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حمليات � /إعالنات

كرامي :الحكومة م�س�ؤولة
عن تعري�ض لبنان للأخطار

�إفطار لـ «حركة الأمة» بمنا�سبة «يوم القد�س»

جبري :لقا�ؤنا الإ�سالمي ـ الم�سيحي ر�سالة �إلى كل المتربّ�صين ب�أمننا
لمناسبة «يوم القدس العالمي» ّ
نظمت «حركة األمة»
ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في لبنان حفل
إفطارهما الرمضاني في مركز حركة األمة الرئيسي في
بيروت ،تحت شعار« :ي��وم القدس العالمي ..تجديد
العهد لتحرير فلسطين والمقدسات» ،بحضور سفيرة
الهند أنيتا نايار ،ورئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية
كازاخستان دولت إيمبردييف ،وممثلين عن سفراء عدد
من ال��دول العربية واإلسالمية ،وممثلين عن األحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية واإلسالمية الفلسطينية
واللبنانية.
وب��ع��د كلمة ترحيبية للشيخ إب��راه��ي��م البريدي،
ألقى األب جراسيموس عطايا كلمة قال فيها :الشعب
الفلسطيني يقاوم االحتالل ويدافع عن المقدسات؛ هذا
الشعب بمسلميه ومسيحييه ..لقد رفض االستسالم،

وقاوم ،ومع األسف الشديد ،هناك الكثيرون في عالمنا
يغلقون أعينهم ويص ّمون آذانهم تجاه ما يحدث بحقهم،
وعلينا أن نعمل م��ع�ا ً ون��رف��ض الطائفية والتطرف
والكراهية ،من أجل تحقيق العدالة وإزالة االحتالل ،ولن
يُزال إال بوحدتنا».
بدوره قال رئيس هيئة العمل التوحيدي الشيخ سامي
أبو ذياب« :في هذه المناسبة التي تحمل في طياتها كل
المعاني النبيلة والقيم ،علينا أن نكون يدا ً واحدة في
غمار هذه الحرب الكونية التي تجتاح عالمنا العربي
واإلسالمي .إن استعادة القدس الشريف وفلسطين دَين
في أعناقنا ،وتحريرها يحتاج إلى تحالف استراتيجي
عربي ودول��ي؛ من الهند إلى إي��ران إلى سورية ،ومن
الصين وكوريا إلى روسيا ،وسائر البلدان التي تقف سدا ً
منيعا ً في وجه االستكبار العالمي والصهيوني».

وأش��ار رئيس الهيئة اإلداري���ة في «تج ّمع العلماء
المسلمين» الشيخ ح��س��ان عبد ال��ل��ه إل��ى «أن يوم
القدس العالمي يأتي في وقت هام من تاريخ القضية
الفلسطينية ،فاألمة تم ّر بمأزق كبير ،حيث يجهد العالم
المستكبر لتوجيه ضربة قاضية للقضية ،من خالل
الفتنة التي يعمل على تسعيرها داخل األمة ،والقضاء
على إمكانات الشعوب العربية واإلسالمية ،وهنا يحق
لنا أن نسأل حكام العالم العربي :هذه الطائرات التي
تستعملونها اليوم لقتل األبرياء في اليمن ،والجيوش
التي تنشرونها لقمع حركات التحرر في أوطانكم ،أين
هي من فلسطين؟ ولمصلحة من خضتم الحرب على
سورية ،الدولة الوحيدة الممانعة لالستسالم للعدو
الصهوني ،والداعمة للمقاومة؟ ومن المستفيد من هذه
الحروب سوى العدو الصهيوني».

م��ن جهته أك��د أم��ي��ن ع��ام «ح��رك��ة األم���ة» الشيخ
الدكتورعبد الناصر جبري أنه «عندما نتكلم عن يوم
القدس العالمي نستذكر الصرخة التي أطلقها اإلمام
الخميني ضد قوى االستعمار واالستكبار .إن قضية
ال��ق��دس يجب أن ت��ع��ود إل��ى صلب اه��ت��م��ام��ات األم��ة
بشعوبها وقادتها ،انطالقا ً مما تمثله من معانٍ دينية
وإيمانية ،ووصوال ً إلى دورها السياسي والواقعي على
مستوى مصير األمة ومستقبلها».
وق��ال« :إن لقاءنا اإلسالمي  -المسيحي اليوم على
مائدة الرحمن بعد أن طاولت يد اإلج��رام بلدة القاع
اآلم��ن��ة ،في محاولة للنيل من لبنان ،رسالة إل��ى كل
المتربّصين بأمن وطننا؛ ب��أن تضامن اللبنانيين
وتالحمهم مع الجيش والمقاومة سير ّد كيدهم الحاقد،
وسيحمي الوطن من كل الشرور».

