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تتمات
الأميركيون يب ّلغون ( ...تتمة �ص)1

من قبل الوفود المشاركة لك ّل من
التقوه من اللبنانيين ،عن حصيلة
ال���م���ع���رك���ة وظ����روف����ه����ا أك���ث���ر من
استيضاحهم عن أحوال النازحين
السوريين واالحتياجات اللبنانية.
األوص���اف التي قيلت بالعملية
وب��ال��ج��ي��ش ،م��ن ن���وع :احترافي،
وم��ق��ات��ل ،ودق��ي��ق ،ويعتمد عليه،
وم��ت��م��يّ��ز ،وت���ف��� ّوق ع��ل��ى جيوش
أض��خ��م وأوس����ع ت��ج��ه��ي��زاً ،والك ّل
يتحدث عن مفاجأة.
تجميع المعلومات وتصنيفها
ودقة استخدامها ،على رغم بدائية
تقنيات تجميعها ،والعقل القيادي
االستخباري والعمالني ،منحت
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ك��ان��ة متميّزة
بين ق��وى ال��ح��رب على اإلره���اب،

وتنسيقه م��ع ال��م��ق��اوم��ة ،ل��م يلق
أي ت��س��اؤل أو اع���ت���راض غربي،
ّ
خصوصا ً لدى األميركيين ،الذين
ق���ال���وا إن��ه��م ع��ل��ى رغ����م االرت���ب���اك
السياسي والشعبي ،شكل نجاح
الجيش دليالً على أنه جدير بالدعم،
وال ب�� ّد من تغيير مستوى التقييم
ل��ل��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ي��ن الجيوش
الصديقة ،هذا ما قاله األميركيون
ف���ي أك���ث���ر م���ن م���ك���ان وألك���ث���ر من
جهة ،وما يبدو أنه سيزيل الفيتو
ع��ن ت��زوي��د الجيش ببعض أن��واع
ال��س�لاح ،م��ن جهة ،وفتح النقاش
السياسي حول تخفيف الضغوط
عليه في مجال العالقة بينه وبين
ح���زب ال��ل��ه م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،في
ض��وء معطيات م��ع��ارك السلسلة

الشرقية حيث ي��راب��ط ح��زب الله،
والتعاون المعلوماتي بين مديرية
المخابرات في الجيش وبين جهاز
أمن المقاومة.
ب��ال��ت��وازي م��ع ت����ردّدات معركة
الشمال ،وسقوط إم��ارة «داعش»
و«النصرة» ،ك��ان التمهيد للتمديد
ل��ل��م��ج��ل��س ال���ن���ي���اب���ي ،ع��ب��ر جولة
م���ش���اورات أداره�����ا ال��رئ��ي��س نبيه
ب��ري وك��ان ميدانها الكتل النيابية
المسيحية ،وخ��ص��وص��ا ً محاولة
ال��ت��وص��ل إل��ى م��وق��ف مشترك مع
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون ،وم���ن بعده
ح��ث ق���وى ال���راب���ع ع��ش��ر م��ن آذار
على مواكبته ،ومضمون الميثاقية
ف��ي ال��ت��م��دي��د ال���ذي علمت «البناء»
أن����ه ح��ص��ي��ل��ة ه����ذه ال���م���ش���اورات

الإمارة والجي�ش ( ...تتمة �ص)1
لم يقدم تيار المستقبل سوى ما ُيس ّمى باللغة
المحكية «ال��ن��ق» على الجيش وأدائ���ه ،والتشكيك
بصوابية ما يفعل وهو يردّد الزم��ة« ...لكن نحن
م��ع ال��ج��ي��ش» ،وك���ان ق���ادة المستقبل بمن فيهم
وزراؤه قد تهيّأوا بكالم سابق لالنقضاض على
ال��ج��ي��ش ،ال���ذي ت��وق��ع��وا ل��ه الفشل ف��ي المواجهة
العسكرية األولى ،وبعضهم كان ينتظر االستنجاد
به كوسيط ليقول شامتاً« :ما قلنالكم ...شفتو...
خلي حزب الله يفيدكم»!
دأب تيار المستقبل على التحريض على عالقة
المقاومة بالجيش ،سواء باعتبار المقاومة مصدر
االن��ت��ق��اص م��ن مهابة الجيش المتالكها سالحا ً
موازيا ً لسالحه ،أو بتصوير الجيش يعيش عقدة
نقص وهو يرى هذا السالح فيفقد روحه المعنوية،
أو باالتهامات المتك ّررة لمخابرات الجيش بمحاباة
المقاومة وص��والً إل��ى اتهامها بتلقي التعليمات
من المقاومة ،والمقصود حزب الله ،وما يورده
ت��ي��ار المستقبل ع��ن وص��ف م��ا ُيس ّميه بالعالقة
غير الصحية بالتسبّب في ك ّل الحال الشاذة التي
يمثلها اإلره��اب والتطرف ،فيتحدث الوزير نهاد
المشنوق عن شباب طرابلس الذين يستفزهم هذا
السلوك فيحملون السالح ،ويراهم الوزير أشرف
ريفي بعضا ً م��ن الشباب ذوي «ال���دم الحامي»،
وي��راه��م النائب خالد الضاهر ر ّد فعل على فعل
سيؤدّي عدم التصحيح إلى فرط الجيش وشقه

