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حمليات
فيينا :قرار ( ...تتمة �ص)1

تمام س�لام خ��اس��راً ،بينما وق��ف تيار المستقبل
في منطقة رمادية عبر عنها ب��دور الوسيط وزير
الداخلية نهاد المشنوق.
جاء كالم السيد حسن نصرالله في يوم القدس
العالمي بشقه اللبناني حاسما ً لجهة تأكيد الدعم
المطلق لحليفه العماد ميشال عون وفي المقابل
التمسك بتأكيد التحالف مع رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ،ووض��ع اآللية الواضحة لعمل مجلس
ال����وزراء بغياب رئ��ي��س الجمهورية ،ال��ت��ي يطالب
بها العماد ع��ون ف��ي منزلة م��وازي��ة لعقد ال��دورة
االستثنائية للمجلس النيابي التي يطالب بها رئيس
المجلس نبيه بري.لن نتخلى عن عون

مع اش��ت��داد األزم��ة السياسية التي يعيشها لبنان
الذي تخطى قطوع االشتباك داخل الحكومة وخارجها
في جلسة مجلس ال��وزراء األخيرة ،أطل األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة خالل
المهرجان الذي أقامه حزب الله في مجمع سيد الشهداء
في الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت في يوم القدس
العالمي ،مستعرضا ً الملفات اإلقليمية والدولية ،وتطرق
إلى الشأن المحلي ال سيما الحكومي وتحركات التيار
الوطني في الشارع ومحددا ً موقف حزب الله الحاسم
منها بالوقوف إلى جانب العماد ميشال عون.
وأكد السيد نصرالله أن «الرهان على إمكانية عزل
التيار الوطني الحر عن حلفائه هو رهان خاطئ وأننا
لن نتخلى عن أي من حلفائنا وعن حليفنا العماد عون
والتيار الوطني وخياراتنا مفتوحة للحفاظ على هذا
التحالف ،مشددا ً على أنه لم يكن من الحكمة أن يشارك
حزب الله في التحركات الشعبية ،الفتا ً إلى أن العماد
عون لم يطلب من حزب الله المشاركة ألنه يتفهم طبيعة
المسؤوليات وحجم المهام التي يتحملها ف��ي هذه
المرحلة».
وقال« :كلنا ندرك أن إسقاط الحكومة يعني أن البلد
ذهب إلى الفراغ ولكن كلنا نريد أن تعمل الحكومة في
شكل صحيح وضمن الدستور وبما يعزز الشراكة».
ودعا السيد نصرالله إلى «حوار بين تيار المستقبل
والتيار الوطني الحر كما دعا إلى «فتح دورة استثنائية
لمجلس النواب وأن نطلق عمل المجلس ،مجددا ً الرهان
على حنكة وحلم الرئيس نبيه بري».

حزب الله متمسك بالحليفين

وأكد مصدر مطلع في قوى  8آذار لـ«البناء» أن «من
يتابع موقف حزب الله من حركة العماد ميشال عون
يدرك بوضوح أن الحزب يدعم عون في شك ٍل كامل ،أما
كيفية الدعم وشكله ليس بحاجة إلى توضيح من السيد
نصرالله ،ولفت إلى أنه وخالل حركة عون في الشارع لم
يكن مطلوبا ً من حزب الله الدعم في الشارع ألن وجوده
ب��ح��راك عفوي ورد فعل على آخ��ر اجتماع للحكومة
ستظهر وكأنها معلبة ومخطط لها ألسباب ال تتعلق بما
حصل بالحكومة ما يؤثر على العفوية الصافية لحراك
اللحظات األولى للتيار الوطني الحر الذي كان كافيا ً من
ناحية العدد لتحقيق الهدف».
وكشف المصدر أنه «ومنذ اللقاء األخير بين السيد
نصرالله والعماد عون منذ شهر ونصف تم االتفاق بين
الطرفين على كل مندرجات اللحظة المقبلة وطبيعة
وآليات العمل ودور كل طرف ،والتنسيق قائم منذ ذلك
الحين ،وقد أوضح السيد هذه الجزئية في خطابه وحدد
حدود دخوله على خط الحراك وأنه سيضر به إذا كان
شريكا ً على األرض بلحظته الحالية ،إال أن المصدر أكد
أن حدود دعم حزب الله سيتطور ويمكن أن يشارك في
الشارع إذا ما تصاعدت األمور أكثر ولم تتحقق مطالب
عون».
وأش��ار المصدر إلى أن «السيد نصرالله يحاول أن
يقيم توازن الموقف بين عون وبري ويعلن حرصه الدائم
على إدارة لعبة التوازنات في شكل ايجابي على قاعدة
حليفين دائمين أساسيين والحرص على دعم الطرفين
من دون أن يضعف من موقفه الداعم لعون».

