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حمليات � /إعالنات

مطر في �إفطار «الحكمة» :نحن �أهل انفتاح ومودة

م� ّؤ�س�سات «�أمل التربوية»
تختتم برنامج �إفطارات الأيتام

يونس يسلم درعا ً تقديرية لدنش
اختتمت مؤسسات أم��ل التربوية ـ ثانوية الشهيد
مصطفى شمران برنامج إفطارات األيتام ،وذلك في إفطار
في مطعم برج الملوك تول.
حضر اإلفطار المهندس محمد دنش وعائلته ،رئيس
بلدية الصرفند المهندس علي حيدر خليفة ،مدير السوق
العالمي لبنك سوسيته جنرال علي غزلة ،مدير بنك
سوسيته جنرال في صيدا فادي السبع ،المهندس فوزي
خليفة ،السيد مصطفى الزين ،مدير ثانوية شمران األستاذ
ابراهيم يونس ،إضافة إلى  130يتيماً.

وتخللت حفل اإلفطار فقرات فنية وإنشادية قدّمتها فرقة
الكورال في الثانوية ،ثم ألقى مدير الثانوية ابراهيم يونس
توجه فيها بالشكر للمهندس محمد دنش وعقيلته
كلمة
ّ
لدعمهم الدائم لأليتام .وقال« :إنّ هذا اإلفطار الذي أصبح
عرفا ً سنوياً ،يأتي ليع ّزز دور األيتام ودعمهم».
واستعرض يونس أه ّم اإلنجازات والنتائج التي حققتها
الثانوية ،ال سيما على مستوى نتائج االمتحانات الرسمية.
ثم قدّم درعا ً تقديرية للمهندس دنش باسم ثانوية الشهيد
مصطفى شمران.

هل هي ا�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)1
مزدوجة تقول للعالم ولهذه الدول إنّ االستهداف
ال يرعب التنظيم وال يصيبه بالذعر ،وال يربكه،
فهو ق��ادر في ه��ذا المناخ أن ين ّفذ عمليات نوعية
وم��وج��ع��ة ،وت��ق��ول ل��ه��ذه ال����دول إنّ تخليها عن
دع��م التنظيم لن يضعفه ويصيبه بالوهن ،لكنه
سيصيبها باألذى واأللم ،بينما ترسم هذه العمليات
نفسها إذا أضيفت إليها عمليات القاع شمال شرق
لبنان ،مسرح الحركة العسكرية التي يريد التنظيم
التحرك فيها وعبرها ،كلما اشت ّد الضغط عليه في
نطاقه الجغرافي ال��راه��ن ،نحو تركيا تزامنا ً مع
نشر استطالعات رأي تقول إنّ  %5من األتراك
متعاطفون مع التنظيم ،وعبر تركيا إلى أوروبا،
وإلى األردن حيث الساحة اإلخوانية متداخلة مع
تنظيم القاعدة منذ حرب العراق ،وال تزال ،وتتيح
تشكيل أرضية يعتمد عليها هناك ،وعبر األردن
وال��ع��راق إل��ى السعودية حيث البيئة التي يراهن
التنظيم أنها متصالحة مع فكره وأن��ه ق��ادر على
اجتذاب شرائح واسعة من شبابها ،وعبر القاع
إلى شمال لبنان ومنه نحو أوروبا.
 ف��ه��م ح��رك��ة التنظيم ق��د ي��ح��ت��اج إل���ى بعضتشبيهات الفيزياء والكيمياء ،حيث الطبيعة ومثلها
في السياسة والعسكر ،تتبلور مناطق السيطرة
المقفلة لقوة عسكرية ،بالطريقة التي يتسلل فيها
الغاز ويتح ّول سائالً ثم تح ّوله الكثافة ويزيده
التراص صالبة ليصير جماداً؛ بينما داعش دخل
ّ
ف��ج��أة كجسم ص��ل��ب إل���ى ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي سيطر
عليها ،ولم يحدث ذلك ألنه قام بإحداث تكسير
في األجسام الصلبة التي تموضع على حسابها،
وهي الجيشان السوري والعراقي ،بل ألنّ هناك
َم��ن ق��ام بضغط قوتيهما إل��ى الخلف مفسحا ً له
المجال للتقدّم بيسر وسالسة والتموضع في
جغرافيا م��ا بين النهرين ،ليجعل م��ن المناطق
ال��س��وري��ة وال��ع��راق��ي��ة ال��واق��ع��ة بين ن��ه��ري دجلة
والفرات إمارة له ،وكحركة النوابض أو الراسور
فيزيائياً ،فقد انسحبت ال��ض��واغ��ط التي م ّهدت
للتنظيم التموضع أو تكاد ،ليجد نفسه بين فكي
كماشة يضيقان تدريجا ً وتضاف لقوة ضغطهما
قوى إضافية .والفكان هنا هما الجيشان السوري
والعراقي ،والقوى األخرى هي حاصل التفاهمات
ال��روس��ي��ة األميركية وال��روس��ي��ة التركية وربما
السعودية أي��ض��اً ،فهل يق ّرر داع��ش أنها معركة
وج���وده وسيخوضها على طريقة «ي��ا ق��ات��ل يا
مقتول»؟
 -عمليات داعش األخيرة تقول إنه وفقا ً لقواعد