على أساس مذهبي.
على الضفة المقابلة كانت المقاومة مصدر ثقة
الجيش بأنه إذا اضطر لسحب المزيد من وحداته
العسكرية من جبهات البقاع ،فهناك من يستطيع
س ّد الفراغ والقيام بالمهمة وضمان عدم الوقوع
في المحظور ،وكانت مخابرات الجيش تتلقى
التقارير والمعلومات والتفاصيل االستخبارية
من جهاز أم��ن المقاومة لتستكمل ما لديها من
مخزون معلوماتي ،ضروري واستثنائي للفوز
في هذه المعركة ،وكان الجيش الذي تشكلت من
عقيدته القتالية بوجه «إسرائيل» صمامات أمان
ثقته بعالقته المصيرية مع المقاومة ،ومصدرا ً
لمعنوياته المرتفعة ،يتقدم واثقا ً من انتصاره،
وه����و ي����رى م��ع��ه ش���ري���ك���ا ً ص����ار م���ص���در رع��ب
لـ«إسرائيل» ول�لإره��اب معاً ،فيطمئ ّن لمصادر
قوته.
سقطت اإلمارة وسقطت رهانات العابرين من
قوي ومقاومة مهابة
وإلى ،وبقيت الدولة بجيش ّ
الجانب.
حدث ك ّل هذا ،والرئيس الحريري يدرس ملفاته
ح��ول كيفية إنفاق هبة المليار دوالر ،والرئيس
السابق ميشال سليمان يدقق مواصفات السالح
االستراتيجي الذي يليق بمكرمة الثالثة مليارات،
والنائب وليد جنبالط يقول :تأخرت أو تبخرت،
الله أعلم!

تركيا و«�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1
السورية أو تلبية لطلبها عند الحاجة ،وهو ما حملته
رس��ائ��ل معلنة وس��ري��ة واك��ب��ت ف��ص��وال ً متالحقة من
المواجهات الجارية كان آخرها بمناسبة عربدة الرئيس
التركي رجب أردوغان.
اليأس ال��ذي دخلته الرهانات السعودية والقطرية
حول سورية منذ االنتخابات الرئاسية ،وهزائم فصائل
اإلره���اب المتالحقة في الميدان أم��ام الجيش العربي
السوري ،ال يحول دون رهانهما المتجدّد على الدورين
الصهيوني والتركي ف��ي مواصلة استنزاف سورية،
ولذلك وضعت قطر رعايتها لفرع «القاعدة» الرسمي
«جبهة النصرة» في تصرف «إس��رائ��ي��ل» التي تنشط
إلقناع الواليات المتحدة بدفع الحكومة األردنية في طريق
المغامرة الخطرة بالتعاون االستخباري واللوجستي
مع «إسرائيل» لتصعيد عمليات اإلرهابيين في الجبهة
الجنوبية التي تشمل محافظتي درعا والقنيطرة ،ويرجح
بعض الخبراء أن هذا الملف كان في جدول أعمال زيارة
وزير الحرب الصهيوني موشي يعلون إلى واشنطن الذي
أعطى قبيل مغادرته شهادة اعتدال لتكفيريّي «النصرة»
الذين يتحركون لمهاجمة مواقع الجيش السوري تحت
غطاء المدفعية الصهيونية وبإرشاد من أجهزة التجسس
«اإلسرائيلية» ومعهم مجموعات من المرتزقة والعمالء
الذين جندهم الموساد عبر بوابات العار المستحدثة
لتقديم الدعم واإلسناد إلى بعض كتائب وفصائل ما يسمى
بالجيش الحر ،وقد تخطى العمالء المجندون في الموساد
ألفا ً وخمسمئة عنصر بحسب ما ذكر الكاتب الصهيوني
إيهود إيعاري مؤخرا ً بينما أشارت معلومات صحافية
«إسرائيلية» إلى اعتزام تل أبيب مطالبة اإلدارة األميركية
بحصة من الموازنات المقررة لتمويل الحرب على سورية
ومصدرها المعلوم هو الخزائن السعودية والقطرية بهدف
توسيع حجم القوة العميلة في الجوالن ودرعا ورفدها
بالمزيد من المرتزقة.
أم��ا حكومة تركيا الغارقة في خيبات متالحقة من
محاوالتها اليائسة لتنفيذ أطماعها اإلقليمية بالهيمنة على
مناطق سورية مجاورة بعد انكسار وهم الهيمنة الشاملة
بإسقاط الدولة السورية لحساب تنظيم اإلخوان حاضن