األزمة مؤجلة
إلى ما بعد الفطر

حكوميا ً انجلى غبار معارك السراي أمس التي انتهت
على قاعدة «ال يموت الذيب وال يفنى الغنم» والتي أجلت
إلى ما بعد عيد الفطر إلعطاء وقت لالتصاالت التي تكثفت
على أكثر من خط لكسر الجليد بين األطراف السياسية،
حيث علم أن الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد
المشنوق واألستاذ نادر الحريري توجهوا إلى المملكة
العربية السعودية للقاء الرئيس سعد الحريري ،فيما
جمد التيار الوطني الحر برنامج التحرك بانتظار نتائج
االتصاالت وتأتيه األجوبة من الحريري خالل خطابه
األحد المقبل.

االتفاق ال يعني
ّ
أن المشكلة ُحلّت

وش��رح وزي��ر الخارجية ج��ب��ران باسيل ف��ي مؤتمر
صحافي أمس ما حصل في جلسة الحكومة ،وأكد أنه
«في الواقعة التي ظهرت على اإلعالم تعمدنا ذلك ألننا
قمنا صباحا ً على تصريح لرئيس الحكومة تمام سالم
يقول فيه أنه يريد إقرار البنود».
وأضاف« :تم االتفاق على مخرج ،يتضمن أوال ً إقرار

بند ليس من جدول األعمال ونحن مع إقرار عدة بنود،
طالما أننا وافقنا فليكن ،ثانيا ً إعطاء فترة أسبوعين من
دون جلسات إلعطاء مجال للبحث السياسي ،وثالثا ً
الجلسات المقبلة هي للبحث بالمواضيع األساسية
وعمل مجلس ال���وزراء بغياب رئيس للجمهورية ،ال
قرارات من دون االتفاق وهذا الموضوع بعناصره الثالثة
فيه عدة ضمانات وأهمها الضمانة األخالقية ،لكن هذا ال
يعني أن المشكلة تم حلها».

نقف مع عون ولكن...

وشدّد رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في مؤتمر
صحافي على أنه يقف خلف العماد ميشال عون وأمامه
وإل��ى جانبه ،م��ؤك��دا ً أن��ه مع «التيار» في الهدف وإن
اختلفت الوسيلة.
وأع��ل��ن فرنجية استعداد ت��ي��اره «للحرب م��ن أجل
صالحيات رئيس الجمهورية ولكن لسنا مع حرب وقائية
متوجها ً إلى عون بالقول:
المس بهذه الصالحيات»،
قبل
ّ
ّ
«إن الوقاية تكون بالحوار للوصول إلى حل».
وإذ أكد أنه «دفع دما ً رفضا ً للفيدرالية» ،سأل فرنجية
عون« :هل الفيدرالية ُتعيد حقوق المسيحيين؟ وماذا
نفعل بمسيحيي األطراف؟