الكيمياء والفيزياء ق�� ّرر التصرف بمبدأ التح ّول
التدريجي ألج��زاء من جسمه الصلب ،من جماد
إلى سائل ينساب نحو الحدود .والتح ّول من سائل
إلى غاز يتمدّد ويتشتّت ،ويتبدّد الحقاً ،وتكرار
ه���ذه ال��م��وج��ات ،ح��ت��ى يتسنّى للبنية الرئيسية
التي تتموضع في إمارة بين النهرين ،على إيقاع
موجات الحرب اآلتية ،أن تستكمل االنتشار على
مساحة ممتدّة من أوروبا إلى عمق آسيا والساحل
األف��ري��ق��ي ،وتحويل لبنان واألردن وتركيا إلى
مجا ٍر نهرية النسياب بنيته قبل التبخر والتح ّول
إلى جسم غازي يصعب ضبطه وتتعقد مالحقته.
فهو ال يبغي بناء إمارات بديلة ،بل امتالك تموضع
لخاليا فاعلة تختبئ ف��ي بيئة وم�لاذ يحميانها،
وتملك عبرها قدرة التح ّرك والتنقل ،والواضح أنه
ينظر لتركيا واألردن وشمال لبنان والسعودية
وص����والً ع��ب��ر األردن إل���ى س��ي��ن��اء ول��ي��ب��ي��ا ،بهذه
العيون.
 ي��درك التنظيم مك ّوناته وعالقتها المتح ّركةبالبيئات التي تعامل معها ،فهو ال يستطيع الرهان
على ح���االت انضمام ف��ردي��ة لمواطنين غربيين
ينض ّمون لصفوفه بفعل ت��ح�� ّوالت سيكولوجية
وثقافية وفلسفية ،إال بقدر ما يوظفهم في عملياته
ال��دع��ائ��ي��ة ،وال يستطيع ال��ره��ان ع��ل��ى اإلمساك
بسكان بلدان العالم اإلسالمي الذين تفاعلوا مع
ال��ح��ض��ارات ،وال��ذي��ن ع��اش��وا ال��ت��ع��دّد ،ب��ل يراهن
على بعض الشرائح المنغلقة والمتطرفة بينهم
لتضخّ له القادة الدينيين ،بينما لن يجد أرضية
تمتص شحناته العدائية والدموية بمثل
اجتماعية
ّ
حال مسلمي بلدان الغرب ،الذين يتكفل التمييز
ال��ع��ن��ص��ري ال���ذي يعيشون ف��ي ظ�لال��ه بجعلهم،
أم����ام ال��ع��ج��ز ع��ن ال��ت��غ��ي��ي��ر ب��ت��وازن��ات اجتماعية
وس��ي��اس��ي��ة وأم��ن��ي��ة م��ع��ل��وم��ة ،ال يتطلّعون لغير
االنتقام والتش ّفي ،وه��ذا م��ا ي��وف��ره لهم داعش،
ويتكفل عمل داعش باستثارة المزيد من التمييز
ض ّد مسلمي الغرب ،ويتكفل المزيد من التمييز
بضخ المزيد من الشباب الغاضب إل��ى صفوف
داعش ،فالغرب وخصوصا ً اوروبا وجهة النزوح
المنظم .ومسارب النزوح من بوابات تركيا ولبنان
وليبيا ،والسعودية هي الخزان الذي يضخّ القادة
والكوادر العقائديين.
 فانية وتتبدّد ،عنوان فيلم لنجدت أنزور عنداعش .وللتبدّد لغويا ً معنيان ،الزوال ،أو التشتّت
وهو هنا فعل انتشار.
ناصر قنديل

