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حمليات  /تتمات

التن�سيق اللبناني ال�سوري في الميدان
يفر�ض نف�سه بعيد ًا عن القرار ال�سيا�سي

ت�شييع �أحد �أبرز معاوني الرئي�سين حافظ وب�شار الأ�سد

محمد نا�صيف رجل الرعيل الأول الم�ستم ّر �إلى الحداثة
و�صاحب الب�صمة في العالقات ال�سورية ـ الإيرانية

دمشق ـ نيرمين فرح
ش��يّ��ع��ت األوس������اط الشعبية
والرسمية جثمان اللواء المتقاعد
محمد ناصيف خير بيك ،معاون
نائب رئيس الجمهورية العربية
السورية .من دمشق التي ودعها
ناصيف رسمياُ إلى قرية اللقبة في
منطقة مصياف بحماة مسقط رأسه،
حيث ووري الثرى في مدافن العائلة،
رحلة اختصرت تاريخا ً من العمل
األمني والعسكري والسياسي.
«أبو وائل» كما تعرفه األوساط
ال��ع��س��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة داخ��ل
وخ����ارج ال��ب�لاد ،وال����ذي اغتاله
المرض العضال ،يعتبر شخصية
استخباراتية تاريخية سورية
بامتياز ت��د ّرج��ت بمناصب عدة
آخ���ره���ا م��س��اع��د ن���ائ���ب رئ��ي��س
الجمهورية.
ف���ي ال��ث�لاث��ي��ن��ي��ات م���ن ع��م��ره
تولى ناصيف رئاسة ف��رع األمن
الداخلي ،واستم ّر فيه ما يقارب
العشرين ع��ام��اً ،أش���رف خاللها
على عمل الجهاز مواكبا ً ومتابعا ً
أزم��ات سورية منذ ح��رب 1973
وحرب لبنان  ،1975والمواجهة
مع «حركة اإلخ���وان المسلمين»
في الثمانينات ،وانتصار الثورة
اإلسالمية في إي���ران ،حيث لعب
ناصيف دورا ً ك��ب��ي��را ً ف��ي تهيئة
وت���أس���ي���س ع��ل�اق����ات س���وري���ة
االستراتيجية مع إيران.
جمعت ناصيف عالقات وطيدة
مع سياسيين لبنانيين وعراقيين
وأك��راد وإيرانيين ،كما عرف عنه

اط�لاع��ه ع��ل��ى ال��ع��ل��وم الدينية،
فكان األق��رب إل��ى رج��االت الدين
السوريين على اختالف مذاهبهم،
وحاز على ثقتهم مما هيأه للعب
أدوار ف��ي المصالحة السورية
إبان الثمانينات ،كما بنى جسورا ً
ص��ل��ب��ة م��ع رج����االت ال��دي��ن في
لبنان وال��ع��راق وإي���ران ،ويقول
المق ّربون من ناصيف ب��أنّ قائد
الثورة اإلسالمية في إيران آية الله
الخميني كان يقدّره شخصياً.
وي��ع��ت��ب��ر ن��اص��ي��ف ال����ذي غ��دا
معاونا ً لنائب رئيس الجمهورية
منذ حوالي سبع سنوات تقريبا ً
بمرسوم رئاسي ع��ام  2005من
أه ّم رجاالت األمن في سورية.

نعي الراحل
المفتاح

وفي جملة شهادات في الراحل
وص���ف ع��ض��و ال��ق��ي��ادة القطرية
لحزب البعث العربي االشتراكي
رئ��ي��س مكتب اإلع����داد والثقافة
واإلع�ل�ام الدكتور خلف المفتاح

اللواء محمد ناصيف بالمسؤول
تمس
القريب من الناس ،الذي لم
ّ
سمعته ب��أيّ ذك��ر للفساد ط��وال
مسيرة عمله ،وق��ال لـ«البناء»:
خ��دم اللواء ناصيف ب�لاده لعدة
عقود ب��روح وطنية ،حيث حظي
بالعمل م��ع القائد حافظ األس��د
واستم ّر حتى وفاته يرافق مسيرة
الرئيس بشار األس��د ،باإلضافة
إلى دوره الكبير في عدة مفاصل
تاريخية ف��ي س��وري��ة كمواجهة
مشكلة «اإلخ��وان المسلمين» في
السبعينيات والثمانينيات من
القرن الماضي ،وترتيب العالقات
مع دول صديقة كلبنان وإي��ران
أعمق من النطاق السياسي ،إنما
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات االجتماعية
واإلنسانية أيضاً ،وك��ان له دور
ف��ي ترتيب المؤسسات األمنية
حس
وطريقة عملها واالعتماد على
ّ
المواطن األمني وليس على دور
الدولة فقط.
وإذ أسف خلف لفقدان شخصية
م��ن رج���االت الرعيل األول لبناء
س��وري��ة طلب الرحمة والغفران