استمرار التحرك
مرهون بخطاب الحريري

وأك��دت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أن
«ب��رن��ام��ج التحرك مرتبط بالمحادثات واالت��ص��االت
السياسية التي تحصل ولن نوقف التحرك حتى نتأكد
عمليا ً من حصولنا على حقوقنا وإذا ما كنا نستطيع
االستمرار في الحكومة ،ألن االستقالة أمر وارد ،إال أنه آخر
االحتماالت وليس المطلوب فرط عقد الحكومة .وشددت
على أن هناك خطوات تصعيدية يمكن أن نلجأ إليها من
ضمنها الشارع وغير الشارع وأن األمور مفتوحة على
كافة االحتماالت».
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر« :ننتظر موقف الرئيس سعد
الحريري وما ستحمله زي��ارة الرئيس ف��ؤاد السنيورة
والوزير نهاد المشنوق إلى السعودية كما وننتظر أجوبة
ستأتي من الحريري إن كان بخطابه األحد أو من خالل
التواصل مع المشنوق».
وأشارت المصادر إلى أن «التيار الوطني الحر وتيار
المردة وحزب الطاشناق وحزب الله كانوا في مجلس
الوزراء فريقا ً واحدا ً متكامالً ،مؤكدا ً أن االتصاالت بدأت
لحلحلة األمور منذ اجتماع الوزير محمد فنيش والرئيس
تمام سالم منذ أيام ثم بين المكونات األربعة في وزارة
الخارجية وف��ي الجلسة (أول م��ن) أم��س على هامش
مجلس الوزراء».
ولفتت المصادر إلى أن «تصرفات سالم في جلسة
الخميس الماضي هي التي أدت إلى ما حصل في الجلسة
األخيرة بعد التغيير الذي طرأ على آلية عمل الحكومة
التي تتضمن توقيع الـ  24وزيرا ً على أي قرار».
وح��ول ك�لام ال��وزي��ر فرنجية عن الفيدرالية ،لفتت
م��ص��ادر تيار الوطني الحر إل��ى أن «ال��م��وض��وع ليس
مسألة فيدرالية وبالتأكيد هذا الطرح سنأخذ في االعتبار
موافقة المرده والطاشناق وهذا ملف استراتيجي يحتاج
إلى حوارات ،لكن إذا لم نصل إلى نتيجة لمشاركة عادلة
في الحكم يمكن أن نذهب إلى أقصى الحلول ،من ضمنها
طرح الالمركزية اإلداري��ة الموسعة وهذا ضمن تطوير
الطائف الذي لم يطبق منه شيء منذ عام .»1992
وأك���دت ال��م��ص��ادر وج���ود تنسيق م��ع ت��ي��ار ال��م��رده
وات��ص��االت ف��ي ش��ك��ل دائ���م وم��ن��دوب ال��م��رده يحضر
اجتماعات التيار وكل يوم ثالثاء فضالً عن التنسيق
الثنائي واالت��ص��االت بين ع��ون وفرنجية على رغم
االختالف في وجهات النظر ،كما أشار إلى أن التيار لم
يطلب من المرده النزول إلى الشارع».

غمز من قناة نواب ووزراء م�ستقبليين

الم�شنوق :ممالأة التطرف
بحث ًا عن �شعبية يق ّوي المتطرفين
أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه تع ّرض «لحمالت ظالمة
وافتراءات شعبوية كانت كلها تراهن على األخذ من رصيد الدولة وهيبتها
ومكانتها لتضيف إلى أرصدتها الشخصية وهو ما لم يحصل» ،وغمز من قناة
بعض نواب ووزراء في تيار المستقبل ،من دون ان يس ّميهم ،مؤكدا ً «أنّ من
يعتقد أن مماألة التطرف بحثا ً عن شعبية آنية ،ال يؤدّي إال إلى تقوية المتطرفين
وإضعاف االعتدال».
كالم المشنوق جاء خالل رعايته غروب أمس اإلفطار السنوي الثاني ،الذي
تنظمه الوزارة لقادة األجهزة األمنية والضباط والمحافظين والمديرين العامين
والقائمقامين ورؤساء المصالح والدوائر واألقسام في الباحة الداخلية للوزارة.
وقال« :تعلمون أننا نم ّر بأوقات صعبة في المنطقة وبمناخات مشحونة في
لبنان ،وقد تع ّرضت وزارة الداخلية والمؤسسات المرتبطة بها ،ب��دءا ً مني
وصوال ً الى آخر دركي ،لحمالت ظالمة وافتراءات شعبوية كانت كلها تراهن
على األخذ من رصيد الدولة وهيبتها ومكانتها لتضيف إلى أرصدتها الشخصية
وهو ما لم يحصل .ومع ذلك لم نضيّع بوصلة العمل الصادق والجهد والمثابرة
من أجل إحقاق الحق وتصحيح الخلل وتصويب الخطأ في أصعب الظروف
التي تم ّر بها البالد ومؤسسات الدولة اللبنانية».
واكد أنه «لن يثنينا شيء عن متابعة ما بدأناه من محاربة للتطرف واإلرهاب
مهما قالوا ومهما فعلوا .وأقول لك ّل من يعتقد أنّ مماألة التطرف بحثا ً عن شعبية
آنية ،ال يؤدّي إال إلى تقوية المتطرفين وإضعاف االعتدال».
وأردف« :في األسابيع القليلة الماضية ،كانت وزارة الداخلية وقوى االمن
الداخلي وشعبة المعلومات عرضة لحملة افتراءات واتهامات ومزايدات ،وكان
ردّنا العمل الصادق والتزمنا ما تعهّدنا به ،وجرت تحقيقات جدية ومهنية ،من
دون ان نسمع من المزايدين من يشير إلى هذا األمر».
وعدّد إنجازات ال��وزارة «إلى وزير المال الذي ما قصدنا خزينته يوما ً إال
ووجدناه متجاوبا ً بمسؤولية الحريص على األمن واألمان للبنانيين والتطور
الضروري لك ّل المؤسسات األمنية المكلفة بمكافحة اإلرهاب وبناء سجن للمرة
األول��ى منذ  50سنة ،وغيرها الكثير رغم معرفتنا بمدى المصاعب المالية
العامة».
وتط ّرق غلى الوضع األمني مؤكدا ً «أننا لن نتراجع عن تصحيح الخلل في
الخطة األمنية في أي منطقة من لبنان ،ولن أقبل بمعادلة «مجرمون بسمنة
ومجرمون بزيت» مهما طال الزمن وهو لن يطول».
وكانت كلمة لمدير المديرية المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس
الخوري.