�أبعد من الإدانة ( ...تتمة �ص)1
إل��ى دائ��رة التوافق والتعاون والتكامل لمواجهة هذه
الموجة التي لن ينجو أحد من آثارها الدموية التدميرية.
في إط��ار المراجعة المطلوبة ه��ذه ،ال ب ّد من الخروج
من حالة اإلنكار والكيدية والتشبّث بالمواقف المسبقة
والمعيقة ،وفتح باب الحوار العقالني الهادئ بين تيارات
األ ّمة الفاعلة كافة ،كما بين الحكومات المعنية في اإلقليم
الحضاري العربي – اإلسالمي.
في إطار هذه المراجعة المطلوبة ،ال ب ّد من دور خاص
لمصر ،وه��ي ذات الموقع التاريخي واالستراتيجي
والقيادي في الدائرتين العربية واإلسالمية ،بل هي القادرة
على التواصل مع معظم العواصم المعنية بمواجهة هذه
الموجة اإلرهابية ،فتأخذ مبادرة لعقد ق ّمة عربية جامعة
تكون سورية في القلب منها ،وهي الدولة المؤسسة في
الجامعة العربية ،والكيان األكثر تض ّررا ً واستهدافا ً من
هذه الحرب اإلرهابية الكونية .ق ّمة تكون مهمتها إغالق كل
الثغرات السياسية واألمنية واإلعالمية التي يتسلّل منها
هؤالء اإلرهابيون ليعيثوا في األوطان والمجتمعات دما ً
ودمارا ً وفسادا ً في األرض.
المبادرة الثانية المطلوبة من مصر ،هي الدعوة إلى
ق ّمة التعاون اإلسالمي ،فتكون ق ّمة جامعة ال إقصاء فيها
وال إبعاد أليّ دولة من دول هذه المنظومة ،يت ّم التهيئة
لها بتطبيع العالقات المصرية – التركية ،والمصرية –
اإليرانية ،ويش ّكل المثلث المصري – التركي – اإليراني
فيها قاعدة ارتكاز لتضامن عربي إسالمي يبدأ بمكافحة
اإلرهاب ،ويتواصل ببناء إقليم عربي – إسالمي مستق ّل
قادر على تحقيق تكامل اقتصادي وتنمية بشرية واستثمار
عقالني للموارد بعيد عن التناحر والسياسات الصفرية
المعتمدة حالياً.
في ظ� ّل نجاح هاتين المبادرتين ،التي ن��درك حجم
الصعوبات والعوائق التي تعترض سبيلهما ،يمكن
إلقليمنا العربي – اإلسالمي أن يحت ّل موقعه الها ّم على
المستوى العالمي ،بل أن ينجز بالتعاون مع بقية دول

العالم منظومة تعاون وأمن استراتيجي تصون البشرية
بأسرها من شرور هذه الجماعات التي ظنّ البعض أنه
بإمكانه استغاللها ،فإذ به يتج ّرع من الكأس الم ّرة ذاتها،
التي حاول أن يج ّرع اآلخرين منها...
وفي مواكبة هذه المبادرات على المستوى الرسمي ،ال
ب ّد من مبادرات على المستوى الشعبي العربي واإلسالمي،
فتغادر تيارات وقوى ومنظمات مواقع العداء لبعضها
البعض ،وتدرك أنّ أحدا ً ال يمكنه إلغاء أحد ،في إقليم سمته
الرئيسية هي تعدّد األديان والمذاهب والقوميات واإلثنيات
والعقائد واألفكار.
فالقوى الشعبية العربية تملك في عالقاتها البينية
تاريخا ً من التناحر إذا حاولنا استعادته اليوم لما بقي
فريق على صلة بفريق آخر ،ولكن هذه القوى أيضاً ،وفي
ضوء مراجعة مرحلة الصراعات المد ّمرة بين تيارات
األ ّمة ،وداخل ك ّل تيار ،بل ك ّل حزب ،نجحت خالل العقدين
اللذين سبقا ما يس ّمى «بالربيع العربي» ،في بناء خطوات
جادّة على طريق التنسيق والتعاون والتكامل ،خصوصا ً
حين باتت فلسطين تجمعها جميعاً ،وبات نهج مقاومة
االحتالل صهيونيا ً أم أميركياً ،نهجا ً معتمدا ً من أغلبيتها
الساحقة...
قد تبدو هذه األفكار أقرب منها إلى األماني الجميلة،
واألحالم الوردية ،ولكن متى تحقق إنجاز لم يكن وراءه
حلم ،ومتى حققت األ ّمة انتصارا ً لم تكن وراءه رؤية امتزج
فيها الخيال بالواقع؟...
وقد تثير هذه الدعوات اعتراضات أصحاب الرؤوس
الحامية ،في هذه الدولة أو تلك ،في هذا التيار أو ذاك ،وقد
يستعرض البعض شريطا ً من الذكريات والوقائع المؤلمة
التي تدعم وجهة نظره المتشدّدة ،لكن الواقع يثبت يوما ً
بعد يوم أنّ إلغاء اآلخر هو األسلوب المستحيل في مواجهة
هذه الموجة الدامية ،اإلقصائية في فكرها وعقيدتها ،التي
ينج منها أحد...
لم ُ