اإلرهاب والتكفير في المنطقة والعالم ،فهي مصممة على
مواصلة دعم تنظيم «داعش» ومده بالمال والسالح وتقديم
التسهيالت اللوجستية لتحركاته عبر الحدود ،ولم يرت ّد
أردوغ��ان عن رهاناته وأوهامه بخصوص سورية على
رغم اصطدامه برفض الواليات المتحدة القتراحه المتجدّد
الخاص باستحداث ما يدعوه مناطق عازلة داخل سورية
لتنشيط الكتائب العميلة التي تبدّلت يافطاتها مرات عدة
في السنوات الماضية ،وهي مكونة من مجموعات مرتزقة
وإرهابيين تشكلت في بيئة تنظيم اإلخ��وان السياسية
وبالمال الخليجي الذي حصد منه سماسرة الحرب األتراك
الكثير ،عدا ما نهبوه من ثروات سورية النفطية بواسطة
«داعش» ،وآلتها الصناعية التي فككت وشحنت في وضح
النهار بواسطة كتائب ما يسمى بالجيش الحر والجبهة
اإلسالمية وسواها من التشكيالت.
تركيا و«إسرائيل» تسعيان إلى خلق جيوب استنزاف
في الشمال والجنوب السوريين ،بينما القوات العربية
السورية تواصل حركتها الميدانية لتصفية معاقل اإلرهاب
في معظم المناطق السورية ،خصوصا ً في محافظات
الوسط السوري التي تمثل نسبة رئيسية من الجغرافية
والثقل السكاني واالقتصادي ويتيح تحريرها حشد المزيد
من القوى لمالحقة عصابات اإلرهاب في المناطق األخرى.
ما يثير القلق التركي و«اإلسرائيلي» هو تسارع الخطوات
التي يقوم بها الجيش العربي السوري وإنجازاته األخيرة
في أرياف دمشق وحماة وحلب ودير الزور والحسكة مما
يوحي بسير األحداث خالل األشهر المقبلة نحو تحوالت
في الميدان تمثل هزيمة للمشروع االستعماري برمته ،ومن
الواضح للمراقبين أن تحرك الجيش العربي السوري نحو
الجبهة الجنوبية وعلى جبهة حلب سيكون بزخم أكبر
وأش ّد خالل الفترة المقبلة حال إنجاز المهام التي وضعتها
القيادة العسكرية السورية لقواتها المقاتلة التي بلغت في
تقدمها ريف إدلب انطالقا ً من انتصارها في مورك بريف
حماة ،بينما تستع ّد إلحكام الطوق على اإلرهابيين داخل
مدينة حلب وتتقدم في الريف الحلبي على عدة محاور،
حيث يتابع أردوغان المعارك بحسرة كبيرة.

غالب قنديل

«البي�شمركة» تتجه ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف« :هناك حاجة للقيام بعملية عسكرية (برية)
بغية إنقاذ كوباني واستعادتها وبعض المنطقة المحيطة
بها من تنظيم داعش».
غير أنه أوضح أن تركيا وحلفاءها الغربيين لن يساهموا
بقوات برية في هذه العملية .وقال» «إذا كان التحالف الدولي
ال يريد إرسال قواته البرية كيف يمكنهم أن يتوقعوا من تركيا
إرسال قوات برية وهناك األخطار عينها على حدودنا».
وقال داود أوغلو« :الطريقة الوحيدة لمساعدة كوباني
بما أن البلدان األخرى ال تريد إرسال قوات برية -هي إرسالقوات تميل إلى السالم أو معتدلة إلى كوباني؟ من هؤالء؟
البشمركة ...والجيش السوري الحر».
وجدد رئيس ال��وزراء التركي دعوته للواليات المتحدة
لتدريب وتسليح «الجيش الحر» ،وق��ال« :درب��وا وقدموا
المعدات للجيش السوري الحر حتى ال تحل قوات النظام
محل مقاتلي ال��دول��ة اإلسالمية في ال��ع��راق وال��ش��ام لدى
رحيلهم وحتى إذا انسحبت الدولة اإلسالمية في العراق
والشام ال يحل محلها إرهابيو حزب العمال الكردستاني».
وأضاف« :سنساعد أي قوات وأي تحالف من خالل قواعدنا
الجوية (داخل تركيا) أو عبر وسائل أخرى إذا كان يجمعنا
بهم تصور مشترك لبناء سورية ديمقراطية وتعددية».
وتأتي هذه التصريحات في وقت قال صالح مسلم الرئيس
المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي إن مقاتلين من
البيشمركة عبروا إلى تركيا من العراق متوجهين إلى كوباني
السورية لمساعدة المدافعين عن البلدة ضد مقاتلي تنظيم
«داعش».
وأشار مسلم إلى أن حوالى  150من مقاتلي البيشمركة
عبروا إلى تركيا ومن المتوقع أن يصلوا في وقت الحق ليل
الثالثاء إلى كوباني.