�أردوغان للطبيع مع �إيران ( ...تتمة �ص)1
بقي الميدان السوري في ذروة السخونة ،على محاور حلب وأريافها،
يحسن الجيش السوري وحلفاؤه
وريف الالذقية وريف دمشق ،حيث
ّ
المواقع التي تقدموا إليها ويقومون بتحصينها ،وتنفي مصادر عسكرية
ما ت��ردده وسائل إعالم سعودية عن تقدم للجماعات المسلحة في جبل
التركمان أو في بعض مناطق غوطة دمشق وأريافها.
ف��ي لبنان فصل دم���وي ل��داع��ش ت��ت��ردد تداعياته م��ن تفجيرات القاع
الصباحية والمسائية أول من أمس ،ويطغى الحدث على كل ما عداه مع
تقديرات توجه داع��ش للمزيد من الضغط على القاع رهانا ً على تهجير
أهلها واستثمار ه��ذا ال��ف��راغ لمهاجمتها كمنفذ وحيد لمئات المسلحين
المحاصرين في جرود القاع ،بال طعام وماء ،وبال خطوط إمداد.
اإلجماع على ض��رورة تنظيف ج��رود القاع وضمان أمنها ،فتح ملف
ال��ب��ق��اع األم��ن��ي ال���ذي يجمع ال��م��راق��ب��ون على ال��ح��اج��ة ال��م��اس��ة لحسمه،
لحماية العمق اللبناني من جهة ،وحماية الوجود المسيحي المستهدف،
ومثل هذا الحسم يستدعي تنسيقا ً بين الجيش وحزب الله ،واستطرادا ً
مع الجيش السوري ،بينما قالت مصادر أمنية في البقاع إن حزب الله
الذي رفع درجات استنفار مقاتليه إلى أعلى المستويات واتخذ إجراءات
أمنية احترازية مكثفة ،يناقش على أعلى المستويات ،ومع قيادة الجيش
والحكومة والحلفاء ماهية الخطوات الالزمة.

أوامر لخاليا نائمة بالتحرك

عادت المخاوف القائمة حول الوضع األمني المهدّد في لبنان لتتزايد في هذه
الفترة بعد بدء العمليات التنفيذية اعتبارا ً من بلدة القاع البقاعية .ورغم كل
التدابير االمنية المشددة التي تتخذها األجهزة األمنية الرسمية وغير الرسمية ،فإن
احتمال الخرق في مكان أو آخر يبقى قائما ً خاصة في ظل ورود معلومات مؤكدة أن
هناك قرارا ً بتنفيذ عمليات إرهابية كبرى في الداخل ،وأن هناك خاليا نائمة صدرت
اليها أوامر بالتحرك وكذلك محاوالت الستقدام إرهابيين في الداخل السوري في
ظل عمليات االنهيار الذي تعانيه المجموعات اإلرهابية وبحثها عن ميادين تثبت
فيها وجودها وتؤكد قدرتها على العمل .وتستفيد هذه المجموعات من االنقسام
السياسي القائم في لبنان والبيئة الحاضنة المشكلة في بعض المناطق اللبنانية.
مع ارتفاع منسوب الحذر في مختلف المناطق ال سيما في الضاحية الجنوبية
وبعلبك ،تظهر البيئة الحاضنة للمقاومة ق��درا ً من الطمأنينة بسبب اإلج��راءات
األمنية المشدّدة التي يتخذها حزب الله بالتعاون مع األجهزة األمنية الرسمية،
ويبدو أن هذه االجراءات حققت نجاحا ً بسبب تعاون االهالي مع االجهزة االمنية.

وفد من حزب الله معزيا ً باسم السيد نصر الله

وحجبت التطورات االمنية في القاع أول أم��س ،االنظار عن كل ما عداها من
مواضيع سياسية ومالية .ونظرا ً لالوضاع االمنية المستجدة ألغى حزب الله معظم
االحتفاالت الدينية التي كانت مقررة لمناسبة ليلة القدر في الضاحية الجنوبية
وبعلبك والجنوب .وزار وفد من حزب الله برئاسة وزير الصناعة حسين الحاج
حسن بلدة القاع معزيًا بشهدائها باسم االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ،حيث كانت له كلمة أكد فيها على وحدة المعركة مشددًا على أن دم أهل القاع
ودم الجيش والمقاومة واللبنانيين سينتصر بالنهاية على اإلرهاب .وأعرب راعي

