلت الشرطة العسكرية التحقيق
في الحادث.
وم��س��اء أم���س ،استهدفت  5تفجيرات انتحارية بلدة
القاع البقاعية بالقرب من ساحة البلدة وكنيسة مارالياس
بعدما تع ّرضت فجرا ً النفجارات انتحارية مماثلة .وحصلت
االنفجارات أثناء الوقفة التضامنية التي نفذها أهالي القاع
استنكارا ً النفجارات النهار ،وأثناء التحضير لمراسم جنازة
ال��ي��وم ،وأس��ف��رت ع��ن سقوط ع��دد م��ن الجرحى نقلوا إلى
مستشفيات الهرمل والبتول والعاصي .وأعلن محافظ بعلبك

الهرمل بشير خضر منع التجول للنازحين السوريين في نطاق
بلدتي القاع وراس بعلبك .ودعت قيادة الجيش أهالي القاع إلى
عدم التجمع في أي مكان داخلها والتجاوب التام مع اإلجراءات
األمنية التي تنفذها قوى الجيش للحفاظ على سالمتهم.

تحصين لبنان وتأمين مظلة للوضع الراهن

وأك��دت مصادر عين التينة نقالً عن الرئيس نبيه بري
لـ«البناء» «أن ما حصل في القاع يجب ان يشكل حافزا ً
لتحصين وضعنا الداخلي» ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى «أن
الوضع األمني ال يزال أفضل رغم عدم االستقرار السياسي،
الجيش والقوى األمنية يقومان بدورهما ،لكن ذلك ال يكفي
وحده ،فاألمن يحتاج إلى استقرار سياسي ويجب أن تكون
انفجارات القاع عبرة للجميع لالنتباه واإلسراع لمناقشة كل
القضايا العالقة وتحصين لبنان وتأمين مظلة للوضع الراهن
من خالل التفاهم السياسي».
وأعلن رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم أن الوقائع التي
كشفتها العملية اإلرهابية تظهر طبيعة المخططات الشريرة
رسم للبنان وحجم المخاطر التي ُتحدق بالبالد في
التي ُت َ
ً
ً
ّ
هذه المرحلة الصعبة داخليا وإقليميا ،وتؤكد أهمية الحفاظ
على أقصى درجات اليقظة واالستنفار لخنق هذه المخططات
في مهدها .وأكد سالم في بيان له ،أن هذه العملية اإلرهابية
تثبت أنّ استقرارنا مستهدف من قبل قوى الظالم ،وأن سبيلنا
الوحيد لتحصينه هو وقوفنا جميعا ً ص ّفا ً واحدا ً خلف جيشنا
وقواتنا وأجهزتنا األمنية في معركتها مع اإلره��اب ،وتعزيز
وحدتنا الوطنية وتمتين جبهتنا السياسية الداخلية.

لبنان على رأس استهدافات اإلرهاب

وأكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب اسعد
حردان أنّ اإلرهاب الذي يجتاح المنطقة بجرائمه الوحشية،
يضع لبنان على رأس استهدافاته ،والتفجيرات اإلرهابية في
القاع وما سبقها من تفجيرات في مناطق مختلفة ،تؤ ّكد هذه
الحقيقة ...لذلك ،فإنّ المطلوب اليوم ،قرار سياسي حاسم
وح��ازم وجامع ،يحشد ك ّل الطاقات ويدفع بخطوات جادّة
وإجراءات سريعة في مواجهة قوى اإلرهاب والتطرف».
ورب���ط ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري بين تفجي َري األردن
والقاع ،مهاجما ً حزب الله من دون أن يس ّميه ،معتبرا ً أن أي
خطة لمكافحة اإلره��اب تبدأ من الداخل اللبناني ومن خالل

من غزوة الأ�شرفية ( ...تتمة �ص)1
وك���ذل���ك داع������ش ،ف��ك��ي��ف ي��م��ك��ن ل��زع��ي��م مسيحي
أن ينظر لمن ق��ال إنّ أمنهم ف��وق ك�� ّل اع��ت��ب��ار ،أن
يجعلهم أضاحي أعياد القتلة ،للنيل من خصم ال
مشكلة للمسيحيين معه ،بل بالعكس يرونه حليفا ً
ص��ادق��اً ،ال يطلب ثمنا ً لموقف م��ب��دئ��ي ،ي��رى فيه
لبنان بمسيحييه قيمة مضافة في هذا الشرق ،بما
يستحق بذل الدم دفاعا ً عنه.
 واض�����ح أنّ داع�����ش ك��م��ا ج��ع��ج��ع ف���ي م���أزقالحصار ،والبحث عن س��راب وص��والً إل��ى انتحار
رخيص ،فعمليات داعش تقول عسكريا ً إنّ التنظيم
في أسوأ أحواله كي يخاطر بانتحارييه ،وهم نخبة
المقاتلين عادة ،ليقتل ستة منهم مقابل قتل خمسة
أي ه���دف ع��س��ك��ري أو
م��واط��ن��ي��ن ،وع����دم تحقيق ّ