�إفطار لجمعية «بنين »313
أقامت جمعية بنين  313حفل إفطارها السنوي ،في حضور وزير السياحة
ميشال فرعون ،ممثل عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،الشيخ
عبد األمير شمس الدين ،وعدد من رجال الدين والقيادات العسكرية واألمنية
والفاعليات السياسية واالجتماعية ورجال األعمال واإلعالم.
وجرى خالل الحفل عرض إلنجازات الجمعية التي أصبحت بعد عامين من
انطالقها تساهم في مساعدة أكثر من  350عائلة محتاجة على الصعد الطبّية
والتربوية والمادية ،باإلضافة إلى التأهيل والتمكين.
وألقى رئيس الجمعية محمد مختار رشيد بيضون كلمة شدّد فيها على أنّ
الجمعية ال طائفية وال مناطقية وبعيدة عن المحسوبيات ،ولذلك حققت هذا
النجاح واالزدهار.
وأعلن عن إطالق الموقع اإللكتروني الجديد للجمعية www.banin313.
 ، orgكما أعلن عن شراكة مع مستشفى حيرام في صور ومستشفى المشرق
في سن الفيل ،بحيث يستفيد حامل بطاقة «بنين  »313الطبية من حسومات
مميّزة على الخدمات االستشفائية التي تقدّمها المؤسستان.

مسؤولو حركة أمل مع الجرحى المكرمين
ك ّرمت الهيئة التنفيذية في حركة
«أم���ل» الجرحى وعائالتهم على
«م��ائ��دة الرحمن» في الجية ،في
حضور رئيس الهيئة التنفيذية في
الحركة محمد نصرالله وأعضاء من
هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية
وال��م��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي وال��ه��ي��ئ��ة
االستشارية ،إضافة إل��ى رئيسة
مؤسسة «واحة الشهيد اللبناني»
في حركة «أم��ل» واألعضاء وعدد
من الشخصيات والفاعليات.
وألقت فاطمة قبالن كلمة ترحيبية
ب��اس��م «واح���ة الشهيد» ،شاكرة
للجرحى حضورهم ،وقالت« :أيها
األطهار رفاق درب الشهداء في عطاء
الدم والتضحيات ،يا من وقفتم يوم
تراجع اآلخرون ،حميتم في قلوبكم
وعلى راحاتكم علم الوطن يوم تهدّد
أرزه وتبغه ودوره ورسالته ،فكنتم
رواد التغيير والتحرير ومحط آمال

أهلكم وأبناء وطنكم ،الوطن الذي
تشكلت صورته على لون وجوهكم
وآمالكم ومدى قبضاتكم .وها نحن
إخوتكم مع قيادة الحركة الوفية
لنضالكم نتك ّرم بوجودكم بدالالت
ح��ض��ورك��م ،ل��ن��ج�دّد جميعا ً عهد
الوفاء لالمام الصدر وحامل االمانة
دولة الرئيس نبيه بري».
وألقى نصرالله كلمة قال فيها:
«ي��ش� ّرف��ن��ا أح��ب��ائ��ي ال��ج��رح��ى أن
نجتمع إلى جانبكم ،نحن نتش ّرف
بذلك ألنكم اشجع الناس وأنبلهم،
ألنكم ضحيتم وحملتم البندقية
للدفاع عن لبنان» .وأكد االستمرار
«في حمل الراية التي حملها االمام
موسى ال��ص��در وسنبقى نناضل
للحفاظ على لبنان الوطن النهائي
لجميع أب��ن��ائ��ه ،نقوله بالشعار
ونمارسه بالعمل ،ال نفعل كما يفعل
البعض يقول شعارا وال يطبقه».

