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طلقة عون الرئا�سية ( ...تتمة �ص)1

األردن يستنفر قواته على الحدود ،ولبنان يخشى
م��ن م��وص��ل لبناني يستهدف ص��ي��دا أو طرابلس
وخ��ص��وص��ا ً ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي ،لتواصله الحدودي
مع سورية وتماسه مع فلسطين المحتلة وصوالً
إل��ى ح��دود ال��ج��والن واألردن ،لكن المعركة تبقى
في العراق الذي نجح جيشه بالتقدم نحو تكريت،
وال تزال مساعي تشكيل حكومة جديدة فيه تبدو
بحاجة لعملية قيصرية وال ي��زال مصير العملية
السياسية فيه غامضاً.
على إيقاع الترقب اإلقليمي ترقب لبناني ،ووقت
ضائع بال آفاق واضحة لالنتظارات ،فالحوار بين
ت��ي��ار المستقبل وال��ج��ن��رال ميشال ع��ون متوقف،
ومبادرة عون الرئاسية بالدعوة لتعديل دستوري
النتخاب الرئيس من الشعب مباشرة ،عالمة يأسه
م��ن م��ن��ح ال��م��زي��د م��ن ال��ف��رص ل��ه��ذا ال���ح���وار ،بينما
األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ال تملك وق��ت��ا ً ض��ائ��ع��ا ً وال فرص
انتظارات ،بل متابعة دؤوبة للمعطيات والمعلومات
ومالحقة وتتبع للمطلوبين.

تترصد
القوى األمنية
ّ
تح ّركات لخاليا إرهابية

وعلى رغم االستحقاقات الكبرى التي تشغل اللبنانيين،
استمر الوضع األمني يش ّكل الهاجس األول على المستوى

الداخلي نظرا ً للمخاطر التي تحيط بحياة األمنيين ،في ظل
تحريك الخاليا اإلرهابية ومحاوالتها التع ّرض لالستقرار
وإشعال الفتنة ،خصوصا ً بعد إع�لان تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي عن تعيين أمير له للبنان.
وفيما أشارت جهات معنية إلى أن القوى األمنية تترصد
معلومات تم ّكنت من جمعها في األيام األخيرة تفيد بأن
مجموعات متط ّرفة تخطط من جديد للقيام بعمل إرهابي
يستهدف أحد المراكز العامة لم يتم تحديده ،ذكرت مصادر
أمنية أن التحقيقات مع الموقوفين من مداهمات الروشة
والقلمون أفضت إلى اعترافات من العناصر اإلرهابية على
ترصد
مستوى كبير من األهمية ،م ّكنت األجهزة األمنية من ّ
تحرك خاليا إرهابية ومن معرفة الكثير من المعلومات ع ّما
كانت تخطط له هذه المجموعات.
وفي اإلطار ذاته ،أعادت مراجع سياسية التأكيد على
أن البالد تواجه تحديات أمنية خطيرة بسبب ما يحصل
في محيط لبنان من متغيرات كبرى أدت إلى تأمين غطاء
سياسي من جهات عربية للمجموعات المتطرفة ،باإلضافة
إلى ما تمثله من إمكانيات مادية هائلة.
وشدّدت المراجع على أهمية تأمين شبكة أمان سياسية
لألجهزة األمنية لتقوم بدورها ،وهذا يتطلب عمالً جديا ً
لتأمين احتياجات القوى األمنية ومواكبتها بتنشيط عمل
المؤسسات وليس تعطيلها ،ألن غياب شبكة األمان وعمل
المؤسسات يو ّفران للمجموعات اإلرهابية إمكان القيام
باختراقات في الساحة الداخلية.

الجيش السوري يضبط سيارات ّ
مفخخة

وفي السياق ذاته ،تم ّكنت وحدات من الجيش السوري

ماذا لو قال ( ...تتمة �ص)1
 السؤال المحوري ال يطاول ما ستتركه مبادرةالعماد ع��ون من أث��ر في السياسة ،فاالستعصاء
الرئاسي لن تحله مقترحات قانونية ودستورية،
وهو نتاج استعصاء التسويات في ك ّل المنطقة بل
في العالم ،والرئاسة في لبنان مكونة وفقا ً لنصابها
الدستوري من مشروع تسوية ال تنضج في بلد
يقف على خطوط التماس اإلقليمية والدولية ،إال
بنضوج ما قبلها على مسرح المنطقة والعالم.
 ال��س��ؤال المحوري ه��و ف��ي السياسة ،حيثستشغل المبادرة الوسط السياسي أليام في قلب
الفراغ واالنتظار والوقت الضائع ،هل كان ممكنا ً
ت��وق��ع نتيجة أف��ض��ل ل��و ص��اغ ال��ج��ن��رال مبادرته
بطريقة ال ت��ت��ق��دم فيها ك��خ��ي��ار دس��ت��وري بديل
للواقع الرئاسي ،يغيّر في طبيعة النظام ويستدعي
تعديالً بصالحيات الرئيس بالتناسب مع تح ّول
النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ،فيتقدم
ب��م��ب��ادرت��ه رب��ط��ا ً ب��ح��ال استثنائي ه��و ال���ذي دفع
بالجنرال ليبادر ،وه��و ح��ال العجز ع��ن انتخاب
رئيس في المدة الدستورية المنصوص عليها؟
 لو قال الجنرال إنه يقترح تعديالً دستوريا ًيعالج حالة الفراغ فقط ،فينص على تتمة للنص