نهاية �سلطنة ( ...تتمة �ص)1
مواقع الممانعة والمقاومة فيه ،بقوة تنظيم «القاعدة» وفروعه
المتعدّدة ،أو بقوة مال النفط وحساباته السائلة والمج ّمدة ،وإنْ
اقتضى األمر بحروب ردع لتأديب من يشق عصا الطاعة.
 ليست مجرد مصادفة زمنية عبثية ،أن يلتقي تعثر «عاصفةالحزم» السعودية في اليمن ،رغم تعثر العملية السياسية ،وتسليم
العالم باستحالة تحقيق السعودية لنصر عسكري حاسم هناك ،مع
الفشل األوروبي على أبواب القرم ،وتبدّد وهم السلطنة العثمانية،
مع تتالي العثرات ،من سقوط مشروع اإلخوان المسلمين في ك ّل
من مصر وتونس واليمن وأخيراً ،خصوصا ً في سورية ،وليست
مصادفة أبدا ً أن يتق ّرر مصير هذه األبعاد الثالثة على ضوء ارتباط
مصير الزعامة السعودية والسلطنة العثمانية ومساعي تحجيم
المكانة الروسية بالحرب ال��دائ��رة في سورية ،وال هي مصادفة
أن ترتبط في المقابل خطط الحرب والمفاوضات حول مستقبل
المقاومة ومن خاللها مستقبل أمن «إسرائيل» ومستقبل الحرب
والتفاوض حول إيران وملفها النووي وضمنا ً مكانتها اإلقليمية،
ومثلهما مستقبل الزعامة الروسية وحجم التسليم بشراكتها في
السياسات الدولية بهذه الحرب في سورية ،حتى ب��دا أنّ حرب
ال��ق��رم ول��دت ف��ي س��وري��ة بسبب موقف موسكو مما يجري في
سورية وعقابا ً لها على هذا الموقف وحسمت في سورية بثباتها
المضاعف على الموقف ،كما هي الحال في ملف إي��ران النووي
ال��ذي ج ّمدت مفاوضاته على ساعة توقيت التوقعات للحرب في
سورية ،وأفرج عنه على إيقاع تطوراتها.
 انهيار االتحاد األوروب��ي كمشروع سياسي استراتيجي منبوابة االنسحاب البريطاني ،هو انهيار المبراطورية القرم ،بهذه
الرمزية لمكانتها في الحرب وق��ول كلمة الفصل فيها ،وسقوط
سلطنة ال��وه��م ،بالخطوات الدراماتيكية التي يعرف األت���راك أنّ
إق���دام رئيسهم رج��ب أردوغ����ان عليها تسليم بسقوط مشروع
العثمانية الجديدة وتموضع على ضفاف الدولة التركية الصغيرة
ق��ي��اس��ا ً ب��وه��م السلطنة ،وإع����ادة رس���م ال��س��ي��اس��ات ع��ل��ى الحجم
الواقعي ،بتطبيع العالقات مع «إسرائيل» وروسيا والسعي إلى
مصالحة مع إيران ومصر ،وسورية الحقاً ،كما يقول اإلعالميون
والمحللون المق ّربون من أردوغان نفسه على الفضائيات المم ّولة
من السعودية ،بصورة الفتة للمعنى المقصود ،ومثلهما سقوط
«عاصفة الحزم» .عالمات نهاية الحرب االمبراطورية التي بدأت في
يوغوسالفيا ،قبل ربع قرن ،وكانت سورية آخر وأقسى ساحات
حروبها وال تزال.
 قليل من التدقيق والتأني في ال��ق��راءة ،سيوصل إلى التثبّتمن أنّ تطورات ومتغيّرات كثيرة تشبه ما بعد الحربين العالميتين
األولى والثانية وما بعد تفكك االتحاد السوفياتي وتوحيد ألمانيا
لقيادة مشروع االت��ح��اد األوروب���ي ،ال ت��زال باالنتظار ،وتستع ّد
للظهور ،وال تنبئ عن حدوثها ،ألننا في قلب الزلزال والطوفان،
ومثلهما يحدث فقط دون أن يبنئ بموعد الحدوث وشكله وحجمه
ومداه ،نحن في البداية فقط.
ناصر قنديل

أبرشية بعلبك ودير األحمر المارونية المطران حنا رحمة عن أمله بأن «نقف كلنا
سويًا خلف الجيش وجنود أبناء القاع وكل اللبنانيين وخلف كل مقاوم بمشاريع
القاع وفي جرود عرسال».
واستدعى التدهور األمني اجتماعات أمنية مكثفة في السراي وفي اليرزة وجلسة
استثنائية لمجلس الوزراء خصصت للبحث في المستجدات االمنية بعد تفجيرات
القاع.
وفيما تفقد وزير الداخلية نهاد المشنوق ثم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
سمير مقبل بلدة القاع ،تكثفت التحقيقات في الساعات الـ 24الماضية من قبل
مخابرات الجيش وسط انتشار لفوج المجوقل الذي قام بحملة تمشيط واسعة في
البلدة ومحيطها وسهلها ستستكمل بشكل واسع في مشاريع القاع.
وتوجه إلى القاع أمس ،قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز ولفت
ّ
إلى أن الخطر االمني وارد ،ففي الدول االوروبية موجود ،مؤكدا ان الشعب اللبناني
متضامن يدا ً واحدة بوجه اإلرهاب.
ولفت إلى ان الجيش هو الوحيد الذي يحمل السالح في البلدة والباقي عيون
له ،معتبرا ً ان القاع افتدت مناطق كثيرة بالتصدي الذي قامت به ،مشيرا ً إلى انه ال
يوجد خطر عسكري بل الخطر األمني» ،الفتا ً إلى ان قضية النازحين مسألة انسانية
تتم دراستها في مجلس الوزراء ويتم أخذ القرار فيها.