للراحل ال��ذي لن يُنسى ذك��ره في
تاريخ سورية.

اإلمام

بدوره عبّر الدكتور وائل اإلمام
عن أسفه لخسارة سورية رجال
ف��ي السياسة واألم���ن والجيش،
وه��ب حياته ل��س��وري��ة منذ عهد
الرئيس المؤسس حافظ األس��د
وحتى وفاته ،وق��ال في شهادته
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» :ك��ان أب��و وائ��ل مثاال ً
لاللتزام واالنضباط والخبرة لك ّل
ضباط الجيش واألمن في سورية،
واستطاع اختراق مخابرات أجنبية
وأدل��ى بمعلومات هامة لصالح
الجمهورية العربية السورية».

الحسن

م���ن ج��ه��ت��ه اع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور
حسن الحسن الباحث والخبير
االس��ت��رات��ي��ج��ي أنّ غ��ي��اب ال��ل��واء
م��ح��م��د ن��اص��ي��ف ي��ت��ج��اوز صفة
الشخصنة للموت ،ألنّ الخسارة
ام��ت��دّت لتفوق ك�� ّل ما هو معتاد،
وأضاف :عندما نودّع قامة كمحمد

باتريك �سيل :كان يعي�ش في مكتبه
في كتاب عن سيرة الرئيس حافظ األس��د يقول
الكاتب البريطاني باتريك سيل« :كان محمد ناصيف
متكتما ً أكثر من الجميع إلى درج��ة أنه كان يعيش
في مكتبه ،وكان واح��دا ً من القليلين جدا ً من الناس
المسموح لهم بالمبادرة إل��ى التحدث مع الرئيس

األسد هاتفيا ً في أيّ وقت .فباإلضافة إلى ترؤسه لما
كان في واقع األمر بوليسا ً سياسياً ،كان واحدا ً من أه ّم
مستشاري األسد في شؤون الشيعة سواء في لبنان أو
في إيران .وكان مق ّربا ً من السيد موسى الصدر والقادة
الثوريين اإليرانيين…».

محمد حمية

ناصيف فإننا ن���ودّع ه ّمة ت��زرع
في النفوس الهمم وإرادة لطالما
ر ّوضت المستحيل .وتابع :الراحل
ليس مجرد مواطن أو ضابط بل
ه��و اس��ت��ث��ن��اء ب��إب��داع��ه وعطائه
واستثناء بقدرته على التعامل مع
المتغيّرات والمصاعب.

فياض

ويصف الدكتور نبيل فياض
الراحل محمد ناصيف بأنه أكثر
ديمقراطية م��ن ك��ب��ار المثقفين،
وأض��اف في شهادته لـ«البناء»:
أفتخر بمعرفتي به رغ��م اعتبار
بعضهم أنّ التصريح بعالقة مع
رجل استخبارات بهذا المركز خطأ،
ولكني اع��ت��رف بمساعدة محمد
ناصيف لي في كثير من األحيان،
خ��اص��ة ف��ي م��واج��ه��ة منغصات
الحقت نشر أحد كتبي عام 1993
علي على
في دمشق ،ول��ه فضل
ّ
طول معرفتي به» .وتابع« :كان
رجالً ن��ادرا ً كبيرا ً بفكره وثقافته،
وع��اي��ش��ت م��ع��ه م��واق��ف ع��دي��دة
لمست فيها م��دى ديمقراطيته
وتقبّله لآلخر ،ما دفعني إلى أن
أج���زم ب��أن��ه ال يمكن ال��خ��وف من
رج��ل كبير مثل محمد ناصيف،
بل الخوف هو من بعض الصغار
العاملين في المؤسسات األمنية».
وي���ؤك���د ف��ي��اض أنّ ناصيف
ك��ان رج� ً
ل�ا ملتزما ً دي��ن��ي��ا ً ه��ادئ
ورزين ،وأعلم أنني لن استفيد من
كالمي ه��ذا بعد رحيل ناصيف،
ولكني أقوله إنصافا له ولعائلته
وللحقيقة».