«المعلومات» تعتقل
خاطف جعارة وتعيد الفدية
ألقى فرع المعلومات ،القبض على المتهم الرئيس في خطف الطفل ريكاردو
جعارة ،في محلة الدورة بعد رصد تحركات.
ومساء سلّم رئيس الفرع العميد عماد عثمان ذوي جعارة الفدية المالية التي
دفعوها لقاء تحرير ولدهم ،وذلك في ثكنة المق ّر العام – األشرفية.

إبراهيم إلى قطر

بعد الغموض وت��ض��ارب المعلومات ال��ذي أح��اط
بملف العسكريين المخطوفين تحدثت المعلومات عن
زيارة سيقوم بها المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم إلى قطر لمتابعة البحث بهذا الملف ،فيما أكدت
أوس��اط أهالي المخطوفين تأجيل التحرك إلى ما بعد
عيد الفطر ،وأكدت مصادر أهالي المخطوفين لـ«البناء»
أنه وبعد اعتصام األهالي أمام السفارة القطرية حصل
اتصال من الجهات القطرية واللواء إبراهيم لتحريك
الملف والتواصل واللقاء الستكمال المفاوضات».
وأكد حسن يوسف والد العسكري المخطوف محمد
يوسف أن «ال��ل��واء إبراهيم سيقوم ب��زي��ارة إل��ى قطر
األس��ب��وع المقبل لمتابعة ه��ذا الملف ،وأش��ار إل��ى أنه
التقى اللواء إبراهيم األسبوع الماضي ولمس منه أجواء
إيجابية على هذا الصعيد وأنه يتعامل في الملف بصدق
وجدية وبمسؤولية تامة».
ون��ق��ل ي��وس��ف ع��ن م��ص��ادر مقربة م��ن «داع���ش» أن
التنظيم ينتظر بترقب م��آل المفاوضات م��ع تنظيم
«النصرة» وصدقيتها ليبدأ المفاوضات مع المعنيين
ح��ول العسكريين المخطوفين ل��دي��ه ،كما نقل عن
المصادر تأكيدها صحة وسالمة المخطوفين لديه وأنهم
موجودون على الحدود اللبنانية السورية ضمن الجرود
العرسالية».
وأعلن يوسف عن تجميد التحركات خالل عطلة عيد
الفطر على أن تستكمل بعده إذا لم يتم حل الموضوع في
شكل إيجابي».

فرعون مع رئيس الجمعية وعقيلة النائب حميد وحاضرين

العميد عثمان مع عائلة جعارة

بلدية بيروت توافق على تمديد
�شبكة �ألياف �ضوئية في العا�صمة

جعجع يدعو �إلى �إن�شاء
لواء من �أن�صار الجي�ش

عقد المجلس البلدي لمدينة بيروت اجتماعه الدوري برئاسة بالل حمد ،وبحث
في الملفات المعروضة على جدول األعمال ،واتخذ قرارات أبرزها:
 الموافقة على عقد اتفاق لتقديم وتمديد شبكة ألياف ضوئية وتوابعها فيشوارع مدينة بيروت ،وذلك لزوم شبكة الكاميرات.
 الموافقة على تلزيم صيانة وتأهيل منشآت االنارة العامة في مدينة بيروت. الموافقة على تلزيم أشغال صيانة وترميم انفاق مدينة بيروت. الموافقة على تلزيم تنفيذ صيانة األعطال وإصالحها في شبكات تصريفمياه األمطار والمجاري الصحية في بيروت.
 الموافقة على العرض األدنى المقدم لتأمين إشارات سير توجيهية وإشاراتلتحديد السرعة في ك ّل مناطق بيروت.

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خالل احتفال حزبي في معراب
إلى «إنشاء لواء من أنصار الجيش اللبناني ،يتألف من أبناء القرى الحدودية في
البقاع الراغبين في حراسة قراهم وبلداتهم ،ويعمل تحت إشراف قيادة الجيش
مباشرة».
واعتبر جعجع «أن تعطيل انتخابات الرئاسة لم يأت بفخامة الرئيس القوي،
يحسن واقع اللبنانيين
وإنما بفخامة الفراغ فحسب ،إن الفراغ في موقع الرئاسة لم
ّ
وال المسيحيين في ظل الظروف اإلقليمية الراهنة ،وإنما أضر به أيما ضرر».
ورأى «أن الطريق الوحيد إلعادة االنتظام إلى عمل المؤسسات وإعادة االستقرار
إلى لبنان والثقة باالقتصاد اللبناني هو في انتخاب رئيس فوراً ،رئيس يعبّر عن
بيئته ويطمئن إليه اللبنانيون».