معن ّ
بشور

رع����ى رئ���ي���س أس���اق���ف���ة ب��ي��روت
للموارنة المطران بولس مطر اإلفطار
الرمضاني الـ 22ال��ذي أقامته رابطة
قدامى مدرسة الحكمة مار الياس في
كليمنصو غروب أول من أمس في فندق
«فينيسيا» -بيروت .وشارك فيه ،إلى
صاحب الرعاية ،النائب عبداللطيف
الزين ممثالً الرئيسين نبيه بري وتمام
س�لام ،الشيخ خلدون عريمط ممثالً
مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دري��ان ،وزي��ر الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية نبيل دو فريج ،نقيب المحررين
الياس ع��ون ،ممثلون لقادة األجهزة
األمنية والعسكرية ،ورؤس��اء أحزاب
ومؤسسات أهلية واجتماعية وبلدية
ورؤساء مدارس الحكمة.
بعد صالة الغروب والنشيد الوطني،
ألقت ريتا حمودي كلمة ترحيب وتقديم
ثم ألقى رئيس قدامى مدرسة الحكمة
 كليمنصو المختار المحامي باسمالحوت كلمة قال فيها «يؤلمنا أننا نفقد
الحجة حين نناشد أبناءنا التسلح
بالعلم والتشبث بأرضهم ووطنهم
وه��م يعايشون يوميا ً مظاهر انهيار
األنظمة والقوانين وانعدام القيم».

كل ذلك في ظل أجواء ترقب وخوف
من ارت��دادات حروب وأزم��ات المنطقة
علينا وتهديدها المباشر لنا في أمننا
واستقرارنا واقتصادنا المنهار أصالً
حتى في كياننا وصيغتنا الوطنية
التي ك ّرسها الدستور».
وبعد تسلّمه من رئيس رابطة قدامى
الحكمة  -كليمنصو وأعضائها إنجيل
وق��رآن في مناسبة احتفائه بيوبيله
األسقفي الفضي ،ألقى المطران مطر
كلمة ج��اء فيها« :ان��ه��ا أج��م��ل هدية
سأحملها بين يدي وأنزلها منزلة القلب
ما حييت .شكرا ً لكم».
وق��ال« :نشكر الله على هذا اللقاء،
لقاء اإلخ��وة ،لقاء أه��ل الحكمة وأهل
الموعظة وأه��ل ال��م��ودة من مسلمين
ومسيحيين .أذك��ر فقط ،أن الحكمة
كانت وراء فكرة العيش المشترك منذ
 140عاماً ،وهي تكرست لخدمة اللغة
العربية وآداب��ه��ا وانفتحت إل��ى دنيا
العرب أكثر من أي مدرسة ،عندنا نحن
المسيحيين ،من دون تمييز ،وانفتحنا
كذلك على القيم العالمية الكبرى.
ولذلك ،نحن أهل انفتاح وأه��ل مودة
ونحن بين أهلنا ،هنا في بيروت نتقاسم

كاغ وال�سن �إلى �إفطار الحريري
لبّت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وسفيرة االتحاد
األوروبي في لبنان كريستينا السن ،دعوة النائبة بهية الحريري إلى مأدبة إفطار
أقامتها في دارة مجدليون ،في حضور األمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد
الحريري والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة
روبينا أبو زينب ومسؤولة العالقات الخارجية في المؤسسة ديما الحسن.
وكانت مناسبة تداولت خاللها الحريري مع كاغ والسن في األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك.

جانب من اإلفطار
الرغيف والهم والمصير الواحد .اللهم
إجمع شملنا ،اللهم اقبل وحدتنا ،نريد
منك أن توحدنا بين قلوبنا وأن نكون

لبنانيين متنوعين ،أح��رارا ً بإيماننا،
موحدين بمحبتنا وقلوبنا البيضاء.
عيد مبارك عليكم جميعاً ،أع��اده الله

على األمة وعلى المنطقة كلها بأحسن
مما نحن عليه من سالم ومحبة ووفاق،
وكان الله سميعا ً مجيبا ً والسالم».

�شورتر �أقام حف ًال خيري ًا
بالتعاون مع الفنان البريطاني يانغ
أقام سفير بريطانيا في بيان هيوغو شورتر حفالً خيريا ً
لجمع التبرعات في دارته في اليرزةّ ،
نظم بالتعاون مع
الفنان البريطاني طوم يانغ ،ويعود ريعه لصالح «دار
األيتام بيت األمل» ،حضره وزير الثقافة ريمون عريجي.
ويأتي الحفل ضمن المبادرات التي تقوم بها السفارة
دعما ً للمحتاجين.
وع���رض ي��ان��غ ع���ددا ً م��ن ل��وح��ات��ه الفنية بعنوان
«سبكتروم» ،تحكي كيفية إع��ادة إحياء غ��رف بيروت
المهجورة .وقد تعاون مع عدد من أوالد «دار األيتام بيت
األمل» الذين انضموا إليه في «البيت الزهري» وتمكنوا
من رسم لوحات ورسوم بمساعدته وتحت إشرافه الفني
مطلقين على مشروعهم إسم «إيه في أمل».
وق��ال شورتر« :نحن فخورون بعرض مواهب طوم
ورسالته الموجهة إلى لبنان .تشكل لوحات طوم ورؤيته
لبيروت جزءا ً من نظرتنا أنا وزوجتي الى هذه المدينة
الجميلة .إن ف��ن ط��وم يتجاوز ح��دود ال��رس��م ليشرك