التقى كاغ وال�سفير الإيطالي

ميقاتي :الرعاية الدولية �أ ّمنت
حد ًا مقبو ًال من اال�ستقرار للبنان
أك��د الرئيس نجيب ميقاتي «أهمية استمرار الرعاية
الدولية للبنان التي أمنت له حدا ً مقبوال ً من االستقرار رغم
األوضاع المتفجرة في المنطقة».
ون�� ّوه ميقاتي خ�لال استقباله أم��س ك�لاً من المنسق
الخاص لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وسفير
إيطاليا الجديد ماسيو ماروتي« ،بالتعاون بين الجيش
اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان ،ما ساهم في حفظ
األمن والهدوء في المنطقة اللبنانية الحدودية» .وشدد على
«أن مفتاح الحل الداخلي يبقى في انتخاب رئيس جديد
للبنان ،فيكتمل عقد المؤسسات الدستورية وتعود دورة
عملها الطبيعية».
بعد اللقاء ص ّرحت كاغ« :أجريت مناقشات جيدة جدا ً مع
الرئيس ميقاتي وتطرقنا الى التطورات في لبنان والمنطقة.
سأقدم ملخصا ً لمجلس األمن األسبوع المقبل في الثامن
من تموز حول تطبيق القرار  1701وفي شكل خاص حول
الدعائم الثالث لعمل األمم المتحدة في لبنان ،والتي هي
السالم واألمن والمساعدات االنسانية لالجئين السوريين
والفلسطينيين ،وكذلك للمجتمعات اللبنانية األكثر فقرا ًوتلك

المضيفة لالجئين».
وأضافت« :نعيش فترة معقدة جدا ً في زمن التحديات،
لذا فإن األمم المتحدة موجودة هنا لتقديم المساعدة للبنان
على قدر المستطاع من أجل معالجة كل هذه التحديات .كما
أننا ال نزال ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية لكي تستطيع
كل المؤسسات اتخاذ القرارات الضرورية من أجل أمن لبنان
واستقراره».
أما سفير إيطاليا فأوضح أن الزيارة هي ضمن جولة
يقوم بها على المرجعيات الروحية والسياسية ،بعد تسلمه
مهماته سفيرا ً إليطاليا في لبنان .وقال« :ناقشنا العالقات
الثنائية الوثيقة بين لبنان وإيطاليا وستكون مهمتي العمل
على تحسين العالقة القائمة بين بلدينا والسعي من أجل
إحالل االستقرار في المنطقة» ،موضحا ً «أن شراكة الحوار من
خالل األقنية الديبلوماسية التي تعتمدها إيطاليا تهدف إلى
حل هذه األزمة وإلى ترسيخ عالقة الصداقة بين البلدين».
كما زار ماروتي رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال ع��ون ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد
قباني.

متابعة در�س تعديالت قانون الدفاع

برقيات تعزية �إلى الأ�سد بوفاة نا�صيف

لحود :كان �صديق ًا وف ّي ًا و�صدوق ًا للبنان

وجهت شخصيات لبنانية برقيات تعزية إلى الرئيس بشار
األسد بوفاة معاون نائب الرئيس اللواء محمد ناصيف.
وجاء في برقية الرئيس إميل لحود اآلت��ي« :السيد الرئيس
الشقيق الدكتور بشار األسد ،آلمنا نبأ وفاة اللواء محمد ناصيف
أبو وائل تحبّباً ،بعد صراع مع المرض الذي لم يقعده يوما ً عن
خدمة سورية وقيادة سورية ب��دءا ً من الرئيس الراحل حافظ
األسد باني الدولة السورية القوية التي استودعها خير خلف
مؤتمنا ً عليها وعلى شعبها األبي وجيشها البطل».
وأض��اف لحود« :كان اللواء ناصيف صديقا ً وف ّيا ً وصدوقا ً
للبنان وكثر من قادة ال��رأي والساسة فيه ،ساهرا ً على وحدة
لبنان وع��رى األخ��وة بين الشعبين والبلدين الشقيقين .رحم