من جهته ،قال مسؤول كردي كبير إن مقاتلين من قوات
البيشمركة غ���ادروا األراض���ي العراقية أم��س متوجهين
إل��ى كوباني المحاصرة لمساعدة األك��راد هناك في قتال
«داعش».
وق��ال هيمان ه��ورام��ي وه��و م��س��ؤول ب��ارز ف��ي الحزب
الديمقراطي الكردستاني في تغريدة على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» إن قوات البيشمركة تتحرك من مطار
أربيل إلى مدينة سيلوبي التركية الحدودية حيث ستنتقل
من هناك برا ً إلى كوباني.
وفي السياق ،قالت القيادة المركزية األميركية إن القوات
األميركية شنت أربع غارات جوية ضد مقاتلي «داعش» في
سورية أمس مستهدفة مواقع للتنظيم قرب كوباني ،حيث
دمرت وحدة صغيرة للتنظيم وأربعة مواقع قتالية.
إلى ذلك ،بسطت وحدات من الجيش السوري والقوات
الرديفة سيطرتها أمس على بلدة حوش الفارة إلى الشرق
من مدينة دوما في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق ،وقتلت
أعدادا ً من المسلحين ودمرت آلياتهم.
وبذلك يكون الجيش السوري قد أحكم الطوق حول بلدة
ميدعا ،وسط تقدم لعدد من وحداته بنجاح في منطقة المعامل
في تل كردي ،وقضائها على أعداد كبيرة من اإلرهابيين ،ما
ضيق الخناق على مدينة دوما المعقل األساسي لإلرهابيين
في الغوطة.
في م��وازاة ذلك نفذت وحدات من الجيش عدة عمليات
ضد أوك��ار المسلحين في م��زارع بلدتي الزمانية ودير
سلمان بمنطقة النشابية في عمق الغوطة الشرقية ،فيما
كثفت وح��دات أخرى عملياتها على الجانب الشمالي من
حي جوبر مواصلة تقدمها بعد سيطرتها على العديد من
كتل األبنية.

ستسير ب��ه ك�� ّل الكتل المسيحية،
وي��ق��وم ع��ل��ى م��ش��ارك��ة ال��ك��ت��ل في
الجلسة المخصصة للتمديد تحت
ش���ع���ار ع����دم م��ق��اط��ع��ة الجلسات
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ،وال��ت��ص��وي��ت م��ع أو
ض����دّ ،ل��ك��ن ارت���ض���اء ال��ن��ت��ي��ج��ة من
دون الطعن بدستورية التشريع،
ألنّ التصويت ض ّد يمكن أن يكون
سياسيا ً أو دس��ت��وري��اً ،والذهاب
إل��ى اعتبار التصويت ض�� ّد مرفقا ً
بالطعن ال��دس��ت��وري ،يعني رفعا ً
للغطاء المطلوب وطعنا ً بميثاقية
ال��ت��م��دي��د ،ل��ذل��ك ي��ب��دو أنّ االتجاه
الذي ستسلكه الكتل المسيحية بعد
ل��ق��اءات عين التينة ه��و المشاركة
في الحضور لتأمين شبه إجماع،
وتوزع أصوات النواب المسيحيين
بين مع وضدّ ،من منطلق سياسي،
من دون قيام أحد من نواب الكتل
األساسية بالطعن ف��ي دستورية
التمديد.
في األث��ن��اء ،وعلى رغ��م االحتضان
الرسمي والسياسي والشعبي الواسع
وال��م��ت��ن��وع ،وتأكيد إح��ب��اط مشروع
«اإلم�����ارة» ف��ي ط��راب��ل��س ،فقد بقيت
المخاوف من اندالع جولة جديدة من
العنف خصوصا ً أن رؤوس اإلرهابيين
مثل شادي المولوي وأسامة منصور
وغيرهما طلقاء ،فضالً عن عدم اتخاذ
أي إج��راء في سجن رومية للحد من
حرية االتصال بين القيادات اإلرهابية
ال��م��ع��ت��ق��ل��ة ،وب��ي��ن م��ن��اص��ري��ه��م في
الخارج.
وفي هذا السياق ،أش��ارت مصادر
عسكرية وأمنية لـ«البناء» إلى «أن
المسلحين اإلرهابيين ال��ذي��ن يقدر
ع��دده��م ب��ـ  ،500ت��ع��رض نحو 50
منهم إلصابات جراء االشتباكات ،وتم
توقيف ما يناهز الـ ،200أما الباقون
فتوزعوا على التبانة والضنية وعكار
ومخيمات النازحين» .وأكدت المصادر
«أن المولوي ومنصور وعددا ً آخر من
المسلحين لم يغادروا التبانة ،وهم
ال يزالون داخلها برعاية من بعض
مسؤوليها السياسيين ووزراء ونواب
كانوا دعوا إلى تطبيق الخطة األمنية
سلميا ً والدخول إلى التبانة بهدوء».
لكن مصادر أمنية أخ��رى ،أك��دت لـ
«البناء» أن المداهمات ستستمر حتى
توقيف كل المسلحين الذين هربوا من
بعض أحياء طرابلس التي كان يختبئ
فيها المسلحون .وأش��ارت إلى أن «ما

يحكى عن تسويات حصلت أدت إلى
ه��روب المسلحين ال يمت إلى الحقيقة
بصلة وال��دل��ي��ل اس��ت��م��رار المداهمات
والتوقيفاتوهذهاإلجراءاتهياستكمال
لمهمة الجيش في طرابلس والشمال
ال��ه��ادف��ة إل��ى إن��ه��اء ب��ؤر المجموعات
المتطرفة وما كان يقوم به المسلحون من
اعتداءات على الجيش ،وفي الوقت ذاته،
أخذ المناطق السكنية كرهائن لتنفيذ
مخططاتمعروفةلدىالجميع».
وبالفعل واص��ل الجيش عمليات
الدهم وال سيما في التبانة واألس��واق
وبحنين بحثا ً عن اإلرهابيين وأشارت
القيادة إل��ى اعتقال العشرات منهم.
كذلك نفذ الجيش عمليات دهم واسعة
في صيدا القديمة وعبرا شرق صيدا،
واعتقل مناصرين للفار من وجه العدالة
أحمد األسير وص��ادر أسلحة وذخائر
وذل��ك بعد الكشف عن مخطط لتنفيذ
عمل أمني كبير في صيدا والجنوب.