الدستوري الحالي بمادة وحيدة مضافة تقول:
«في حال عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب
رئيس جديد للبالد قبل نهاية الوالية الدستورية
ل��ل��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي ت��ت��ول��ى ال��ح��ك��وم��ة صالحيات
الرئيس موقتا لمدة ستين يوما ً يواصل خاللها
المجلس النيابي مسؤوليته كهيئة ناخبة لينعقد
إذا فشل بمسؤوليته في اليوم العاشر قبل انتهاء
مهلة الستين يوما ً بمن حضر لتسمية مرشحين
ل��ل��رئ��اس��ة ي���ن���االن أع��ل��ى األص������وات م���ن ال��ن��واب
الحاضرين لتتولى الحكومة خالل مهلة العشرة
أي���ام تنظيم عملية ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س م��ن الشعب
مباشرة بالتزامن مع انتخاب مجلس نيابي جديد
وفقا ً للقانون االنتخابي المعمول به بعد اعتبار
المجلس النيابي الحالي منحالً حكماً».
 معلوم أنّ مصير ه��ذه المبادرة المعدلة قدال يكون في الواقع العملي أفضل لجهة استمرار
اس��ت��ع��ص��اء ال��ت��واف��ق ال���رئ���اس���ي ،ل��ك��ن رب��م��ا في
السياسة كانت هذه الصيغة أكثر استجابة للواقع
وتلبية للحاجة ،وكانت ستلقى ربما مساحة نقاش
أوس��ع وتشكل إح��راج��ا ً أكبر وت��ت��ح�� ّرر م��ن نقاط
ضعف بدأ الخصم بتسجيلها.

ال�شهر�ستاني يدعو الدول التي تدعم الم�سلحين �إلى التوقف عن ذلك

دعوات �إلى هدنة في �سورية خالل �شهر رم�ضان
دعا نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني أمس ،الدول التي تدعم العصابات اإلرهابية
في سورية وتزودها باألسلحة المتطورة إلى التوقف ألن
تلك األسلحة تصل إلى يد ارهابيي ما يسمى تنظيم «دولة
العراق والشام» اإلرهابي الذي يهدد المنطقة برمتها.
جاء ذلك في وقت ناشدت الجامعة العربية ومنظمة
التعاون االسالمي «أطراف الصراع في سورية إلى وقف
إط�لاق النار وجميع أعمال العنف والقتال خالل شهر
رمضان الذي بدأ االحد  29حزيران».
وأص��در األمين العام لجامعة ال��دول العربية نبيل
العربي واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد بن
أمين مدني بيانا ً مشتركا ً يدعو «جميع األطراف العسكرية
المتحاربة في سورية االلتزام بالوقف الشامل إلطالق
النار وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها ،وذلك
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».
وبرر البيان ذلك بضرورة «حقن دماء السوريين والتخفيف
من معاناتهم القاسية وإلفساح المجال أمام منظمات اإلغاثة
للقيام بواجباتها وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة
للمناطق المنكوبة في جميع األراضي السورية».
كما حثت المنظمتان اإلقليميتان «جميع األط��راف
والقوى اإلقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات

األزم��ة السورية إلى دعم هذا النداء المشترك وتضافر
الجهود لحض الحكومة ال��س��وري��ة وجميع األط��راف
العسكرية المتحاربة على االلتزام بإعالن هدنة والوقف
الشامل إلطالق النار وجميع العمليات العسكرية».
ميدانياً ،عثر الجيش السوري أمس على  3سيارات
مفخخة ،اثنتان منها تحمالن لوحة لبنانية وعلى مخزن
لألجهزة واألدوات الطبية ومستشفى ميداني في وادي
عين الحصين في جرود القلمون على الحدود السورية
اللبنانية ،في حين واصلت وح��دات الجيش والقوات
الرديفة عملياتها على محاور الغوطة الشرقية لمدينة
دمشق ،فيما استهدفت وح��دات اخ��رى منه تجمعات
للمسلحين في داريا وخان الشيح وجوبر واطراف دوما
وعدرا العمالية.
وف��ي حلب نفذ الجيش ال��س��وري سلسلة عمليات
استهدفت مسلحين في مناطق هنانو والشقيف ومعارة
األرتيق وأرض المالح وكفر حمرا وخان العسل وتل جبين
وبردة وكفركار ومارع وتل رفعت إضافة إلى قسطل مشط
والزبدية وكفر صغير والحيدرية واإلن��ذارات وبابيص
وساسين واألتارب والمعبودية والرحيمة والشيخ سعيد
والمنصورة والشرفة والصفرة وحريتان والليرمون ودير
جمال وحندرات وعندان والمنطقة الصناعية.