ال تزال معارك جبهة القلمون وجرود عرسال الحدث
األبرز على الساحة الداخلية مع سيطرة المقاومة والجيش
السوري على النسبة األكبر من المساحات الجردية وطرد
المسلحين منها ،فيما الدولة اللبنانية تبقى الغائب األكبر
عن هذا الجزء من األرض اللبنانية حيث تختبئ فلول
المسلحين.
أما التطور الالفت ،فهو قصف طيران الجيش السوري
السبت الماضي تج ّمعات المسلحين وقتل ع��دد منهم
وتدمير آلياتهم في جرود عرسال اللبنانية.
هذا التطور أعاد طرح ملف التنسيق بين لبنان وسورية،
ال سيما على الصعيدين األمني والعسكري إلى الواجهة.
فعلى رغم خطر اإلره��اب الذي يتهدّد لبنان وما ارتكبه
بحق الوطن ،إال أن «فريق  14آذار» رفض وال ي��زال أيّ
نوع من التنسيق بين لبنان وسورية ،ورفض أيضا ً تدخل
حزب الله والجيش اللبناني ض ّد التنظيمات اإلرهابية التي
ال يعتبرها البعض إرهابية ،فالنائب وليد جنبالط ك ّرر في
أكثر من تصريح أنّ «جبهة النصرة» ليست إرهابية بل
عناصرها مواطنون سوريون وعلينا التعامل معهم ،فيما
رفض جنبالط التنسيق العسكري مع سورية.
وعلى الرغم من رف��ض الحكومة اللبنانية بضغط
من فريق «المستقبل» التنسيق السياسي مع الحكومة
السورية ،إال انها ترفض أيضا ً التنسيق على المستوى
األمني.
أم��ا الحكومة السورية فقد أب��دت أم��ام زواره��ا ومنذ
اللحظة االولى استعدادا ً كامالً للتنسيق األمني على األق ّل
في ما خص الجماعات اإلرهابية المتنقلة على حدود
البلدين ،وإلى اليوم لم تبد السلطة السياسية اللبنانية
أيّ تعاون.
في السابع عشر من شباط الماضي دعا األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله الجيش اللبناني إلى

التنسيق مع الجيش العربي السوري من أجل مواجهة
الخطر التكفيري على الجبال الحدودية قبل أن يذوب
الثلج عنها.
دع��وة السيد نصرالله لم تلق آذان��ا ً صاغية إلى ان
وقعت معركة القلمون ف��ي األول م��ن أي��ار الماضي،
وبعد أن فرضت المعركة نفسها بدا أن التنسيق األمني
حاصل عمليا ً على األرض وال ينتظر قرارا ً سياسياً ،بل
واقع وضرورات المعركة والجغرافيا المشتركة والعدو
المشترك ،عوامل فرضت هذا التنسيق بين القوى التي
تواجه االرهاب.
فبعد تقدم المقاومة ميدانيا ً في الجرود وقصف الجيش
اللبناني لمواقع وتحركات المسلحين ،شن الجيش
ال��س��وري غ��ارات على ج��رود عرسال اللبنانية السبت
الماضي موقعا ً عددا ً من القتلى في صفوف المسلحين .فهل
سكوت الحكومة اللبنانية عن المشاركة الميدانية للجيش
السوري في المعركة يعتبر موافقة ضمنية على التنسيق
الموجود بين حزب الله والجيش السوري وضمنا ً الجيش
اللبناني؟
تعلق مصادر عسكرية على هذا األمر بالقول« :إنّ هذا
التنسيق أكثر من ض��روري ،ال سيما أن هناك معاهدات
واتفاقات عسكرية مشتركة وال تحتاج العودة إلى مجلس
الوزراء لتطبيقها بل يستطيع الجيش تطبيقها».
فيما تتحدث مصادر وزاري���ة عن أن بعض ال��وزراء
يعبّرون في مجالسهم الخاصة عن شكرهم وموافقتهم
لقتال حزب الله اإلرهابيين ،أما االعتبارات والحسابات
السياسية فتمنعهم من إعالن ذلك على المأل.
وت��س��أل م��ص��ادر مراقبة»:كيف ي��ب�� ّرر فريق  14آذار
للتحالف الدولي حشد هذا العدد من الدول لقتال اإلرهاب
في المنطقة ،فيما يرفض انخراط حزب الله في المعركة
ض ّد اإلره��اب الذي يحت ّل جزءا ً من األرض اللبنانية كما
يرفض التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري اللذين
يقاتالن عدوا ً واحدا ً وعلى حدود مشتركة؟».