ر�سالة �أبو فاعور ( ...تتمة �ص)1

قررت ( ...تتمة �ص)1
ماذا ّ
قبل الرئيس فؤاد السنيورة ،وما بعد إقرار اآللية التي تبدو
باتجاه الحسم ف��ي ض��وء ال��م��ع��ادالت ال��ت��ي حكمت حصول
النتيجة التي انتهت إليها جلسة الخميس ،ستكون األولوية
إلق����رار ال��ح��ك��وم��ة ل��ف��ت��ح دورة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لمجلس النواب
وسيقف حزب الله ووزراؤه بقوة مع هذا المطلب بمعزل عن
تصرف التيار الوطني الحر ووزرائ��ه ،على رغم ما يفترض
أنها دعوة لهم للوقوف مع الدورة االستثنائية لمجلس النواب
بعد إقرار اآللية الدستورية لعمل الحكومة ،بغض النظر عن
كيف سيتصرف الرئيس بري ووزراؤه تجاه مطلب التيار.
 نصرالله ال��واض��ح وال��ح��اس��م يقابله ارت��ب��اك وتشوشتيار المستقبل ،فقد كان السؤال الذي لم يجد له جواباً ،هو
لماذا ترك رئيس الحكومة وحيدا ً يقاتل ويتبادل مع وزراء
التيار الوطني الحر الكلمات القاسية والعالية النبرة والمليئة
بالتعابير التي تهبط بمستوى مقام رئاسة الحكومة ،ولمدة
س��اع��ت��ي��ن اس��ت��م��ر خ�لال��ه��ا ال��ت��راش��ق ال��ك�لام��ي ،ك��ي��ف تمكن
الوزيران نهاد المشنوق وأشرف ريفي من إمساك نفسيهما
عن الكالم وهما ال��ل��ذان ال يعرفان الصمت وال��ه��دوء عندما
يتصل األم��ر بالخصومة مع التيار الوطني الحر ،واللذان
يواظبان ليل نهار على خوض المعارك الكالمية مع حزب
الله ،ويجعالن لخطاب التحريض المذهبي في وجه التيار
ال��ح��ر وح��زب ال��ل��ه ع��ن��وان��ا ً ه��و صالحيات رئ��ي��س الحكومة،
فكيف ول��م��اذا ال��ت��زم��ا ضبط النفس واالم��ت��ن��اع ع��ن الكالم،
وضيّعا فرصا ً ذهبية توافرت لهما معها صناعة مجد مذهبي
وتحريك شارع عصبي ،وساد على وجه ك ّل منهما الهدوء
والتماسك واالبتسامة المصطنعة حتى أنهك س�لام وكاد

«�أمل» ك ّرمت الجرحى وعائالتهم:
�سنبقى نعمل لنبذ الطائفية والمذهبية

ينهار فتقدّم منه المشنوق وأمسك بيده إلى الغرفة الجانبية
مناديا ً وزيري التيار والحزب لتولد في دقائق الصفقة التي
قاتل من أجلها التيار البرتقالي.
 هذا ما كان ليحدث لمج ّرد النوايا الشخصية للمشنوقوري��ف��ي ،ب��ال��ط��م��وح ل��رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ،وإال ل��ك��ان��ت فرصة
أح��ده��م��ا للنيل م��ن اآلخ���ر وتسجيل م��وق��ف ال��م��ت��ش��دّد أمام
ش��ارع جرت تعبئته وتهيئته للمواجهة تحت عنوان الدفاع
ع��ن صالحيات رئ��اس��ة الحكومة وص���راع المشنوق ريفي
أعمق من منافسة ك ّل منهما لسالم.
 التفسير الوحيد أنّ سالم بنى حساباته على معلوماتق��دي��م��ة ،ل��م ي��ق��م بالتحقق م��ن س��ري��ان مفعولها ،ب���أنّ تيار
المستقبل سيواجه ول��ن يتركه وح��ي��داً ،وأنّ مطلب التيار
الوطني الحر مرفوض جذرياً ،وأنّ االستعداد للمواجهة مع
حزب الله موضع جاهزية ودعم سعودي مفتوح.
 ح��دث ما يقول إنّ تغييرا ً ما في السعودية وص��ل إلىتيار المستقبل ولم يصل إلى سالم يحقق ما دعا إليه السيد
نصرالله العالم ،ليساعد السعودية للنزول عن الشجرة،
فارتكب س�لام الخطيئة ودف��ع ثمنها وح��ي��داً ،فجأة ق ّررت
السعودية ب��دء ال��ن��زول ع��ن الشجرة فعلم المشنوق وعلم
ريفي ولم يعلم سالم ،فحقق عون نصرا ً براية برتقالية تحت
الرعاية الصفراء ،لكنه نصر مصادق عليه سعوديا ً بالصمت
واالنكفاء تجنّبا ً لصدام مع حزب الله وليس مع عون ،فهل
ب��دأت إش��ارات التغيير التي يمكن صرفها من رصيد حزب
الله اإلقليمي في رصيد عون الرئاسي؟
ناصر قنديل