سياسي .وتصريح جعجع صار انتحارا ً سياسيا ً
بقياس ما حملته تفجيرات المساء من تأكيد أنّ القاع
مستهدَفة بذاتها ولذاتها ،خصوصا ً ألنها مسيحية،
عكس ما قاله جعجع تماما ً المفترض أنه صاحب
مشروع األمن المسيحي ،ال بل إنّ التفجيرات قالت
ما قاله وجهاء القاع من الحاجة للقاء عاجل يجمع
العماد ميشال ع��ون والسيد حسن نصرالله ،كما
اجتمعا بعد غ��زوة األش��رف��ي��ة ف��ي رس��ال��ة المصير
ال��م��ش��ت��رك ال��ت��ي ال زال����ت ت���ق���دّم ن��م��وذج��ا ً لعالقة
على درج��ة م��ن ال��رق ّ��ي والمصداقية ،ترفد الحياة
السياسية والوطنية بجسر قوة وجدته في الحرب
مع «إسرائيل» ،كما في الحرب مع اإلرهاب.
ناصر قنديل

مع ال�شيخ عي�سى قا�سم (تتمة �ص)1
وح ّل عدد آخر ،وسجن حقوقيين ونفي ناشطين وصوال ً إلى
الخطوة األكثر بالهة واستفزازا ً وجنونا ً والمتمثلة بإسقاط
الجنسية عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ه��ذا التصرف األرع���ن ال يمكن السكوت عنه وال��ذي
يتضح من خالل العديد من المؤشرات أنّ وراءه المملكة
السعودية التي تدفع لج ّر المنطقة إلى مزيد من التوتر.
ِ
تكتف بإشعال نيران الفتنة في سورية والعراق،
إذ لم
ِ
تكتف بحرب شعواء مد ّمرة على الشعب اليمني ،بل
ولم
واصلت تغذية اإلجراءات الظالمة بحق الشعب البحريني
وتحويل المطالب الوطنية أزمة طائفية.
ونحن نسأل :لماذا يلجأ الحكم البحريني إلى وصم ك ّل
مطلب اجتماعي أو سياسي بالمطلب الطائفي؟ لماذا ك ّل
من يرفع لواء المعارضة يتح ّول عميالً فيُزجّ بالسجون أو
يُنفى إلى خارج البالد ،أو ُتسقط عنه الجنسية؟
لقد تجاوزت التدابير القمعية في البحرين الخطوط
الحمراء .حتى ب��دأت صحف غربية تطالب حكوماتها
باتخاذ خطوات عقابية ض ّد مملكة آل خليفة.
إنه من المؤسف اليوم هذا الصمت المد ّوي في العالم
العربي واإلسالمي الذي باتت فيه مناصرة شعب البحرين
المظلوم شبهة وتهمة .وهو ليس في الواقع إال ضعفا ً
وتخاذال ً وتردّيا ً وتراجعا ً نفسيا ً وأخالقياً .فمتى كانت
مناصرة ومساندة المظلوم موضع شبهة وتهمة إال ّإذا
غلّفت بألف ألف رداء وستار .هل في العالم حكومة ُتسقط
الجنسية عن مواطن أصيل .يمكن أن تقاضيه وتحاكمه
إذا تجاوز القانون ،ولكن يبقى ابن بلده لكن في البحرين
الحكومة هناك ال تريد مواطنين يمكن أن يكون لهم صوت.
فإما الخضوع وحينها تحصل على جنسية وإما النفي
والطرد واإلبعاد إذا قمت بعمل ينافي المشيئة وال��ذات
الملكية! فأيّ نظام هذا النظام ثم يحدّثونك عن الملك األب،
والملك العادل ،والملك الحاضن ،وصفات تق ّرب من صفات
األنبياء .أكذب أكثر من ذلك؟ يعتقلون ويش ّردون ويقتلون