العدو يعلن ر�سمي ًا العثور
على جثث الم�ستوطنين الثالثة �شمال الخليل
أعلن ال��ع��دو «االس��رائ��ي��ل��ي» رسميا ً ع��ث��وره على جثث
المستوطنين الثالثة المختفية آثارهم منذ  19يوما ً في منطقة
حلحول شمال الخليل.
وأش����ارت م��ص��ادر ال��ع��دو أن���ه ت��م ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جثث
المستوطنين الثالثة «إي��ال يفراح وغِ لعاد شاعر ونفتالي
فرنكل» وتم إبالغ عائالتهم بذلك ،ويبدو من التحقيق االولي
أن الثالثة قتلوا بُعيد اختطافهم.
وذك��رت القناة العاشرة «االسرائيلية» أن المتطوعين
المدنيين «االسرائيليين» هم الذين عثروا على الجثث داخل
مغارة وليس الجيش وال االستخبارات ،وأن عملية قتلهم
كانت فور الخطف قبل  18يوماً.
ويعقد المجلس ال����وزاري المصغر للشؤون االمنية
والسياسية في «إس��رائ��ي��ل» «الكابينيت» جلسة طارئة
لمناقشة االج���راءات التي سيتم اتخاذها في اعقاب هذا
التطور.
وقالت مصادر محلية لوكالة «معا» الفلسطينية إن جيش
االحتالل ينتشر في شكل مكثف في حلحول وبمحيط منطقة
بيت كاحل حيث تتركز اعمال البحث والتمشيط في المكان،
مضيفة أن طائرة هليكوبتر هبطت في المنطقة وبعد دقائق
قليلة عاودت االقالع ،فيما يبدو أنها نقلت الجثث الثالثة.
وأضافت المصادر أن قوات االحتالل اغلقت الطرق ومنعت
حركة مرور السيارات من والى الخليل وحلحول.
قال نائب وزير جيش االحتالل داني دانون ،وعقب االعالن
عن العثور على المستوطنين الثالثة« :يجب ان تكون نهاية
حماس مأسوية كنهاية الشبان الثالثة».
ووف��ق��ا ً لتقديرت االم��ن «االسرائيلي» ،ف��إن عملية قتل
المستوطنين الثالثة ،من قبل من تتهمهم بالمسؤولية عنها،
هدفت للتفاوض مقابل االفراج عن اسرى فلسطينيين مقابل
الكشف عن مكان دفنهم.
ووصل رئيس اركان االحتالل بيني غينتيس الى حلحول
من أجل لقاء عائالت المستوطنين الثالثة .وأعلن رئيس
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الكنيست «االسرائيلي» يولي إيلدشتاين عن إنهاء جلسة
الكنيست وسحب مشاريع القوانين الحكومية التي كان من
المقرر التصويت عليها مساء أمس.
وفور االعالن عن العثور على جثث المستوطنين ،حاصرت
قوات االحتالل وبأعداد كبيرة منزلي عامر ابو عيشة ومروان
القواسمي ،المتهمين بعملية «خطف المستوطنين».
وذكرت مصادر محلية بأن االحتالل يقوم بأعمال تنكيل
ضد العائلتين ،ويجبرهم على الخروج من منزليهما ،وفيما
يبدو بأنه تمهيد لعميلة هدم المنزلين.
في غضون ذلك ،تجمع المئات من المستوطنين في منطقة
الحواوور ،ووفقا ً لشهود عيان فقد ردد المستوطنون شعارات
تطالب باالنتقام من العرب.
وجدير بالذكر أن كيان االحتالل اعلن قبل نحو  19يوما ً عن
اختفاء  3مستوطنين في منطقة «عتصيون» شمال الخليل.
وكان «الشاباك اإلسرائيلي» نشر في وقت سابق أسماء
من يتهمهم بالمسؤولية عن عملية اختطاف المستوطنين
الثالثة ،وهم وفقا ً لما نقله موقع «يديعوت احرونوت» مروان
القواسمة ( 33سنة) وعامر ابو عيشة ( 29سنة) من سكان
مدينة الخليل وينتميان لحركة حماس وسبق أن امضيا
فترات اعتقال داخل السجون.
وبعد اختفاء المستوطنين الثالثة شنت قوات االحتالل
«اإلسرائيلي» حملة اعتقاالت واسعة ونصبت ع��ددا ً من
الحواجز العسكرية في محافظة الخليل ،وداهمت مئات
المنازل كما دفعت بتعزيزات عسكرية في ع��دد من قرى
وبلدات المحافظة ،ومنعت سكان الخليل من السفر او التنقل
عبر الحواجز «االسرائيلية».
وزجت قوات االحتالل بوحدة االنقاذ واالنتشال التابعة
للشرطة «اإلسرائيلية» في عمليات البحث الواسعة التي
اجرتها في محافظة الخليل بدعوى البحث عن المستوطنين،
بحثت في الكهوف واآلب��ار الموجودة في الوديان والتالل
وبالقرب من منازل المواطنين في الخليل.

ماذا قال ملك الأردن ( ...تتمة �ص)1

العثور على ثالث سيارات ّ
مفخخة اثنتان منها تحمالن
لوحتين لبنانيتين في وادي عين الحصين في جرود
القلمون على الحدود اللبنانية ـ السورية.