الشباب شغفه للفن وليخرج الى النور المواهب الخفية
لديهم فيبرز لهم جمال لبنان وصالبته وأمله».
أما يانغ فقال« :يسرني جدا ً أن أكون هنا للمرة ثانية
للمساهمة في مشروع مشترك مع السفارة البريطانية
بهدف دعم عملي وعمل أطفال لبنان .إنني أسعى عبر
الفن إلى أن أحافظ على األماكن األثرية المعمارية في
لبنان بالتعاون مع األطفال األقل حظوة الذين نأمل في
أن يلعبوا دورا ً في إعادة إعمار هذا البلد الذي نؤمن به
جميعاً».
وتخلّل الحفل عرض شريط فيديو يظهر األطفال وهم
يرسمون لوحاتهم وفيديو آخر يظهر يانغ خالل عمله
ليرى الجميع كيف يمكن الرد بشكل إيجابي ومبدع على
بعض التحديات التي تعترض طريق لبنان .وسيتم
التبرع بجزء من عائدات المعرض إلى «دار األيتام بيت
األم��ل» ال��ذي يستضيف حوالى  200ول��د لبناني ومن
جنسيات أخرى.

�أردوغان يلتقي بوتين ( ...تتمة �ص)1
على المستوى السياسي ،بداية
رسم خارطة طريق لتوافق يمكن
أن ي��ؤدّي للتفاهم على مشروع
قانون انتخاب تعرض خطوطه
العريضة في خلوة هيئة الحوار
الوطني مطلع الشهر المقبل ،فقد
تحدّثت مصادر سياسية مطلعة
ع���ن ح������وارات ث��ن��ائ��ي��ة م��ت��ع��دّدة،
ت��دور ح��ول الدمج بين مشروع
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
وم����ش����روع ث�ل�اث���ي المستقبل
والقوات واالشتراكي ،القائمين
على صيغة مختلطة بين النظامين
األكثري والنسبي ،ويختلفان في
تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد
على النظامين ،حيث يدور حوار
ق��وات��ي عوني وح���وار اشتراكي
م���س���ت���ق���ب���ل���ي ،وح���������وار ق���وات���ي
مستقبلي ،لإلحاطة باألرضية
أسس لها التفاهم العوني مع
التي ّ
حركة أمل من بوابة ملف النفط،
وال��ذي ب��دأت تظهر ب��وادر تمدّده
نحو قانون االنتخاب.

أول الغيث

يح ّل عيد الفطر هذا العام على وقع
تفجيرات دامية ،ب��دأت التنظيمات
توسع نطاق مسرحها الذي
اإلرهابية ّ
لم يعُ د يقتصر على سورية والعراق،
إنما وصل الى لبنان واألردن وتركيا
وأول أم��س ال��ى المدينة المنورة
وال��ق��ط��ي��ف ف���ي ال��س��ع��ودي��ة .لكن
المفارقة في نظرة تيار المستقبل
إلى هذه المجموعات ،فهي إرهابية
في السعودية المستهدَفة العتدالها،
ومعارضة في سورية.
لن تش ّكل التفجيرات في السعودية
نقلة نوعية في السياسة السعودية
ف��ي المنطقة ح��ي��ال اإلره����اب ،إنما
ُتعتبر إشارة إنذار بأن الع ّد العكسي
الستهداف المملكة بدأ في ظل تنامي
البيئة الحاضنة لإلرهاب في المملكة
ب��ع��د ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي ت��ت��ح �دّث عن
وج��ود  12أل��ف إرهابي محتمَل في
المناطق التي ُتعتبر ثقل الوهابية في
المملكة».
وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء»
«إن ال��ت��ف��ج��ي��رات ف��ي ال��س��ع��ودي��ة
أول الغيث بعد أن تح ّولت الديار
المقدّسة إلى هدف لداعش» .مضيفة
«تركيا التي شكلت الرئة األساسية
لداعش خالل السنتين الماضيتين
بدأت باالستدارة الكاملة وبالتالي ال
تستطيع السعودية البقاء وحدها في
موقع دعم اإلره��اب .وهذا إن حصل
سيترك تداعيات على أكثر من ساحة
في المنطقة ومنها لبنان الذي ال يزال
حتى اآلن يعاني من الفيتو السعودي
للقضاء على المسلحين في الجرود».
واستنكرت ال��م��ص��ادر محاوالت
ف��ري��ق س��ي��اس��ي ف��ي ل��ب��ن��ان إع��ط��اء
ب���راءة ذم��ة للسعوديين م��ن دعم
اإلره��اب لغايات سياسية ومالية،
مذكرة إياه بـ«التقرير الذي كشفته
روس��ي��ا ع��ن ع��ش��رات آالف سيارات