مصادر عسكرية تدحض كالم المشنوق

وفيما أعلن وزير الداخلية أنه «ثبت أن االنتحاريين أتوا من إمارتهم في سورية
وال عالقة لمخيمات النازحين فيهم» ،رجحت مصادر عسكرية لـ «البناء» فرضيتين
لكيفية دخول االنتحاريين بلدة القاع ،االول��ى :دخول اإلرهابيين من المخيمات
المتواجدة في مشاريع القاع ،فهناك الكثير من المعابر غير المضبوطة .والفرضية
الثانية :أن يكون االنتحاريون من القاطنين في البلدة ،السيما أن الجيش نجح في
تحديد مكان تواجدهم بالقرب من كنيسة مار الياس التي وقعت االنفجارات قربها
مساء اول امس .وتشير المصادر إلى أن الجيش عثر على أحزمة ناسفة وجهاز
السلكي للتواصل .ورأت المصادر «أن تع ّذر االنتحاريين األربعة الخروج من البلدة
بعد ضرب الجيش طوقا ً أمنيا ً عقب التفجيرات الصباحية دفع بهؤالء إلى تفجير
أنفسهم خوفا ً من انكشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم».
وترأس رئيس الحكومة تمام سالم اجتماعا ً أمنيا ً للبحث في تداعيات تفجيرات
بلدة القاع ،بحضور جميع القادة األمنية باستثناء رئيس جهاز أمن الدولة اللواء
جورج قرعة .وأش��ار المجتمعون في بيان إلى أن اعتداء القاع قد يكون مؤشرا ً
إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع اإلره��اب الظالمي الذي يعمل
حثيثا ً إللحاق األذى بلبنان وجره إلى أتون الفوضى والخراب» .ولفت البيان إلى
أنّ «المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة ،وعدم
استبعاد أن تكون هذه الجريمة اإلرهابية فاتحة لموجة من العمليات اإلرهابية ،في
ظ ّل معلومات تتولى الجهات األمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ».وشدد
البيان على أن «االعتداء اإلرهابي في القاع ال يجب أن يكون ذريعة ألي شكل من
أشكال األمن الذاتي المرفوض».
وعقد اجتماع أمني في مقر قيادة الجيش في اليرزة حضره المشنوق ومقبل وقائد
الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وأمين سر مجلس األمن المركزي
العميد الياس خوري ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد كميل ضاهر.
وخصص االجتماع للتشاور في مستجدات الوضع األمني في البالد ،خصوصا ً
بعد احداث بلدة القاع .وأكد ابراهيم أنه «كانت لدى االجهزة االمنية معلومات عن
تفجيرات متوقعة نتيجة تحقيقات واعترافات قامت بها» .وشدد قهوجي»على أن
بين انتحاريي القاع امرأة و 3سوريين» ،مشددا ً على «أننا أمام مرحلة جديدة في
عمل اإلرهابيين».

الحاج حسن ودرباس يشيدان بروكز

وخصصت جلسة مجلس الوزراء امس للوضع االمني .وكان الفتا ً شبه إجماع
ّ
وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل والكتائب على أهمية التنسيق مع
الحكومة السورية إليجاد حل ألزمة النازحين .فيما غاب الوزيران مقبل والمشنوق
لتزامن الجلسة مع اجتماع اليرزة .وبرزت في الجلسة أصوات وزارية ال سيما من
الوزيرين حسين الحاج حسن ورشيد درباس أشادت بأهمية مواقف قائد فوج
المغاوير السابق العميد شامل روكز ومناقبيته العسكرية.
واعتبر الوزير درباس لـ «البناء» ما قاله العميد روكز «أن الجيش هو الوحيد
الذي يحمل السالح في القاع والباقي عيون له» ،يبعث على االطمئنان امام دعوة
أحد النواب (النائب انطوان زهرا) مناصريه لحمل السالح» ،مشيرا ً إلى أن لجوء
اللبنانيين إلى األمن الذاتي يعني الوقوع في فخ االنتحاريين الداعشيين الذي
نصبوه إلحداث فتنة بين اللبنانيين» .وقال :حذار الوقوع في الفخ ،وحذار تحميل
النازحين السوريين المسؤولية ،مشددا ً على ان االمن الذاتي يشبه لعبة الدومينو
وهو مسألة عقيمة» .وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود لكشف المزيد من الخاليا
اإلرهابية والمحافظة على زمام المبادرة والتحصن الوطني» .وإذ أشار إلى أن «القاع
استهدفت إلحداث فتنة بين المسيحيين والمسلمين» أثنى على «المداخلة الطويلة
لوزير الخارجية جبران باسيل» .وفي ملف التنسيق مع الحكومة السورية ،قال
درباس «إذا كانت الحكومة السورية لديها مشروع السترداد النازحين وعودتهم
الطوعية فنحن سنقدم لها كل التسهيالت».
وعلمت «البناء» أن باسيل أكد ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية إليجاد
حل لملف النزوح السوري ،وشدد على «ضرورة اتخاذ تدابير جدية ألن المسألة قد
تؤدي النفجار كبير إذا تركت».