مؤسسة للمسيحيين وأكبر مكون سياسي للمسيحيين،
سيؤدي إل��ى أضعاف الطرفين ووضعهما في محرقة
واحدة.
لقد نجح الجيش والعونيون في ال��خ��روج من هذا
االمتحان على نحو يعبر عن أصالة المؤسسة األولى
الوطنية وعلى تمسك التيار الحر بإيمانه بالجيش
كمؤسسة حامية للجميع .ولكن من الواضح خالل وقائع
ما جرى أنه كانت هناك محاولة لزعزعة موقف الجيش
الوطني وإلظهار أن العونيين في صدام مع الجيش وليس
مع عناوين سياسية تغتصب حقوق المسيحيين.
وبعد إحباط هذا الرهان ،وتجاوز هذا الكمين بخير،
تبقى هناك عالمة استفهام حول هوية المحرضين على
اللعب بهذه الورقة ،وحول ضرورة إيقافهم عند حدّ.
المالحظة الثانية وه��ي في الجوهر ،وتتحدث عن
المالسنة التي سادت بين الوزير جبران باسيل وبين
رئيس الحكومة .وهي بدت – على رغم تمنٍ لو أنها لم
تحصل  -بمثابة أنها نتيجة طبيعية ألج��واء احتقان
سياسي متراكم بين الرابية والمصيطبة سادت طوال أيام
سبقت عقد الجلسة الحكومية .ولكن ما بدا غير مفهوم في
سجال المالسنة هو تدخل الوزير وائ��ل أبو فاعور من
خارج السياق ،وذلك ضمن وظيفة صب الزيت على نار
الخالف وليس احتوائه .لقد كانت مداخلته مكشوفة
لجهة أنها أرادت دفع سالم لتصعيد لهجته ضد باسيل
لدرجة تحريضه على إخراجه «برا» .لقد بدا تصرف أبو
فاعور معاكسا ً لكل استراتيجية االحتواء والتوسط التي
اتبعها جنبالط طوال السنوات األخيرة.
والسؤال الذي طرحته جهات مهتمة بقراءة ما حدث في
جلسة أول من أمس ،واستنتاج عبر سياسية منه ،هو ما
الذي دفع أبو فاعور لتقصد أن يبدو «ملكا ً أكثر من الملك»
بالدفاع عن سالم ،فهل األمر حصل على نحو «انفعالي»
أم «افتعالي» مقصود وهدفه أبعد من الدفاع عن سالم