عون يقترح انتخاب الرئيس من الشعب

أما سياسياً ،فالبارز كان أمس المبادرة المزدوجة التي
أطلقها رئيس تك ّتل «التغيير واإلص�لاح» العماد ميشال
عون «وتقوم على إجراء تعديل دستوري محدود يهدف
إلى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب
وعلى دورتين ،أولى تأهيلية تجري على مستوى الناخب
المسيحي ،وثانية تجري على المستوى الوطني وتكون
محصورة بين الفائزين األول والثاني في دورة االقتراع
التأهيلية .وأما الجزء اآلخر من مبادرة عون فيدعو إلى
اإلس��راع في إنجاز قانون لالنتخابات النيابية «يحقق
المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين» .ورأى
أنه «ال يمكن التوصل إليه إال من خالل انتخاب كل طائفة
لنوابها» .معتبرا ً أن «تطبيق العدالة في هذا النظام يمنع
الهيمنة والطغيان بين الطوائف».

 14آذار الرفض المسبق

موحد عن قوى  14آذار
وعلى رغم أنه لم يصدر موقف ّ
من مبادرة عون ،إالّ أن بعض األصوات في هذا الفريق من
ن��واب وسياسيين سارعت إلى رفض االقتراح ب��دءا ً من
دعوته إلى انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ،فاعتبر
هؤالء أن «اقتراح عون يأخذنا إلى نظام رئاسي ويحتاج
إلى مؤتمر تأسيسي» ،بينما رأى الرئيس نجيب ميقاتي
«أن طرح عون لتعديل الدستور يش ّكل انقالبا ً فعليا ً على

الدستور والطائف».
وفيما لن تحمل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم
غ ٍد أي جديد نظرا ً لعدم اكتمال النصاب ،نفت مصادر
عليمة ما يُحكى عن قيام موفد فاتيكاني بزيارة لبنان في
األيام القليلة المقبلة لبحث ملف االنتخابات الرئاسية مع
الجهات المعنية .وأشارت إلى أن بعض األطراف في فريق
ّ
التدخل
 14آذار تسعى إلى استدراج الفاتيكان من أجل
في الشأن الرئاسي من خ�لال ممارسة الضغوط على
العماد ميشال عون للسير بما يسمى «المرشح الثالث».
وأوضحت أن الزيارة األخيرة لممثل األمين العام لألمم
المتخحدة دريك بالمبلي إلى عون كانت تصب في هذا
االتجاه ،مشيرة أيضا ً إلى أن السفير الفرنسي في بيروت
يتح ّرك في سبيل تسويق ما يس ّمى بـ«المرشح الثالث».

إضراب ليومين في القطاع العام

في ظل هذه األج��واء ،يبقى اله ّم المعيشي في أولوية
اهتمامات الطبقات الفقيرة من معلمين وموظفين ،بينما
تستمر كتلة «المستقبل» وحلفاؤها في عرقلة إق��رار
سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب إلعطاء الحقوق
ألصحابها.
ولهذه الغاية تنفذ اإلدارات العامة وال��وزارات اليوم
وغ��دا ً إضرابا ً شامالً رفضا ً للمماطلة في إق��رار السلسلة
بدعوة من هيئة التنسيق النقابية التي أكدت أيضا ً على
المضي في مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية وإصدار
النتائج ما لم يتم إقرارها .بينما دعا وزير التربية الياس بو
صعب القوى السياسية وكتلها النيابية إلى إقرار السلسلة
إلعطاء الحقوق ألصحابها وإنقاذ االمتحانات الرسمية.

حيث الطائفة ( ...تتمة �ص)1
بعض هذا الكالم يعني في حاالت التط ّرف والغل ّو
السنة في لبنان «امتيازات» من النوع الذي
أن ألهل ّ
يجعلهم خارج متناول القانون ،بحيث ال تجوز مالحقة
مرتكب وال توقيفه وال التحقيق معه وال اتهامه بجرم،
ال لشيء سوى لكونه أحد أبناء هذه الطائفة الكريمة!
ب��ح��ك��م ه���ذه «ال��ن��ظ��ري��ة» ت��ش��نّ ال��ح��م�لات على
المؤسسات العسكرية واألمنية بضراوة ،فتبلغ على
لسان أحد رجال الدين ح ّد تهديد الدولة بإعالن النفير
الجهادي ضدّها وتحذيرها من الوصول الى ما ال تحمد
عقباه!
في السياق عينه ،نسمع كالما ً مؤدّاه أنّ «تعاطي»
األجهزة األمنية مع أبناء الطائفة الكريمة هو بمثابة
«اللعب بالنار» ،وأنّ ه��ذا اللعب ال يمكن السكوت
عنه ،ولذلك فإنّ ردود الفعل لن تكون مثلما كانت في
السابق ،وقد أعذر من أنذر!
ّ
خضم الموجة اإلرهابية التي تجتاح
هكذا ،في
مناطق من العاصمة ـ وأخرى من لبنان ـ ،يُستهدف
ق��اس يبلغ ح�� ّد اتهام تلك
الجيش اللبناني بكالم
ٍ
المؤسسة النقيّة ،وسواها من المؤسسات ،باالنحياز
الطائفي ،وتطلق الدعوات الى الخروج منها ثم الخروج
عليها.
أولئك هم المح ّرضون المدافعون عن اإلرهابيين
وعن العمليات االنتحارية التي حصلت في اآلونة
االخ��ي��رة وال��ت��ي ل��م َ
تلق ل��دى ن��واب ورج���ال دي��ن ما
يستحق إص��دار بيان بإدانتها ،بل راح��وا يب ّررون
ارتكابها ويجدون لمرتكبيها األعذار! قد تكون صدرت
«فتاوى» في هذا الشأن ،وقد تكون الفتاوى آتية ،وفقا ً