فنيش :ساحة تح ُّرك اإلرهابيين بدأت تضيق

وقال وزير الدولة لمجلس النواب محمد فنيش لـ «البناء» ال يمكن ان نكون

متجاهلين لما يمكن ان يفعله ه��ؤالء اإلرهابيون خصوصا ً أن سيطرتهم بدأت
تنحسر وتضيق من العراق إلى سورية وأيضا ً في لبنان ،فما تم توجيهه من
ضربات من المقاومة والجيش والقوى االمنية ربما يدفع هؤالء التكفيريين العمال
وحشية معروفة عنهم .ال نريد ان نعيش حالة هلع ،لكن ال يمكن ان نعيش وكأن ال
شيء يهددنا .لبنان مستهدف لكن ساحة تحرك اإلرهابيين بدأت تضيق .علينا أن
نكمل بالموقف السياسي الموحد ودعم القوى االمنية بإجراءات تأخذ بعين االعتبار
هذا التطور في منحى عمل هذه المجموعات.
ولفت إلى «أن اإلجراءات األمنية طبيعية في الضاحية الجنوبية في اطار القوى
االمنية والجيش والشرطة البلدية ،أما جمهور وعناصر حزب الله في بيئته فهم
حاضرون تحت سقف دور القوى األمنية والعسكرية .اليوم هناك تجمعات إلحياء
ليالي القدر وهذا يتطلب اخذ الحيطة والحذر ال نريد ان نعيش حالة هلع وفي الوقت
نقصر في االنتباه لما يمكن ان يحاك من قبل هذه العصابات،
نفسه يجب ان ال ِّ
مشددا ً على ان كل االعمال اإلرهابية يتحمل مسؤوليتها من أوصل الدعم والتغطية
لهذه الجماعات وال يزال يراهن على توظيف جرائمها من اجل الوصول إلى غاياته
السياسية أو تغيير في المعادالت السياسية سواء في المنطقة او في سورية او في
لبنان.
وأكد أنه ال يجوز وضع النازحين جميعا ً في خانة اإلرهابيين وهم ليسوا كذلك.
فهذا مفهوم خاطئ وين ّم عن عنصرية ،فهم ضحايا اإلرهابيين الذين بارتكابهم
جرائهم يدفعون اللبنانيين إلى التعامل مع النازحين كإرهابيين ،خدمة لهم لناحية
استقطابهم كبيئة حاضنة وكحشد.
وبمعزل عن العمليات اإلجرامية التي يقوم بها اإلرهابيون ،لفت فنيش ،إلى «أن
لبنان لم يعد بمقدوره تحمل هذا العدد من النازحين وليس من مصلحة السوريين
البقاء خارج بلدهم في إطار المشاريع الدولية التآمرية ،لذلك ال غنى من فتح
خطوط التواصل مع الدولة السورية من اجل تأمين عودة آمنة لمن يستطيع أن
يعود إلى المناطق التي عادت تحت سيطرة الدولة وغير مهدّدة بخطر أمني .وهذا
يتطلب احصاءات للدولة اللبنانية وخريطة انتشار من اي مناطق أتوا وبالتنسيق
مع الحكومة السورية وال مانع من التنسيق مع االمم المتحدة في هذا الشأن من اجل
تسهيل وتمكين من يمكن عودته إلى المناطق التي هجر منها اذا كان وضعها االمني
مستقراً .وتابع :آن األوان لمقاربة مختلفة .من الضروري البحث عن كيفية تأمين
المصلحة المشتركة للبنانيين والسوريين ،وفتح خط تواصل مع الدولة السورية
ال يعني أننا نطالب أحدا ً بتغيير سياسته.

قزي :ال حل من دون التنسيق مع الحكومة السورية

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» «ضرورة مواجهة اإلرهاب» ،مشيرا ً
إلى ان ما جرى في القاع ويمكن أن يجري في غير القاع ،ليس ج��زءا ً من األزمة
اللبنانية انما جزء من حروب المنطقة ،لكن من المهم ان ال نحول اإلرهاب إلى جزء
من خالفاتنا .وأشار قزي إلى انه «طرح في جلسة مجلس الوزراء تشديد التدابير
االمنية التي ال بد منها وتعزيزها واعطاء الثقة باالمان الهالي القاع وكل منطقة
تشعر بالقلق» .ودعا إلى ضبط الحدود من قبل القوات اللبنانية الشرعية والبحث
في إمكانية ان يشمل القرار  1701الحدود اللبنانية الشمالية لمعرفة مدى حرص
المجتمع الدولي على لبنان ألن لدي شك بهذا الحرص» .وأكد قزي ضرورة تقليص
عدد النازحين من خالل وضع برنامج لعودة قسم منهم» ،مشيرا ً إلى «أن هذا االمر
ال يمكن أن يتم من دون الحديث مع السلطات السورية ،ومن يظن أن بإمكانه ان
يعيد سوريا ً واحدا ً إلى بالده من دون التنسيق مع الحكومة السورية يكن واهما ً
وال يجوز االختباء وراء أصابعنا فالعالقات الدبلوماسية ال تزال قائمة والعالقات
المخابراتية ال تزال قائمة ،لذلك تجب االستفادة من هذه القنوات العادة النازحين
إلى سورية» .وتمنى قزي على الرئيس نبيه بري دعوة هيئة الحوار استثنائيا ً إلى
جلسة استشارية التخاذ موقف من هذه التطورات الجديدة متمنيا ً على المملكة
السعودية اع��ادة النظر بسحب الهبة العسكرية ألن الجيش يحتاج إلى اعتدة
لمواجهة الحقبة الجديدة».
وكان تكتل التغيير واإلصالح أكد في بيان تاله الوزير سليم جريصاتي «ضرورة
التصدي لإلرهاب الذي بدأت ُترسم معالمه على الحدود» ،داعيا ً «الحكومة ألن
تتحمل مسؤولياتها تجاه النزوح السوري حفاظا ً على أمننا وسالمة النازحين».
وأضاف« :ال نستغل في السياسة لكن ال نهمل ما يتهدد وجودنا وسلمنا من حدودنا
مع سوريا فيما على تخومنا معها أعداد من اإلرهابيين التكفيريين ،في وقت ال نتكلم
مع الدولة السورية التي لها سفير معتمد في لبنان .فمع مَن نتكلم؟ هل نتكلم مع
أنفسنا أم مع الدول الداعمة لإلرهاب التكفيري؟ كفانا تسويفا ً وتأخيرا ً في اتخاذ
التدابير».