التويوتا التي استقدمت من اليابان
إل��ى سورية لحساب داع��ش والتي
دفعت السعودية القسم األكبر من
ثمنها» ،ولفتت إل��ى تمدد وتوسع
تنظيم القاعدة وداعش في اليمن الى
حضرموت والمكلى خالل ما ُيسمى
بعاصفة الحزم السعودية ،متسائلة:
لماذا شن تحالف السعودية عشرات
آالف ال���غ���ارات ع��ل��ى أن��ص��ار الله
وال��ش��ع��ب اليمني ول��م يشن غ��ارة
واح��دة على أه��داف لتنظيم القاعدة
أو داعش؟
ورأت المصادر أن «السعودية
باتت في مأزق ،فالحكومة ال تستطيع
ت��ع��دي��ل سياستها م��ق��اب��ل وج��ود
العديد من الجمعيات والمؤسسات
الوهابية التي ال تزال تدعم تنظيمَي
داع���ش وال��ن��ص��رة ،وت��س��اءل��ت هل
تستطيع الحكومة السعودية لجم
ه���ذه ال��ج��م��ع��ي��ات؟ مضيفة« :ه��ذا
ه��و ج��وه��ر ال��ص��راع ال���ذي ب��دأ منذ
سنوات وسيستمر حتى وقتٍ طويل
بين الحكم السعودي والجمعيات
الوهابية التي نمت وكبرت على أموال
الملوك واألمراء السعوديين».

الصراع بين «المح َّمدين»

ورأت مصادر سياسية في  8آذار لـ
«البناء» أن «التفجيرات في السعودية
يمكن وض��ع��ه��ا ض��م��ن فرضيتين،
األول���ى ال��ص��راع على السلطة بين
«المح َّمدين» وما يدعم هذه الفرضية
خريطة األهداف المتنوعة وطبيعتها
المتعددة والنتائج الهزيلة التي
حققتها ،وبالتالي كان هدفها تشويه
قدرة ولي العهد وزير الداخلية محمد
بن نايف بأنه يستطيع ضبط األمن
في المملكة ،أم��ا الفرضية الثانية
مسؤولية داع���ش الع��ت��ب��اره��ا بأن
السعودية جزء من دولتها».
وأوضحت المصادر «أن التفجير
يمكن أن يكون من صنع السعودية
أله����داف م��ت��ع��ددة ،منها ال��ص��راع
على السلطة داخل المملكة وتقديم
السعودية نفسها على أنها ضحية
إلبعاد تهمة اإلره��اب عنها ولحجب
األنظار عن جرائمها في المنطقة».
وأش��ارت المصادر إلى «أن فريق
 14آذار ج��زء م��ن المشروع ال��ذي
يستثمر ف��ي اإلره����اب ،مستغربة
كيف يميز هذا الفريق بين اإلره��اب
في ال��ع��راق وس��وري��ة واليمن وبين
اإلرهاب في السعودية».

سالم الى مكة

ال���ى ذل���ك ،غ���ادر رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء تمام سالم مساء أمس ،الى
مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة.
وإذ أشارت مصادره إلى أن الزيارة
لها طابع ديني ،لم تستبعد أن تكون
تفجيرات المدينة المن ّورة والقطيف
فرصة لتقديم واج��ب العزاء للملك
السعودي سلمان ب��ن عبد العزيز
وال��ب��ح��ث م��ع��ه ف��ي ال��ت��ط��ورات في
المنطقة.

معطيات الفراغ لم تتغ ّير

وف��ي ظل الفراغ السياسي الذي
يعاني منه لبنان ،ع��ادت األنظار

للتحول تجاه الملف الرئاسي ،رغم
ان المعطيات االساسية التي تتحكم
بالفراغ لم تتغير حتى إشعار آخر.
فال معطى حقيقي يمكن االستناد عليه
للبناء على اقتراب موعد إنهاء الفراغ.
ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى
أن ال انتخابات رئاسية في المدى
ال��م��ن��ظ��ور ،فالموقف ال��س��ع��ودي ال
يزال على حاله وال تغير في طريقة
ّ
بغض
التعاطي السعودي – اإليراني،
النظر عن شبه تسليم قوى اساسية
ف��ي  14آذار بعدم ت��ج��اوز الوقائع
القائمة والمعطيات المستجدة في
المنطقة.