لما تقوله الت ّوقعات!
مقابل هذه التصريحات النارية ،سمع اللبنانيون
من سماحة المفتي الشعار ،مفتي طرابلس والشمال،
كالما ً هادئا ً وراقيا ً وهادفا ً يعبّر فعالً عن الكثرة من
أب��ن��اء طائفته أجمل تعبير ،ويستحق ف��ي حساب
الوطن أعمق التقدير.
فيما ينبغي للبنانيين عامة التنبّه لألخطار التي
ينتجها خطاب التط ّرف واالنعزال ،ينبغي بخاصة
للكثرة الساحقة من أهل الوعي واالعتدال والصالح
التصدي لمر ّوجي الفتنة
في الطائفة السنيّة الكريمة،
ّ
في هذا الوطن.
ينبغي للبنانيين جميعا ً االقتناع بأنّ ما من مذهب
ديني يمنح حصانة ألتباعه في مواجهة الدولة،
أو يشك ّل «امتيازاً» ألحد لمواجهة العدالة وأحكام
القانون.
بكالم بسيط ،وشديد الوضوح ،يقتضي التسليم
ب��أنّ هذه القاعدة تسري على جميع طوائف لبنان
وأبناء مذاهبه ،بحيث ال تكون للمسيحي حصانة حيال
للموحد الدرزي.
الدولة والقانون ،وال للمسلم ،وال
ّ
رغ��م أن��ف الراغبين ،لم ول��ن يصبح لبنان يوما ً
«إمارات» أو «دويالت» ذات ه ّوية طائفية أو مذهبية...
وحدها اله ّوية الوطنية تسود بك ّل ما لها من حرمة
ومهابة .وبحكم هذه اله ّوية نكون مواطنين متساوين
في حماية الدولة العادلة ،ونحمي هذا الوطن بصيغته
الفريدة ،الجامعة سائر بنيه.

رشاد سالمة

تعادلت الجزائر ( ...تتمة �ص)1
كما تألق ح��ارس المرمى نوير في الخروج إلبعاد
الكرات من أمام مهاجمي الخضر مغطيا ً عيوب الدفاع
األلماني.
سجل للمنتخب األلماني في الدقيقة الثانية من الوقت
اإلضافي أندريه شورليه ،وعزز مسعود بالهدف الثاني.
ليقلص بعدها جابو الفارق للمحاربين الخضر.

فرنسا إلى ربع النهائي

وق��اد المهاجم الفرنسي بول بوغبا منتخب بالده
إلى فو ٍز صعب على نظيره النيجيري بهدفين لهدف،

في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاديو ناسيونال في
برازيليا ضمن الدور الثاني ،ليتأهل منتخب الديوك
الفرنسية إلى ربع نهائي العرس العالمي ويضرب
موعدا ً مع الماكينات األلمانية في مبارا ٍة هي األبرز في
هذا الدور.
ٍ
سجل منتخب الديوك الفرنسية
بعد
شوط أول سلبيّ ،
هدف الفوز في الدقيقة  79عن طريق بول بوغبا ،بينما
أضاف المدافع النيجيري جوزيف يوبو الهدف الثاني
بالخطأ لتخرج النسور النيجيرية من البطولة بعد أدا ٍء
مشرف.

محافظ حم�ص ( ...تتمة �ص)1
وتابع ب��رازي «يتم العمل على عودة المؤسسات
الرسمية ف��ي ح��ي ال��وع��ر ل�لإق�لاع بعملها الطبيعي
وتشكيل لجنة للمخطوفين للعمل على إعادتهم إلى
ذويهم».
وعما إذا كان هناك أي وجود لمسلحين أجانب قال
برازي «حتى المقاتلين األجانب يشملهم مرسوم العفو
حيث ستتم دراسة أوضاعهم».
وشدد برازي على أن الهدنة سارية المفعول ،على
رغم حاالت الخرق التي تقوم بها األطراف والتي يتم
العمل على تالفيها لحين الوصول لالتفاق النهائي
وإعادة األمن إلى كامل مدينة حمص.