حكيم :سالم مسؤول

من ناحية أخرى ،استغرب وزير االقتصاد والتجارة المستقيل أالن حكيم «عدم
دعوة مدير عام أمن الدولة الجتماعَ ي اليرزة والسراي األمنيين» .ولفت إلى «أن
المضحك المبكي ان مدير عام امن الدولة جورج قرعة هو من بعلبك وينتمي إلى
الطائفة الكاثوليكية المستهدفة في القاع من قبل التنظيمات اإلرهابية وال يدعى
إلى اجتماع في وقت كانت عناصره توقف إرهابيين في بعلبك والبقاع الغربي،
وهذا يدل على عدم حسن نية .فهذه المؤسسة تقوم بواجباتها رغم كل التهميش
والتضييق على عناصرها بعدم دفع مستحقاتهم بحجة إمضاء من هنا وإمضاء من
هناك» .وقال ما يجري نفخ على الساخن ونفخ على البارد .صحيح أن العميد محمد
الطفيلي أحيل أمس إلى التقاعد ولم يمدّد له ،لكن الحكومة اليوم تع ّمدت تهميش
مديرعام الجهاز» .معتبرا ً «أن رئيس الحكومة يلعب دور االطفائي ،لكنه في الوقت
نفسه مسؤول عما آلت ليه االمور في هذا الجهاز ولو كان هناك رئيس للجمهورية لما
تج ّرأ أحد على ضرب هذه المؤسسة أسوة بكل المؤسسات األمنية والعسكرية ،رغم
أن الوضع الراهن يتطلب تضافر كل الجهود السياسية لمساعدة المؤسسات األمنية
والعسكرية في الحرب ضد اإلرهاب بدال ً من ضربها».

هجمات القاع ( ...تتمة �ص)1
وفي منطقة واحدة .فاالعتقاد بأنّ الكائنات اإلرهابية
ال ترى في بلدة القاع هدفا ً بل ممراً ،هو اعتقاد خاطئ
وتضليلي ،فقد ثبت بعد الدفعة الثانية من الهجمات
أنّ البلدة تشكل هدفا ً مباشرا ً لإلرهاب.
ما هو المخطط اإلرهابي من وراء التفجيرات؟
ولماذا بلدة القاع في عين عاصفة اإلرهاب؟
هل باتت الخاليا اإلرهابية المنتشرة في عدد من
المناطق مستعدّة وجاهزة لوصل الجغرافيا بينها؟
أ ّم أنّ هناك دفعا ً دوليا ً وإقليميا ً وعربيا ً الستخدام
ورقة النازحين السوريين باتجاه إقامة مخيمات
تصلح لتنفيذ أجندات الدول الداعمة لإلرهاب؟
هذه األسئلة وغيرها ،يفترض البحث الجدّي عن
أجوبة لها ،وهذه مسؤولية تقع على عاتق القوى
صح
األمنية والعسكرية وعلى عاتق اإلعالم .فإذا
ّ
سيناريو الربط والوصل الجغرافي ال��ذي يتيح
للكائنات اإلرهابية الوصول الى منفذ بحري ،وإذا
صح أيضا ً سيناريو تشريع النزوح السوري وفقا ً
ّ
لروشتة دول محور اإلره���اب ،ف��إنّ ما حصل في
القاع يشكل تهديدا ً أمنيا ً كبيرا ً وتحدّيا ً مصيريا ً لك ّل
لبنان.
الالفت أنّ طرح األسئلة المشار إليها كان خجوالً،
وإلى ح ّد كبير غائباً ،وبعض اإلعالم وجد ضالته
في إثارة موضوع حمل السالح من قبل أبناء القاع،
على الرغم من أنّ الهجمات اإلرهابية كانت منظمة

ومتقنة ،وقد نفذها إرهابيون ثمانية ،على مراحل
عدة ،ويفترض التدقيق جيدا ً بك ّل تفصيل يتعلق
بهذه الهجمات ،وليس إشاحة النظر عنها والتلهّي
بالقشور .فأن يحمل بضعة شبان سالحا ً للدفاع
عن بلدتهم في مواجهة اإلره���اب ،فهذا إنما يت ّم
لمؤازرة الجيش وتحت جناحه.
لب المسألة هو ما يستتبع التفجيرات اإلرهابية،
ّ
فخطر اإلرهاب ال يتوقف عند حدود بلدة القاع ،وال
عند حدود البقاع ،وال عند حدود لبنان وال حدود
المنطقة بر ّمتها .إنه خطر يتهدّد العالم بأسره حتى
وإنْ كانت هناك دول تساهم في تفاقم هذا الخطر.
معني بمواجهة
وألنّ لبنان في دائرة الخطر ،فهو
ّ
اإلرهاب ،عبر الوسائل الناجعة والوسائط المتاحة.
فإذا كانت مم ّرات العبور بين لبنان والشام تشكل
عامل ضغط على األمن في كال البلدين ،وإذا كان
النزوح السوري يشكل عبئا ً أمنيا ً على لبنان،
فلماذا ال تتح ّمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها،
يصب في مصلحة
وتتخذ القرار السياسي الذي
ّ
اللبنانيين ،فتتواصل مع الحكومة السورية من
أجل مناقشة التهديدات األمنية وقضية النازحين،
خصوصا ً أنّ الحكومة السورية أعلنت مرارا ً أنها
قادرة على توفير الحلول للنازحين.
الحكومة اللبنانية مطالبة بتح ّمل مسؤولياتها،
لدفع تهمة العنصرية عن اللبنانيين ،خصوصا ً