ثم يسبغون على أنفسهم ألقاب األنبياء واألولياء!...
أما الموقف األخالقي اإلنساني القومي فهو أن نبقى
نناصر الشعب البحريني ولو قيل أكثر مما يُقال اليوم.
ألننا إنْ لم نفعل ذلك اليوم ،فسيُقال لنا ممنوع عليكم
أن تناصروا الشعب الفلسطيني أو الشعب العراقي
أو أيّ شعب مظلوم آخ��ر .وبالتالي سنكون باالسم
مسلمين ،أم��ا ف��ي ال��واق��ع فنحن نحمل دي��ان��ة أخ��رى.
ديانة ليس فيها مساعدة الفقراء وال مناصرة الضعفاء
وال إغاثة الملهوفين وال إقالة المكروبين .فهل نحن من
أه��ل اإلس�ل�ام أم م��ن أه��ل عقيدة أخ��رى وثقافة أخ��رى!
إذا ً لن نقبل بهذا المنطق الذي يف ّرق بين أبناء اإلسالم وبين
أبناء اإلنسانية ،إنّ الواجب والمسؤولية تتجهان إلينا
جميعا ً لفهم ما يجري من عسف وظلم بحق البحرينيين
واتخاذ الموقف المناسب الذي يمليه علينا ديننا وأخ ّوتنا
وجيرتنا .وحتى ال ُيقال إنّ الكوبي أو الفنزويلي أو
البرازيلي أكثر إسالما ً من المسلمين أنفسهم .كما يُقال حاليا ً
بخصوص القضية الفلسطينية إذ إنّ هوالء أكثر تفاعالً
وتضامنا ً مع الشعب الفلسطيني من العرب المسلمين
الذين تقاعسوا عن نصرته ،بما يجب أن يكون من االلتزام
واإلقدام والتضحية .وعليه سنكون ،حيث يجب أن نكون
مع ك ّل شعب مظلوم ،ومنه الشعب البحريني ،وسنبقى
نناصر الشعب الفلسطيني الذي يُراد أن ننأى بأنفسنا عنه
شعب مظلوم يُطالب بالعدالة والحرية.
وسنبقى مع ك ّل
ٍ
إن األعداء يريدون إيصالنا إلى مرحلة ال يبقى فيها مسلم
ينصر مسلماً ،وال تبقى قضايا المسلمين قضايا مترابطة،
وعندها تسقط األمة في وحول المذهبيات والطائفيات
والقوميات والحساسيات والكراهية المتبادلة .ال نقبل
بذلك ويجب أن نبرهن أنّ مصير شعوب المنطقة واحد
وأنّ تحالف الخير سيكسر تحالف الشيطان ،ولو كان قرنه
قوياً ،ف َمنْ يتوكل على الله ،فهو حسبه!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

المؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش المعنية حصرا ً في
إعداد الخطط وتحصين الحدود وحماية المواطنين».

اإلدانة الحقيقية للدول
التي ّ
خططت وم ّولت

ولفت رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون
إلى أن «اإلدان��ة الحقيقية ليست للمضلَّلين الذين يفجرون
أنفسهم وغيرهم «لنيل الجنة» ،إنما للدول التي ّ
خططت وم ّولت
وهجرت ودفعت بالمنطقة إلى أتون النار».
ّ
وسارعت ال��دول الغربية إلى استنكار الهجوم اإلرهابي
وأكدت السفارة األميركية في بيروت في تغريدة عبر حسابها
على تويتر دعهما والتزامها المستمر للجيش اللبناني
والمؤسسات األمنية ضد اإلرهاب  .وطالبت المنسق الخاص
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بدعم دولي مستدام
لتحسين إمكانياتهما في مواجهة التحديات االمنية ،بما في
ذلك التهديد اإلرهابي في لبنان وعلى طول الحدود .وكررت
وق��وف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان .وأك��دت السفارة
البريطانية االلتزام بدعم «الجيش اللبناني والقوات المسلحة
لحماية أمن واستقرار لبنان وخاصة أفواج الحدود البرية على
طول الحدود اللبنانية».