فصائل رافضة

رفضت بعض الفصائل المسلحة اتفاق الهدنة
ورد المحلل العسكري علي مقصود الرفض لتبعية
ه��ذه التيارات لجبهة النصرة ،وه��ي التي رفضت
المصالحات السابقة ف��ي أح��ي��اء الخالدية وجب
الجندلي والشياح والخالدية وب��اب ه��ود ،وأغلب
أفرادها من الغرباء ومن السعوديين في شكل خاص،
ووض��ع مقصود ق��رار الرفض ضمن المساعي إلبقاء
الوضع متوتراً ،وإشعال الميدان السوري بالتزامن
مع التطورات في العراق وتقدم «داعش» في الميدان
العراقي إلعادة صياغة استراتيجية جديدة لواشنطن
عبرت عنه على األرض تصعيدا ً في العمليات في دير
ال��زور والرقة ،في مسعى الستثماره سياسيا ً بدأت
ب��وادره باستدعاء القيادة العراقية الدعم األميركي
في مواجهة اإلره��اب ،وتساءل مقصود من المستفيد
من محاوالت التسلل عبر الحدود السورية من بوابة
القلمون ،وي��رى أن تلك المحاوالت ليست إال هزات
ارتدادية النتصار الرئيس السوري بشار األسد في
االنتخابات ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي
وما ثبتته من مكانة لمحور المقاومة والممانعة على
الساحة الدولية واالقليمية.
وتابع مقصود في الحسابات الضيقة وعلى األرض
تدرك الجماعات المقاتلة في الوعر أن ما حققته في
المرحلة الماضية كان نتيجة التواصل مع خطوط
اإلم��داد بين الوعر وال��دار الكبيرة ،والوعر واالحياء
األخرى في حمص القديمة ،وبعد المصالحة الكبرى
لم تعد لهذه الفصائل إمكانية االستمرار ،فتحاول
االنقالب على المصالحة لحفظ شيء من ماء الوجه
وال��م��ك��اس��ب ،فالتعطيل يفهم م��ن ب��اب رف��ع سقف
المطالب ،واختتم بالقول إن الجيش العربي السوري
قادر على إنهاء حي الوعر بـ  4ساعات لكنه مصر على
الحفاظ على بنية الحي بتحييده عن المعارك ،والبنية
البشرية بتحييد المدنيين والبنية االجتماعية بكسب
حملة السالح عبر تسوية أوضاعهم ،وهو ما ينسجم
مع مفهوم الدولة الراعية ألبنائها.

اتفاق على ثالث مراحل

نصت اتفاقية الهدنة على وق��ف شامل ومستمر
إلطالق النار وتقديم إحصاء للسالح بأنواعه وعدد
المنشقين الموجودين في الحي ،وفتح معبر طريق
مصياف لألشخاص والبضائع وإطالق سراح عدد من
النساء المعتقالت وإخفاء أي مظهر للسالح في الحي.
وتقضي الهدنة بتشكيل لجنة لمتابعة المخطوفين
وإجراء التبادل باإلضافة إلى تثبيت الوضع وكيفية
انتشار الشرطة وتأهيلها بالتنسيق مع األط��راف
المختصة تمهيدا ً إلعادة القصر العدلي وإعادة تفعيل
مخفر الشرطة وتأمينهم لطرقات الحي تدريجيا ً وفتح
القصر العدلي وإعادة الدوام والعمل بإشراف مباشر
للشرطة من دون أي تدخل.
وتنص المرحلة الثانية من االتفاق على تسليم
الدفعة األولى من السالح وأعادة تفعيل مقسم البريد
والهاتف بإشراف الجهات المعنية والمختصة وإزالة
المظاهر العسكرية من مستشفى البر والمستشفى
الوطني تأمينهم من قبل الشرطة المدنية واستئناف
عودة األهالي إلى منازلهم من المهجرين إلى الوعر
والمقيم بعضهم في مراكز اإليواء وإطالق سراح عدد
من الموقوفين على خلفية األح���داث وال يشمل من
ارتكب جرما ً جنائياً.
وتتضمن المرحلة الثالثة تسليم الدفعة األخيرة
م��ن ال��س�لاح ب��ال��ت��زام��ن م��ع سحب ال��س�لاح الثقيل
من المزرعة والجزيرة التاسعة وع��ودة المدنيين
وأصحاب الحقوق إلى بساتين الوعر تدريجيا ً وفتح
معابر طريق الميماس وشارع خالد بن الوليد ودوار
المهندسين وضبط السالح المتبقي ،كما ً ونوعاً ،وفق
جداول اسمية متفق عليها من خالل لجنة الحي المدنية
لتأمين الحي من الداخل بإشراف المحافظة وإطالق
سراح باقي المعتقلين وفق اللوائح كما يتضمن االتفاق
إخراج من ال يوافق على بنود هذا التفاهم إلى خارج
الحي وإط�لاق عفو خاص عن المطلوبين وتسريح
المنشقين الموجودين في الحي عند التفاهم على نقاط
هذا االتفاق وذلك ضمن لوائح اسمية وتسوية أوضاع
من يرغب من أهالي المدينة ممن هم خارج القطر وفق
قوائم اسمية مع نهاية المرحلة الثالثة يتم التأكد من
تطبيق جميع البنود السابقة للتفاهم.
ويقطن في حي الوعر  300ألف نسمة ،ويضم الحي
 25موقعا ً ومؤسسة حكومية وخدمية و 13مدرسة
ال تزال بحالة جيدة .ويقسم الحي إلى قسمين :قديم
وج��دي��د فالقديم ل��ه خصوصية فأغلب سكانه من
العشائر والقبائل وتحديدا ً من عشيرتي العقيدات
والبوعساف فيما يقطن في القسم الجديد مزيج من
أهالي حمص والقرى المجاورة ومن أبناء المحافظات
األخرى حيث يعد الوعر الجديد من المناطق السكنية
الراقية في المدينة.