الله اللواء الراحل وم ّكنكم وعائلته من ألم الرحيل األخير لرجل
خدم أمته بإخالص وشجاعة وش��رف واستقامة حتى الرمق
األخير ،وألهمكم بكل ما سوف تقدمون عليه ،وقد أفدتم وما زلتم،
كي تنتصر سورية المقاومة في الحرب اإلرهابية الكونية التي
تخاض على أرضها ،حيث يسقط الرجال الرجال وتنبت أرض
سورية المعطاء أفواجا ً من الشجعان واألبطال .تعازينا الحارة
لسيادتكم وعائلتكم وعائلة الفقيد الكبير».
واعتبر األمين العام لرابطة الشغيلة النائب زاهر الخطيب في
برقية تعزية إلى الرئيس األسد أن رحيل ناصيف ش ّكل «خسارة
لسورية ولبنان وكل األحرار الشرفاء في أمتنا العربية».
وقال« :تلقيت ببالغ األسى نبأ وفاة الصديق والرفيق العزيز

اللواء محمد ناصيف الذي كان نموذجا ً في التواضع والتضحية
والعطاء الدائم في سبيل الدفاع عن ثوابت سورية الوطنية
والقومية والعروبية المقاومة».
وأض���اف« :ك��ان ال��ل��واء ناصيف أمينا ً على اإلرث الوطني
والكفاحي للرئيس الراحل حافظ األسد وظل كذلك بعد رحيله
وطوال سني المحنة التي تعيشها سورية وما زالت نتيجة الحرب
اإلرهابية التكفيرية االستعمارية التي تشن عليها».
كما أبرق معزيا ً إلى األس��د ،أمين الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين -المرابطون مصطفى حمدان الذي تمنى
«أن تبقى سورية بخير وقوة وعافية ،حتى نحقق أهداف أمتنا
العربية في التحرر والتقدم واإلزدهار والوحدة».

ع��ق��دت ل��ج��ن��ة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
والداخلية واألمن والبلديات جلسة
أمس في المجلس النيابي ،برئاسة
رئيسها النائب سمير الجسر ،بحضور
ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية
والمال وقيادة الجيش وقوى األمن
الداخلي واألمن العام.
وت��اب��ع��ت اللجنة درس ق��ان��ون
الدفاع الوطني وتعديالته وتعديالت
التنظيم االداري.
وأرج������أت ال��ل��ج��ن��ة ال��ب��ت بهما
للمزيد من االيضاحات والمعلومات
اإلضافية ،وذلك الى الجلسة المقبلة
في األسبوع المقبل.

لجنة الدفاع مجتمعة في المجلس أمس

رو�سيا ت�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1
ك�����ان ح��ص��ي��ل��ة ل���ق���اء المعلم
ب��ال��رئ��ي��س ال���روس���ي فالديمير
بوتين ال���ذي أك��د وف��ق��ا ً لمصدر
روسي على صلة بالحوار الذي
ت��دي��ره م��وس��ك��و ب��ي��ن الحكومة
ال��س��وري��ة وف��ص��ائ��ل المعارضة
السلمية ،على أنّ التحالف مع
س����وري����ة ي��ع��ن��ي ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى
ال��ك��رم��ل��ي��ن ت��ح��ال��ف��ا ً م��ع الرئيس
بشار األسد ،مضيفا ً أن روسيا
ستفي ب��وع��وده��ا ،وأنّ حاجات
سورية من القمح والمحروقات
وال���س�ل�اح وال���ذخ���ائ���ر ستكون
قريبا ً بين أيدي السوريين ،وأنّ
روسيا متفائلة بمستقبل الح ّل
ال��س��ي��اس��ي ب��ع��دم��ا ص����ار يقين
الجميع أن ال ح ّل في سورية إال
عبر تقوية الدولة والمؤسسات
وال����ج����ي����ش ،وإط����ل����اق عملية
سياسية تتسع لك ّل الذي يقفون
ب��ص��ورة ح��ازم��ة ض�� ّد اإلره���اب،
ويعتبرون أنّ الدستور السوري
ه��و أس���اس العملية السياسية،
وأنّ الجيش السوري هو العمود
الفقري للحرب على اإلرهاب.
الحراك الروسي نحو سورية
والمنطقة ،سيتواصل في الفترة
المقبلة وفقا ً للمصدر الروسي،
والسعي إلى جبهة إقليمية تض ّم