األجواء التفاؤلية
تنقصها أرض صلبة

وأك���دت م��ص��ادر متابعة للملف
الرئاسي في حزب القوات لـ «البناء»
أن «ال معطيات تؤكد التفاؤل الحاصل
في الملف الرئاسي .األجواء التفاؤلية
تنقصها أرض صلبة لتتحول الى
اجواء ايجابية فعلية ،فحتى الساعة
ال ش��يء ج��دي��د ،باستثناء مسعى
الدكتور سمير جعجع باتصاالته مع
الرئيس سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط» .وقالت المصادر «الدكتور
جعجع يسعى لكن ال يعني ذلك أن
مساعينا ستتكلل بالنجاح ،وأنها
ستصل ال��ى بر االم���ان» .وإذ لفتت
ال��ى ان النائب وليد جنبالط يسير
بانتخاب ال��ج��ن��رال ع��ون رئيساً،
أش���ارت إل��ى أن اللقاء م��ع الرئيس
الحريري مختلف ،هو شرح وجهة
نظره ،ونحن شرحنا وجهة نظرنا
القائلة ب��أن إنقاذ الجمهورية يمر
بانتخاب الجنرال عون رئيساً ،لكي ال
نبقى في فراغ وانعدام وزن وتعطيل
للمؤسسات الدستورية لكننا لم
نقنعه ولم يقنعنا».
وأش����ارت إل��ى «أن رب��ط الملف
النفطي بالملف الرئاسي ف��ي غير
محله ،ال عالقة لما يجري بأية حلحلة
سياسية ،كل ملف مستق ّل عن اآلخر».
ورأت «أن االستعجال في التنقيب عن
الثروة النفطية مردّه تطور العالقات
التركية – «اإلسرائيلية» ،وهجوم
الشركات على الغاز «اإلسرائيلي»
والقبرصي والتركي ،ما معناه أن
لبنان أمام فرصة  18شهرا ً بحسب
األميركيين ،ألن الشركات لن تهت ّم
باالستثمار بعد هذه المهلة ،وهناك
م��ح��اوالت ليأخذ لبنان حصة من
الشركات التي سستثمر في التنقيب
عن النفط والغاز».
وف���ي ش���أن االت���ص���االت ب��ش��أن
القانون االنتخابي ،قالت المصادر
القواتية «عندما تتوفر النية الجدية
يقر ق��ان��ون ج��دي��د لالنتخابات»،
مؤكدة أن «المختلط هو الحل الوحيد
والعمل جار على دمج بين صيغتي
ال��رئ��ي��س ب��ري والصيغة الثالثية
لناحية تقسيم الدوائر للوصول الى
نقاط مشتركة».

ال لقاء بين نصر الله
وجنبالط

ونفى مصدر مسؤول في الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي ل��ـ «البناء»

«المعلومات التي تحدّثت عن لقاء
عقد بين األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر ال��ل��ه ورئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط» .ولفت المصدر الى ان «ال
جديد في الملف الرئاسي ،برغم كل
االتصاالت واللقاءات التي تحصل.
فاالنتخابات الرئاسية مرتبطة
بالوضع االقليمي ال��ذي يفترض
أن يترجم ال��ى ارادة داخلية غير
متوفرة في الوقت الراهن» ،مشددا ً
على أن النائب جنبالط ال ي��زال
على موقفه ب��ض��رورة إن��ج��از هذا
االستحقاق بسرع وقت وبأي ثمن،
وأن��ه يسير بالعماد ميشال عون
رئيسا ً إذا كان انتخابه يُنهي أزمة
الفراغ» .وإذ اعتبر المصدر أن ملف
الرئاسة مع ّقد ،رأى أن البحث في
قانون االنتخاب معقد بأضعاف،
فاللقاءات مع حزب القوات وتيار
المستقبل ال ت��ت��ع��دى ال��ن��ق��اش،
التوافق غير ناضج ،ومخطئ من
يظن أنّ أي استحقاق س��واء كان
رئاسيا ً او نيابيا ً يمكن أن يسلك
طريقه من دون توافق المكونات
السياسية االساسية كلها حوله
ضمن سلة متكاملة.