وعودة بعض من قيادة الحركة إلى األردن وعلى رأسهم خالد مشعل ،وقال
الملك عبد الله الثاني إن أمير قطر غير اسم خالد مشعل واقترح أن يعاد فتح
مكتب الحركة ويكون فيه محمد نزال ،غير أن األردن رفض هذا األمر ،وهذا ما
أثار غضب األمير القطري الذي غادر عمان غاضبا ً بسبب الرفض األردني هذا.
المصادر نقلت عن الملك األردني قوله أيضا ً إن المصريين استدعوا موسى
أبو م��رزوق المسؤول في حركة حماس الموجود بالقاهرة وعرضوا عليه
وثائق تثبت تورط الحركة في العمليات الحربية ضد الجيش المصري،
وسحبوا منه اإلقامة المصرية وعاملوه في شكل مهين ،وأضاف إن الجيش
المصري لن يرتاح أبدا ً بوجود حركة حماس بهذه القوة في قطاع غزة على
الحدود مع سيناء.
الملك األردني هاجم جماعة اإلخوان المسلمين بشدة  ،متهما ً إياهم بتحريك
نار الفتنة في األردن بين الفلسطيني واألردن��ي  ،وقال إنهم في حزب جبهة
العمل اإلسالمي ،لم يوافقوا على قانون االنتخابات الذي طرحته الحكومة طيلة
سنة كاملة العتقادهم بقرب سيطرتهم على الحكم أثناء حكم محمد مرسي في
مصر ،وها هم اآلن يتسولون من الحكومة قانونا ً انتخابياً ،بعدما سقط حكم
مرسي وفقدوا األمل بالوصول إلى الحكم ،مضيفا ً إن جبهة العمل اإلسالمي هي
الغطاء الشرعي والروحي لك ّل الجماعات التكفيرية في األردن.