أنّ ملف النزوح خارج عن السيطرة والتح ّكم ،وهو
نتاج سياسة النأي ،ونتاج التماهي مع سياسة
تشجيع حاالت النزوح بغرض مضاعفة الضغوط
على الدولة السورية ،وساهم في ذلك مسؤولون
لبنانيون رسميون ومن قوى  14آذار.
واقع الحال أنّ هناك تج ّمعات كبيرة للنازحين
في مشاريع القاع وغيرها ،وهي ال تخضع لكنترول
السلطات األمنية اللبنانية ،وبعض هذه التج ّمعات
خاضعة للمجموعات اإلرهابية ،كما هي الحال
في أطراف عرسال ،وبعض النواب والمسؤولين
يتحدّثون عن وجود أعداد كبيرة من «الدواعش»
اللبنانيين في مناطق لبنانية متعدّدة ،واألجهزة
األمنية اللبنانية المتعدّدة تف ّكك يوميا ً شبكات
إرهابية ،وهذا يشي بأنّ لبنان في دائرة الخطر،
وأنّ المعالجة يجب أن تكون جادّة وسريعة.
رسائل الموت واإلره���اب س��واء كانت موقعة
باسم «داع���ش» أو «ال��ن��ص��رة» أو أيّ مجموعة
إرهابية أخ��رى ،ترمي إلى فتح ثغرة في الجدار
الدفاعي ال��ذي ش ّكله أبناء القاع مع أبناء سائر
سجل فشالً
البلدات البقاعية ،لكن هذا اإلرهاب وإنْ ّ
في اختراق الجدار الدفاعي ،لكنه ال شك حقق ما
يبتغيه ،والمطلوب تقويض ما حققه اإلرهاب من
وراء الهجمات اإلرهابية.

معن حم ّية

شجب الوزير السابق فيصل كرامي «االعتداء االرهابي الذي تعرض له لبنان
في القاع الحدودية» ،مشيرا ً الى أن «التفجيرات تستهدف استقرار ووجود
لبنان» ،مؤكدا ً «عدم وجود بيئة حاضنة لالرهاب في لبنان».
وق��ال كرامي خالل رعايته حفل إفطار غ��روب أول من أمس في الميناء -
طرابلس ،بدعوة من رئيس العناية الطبية في المستشفى اإلسالمي الخيري
وسيم درويش «قبل أي كالم ،وبعد شجب واستنكار االعتداء األرهابي الهمجي
الذي تعرض له لبنان ،وبعد توجيه تحية إكبار الى األجهزة األمنية اللبنانية
التي نجحت في إحباط مخطط إجرامي يستهدف استقرار لبنان ،ال بل يستهدف
وجود لبنان .فإنني ،كمواطن بالدرجة األولى ،أحمل هذه الحكومة مسؤولية
تعريض لبنان لهذه األخطار ،وأطرح عليها السؤال األهم :ماذا تنتظر لكي تسعى
إلى تجهيز وتسليح الجيش اللبناني وتمكينه من مواجهة الطغمة اإلرهابية
الرابضة على حدودنا؟ إن هذا التقصير الفادح من الحكومة غير مقبول ،تحت
أي اعتبار ،وهو بات يهدد وجود المؤسسة العسكرية ،وبالتالي وجود لبنان».
أض��اف« :كما أح ّمل الخطاب السياسي المشبوه الذي يبرر هذا اإلرهاب
ويُعطيه الذرائع مسؤولية تاريخية ،وأق��ول بكل وض��وح ،ليس هناك بيئة
حاضنة لإلرهاب في لبنان ،ولكن ،ومن المؤكد هناك طبقة سياسية تحمي
اإلرهاب ألسباب ودوافع شتى كلها غير مقبولة ،وقد آن األوان لكي نضع حدا ً
لعجز الحكومة والنحراف الطبقة السياسية ،وإال فعلى لبنان السالم».
وأشار كرامي إلى أنه «عندما تتع ّذر دعوة الهيئة العامة في المجلس النيابي
للتصويت على مشاريع القوانين المقترحة عندها من البديهي أن نعود الى
الشعب .فلنذهب الى استفتاء الناس حول موضوع واحد :النسبية ،والمطلوب
نعم أو ال .وأزي��د هنا بأنه ال ض��رورة ألن تكون نتيجة هذا االستفتاء ملزمة
للحكومة او البرلمان .يكفي أن نعرف ويعرفون اتجاه الرأي العام وموقف
الناس ،لكي نقطع نصف الطريق إلى إقرار هذا القانون».
وكانت كلمة ترحيبية لدرويش.