تغيير في اللهجة
السعودية

في المقابل ،نقل مصدر في التيار
الوطني الحر عن مصادر موثوقة
لـ «البناء» أن تغييرا ً ما في اللهجة
السعودية طرأ تجاه وصول العماد
ميشال عون الى رئاسة الجمهورية،
مضيفا ً «هذا المعطى الجديد يتزامن
مع جملة من المعطيات التي حصلت
خالل األشهر السابقة القليلة ،أهمها
توسع دائ���رة العمليات اإلرهابية
في أكثر من مكان في العالم منها
السعودية وتركيا .وهذا يدل على أن
هذه ال��دول بدأت تعد العدة لتغيير
سياساتها .ثانياً ،عودة ملف الغاز
والنفط في لبنان الى الواجهة بسحر
ساحر بعد إقفاله لسنوات ،األم��ر
الذي يتطلب حاضنة دولية وإقليمية
الستثماره تظهرت من خالل تقاطع
مصالح أميركي  -روس��ي انعكس
على الوضع الداخلي بتفاهمات حول
النفط .ثالثاً ،تصاعد المخاطر من
تمدد اإلرهاب في العواصم األوروبية
وأميركا وتنامي خطر موجات النزوح؛
األمر الذي جعل استمرار الحرب على
سورية عملية تدمير ذاتي للقوى التي
تشن الحرب».
وأشارت المصادر إلى صحة ما نقل
عن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
الذي قال للرئيس سعد الحريري بأن
عليك أن تتفاهم مع العماد عون بشأن
الرئاسة الجمهورية والحكومة.
ولفتت إل��ى أن «اس��ت��ق��رار لبنان
ح��اج��ة غ��رب��ي��ة ل��ذل��ك رأت ال���دول
الغربية أن الوضع الداخلي يتجه
الى االنهيار ،بينما المطلوب من لبنان
احتواء عملية النزوح ،وهذا ال يمكن
من دون انتخاب رئيس جمهورية،
وك��ل ه��ذه ال��ع��وام��ل ضغطت على
دول الحرب على سورية للبحث عن
تسوية ممكنة في لبنان».

إل��ى ذل���ك ،أوض���ح وزي���ر الثقافة
روني عريجي «أن ما قيل عن لقاء بين
رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية وولي وولي العهد السعودي
معلومات غير صحيحة» ،مشيرا ً الى
أنه «لم يحدث أي تغيير جوهري في
الملف الرئاسي وال حل له في المدى
المنظور» .ورأى عريجي «أن االتفاق
حول ملف النفط ال عالقة له بالسلة
المتكاملة للرئيس نبيه بري بل هو
اتفاق نفطي بحت».

�إعالنات ر�سمية
نشرة فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
ف��ي ال��ب��ق��اع ال��م��س��ت��دع��ى ض��دّه��ا ثلجة
جرجس المر ،المقيمة سابقا ً في دير الغزال
والمجهولة محل اإلقامة حاليا ً للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنها قانونا ً إلى قلم
المحكمة في زحلة ،لتبلّغ الحكم الصادر
عن المحكمة بتاريخ  2016/6/21برقم
أساس  2016/475قرار رقم ،2016/130
باالستدعاء المقدّم من جورج يوسف بدران
بوكالة األستاذ رشيد يوسف فرح.
خالصة الحكم :تق ّرر إعالن عدم قابلية
العقار رقم  /46/دير الغزال للقسمة عينا ً
بين الشركاء ،وطرحه للبيع بالمزاد العلني
بين العموم وفقا ً للثمن المحدّد في تقرير
الخبير والبالغ بعد تصحيح الخطأ المادي
في التقرير مئة و تسعة آالف وخمسمائة
دوالر أميركي ،على أن ي��و ّزع الثمن بين
الشركاء بنسبة حصة كل منهم في العقار.
وللمستدعى ض�دّه��ا ال��م��ذك��ورة مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
تعلن بلدية ري��اق  -ح��وش ح��اال عن
وض��ع ج��داول التكليف األساسيّة لكا ّفة
ال��رس��وم ال��ب��ل��د ّي��ة ع��ن ع���ام  2016قيد
التحصيل عمالً بنص المادة  104من قانون
الرسوم البلدية رقم .88/60
ويلفت النظر إلى ما يلي:
أ ّوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلّفين
ال��م��ب��ادرة إل��ى تسديد ال��رس��وم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
ّ
ت��اري��خ اإلع�ل�ان ف��ي ال��ج��ري��دة الرسمية،
علما ً أنّ البلدية ستقوم بحسم  % 90من
المتوجبة على المكلّفين ،وذلك
الغرامات
ّ
حتى .2016/12/31
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلديّة رقم ُ ،88/60تفرض غرامة
تأخير وق��دره��ا ( %2اث��ن��ان بالمئة) عن
كل شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدّد
خالل المهلة المبيّنة في البند األول أعاله،
ويُعتبر كسر الشهر كامالً مع إمكانيّة ا ّتخاذ
ّ
التأخر عن
اإلج��راءات القانونية في حال
الدفع.
رئيس بلدية رياق – حوش حاال
د .جان معكرون
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