جدال حول �صلتها ( ...تتمة �ص)1
نصيحة تأجيل إعالن المبادرة

وبنظر هذه المصادر ،كان يمكن لعون أن يؤجل إعالن مبادرته إلى وقت أكثر
مالءمة إقليمياً ،أو أن يمهد لها بمواقف تشرح موجبات مبادرته الداخلية وأنها
تقصد تطوير التمثيل المسيحي ضمن النظام اللبناني ،توصالً إلعالن إدانته
لمخططات تقسيم دول المنطقة السائدة حالياً ،وتأكيد المؤكد حول أن رفع
صوته لتحسين تمثيل المسيحيين ال ينتمي لألصوات االنفصالية المرتفعة في
المنطقة.
والواقع أن ظروف إعالن أن ينتخب المواطن المسيحي نوابه المسيحيين
كما تم عرضها في إطار القانون األرثوذكسي العام الماضي ،كان يمكن إدراجها
أنها تأتي في إطار تحصين الوجود المسيحي في الشرق ،أما طرح هذا القانون
اآلن وفي لحظة إعالن االنفصال الكردي ،فإنما ستفسر على أنها صدى لحيويات
انفصالية وتقسيمية تسود المنطقة.
وتسأل هذه المصادر كيف يستدرك عون كل هذه المعاني غير المقصودة
التي أثارها عبر طرح مبادرة إنقاذية مفهومة داخليا ً ولكنها خارجيا ً توحي
بأنها جزء من تدحرج كرة انتهاء مرحلة الدول الوطنية في المشرق لمصلحة
كونفيديراليات وحتى إنفصاليون.
وبعيدا ً عن إمكانية أخذ مبادرة عون إلى تأويالت تقتات اشتبهاتها من
الوضع اإلقليمي ،فإن مصادر قريبة من بكركي كشفت أن هناك شبه توحد
للرؤية المسيحية من بيروت إلى الفاتيكان حول سبب إعالن عون مبادرته .إذ
يرى جميع هؤالء أن هذه المبادرة هي نوع من إعالن يأس الجنرال من أية نتائج
مثمرة يمكن أن يفضي إليها حوار التيار الوطني الحر مع حزب المستقبل.
وبحسب مصدر مقرب من عون والحريري ،فانه ثبت أن حوارهما لن يصل
إلى أي اتفاق على رئاسة الجمهورية ،أما البنود النقاشية األخرى الموجودة
تحت سقف التوافق على فخامة الرئيس فإن الطرفين ال يحتاجان لبعضهما
البعض بخصوصها.
والسؤال اآلن مسيحياً؛ هو ماذا بعد انتهاء حوار عون الحريري على نتيجة
«صفر»؟
واضح أن عون قال عبر إطالق مبادرته ما هي طبيعة مرحلة ما بعد فشل
الحوار العوني  -الحريري ،وهو إعادة كل ملف االنتخابات الرئاسية والنيابية
إلى مربع األزمة األول مع  14آذار وبخاصة مع التكتل السني بداخله ...وضمن
هذا المسار فإن عون ينفذ تلميحه السابق :فشل توافقي مع الحريري يساوي
فشل االستمرار في الطائف.
لكن المصادر المقربة من الجنرال ترد بسرعة معتبرة أن هذا التشكيك
بالمبادرة وموقعها من المشاريع التقسيمية ال يكشف فقط جهل أصحابة
بأن طمأنة األقليات لدورها المؤثر في صناعة مستقبل الكيانات الوطنية التي
تنتسب إليها هو الرد الوحيد على صيحات التقسيم التي تتعالى في المنطقة لدى
األقليات تحت شعر رفض التهميش واإلقصاء وهو مصدر المناعة والحصانة
لمخاطبة جمهور مسيحي يشكك بفرص البقاء في شرق تجتاحه األصوليات،
بل إن هذا الرد التأويلي على المبادرة يكشف أنها أصابت نقاط وجع من كانت
تستهدف القول لهم أنتم ال ترفضون العماد ميشال عون بل ترفضون الشراكة
مع المسيحيين ،ولذلك فأنتم شركاء في عمليات التهجير وصيحات التقسيم من
حيث تعلمون أو ال تعلمون ألن ما تشهده المنطقة هو عموما ً وليد عدم اتساع
األطر السياسية والدستورية لكيانات المنطقة الستيعاب مخاوف األقليات
وتطلعاتها للمشاركة الفاعلة.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء سكر
أوتوماتيك بمحركات كهربائية (عدد
 )2ألج��ل محطة البخار في معمل
الحريشة ،وذل��ك وف��ق المواصفات
الفنية والشروط اإلدارية المحددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ مئتا ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في
مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم
الثالثاء الواقع فيه  22تموز 2014
الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1125
التقرير األمني األسبوعي لألمن العام
صدر عن المديرية العامة لألمن
العام البيان اآلتي:
قامت األجهزة المعنية في المديرية
العامة ل�لأم��ن ال��ع��ام خ�لال الفترة
الممتدة من تاريخ 2014/06/21
لغاية  ،2014/06/29وبإشراف
النيابات العامة ،بتوقيف عدد من
األشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية
وذلك على الشكل التالي:
ـ تسعة وعشرون شخصا ً بجرم
ت��زوي��ر م��س��ت��ن��دات س��ف��ر لتسهيل
عمليات انتقال ألشخاص من لبنان
إلى دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
ـ ثمانية أشخاص بجرم الدخول
خلسة ومخالفة نظام اإلقامة.
ـ تسعة أشخاص بجرم انتحال
صفة واستعمال مستندات غير عائدة
لهم.
ـ شخصان بجرم إطالق نار والقيام
بأعمال مخلة باآلداب العامة.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين
أحيلوا جميعا ً إلى القضاء المختص.
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية ،ع��ن إج��راء
تلزيم بطريقة استدراج عروض على
أس��اس تقديم أسعار مع تخفيض
م��دة اإلع�ل�ان إل��ى خمسة أي��ام بناء
لموافقة وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 ،2014/6/25لتنفيذ م��ش��روع

إكساء أقنية ري في بلدة وادي الدير
ـ قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة
العاشرة من يوم الجمعة الواقع في
.2014/7/25
فعلى المتعهدين المصنفين في
ال��درج��ة الرابعة على األق��ل لتنفيذ
صفقات األشغال المائية الراغبين
ب��االش��ت��راك ب��ه��ذا ال��ت��ل��زي��م تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد
لجلسة فض العروض ـ وفق نصوص
دفتر الشروط الخاص ال��ذي يمكن
االطالع والحصول عليه في المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية ـ
مصلحة الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 26 :حزيران 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1138
إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية
المدنية األولى في البقاع المستدعى
ض��ده��م زه��ي��ة محمد ف��اض��ل وعليا
وم��ح��م��د وس��ع��ي��د وخ��ل��ي��ل وفاطمة
أوالد عبد الرحمن فاضل وشريفة
ومحمد وع��ل��ي وسعيدة ومسعدة
ونوحا أوالد سعيد عميص بصفتهم
مالكين لحصص في العقار /977 /
القرعون للحضور شخصيا ً أو من
يمثلهم قانونا ً إلى قلم المحكمة في
زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء المقدم
من أك��رم محمد علي هاشم بوكالة
المحامي ي��ع��رب حيمور المسجل
برقم أس��اس  2014/470وال��ذي
يطلب بموجبه إزال���ة الشيوع في
العقار /977/القرعون.
ول��ل��م��س��ت��دع��ى ض���ده���م مهلة
عشرين يوما ً من تاريخ النشر إلبداء
مالحظاتهم وإالّ يصار إلى إبالغهم
جميع األوراق والقرارات لصقا ً على
باب ردهة المحكمة بما فيها الحكم
النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
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