اإلرهاب محور جولة أنصاري

ال��ى ذل��ك ،ق��ام مساعد وزي��ر الخارجية ف��ي الجمهورية
االسالمية االيرانية جابر االن��ص��اري بجولة على ع��دد من
المسؤولين اللبنانيين .والتقى االن��ص��اري يرافقه السفير
االيراني في لبنان محمد فتحعلي رئيس مجلس النواب نبيه
بري في عين التينة ورئيس الحكومة تمام سالم في السراي،
حيث جرى عرض لألوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
وبحث مع وزير الخارجية جبران باسيل في موضوع اإلرهاب
في المنطقة وسورية.
حكومياً ،يعرض وزير المال علي حسن خليل تقريره المالي
عن الواقع االقتصادي والمالي اللبناني وتطوراته ،باألرقام
المفصلة في جلسة مجلس ال��وزراء .ويتحدّث عن «النفقات
ّ
التي ال تزال ُتعتمد على القاعدة اإلثنتي عشرية وموازنة العام
 ،2005باستثناء بعض القوانين التي أق ّرت لفتح اعتمادات
للوزارات واإلدارات العامة وغيرها.

�إعالنات ر�سمية
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

وزارة المالية
مديرية المالية العامة  -محافظة الجنوب
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ مقترحات أولية

تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي /دائرة معالجة المعلومات)
المكلّفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه مجهولو مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ  2016/6/28إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي/
صيدا  /السراي الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي /دائرة معالجة المعلومات /الطابق األول لتبلّغ المقترحات
األوليّة .وفي حال عدم الحضور يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ  ،2016/7/28عمالً بأحكام المادة
 28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته ( قانون اإلجراءات الضريبيّة).
رقم المكلف

اسم المكلف
محمد حسين فواز

247149

انوار حسين ابراهيم

2918008

بيع أدوات منزلية وبياضات

تبدأ مهلة إبداء المالحظات على المقترحات األوليّة المحدّدة بثالثين يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ،
أي في  ،2016/7/29وتنتهي في  2016/8/27ضمناً.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق األول.
الهاتف754086/07 – 720014/07 - 720012/07 :

رئيس المصلحة المالية اإلقلمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1143

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة الجنوب
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب -دائرة معالجة المعلومات
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في
لبنان الجنوبي /صيدا  /السراي الحكومي  -الطابق األول
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة ال ُمشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
ريما علي نور الدين حجازي

330014

ع��ب��د ال���ك���ري���م م��ق��ب��ل وش��ري��ك��ي��ه ت.ب 2756996 BCL
Contracting Ltd

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

LB139392124RR

2015/08/28

2016/04/26

RR145387137LB

2015/08/27

2016/05/03

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية اإلقلمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1143

وزارة المالية
مديرية المالية العامة  -محافظة الجنوب
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب  -دائرة معالجة المعلومات
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا  /السراي الحكومي -الطابق األول

2016/02/08

2016/05/03

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية اإلقلمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1143

النشاط
البيع بالتجرئة للتجهيزات المنزلية

رقم المكلف

اسم المكلف
محمد قاسم خليفه

رقم المكلف
156186

رقم البريد المضمون
RR145389040LB

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة الجنوب
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب  -دائرة معالجة المعلومات
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي  /صيدا  /السراي الحكومي -الطابق األول
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
احمد عبد الكريم سيد محمد جواد

رقم المكلف
510489

رقم البريد المضمون
RR009207249LB

تاريخ الزيارة الثانية
2012/09/11

تاريخ اللصق
2016/04/27

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية اإلقلمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1143

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع فيه العشرون من شهر تموز  ،2016تجري إدارة المناقصات  -في مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو – الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة والمياه  -المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية  -مناقصة تلزيم مشروع إنشاء خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في محافظتي
البقاع وبعلبك الهرمل :عيحا /ضهر األحمر /عزة -حي المرمل /المحيدثة /حوش القنعبة  /حاصبيا  /صغبين/
السلطان يعقوب  /عميق  /خربة قنافار /عزة  -مزرعة سالم  /عيتا الفخار  /التويتي  /حوش موسى عنجر/
حوش السيد علي  /القصر /سمحات  /رأس بعلبك  /حدث بعلبك  /الفاكهة  /مصنع الزهرة  /شمسطار  /رماسا /
وادي المطران  /قصرنبا  /طاريا  /تمنين  /العقبة وإلخ...
التأمين المؤقت :ثمانون مليون ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
المسجلون وفقا ً ألحكام المرسوم رقم  3688تاريخ  ،1966/1/25والمص ّنفون
العارضون المقبولون :المتعهّدون
ّ
في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات األشغال الكهربائية الجدول رقم  1/4وشروط إضافية.
تقدّم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط الخاص ،الذي يمكن ّ
االطالع والحصول عليه من مصلحة الديوان في
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
يجب أن تصل العروض إلى إدارة المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات

د.جان العليّة
التكليف
1232