�أكدت وقوفها �إلى جانب ال�صين في النزاع حول الجزر

«رابطة ال�شغيلة» :تدخالت وا�شنطن
تهدف �إلى التوتير و�إثارة ال�صراعات
أعربت قيادة «رابطة الشغيلة» في لبنان عن وقوفها إلى جانب جمهورية
الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني في السعي إلى إيجاد حل سلمي
للنزاع على الجزر في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات والتشاور بين
الصين والدول المعنية.
وأدانت الرابطة «التدخالت االستفزازية التي تقوم بها الواليات المتحدة
لتوتير األجواء والسعي إلى استغالل النزاع إلثارة الصراعات في المنطقة
وفرض النفوذ األميركي االستعماري فيها والعمل على محاولة تطويق الصين
وعزلها في هذه المنطقة الحيوية من آسيا» .
وحذرت «من الوقوع في شرك الواليات المتحدة األميركية التي ليس لها
حدود وال أرض وال مياه إقليمية في منطقة بحر الصين الجنوبي ،وهي تحاول
إقامة التحالفات والتكتالت العسكرية في وجه الصين الرافضة للتدخل
األميركي في المنطقة ،ودعت الصين دول المنطقة لعدم السماح لواشنطن
باستغالل النزاع لتحقيق أطماعها االستعمارية بالسيطرة على المنطقة،
الحاوية ثروات هامة من النفط والغاز وتعتبر من الممرات المهمة للتجارة
العالمية».
ورأت الرابطة أن «في هذا السياق جاء إقدام الفيليبين مؤخرا ًوبتحريض من
أميركا ،المرتبطة معها باتفاقيات عسكرية واقتصادية ،على رفع القضية إلى
محكمة العدل الدولية من جانب واحد للتحكيم فيها على نحو مخالف التفاقية
دول آسيان ولالتفاقية الثنائية بين الصين والفلبين لحل النزاع سلمياً».
وتوقفت عند الزيارة األخيرة للرئيس األميركي ب��اراك أوباما لفيتنام،
وتساءلت «متى كانت أميركا يهمها مصلحة فيتنام التي عانت الويالت من
احتالل القوات األميركية التي ارتكبت أفظع المجازر وجرائم الحرب واإلبادة
بحق الشعب الفيتنامي» .وأكدت أن «هذه الزيارة ،وما واكبها من رفع للحصار
األميركي على فيتنام بعد خمسين عاما ً من فرضه إثر الهزيمة األميركية المذ ّلة
أمام مقاومة الشعب الفيتنامي ،إنما هي محاولة خبيثة لتحريض فيتنام على
الصين ،في سياق الحرب الناعمة التي تعتمدها واشنطن هذه األيام ضد
الدول الرافضة لهيمنتها االستعمارية في العالم».
وختمت الرابطة بيانها بتأكيد «دعم موقف الصين اإليجابي الداعي إلى حل
النزاع بالوسائل السلمية ،بعيدا ً عن التدخالت األميركية المريبة والمشبوهة،
والمخالفة لكل القوانين الدولية ،وبما يحقق األمن واالستقرار في المنطقة
ويعزز التعاون والتنمية لمصلحة دول المنطقة».

�إعالنات ر�سمية
بلدية المنصورية
المكلس -الديشونية
إعالن
تعلن بلدية المنصورية – المكلّس -
الديشونية ،أ ّنها وضعت قيد التحصيل
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن
وغير السكن وصيانة المجاري واإلع�لان
لعام .2016
فعلى المكلّفين وجوب تسديد الرسوم
المتوجبة عليهم ،ب��م��ا فيها ال��س��ن��وات
السابقة خالل مدّة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا اإلع�لان في الجريدة الرسمية ،وكل
تأخير عن الدفع ضمن هذه المهلة يخضع
لغرامة تأخير قدرها  %2شهرياً.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار شخصي
عن جميع الرسوم المتوجبة وقاطعا ً لمرور
الزمن.
تاريخ 2016/7/23

رئيس بلدية المنصورية – المكلّس -
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف
1223
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة تجارية
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع ت��اري��خ
 ،2004/5/15تق ّرر بتاريخ 2016/6/7
شطب قيود الشركة المعروفة باسم« :شركة
حمود للتجارة العامة  HATCOش.م.م»
المسجلة تحت رقم  2001/3552البقاع.
لك ّل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

دعوة لحضور جلسة الجمعية العمومية العادية لشركة
الجود للصناعات البالستيكية ش.م.ل
يتشرف مفوض المراقبة األستاذ جاك مقصود بدعوة السادة مساهمي
الشركة إلى حضور جلسة الجمعية العمومية العادية للمساهمين ،التي
ستعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس في  2016-7-14في
مكتب المحامي ميشال عازار ،الكائن في جديدة المتن – سنتر جديدة – 19
الطابق الخامس ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
االطالع على حسابات الشركة وميزانيتها ،وحساب األرب��اح والخسائر
لعامي  2014و 2015والمصادقة عليهما.
إبراء ذ ّمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال العامين  2014و.2015
تعيين مفوض مراقبة ألعمال سنة .2016
اتخاذ مجلس إدارة جديد تبعا ً الستقالة مجلس اإلدارة الحالي بعد استقالة
ثالثة من أعضائه.
المتوجبة
دراسة الوضع المالي للشركة ،ومحاولة إيجاد الحلول للديون
ّ
لعدد من الموردين.
موضوعات متفرقة طارئة.
مفوض المراقبة