«المستقبل» يستنكر
التعرض لحصانة الضاهر

وفيما ،توالت المواقف المساندة
للجيش ف��ي ال��ح��رب ض��د اإلره����اب
والمطالبة برفع الحصانة عن كل من
تسول له نفسه مخالفة القانون وتكفير
المؤسسة العسكرية وتحريم االنخراط
فيها ،استنكرت كتلة «المستقبل»
ال��ت��ع��رض «لحصانة م��ن��زل النائب
خالد الضاهر تحت أية حجة كانت».
وشددت على «المسارعة إلى استكمال
تنفيذ الخطة األمنية بحزم توصالً إلى
أن تبسط الدولة سلطتها على كامل
األراضي اللبنانية بحيث ال يعود هناك
أي سالح غير سالح الدولة اللبنانية».
وحذرت الكتلة مما وصفته «مخاطر
التعسف س��واء ف��ي استعمال القوة
المفرطة أو في التوقيف العشوائي
من دون تمييز بين مرتكب وب��ريء.
بحيث ال ي��ؤدي ذلك إلى إلحاق القهر
والظلم باألبرياء» .وكان الرئيس سعد
الحريري حمل في بيان «ح��زب الله
مسؤولية ما حدث بسبب تدخله في
سورية» ،داعيا ً «إلى العمل على إعداد
استراتيجية أمنية متكاملة يتوالها
الجيش اللبناني مع القوى األمنية
الشرعية اللبنانية ،تخصص للتعامل
مع ارت��دادات الحرب السورية وتكون
مسؤولة حصرا ً عن حماية الحدود مع
سورية ومنع أي أعمال عسكرية في
االتجاهين».
وإذ أكد أن كل الدعوات لالنشقاق
عن الجيش مرفوضة وم��دان��ة ،شدد
على «أننا ال يمكن أن نغطي أي مرتكب

يخالف قواعد العيش المشترك بين
اللبنانيين ،وسنواجه أي محاولة للنيل
من الجيش ووحدته وسالمته ودوره
في حماية اللبنانيين ،ولن نغفر ألي
جهة تتخذ من المواطنين األبرياء ،في
طرابلس أو عكار أو المنية أو الضنية
أو عرسال أو صيدا ،منابر للتطرف
ومخالفة القوانين باسم الدين ونصرة
أهل السنة».
ووس���ط ه��ذه ال��ت��ط��ورات األمنية،
لفتت الزيارة الخاطفة لقائد العمليات
الخاصة األميركية ريموند توماس
إل���ى ل��ب��ن��ان وال��ت��ي اس��ت��م��رت بضع
س��اع��ات م��ع وف��د عسكري .وه��و كان
وص��ل من القاهرة ،ثم غ��ادر متوجها ً
إل��ى الرنكا على متن طائرة عسكرية
أميركية خاصة ،بحسب بيان للسفارة
األميركية في لبنان.

مشاورات التمديد
بين بري وعون

وك��م��ا على األرض ،ت��رك��ت عملية
تطهير الجيش اللبناني طرابلس
وبعض مناطق عكار من المجموعات
اإلره��اب��ي��ة ارت��ي��اح �ا ً ل���دى ال��م��راج��ع
ال��م��س��ؤول��ة واألوس�����اط السياسية
والشعبية .ونقل زوار عين التينة
أمس عن رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري تأكيده م��ج��ددا ً دع��م المؤسسة
العسكرية ،مشيرا ً إلى أن الجيش قام
بواجبه ول��م تحصل أي��ة صفقة في
موضوع ت��واري ال��رؤوس الكبيرة من
المسلحين.
وف���ي ض���وء ه���ذا ال��ج��و اإلي��ج��اب��ي
ال��ذي عكسته عملية الجيش وعشية
الجلسة النيابية المخصصة النتخاب
رئيس للجمهورية اليوم ،عاد الملف
السياسي ال��ب��ارز المتعلق بمصير
االنتخابات وموضوع التمديد للمجلس
إلى الواجهة ،حيث بدأ الرئيس بري
لقاءات واتصاالت تمهيدا ً للجلسة التي
سيطرح فيها التمديد والمتوقع عقدها
األسبوع المقبل.
والبارز في هذا المجال ،اللقاء الذي
عقده مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون على مدى أكثر من
ساعة ونصف الساعة في عين التينة
وتخلله غ��داء بحضور نائب رئيس
المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي.
ووص��ف رئيس المجلس األج��واء
بـ«الجيدة» والـ«إيجابية» ،نافيا ً أمام
زواره أن يكون هناك خالف أصالً بينه
وبين الجنرال.
وعلمت «البناء» أن بري طرح مع
ع��ون وقبله مع عضو كتلة «القوات