دول الجوار السوري والعراقي
م��ش��روع ستضع روس��ي��ا ثقلها
ليبصر النور.
ل�����ب�����ن�����ان ي����ت����ل���� ّم����س ط����ري����ق
االسترخاء السياسي تجريبيا ً
ع��ب��ر م���ح���اول���ة ي���ق���وده���ا تفاهم
رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئ��ي��س الحكومة ت��م��ام سالم،
ت���ق���وم ع���ل���ى ال����دع����وة إل����ى عقد
جلسة لمجلس الوزراء الخميس
م����ن دون ال��ت��ن��س��ي��ق المسبق
والتفصيلي مع األط���راف ،على
قاعدة االختبار للنوايا والفرص
م��ن خ�لال ال��دع��وة ،ال��ت��ي أعلنت
ك��ت��ل��ة ال��ت��ح��ري��ر وال��ت��ن��م��ي��ة فور
اإلعالن الرسمي عنها إلى تأكيد
حضور وزيريها للجلسة ،بينما
بقي موقف التيار الوطني الح ّر
وح��ل��ف��ائ��ه غ��ي��ر م���ح���دّد بانتظار
ال��ت��ش��اور ،ب��ي��ن ال��م��ش��ارك��ة إلى
حين ط��رح م��وض��وع التعيينات
وع��ن��د ال��ف��ش��ل ف��ي اإلق�����رار يت ّم
االن��س��ح��اب م��ن ال��ج��ل��س��ة ،وبين
م��ن��ح ال��ف��رص��ة ل��ت��رك��ي��ز ال��م��واد
المهمة التي يتفق على انتقائها
من ج��دول األعمال تحت عنوان
ال������ض������رورة ك���م���ث���ل م���واض���ي���ع
ت��ش��ري��ع ال�����ض�����رورة ،ع��ل��ى أن
تتبلور المواقف النهائية خالل

الساعات المقبلة.

تفعيل العمل الحكومي
ثمرة لقاء بري سالم

ال يزال الوضع الحكومي يتصدر
المشهد السياسي ،فبعد أن تريث
رئيس الحكومة تمام سالم مهلة 3
أسابيع للتفاهم حول جدول أعمال
جلسة مجلس الوزراء ،دعا أمس إلى
جلسة يوم الخميس المقبل.
وعلمت «البناء» أن دع��وة سالم
ك��ان��ت ث��م��رة ال��ل��ق��اء ال���ذي جمعه
والرئيس نبيه بري في عين التينة».
ولفتت المصادر إلى «أن سالم الذي
تأكد من موقف الرئيس بري الداعم
لتفعيل عمل ال��ح��ك��وم��ة ،استكمل
ات��ص��االت��ه ف��ي ال��س��اع��ات القليلة
الماضية مع المعنيين من أجل عقد
الجلسة ال سيما أنه يعلم أن أ كثر من
ثلثي أعضاء مجلس الوزراء طالبوه
مرارا ً بعقد جلسة حكومية نظرا ً إلى
دق��ة المرحلة واألح���داث المحيطة
بلبنان» .وأكدت المصادر «أن رئيس
الحكومة لم يكن ليوجه الدعوة لوال
لم يتأكد من نوايا القوى السياسية
المعنية عدم تعطيل الجلسة».
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء»
أن مجلس ال����وزراء سيبحث في
ج���دول أع��م��ال الجلسة السابقة
وال��م��ؤل��ف م��ن  86ب��ن��دا ً غالبيتها
تتعلق بتسيير ش���ؤون ال��ن��اس».
ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر إل���ى «أن ملف
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات س��ي��ط��رح م��ن خ��ارج
ج��دول األع��م��ال في بداية الجلسة

لكن طرحه لن يستغرق وقتا ً طويالً،
فرئيس الحكومة سينتقل إلى جدول
األعمال في حال لم يتم االتفاق حول
التعيينات العسكرية».
وق��ال وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن ج��م��ي��ع ال����وزراء
سيحضرون الجلسة إال أن فريقا ً
واح���دا ً ال ي���زال يتمسك ب��ش��رط أن
تكون الجلسة مخصصة لبحث ملف
التعيينات األمنية».
ولفت إلى أنه «إذا حصل توافق
خالل الجلسة على إجراء التعيينات
فهذا جيد وإذا لم يحصل ستؤجل
الجلسة ،مستغربا ً االستعجال
بطرح ملف تعيين قائد للجيش على
رغم أن ال حاجة ملحة لذلك طالما أن
موعد االستحقاق في أيلول المقبل،
ول��ذل��ك ال يمكن تعطيل جلسات
المجلس وتعطيل البلد من أجل هذا
الملف».
واعتبر «أن الرئيس سالم تحمل
م��س��ؤول��ي��ت��ه ف��ي ال���دع���وة لجلسة
ووض��ع ج��دول أعمالها ،بعد أن تم
تأجيلها أسابيع ليتسنى له الوقت
إلجراء االتصاالت الالزمة بالقيادات
السياسية إليجاد مخارج».
وأوض�����ح أن «ت��ص��ري��ح وزي���ر
التربية الياس بو صعب بعد زيارته
وزير الداخلية نهاد المشنوق يعتبر
مؤشرا ً على أن موضوع التعيينات
ي��ج��ب أن ال يبحث داخ���ل مجلس
ال��وزراء بل على مستوى القيادات
السياسية للوصول إل��ى تسوية
ف��ي ه���ذا ال��م��ل��ف ،واع��ت��ب��ر أن ه��ذا
اللقاء يجب أن ينعكس على جلسة

مجلس الوزراء الذي يمثل كل القوى
السياسية ويجب أن نصل إلى حل
بالتشاور مع الجميع».
وكان بوصعب أوضح بعد زيارته
وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن ال
حلول في األفق في شأن التعيينات
األمنية وسنتابع المناقشة بعقلية
منفتحة» ،مجدّدا ً تأكيد «أنّ الوضع
يحتاج إل��ى تسوية عبر تشريع
ال���ض���رورة ف��ي المجلس النيابي
وآلية العمل في مجلس الوزراء عبر
التعيينات األمنية التي يجب أن
نتفاهم عليها».
وأك�����د رئ���ي���س ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح العماد ميشال عون «أننا
نتع ّرض اليوم لمحاولة للسيطرة
على حقوق المسيحيين من خالل
حرمانهم من تعيين من يمثلّهم في
مراكز السلطة .وهذا اإللغاء للمراكز
المسيحية ال��ق��وي��ة ال��ق��ادرة على
تثبيت المسيحيين ،معناه إلغاء
للمراجع المسيحية».

اللعب في الوقت الضائع

في وقت ال تزال األجواء الرئاسية
توحي أن كل ما يجري اليوم من حراك
فرنسي واستطالعات رأي وحوارات
ما هو إال لعب في الوقت الضائع،
فالملف اللبناني ليس على طاولة أي
من الدول اإلقليمية .وعلى رغم ذلك،
يواصل التيار الوطني الحر انفتاحه
على األح��زاب المسيحية في  8و14
آذار ،لوضعهم في أجواء الحوار مع
حزب القوات ،واستطالع ال��رأي في
ش��أن االنتخابات الرئاسية ،حيث