اللبنانية» النائب ج��ورج ع��دوان ،أن
الوقت بات عامالً ضاغطا ً لحسم األمور
بين ال��ذه��اب إل��ى ال��ف��راغ أو التمديد،
م��ك��ررا ً أن��ه بعد موقف الرئيس سعد
الحريري وإع�لان��ه رف��ض المشاركة
ف��ي االنتخابات قبل انتخاب رئيس
الجمهورية تحول موقفه مئة وستين
درج��ة وب��ات مع التمديد انطالقا ً من
حرصه على الميثاقية.
ول��م يأخذ من ع��دوان جوابا ً حول
التمديد ،إذ وعد األخير بالرجوع إلى
قيادته إلعطاء الجواب النهائي.
أما عون فقد عبّر بصراحة أمامه
عن رفض تكتله ومعارضته المبدئية
للتمديد ،لكنه أشار إلى أنه سيحضر
الجلسة ،ولم يتضح ما إذا كان سيلجأ
التكتل إلى الطعن كما في السابق أم
أنه سيكتفي بالتصويت ضد التمديد.
لكن مصادر نيابية مطلعة قالت إن
التكتل يميل إلى عدم الذهاب إلى الطعن.
وأشارت إلى أن هناك نوعا ً من الترقب
الحذر لدى «القوات» وحزب الكتائب،
وأنهما يحرصان على عدم اتخاذ موقف
حتى اآلن العتبارات سياسية تتعلق
بقواعدهما ،وبالمشاورات المفتوحة
مع حليفهما الحريري.
ونقل ال��زوار عن بري مساء تأكيده
م��ج��ددا ً ال��ح��رص على الميثاقية في
التعاطي مع التمديد كما االنتخابات،
وأن��ه سيكون خ�لال الجلسة حريصا ً
على موقف المك ّون المسيحي.
وه����ذه ال��م��ي��ث��اق��ي��ة ،ت��ط��رق إليها
رئيس تيار «المرده» النائب سليمان
فرنجية ال��ذي اعتبر أن «الميثاقية
تفرض مشاركة كل المكونات ،وأنا
كمسيحي س��أش��ارك وه��ن��اك ع��دد من
ال��ن��واب المسيحيين ب���ات م��ع��روف�ا ً
أنهم سيشاركون ما يمنح الميثاقية
المطلوبة ،ولننتظر لنر من سيعدل في
رأيه ومن سيشارك» .وأكد في حديث
لموقع المرده «أن التمديد واق��ع ،إنما
هناك من يتجرأ ويقول هذا األمر ،فيما
البعض يختبئ وراء المزايدات».
وأش��ار النائب الفرزلي لـ«البناء»
إلى «أن لقاء بري وعون بحث في كل
الملفات السياسية واألمنية» .وأكد
«أن الرئيس بري قلبا ً وقالبا ً مع العماد
عون ،وأن الخالف الذي حصل داخل
مجلس الوزراء بين وزيري المال علي
حسن خليل ووزي��ر الخارجية جبران
باسيل ،بات بحكم المنتهي وسيحل
هذا األسبوع» .وأشار الفرزلي إلى «أن
موقف العماد عون واضح من التمديد
للمجلس النيابي وه��و منسجم مع
نفسه» ،داعيا ً اآلخرين إلى مجاراته
في ذلك» ،الفتا ً إلى أن حضور الجلسة

العامة ال يلغي الميثاقية في حال اتخذ
المسيحيون موقفا ً ضد التمديد».
وبينما التقى رئيس «حزب القوات»
سمير جعجع عضو كتلة الكتائب
النائب سامي الجميل في معراب ،أكد
عضو كتلة «القوات» النائب طوني أبو
خاطر لـ«البناء» «أن حزب القوات لم
يقاطع أي جلسة تشريعية دعا إليها
الرئيس بري ،ليقاطع جلسة التمديد»،
مشيرا ً إلى «أن المشكلة اليوم لم تعد
بين االنتخاب والتمديد إنما باتت بين
الفراغ أو التمديد» ،وق��ال« :ال نتمنى
التمديد ألنه مناقض للديمقراطية ،إال
أن األوض��اع األمنية في لبنان تحتم
علينا أن نتفهم االتجاه إل��ى التمديد
الذي أصبح أفضل الشرين».
ولفت أبو خاطر إلى «هفوات عدة
ارتكبت بحق ال��وط��ن ،أوصلتنا إلى
التفكير بالتمديد» ،غامزا ً من قناة تكتل
التغيير واإلصالح الممثل في الحكومة
«التي لم تتخذ اإلجراءات الالزمة لكي
تجرى االنتخابات مثل ع��دم تشكيل
هيئة اإلشراف على االنتخابات».
وتعليقا ً على كالم النائب الجميل من
لمجلس
معراب «أنه ال يجوز التمديد
ٍ
فشل في ك � ّل ش��يء ،وأن البديل عنه
هو نفض البلد من أساسه» ،دعا أبو
خاطر إلى «وضع القليل من الماء في
النبيذ ،فاألوضاع ال تحتمل التصعيد
والتهويل» ،داعيا ً إلى «تبريد األجواء».

لبنان يرفض دمج
النازحين

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ�����ر ،ش����دد وزي���ر
الخارجية والمغتربين جبران باسيل
ف��ي ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ال���ذي عقد
في نهاية المؤتمر عن الالجئين في
سورية بعنوان «تعزيز االستقرار في
المنطقة» ،في برلين ،على «أن الحل
السياسي لألزمة السورية سيساهم
في حل أزم��ة ال��ن��زوح ،لكن ح�لاً كهذا
ليس شرطا ً لعودة النازحين ،إذ يمكن
أن تجتمع ش��روط العودة قبل بلوغ
الحل السياسي المنشود».
وأضاف« :نحن البلد األكثر تضررا ً
من انعكاسات األزمة السورية ،ولبنان
يحوي أكبر نسبة نازحين بالمقارنة
مع عدد السكان في العالم» ،مشيرا ً
إلى أن لبنان «يشدد على رفضه القاطع
ألي شكل من أشكال اندماج النازحين
ف��ي المجتمعات المضيفة ،بطريقة
م��ب��اش��رة أو غير م��ب��اش��رة ،بطريقة
واض��ح��ة أو ضبابية ،ق��د ي��ؤدي إلى
توطين النازحين ويتعارض مع الهدف
األسمى ،وهو عودة النازحين».

ليبيا :غارات على مواقع المت�شددين في بنغازي
استكمل الجيش الليبي عملياته الحربية ضد الميليشيات المسلحة في بنغازي
حيث شنت طائراته ،أمس ،غارات على مواقع المسلحين ،المرتبطين بجماعات يصنفها
البرلمان إرهابية ،في شرق ليبيا .وقالت مصادر «سكاي نيوز عربية» إن الغارات
استهدفت المسلحين «المتشددين» في منطقة الصابري ،من دون ورود معلومات عن
سقوط قتلى.
ويعمل الجيش الليبي مدعوما ً من متطوعين من أهالي بنغازي على دحر الجماعات
المسلحة عن المدينة ،حيث بات يسيطر على معظم مناطقها.
ونجحت القوات البرية بمؤازرة سالح الجو ،في طرد المسلحين من منطقة المطار
ومعسكر  17شباط ،أحد معاقل «المتشددين» الرئيسية في المدينة.
وقتل  130شخصا ً على األقل ،خالل األيام العشرة الماضية ،بقتال الشوارع في ثاني
كبرى المدن الليبية ،التي كانت تخضع لسيطرة المجموعات المتشددة.
وفي طبرق التي يتخذها البرلمان مقرا ً له منذ سيطرة المسلحين على بنغازي والعاصمة
طرابلس ،جرح عدد من األشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب مديرية األمن.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في  ،2011لم تتمكن السلطات االنتقالية الليبية من
تشكيل جيش وفرض سلطتها على عدد من الميليشيات وخصوصا ً المتشددة.
وسيطرت ميليشيات «فجر ليبيا» في نهاية آب الماضي على العاصمة ،إثر أسابيع من
المواجهات مع القوات الحكومية ،مما دفع السلطات الشرعية إلى االنتقال إلى طبرق.

علمانيو تون�س ( ...تتمة �ص)1
وفي حديثه عن مالمح الحكومة
المقبلة ،ق��ال م���رزوق إن حركته
ستقوم ب��ال��ت��ش��اور م��ع حلفائها
وأصدقائها للتباحث سوية حول
شكل الحكومة ،وأنها تصب جام
تركيزها حاليا ً على االنتخابات
الرئاسية.

السبسي :ال إقصاء ألحد

وف��ي أول تصريح إع�لام��ي له
منذ اإلع�لان ع��ن النتائج األولية
ل�لان��ت��خ��اب��ات التشريعية التي
أظهرت تقدم حزبه ،قال السبسي
إن حزبه مستعد للحكم مع األقرب
ل��ه ،ف��ي حين ق��ال رئ��ي��س حركة
النهضة راش��د الغنوشي ،إن��ه ال
م��ج��ال إلق��ص��اء أح���د ف��ي تونس
بعد اليوم ،وإن الحركة حريصة
على الوحدة الوطنية» .وأضاف

السبسي« :نحكم مع األق��رب لنا،
والعائلة الديمقراطية (م��ن دون
أن يذكر أسماء معينة) األقرب لنا،
ولكن ينبغي األخ��ذ ف��ي االعتبار
النتائج».
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة األن��اض��ول عن
السبسي تصريحاته لقناة الحوار
التونسي الخاصة مساء أول من
أم��س االثنين التي بيّن فيها أنه
توقع االنتصار في االنتخابات ،الفتا ً
إلى أنهم «يتجاوبون مع وجدان
التونسيين أكثر من غيرهم» .كما
بيّن السبسي أن «نجاحهم في
االنتخابات التشريعية له تأثير
في االنتخابات الرئاسية».
وج���اءت تصريحات السبسي
بينما ق��ال األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة
«ن���داء ت��ون��س» الطيب البكوش
إن حركته لن تنفرد بالحكم مهما

كانت النتائج.