زار أمين سر تكتل التغيير واإلصالح
ال��ن��ائ��ب إب��راه��ي��م ك��ن��ع��ان بنشعي
والصيفي وختم جولته بلقاء رئيس
حزب القوات سمير جعجع .وجرى
التأكيد على أن االستطالع دستوري،
وأن��ه عمل ديمقراطي راق لتحديد
خ��ي��ارات المسيحيين واللبنانيين
عموما ً في الرئاسة.
وك��ان الالفت أم��س دع��وة رئيس
ت��يّ��ار «ال���م���ردة» ال��ن��ائ��ب سليمان
فرنجية إلى إجراء استطالع للرأي
«مسيحي ووط��ن��ي وش��ف��اف وأن
توافق عليه أكثر من شركة» ،مشددا ً
بعد لقائه كنعان على أ ّن���ه مهما
كانت نتائج االستطالع فإنّ مرشحه
للرئاسة هو العماد ميشال عون.
وزار كنعان رئيس حزب الكتائب
النائب سامي الجميّل ف��ي البيت
المركزي في الصيفي في محاولة
إلى الوصول لقواسم مشتركة بين
التيار الوطني الحر وحزب الكتائب.
ول���م تعلق م��ص��ادر ف��ي التيار
الوطني الحر لـ«البناء» على حديث
الرئيس الجميّل من زحلة أول من
أمس أن «استطالع ال��رأي مضيعة
للوقت» ،مكتفية بالقول :إنّ الرئيس
الجميّل يدرك أن جعجع يتف ّوق عليه
مسيحيا ً».
وفي سياق متصل ،أعلن الوزير
السابق ج��ان عبيد أن��ه غير معني
ب��ال��ت��رش��ي��ح��ات وال��ت��رج��ي��ح��ات
واالستطالعات المتصلة بالمعركة
الرئاسية .وأكد في تصريح انه لم
يعلن ترشيحه حتى اآلن لمنصب
رئاسة الجمهورية ،لغياب فرصة

كريمة لمرشح مستقل وتوفيقي
م��ث��ل��ه ،وب��س��ب��ب ح���دة ال��ت��ن��اف��س
وال��ص��راع ف��ي ال��ب�لاد بين األط��راف
المختلفة.

المسلحون يحاولون
فك الطوق للخروج
إلى البقاع األوسط

أمنياً ،تدور اشتباكات في محيط
ال��زب��دان��ي ف��ي القلمون باألسلحة
ال��م��ت��وس��ط��ة وال��م��دف��ع��ي��ة تسمع
أصواتها ب��وض��وح ف��ي ق��رى شرق
زح��ل��ة .وأش���ارت م��ص��ادر عسكرية
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى «أن االشتباكات
التي حصلت في الزبداني محاولة
من محاوالت المسلحين فك الطوق
للخروج إلى منطقة البقاع األوسط»،
مشيرة إلى «أن الزبداني تقع على
سفح جبال لبنان الشرقية لجهة
الشرق وتمتد حتى السهل ،وتقسم
إل��ى منطقتين ،الفيالت والمنطقة
الجبلية» .ولفتت المصادر إلى «أن
الجيش السوري يتواجد في تالل
الزبداني وفي منطقة الفيالت ،في
حين أن المسلحين يسيطرون على
القسم الغربي من الزبداني وهي
منطقة قريبة من القرى الشرقية
للبقاع األوسط (قوسايا ودير الغزال
وسرعين).
وداه��م الجيش اللبناني مخيم
علي العيسى للنازحين السوريين
في بلدة الفاعور في زحلة وألقى
القبض على ع��دد م��ن األش��خ��اص.
وتأتي التوقيفات في سياق مالحقة

الجيش للفارين من ج��رود عرسال
والزبداني باتجاه البقاعين األوسط
والغربي.
وتسلم عناصر مركز األمن العام
ع��ن��د نقطة ال��ع��ري��ض��ة ال��ح��دودي��ة
اللبنانيين ب��ه��اء.م.س من منطقة
البقاع ،وأحمد.م ع من طرابلس ،بعد
أن أفرجت عنهما السلطات السورية
بعد فترة توقيف استمرت أكثر من 7
سنوات.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
بلدية المنصورية -المكلس -الديشونية
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جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن
وغير السكن وصيانة المجاري واإلع�لان
لعام .2015
فعلى المكلفين وجوب تسديد الرسوم
المتوجبة عليهم بما فيها السنوات السابقة
خ�لال م��دة شهرين م��ن ت��اري��خ نشر هذا
اإلعالن في الجريدة الرسمية ،وكل تأخير
عن الدفع ضمن هذه المهلة يخضع لغرامة
تأخير قدرها  %2شهرياً .ويعتبر هذا
اإلع�لان بمثابة إن��ذار شخصي عن جميع
الرسوم المتوجبة وقاطعا ً لمرور الزمن.
رئيس بلدية المنصورية -المكلس-
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف
1231