تجارب وتشارك

وقال البكوش إن «نداء تونس»
حتى ل��و حصلت على الغالبية
المطلقة« ،فلن نحكم وحدنا وإنما
سنشرك معنا اآلخرين في الساحة
السياسية ،وذلك من منطلق مبدئي
واعتبارا ً بتجارب سابقة» .وأضاف
أن الحكومة لن تكون حزبية «بل
سنشرك الكثير من األطراف ،أما مَن
هذه األط��راف فستكون بعد ظهور
النتائج النهائية».
وأض���اف إن م��وض��وع تشكيل
الحكومة سيكون موضع تشاور
بين جميع األط���راف السياسية
ومنظمات المجتمع المدني «ألن
الحوار الوطني برعاية المجتمع
ال��م��دن��ي ه��و ال���ذي ق���اد إل���ى ه��ذه

النتيجة التي حصلنا عليها ،وهو
إج����راء االن��ت��خ��اب��ات ف��ي ظ��روف
نعتبرها إجماال ً طيبة».
وف���ي إج���اب���ة ع��ل��ى س����ؤال هل
س��ت��ت��ح��ال��ف ح��رك��ت��ه م���ع ح��رك��ة
النهضة قال إن الباب مفتوح أمام
الجميع من دون استثناء ،مشيرا ً
إلى أن الحركة ظلت تصرح منذ مدة
طويلة أن حركة النهضة جزء من
المشهد السياسي ال يمكن إقصاؤه.
وشدد البكوش على أنه ال مجال
لعودة الحزب ال��واح��د «فهذا أمر
ذهب من غير رجعة ألننا في وضع
جديد في ظل وجود أحزاب ومجتمع
مدني ال يمكن أن يقبل بذلك».

مستقبل تونس

ف��ي س��ي��اق متصل ق���ال راش��د
ال��غ��ن��وش��ي خ�لال م��ؤت��م��ر شعبي
أمام مقر حركة النهضة بالعاصمة
ت��ون��س م��س��اء أول م��ن أم���س إن
«ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف��ي ت��ون��س ال��ي��وم
ل��ل��ح��ري��ة ول�ل�إس�ل�ام وال���وح���دة
الوطنية ورفض العنف واإلقصاء
واإلرهاب» بحسب تعبيره.
وأض���������اف ال���غ���ن���وش���ي ف��ي
مهرجان خطابي حاشد ألنصاره
أم���ام مقر الحركة ف��ي العاصمة
ت��ون��س ،أن ب�لاده تعتبر الدولة
العربية ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تجرى
فيها االنتخابات من دون تدخل
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة .ك��م��ا أك���د أن
النهضة «لن تسمح بعودة أصنام
ال��ح��زب ال��واح��د وال��زع��ي��م األوح��د
واالنتخابات المزيفة والمال الفاسد
إلى األبد».
ع��ل��ى الصعيد ال��دول��ي ،أش��اد
م���راق���ب���و االت����ح����اد األوروب�������ي
ب��االن��ت��خ��اب��ات التشريعية التي
أجريت في تونس األح��د الماضي
ووصفوها بـ«الشفافة» و«ذات
الصدقية».
وق��ال��ت رئيسة بعثة مراقبي

االت���ح���اد األوروب������ي ف���ي مؤتمر
ص���ح���اف���ي ف����ي ت����ون����س« :ل��ق��د
ع��� ّزز الشعب التونسي التزامه
الديموقراطي بفضل انتخابات
ذات ص��دق��ي��ة وش��ف��اف��ة مكنت
التونسيين من مختلف االنتماءات
السياسية من التصويت بحريّة
لمجلس تشريعي وفقا ً ألول دستور
ديموقراطي» في البالد.
من جهته ،هنأ الرئيس ب��اراك
أوباما الشعب التونسي الختياره
برلمانا ً ج��دي��دا ً للبالد .ووص��ف
ف��ي بيان عملية التصويت التي
أج��ري��ت ف��ي تونس بأنها «معلم
مهم في عملية التحول السياسي
التاريخي لتونس» .ووعد بوقوف
بالده «كشريك إلى جانب الحكومة
التونسية المقبلة ف��ي مجاالت
إع��ادة البناء واالقتصاد وحماية
أمن تونس وحريتها».

�إعالنات ر�سمية
إعالن بيع بالمعاملة 2012/93
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب��ال��م��زاد العلني ن��ه��ار األرب��ع��اء
في  2014/11/12الساعة الثالثة بعد
الظهر سيارة المنفذ عليه ب��دران محمود
ب���دران م��ارك��ة ه��ون��دا  CRV EXموديل
 2002رقم/280578/و الخصوصية
تحصيالً ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ مصرف
فرنسبنك ش.م.ل .وكيله المحامي أحمد
مخدر البالغ $/12792 /ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ $/5752/والمطروحة
بسعر  $/6000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/642.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إل��ى م��رآب فرنسبنك في بيروت
الحمراء مصحوبا ً بالثمن نقدا ً أو شيك
مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