وموقع رئاسة الحكومة؟
تقول اإلجابة عن ه��ذا السؤال إن أب��و فاعور افتعل
موقف الدفاع عن سالم إليصال رسالة تكمل جهد النائب
وليد جنبالط إلظهار نفسه أنه ضمن تحالف مع «السنة»
في المنطقة؛ وذل��ك من «جبهة النصرة» حتى رئيس
الحكومة اللبنانية .إنها رسالة مقصودة تريد القول
أيضا ً إن جنبالط متموضع «مذهبياً» وليس فقط سياسيا ً
وإنه يمارس هذا التموضع على نحو مغالٍ ضمن ساحته
اللبنانية.
وتعلق هذه القراءة أن كل مجريات جلسة الخميس
الحكومية ،كانت مفهومة على رغم ما حدث خاللها ،سوى
رسائل أبو فاعور التي بدت لها أهداف أبعد من الخالف
بين عون والحكومة السالمية وأبعد من مناورة دعم أبو
فاعور سالم .وما يخدم هذا التحليل هو أن وليد جنبالط
كان استبق جلسة الخميس الحكومية واتصل بالجنرال
ميشال عون وب ّرر له موقفه وذلك على نحو يشير إلى أن
زعيم المختارة ليس في موقع صدامي مع الرابية .ويبدو
أن جنبالط الذي كان يعرف مسبقا ً أن وزيره أبو فاعور
سينفذ سيناريو يقدمه كمدافع عن «رئيس الحكومة
السني» داخل الجلسة ،كان يريد عبر اتصاله المسبق
بعون ترك هامش للتأويل الداخلي يفسر موقف أبو فاعور
في الجلسة الحكومية بأنه مجرد انفعال شخصي عابر.
التقدير للمحافل المتابعة عينها والمهتمة بقراءة
ما حدث يوم الخميس يؤكد أن موقف أبو فاعور ليس
«انفعالياً» بل «افتعله» ،وأن المردودات التي تنتظرها
المختارة لهذا «االفتعال» هو تمتين صلة الثقة بينها
وبين «جبهة النصرة» ،وذلك ضمن رؤية لجنبالط تفيد
بأن المقبل من الزمن سيؤدي إلى سيادة نفوذ التنظيمات
اإلسالمية المتشددة وأنه المطلوب خطب ودها منذ اآلن
لضمان البقاء!

يوسف المصري

وأضاف« :نعد الله ونعدكم بأن
نبقى نعمل من أجل االنسان لنبذ
الطائفية والمذهبية ،ويؤلمنا كثيرا ً
اليوم ما نسمعه من خطاب سياسي
لبناني متشنج ونرفض الطائفية
السياسية وسنبقى نرفضها».
وخ��ت��م« :ال��م��ط��ل��وب ال��ي��وم من
أه��ل العلم م��ن المسلمين السنة
وال��ش��ي��ع��ة ال���دع���وة إل���ى االل��ف��ة
والسالم والمحبة ألننا نعيش في
لبنان أزم��ات شتى ،و«إسرائيل»
تقف خلف ك�� ّل ال��م��ؤام��رات التي
وقعت في لبنان والمنطقة ،وذلك
من أجل إح��داث الفتنة ،فيما نحن
علينا أن نكون واعين ومتنبّهين.
والمطلوب من القوى السياسية
واألح��زاب وأصحاب القلم التحرك
من أجل الوحدة الوطنية والتواصل
واالتفاق وليس البعد والفرقة».

الجي�ش ي�ستهدف
الإرهابيين في
الجرود و�إطالق نار
على جندي في عكار
استهدف الجيش اللبناني
من مواقعه في البقاع الشمالي
وبالمدفعية الثقيلة تحركات
وأوكار وتحصينات المسلحين
في جرود عرسال شرقي البلدة
وجديدة الفاكهة.
ف����ي األث����ن����اء ت��واص��ل��ت
االع����ت����داءات ع��ل��ى عناصر
الجيش ،وفي هذا اإلطار أطلق
مجهول ال��ن��ار على الجندي
ع.ع في منطقة بزال  -عكار ما
أدّى إلى إصابته في قدمه وتم
نقله الى المستشفى للعالج
ووضعه مستقر.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أط��ل��ق
المدعو س م.ا (مواليد )1968
النار من مسدس حربي على
رأسه ،صباح أمس في بلدته
عنجر .ونقل إل��ى مستشفى
البقاع وهو في حالة حرجة،
ثم ما لبث أن فارق الحياة.
وف��ي مخيم عين الحلوة
تعرض كل من الفلسطينيين
ابراهيم ن .ون��ض��ال ح .الى
إطالق نار أثناء مرورهما على
دراج��ة نارية داخ��ل ،ما أدّى
إل��ى إصابة األخير في قدمه
ونقل على أثرها إلى مستشفى
النداء االنساني داخل المخيم.
وعلى الفور قامت دوري��ة
ل��ل��ق��وى األم��ن��ي��ة المشتركة
الفلسطينية ب��ال��ب��ح��ث عن
مطلق النار.
على صعيد آخ��ر ،سمعت
أص��وات انفجارات في بلدة
بقرزال ،تبين أنها ناتجة عن
ان��ف��ج��ار قنبلتين يدويتين
ورص����اص ب��ن��دق��ي��ة حربية
داخل كيس عثر عليه العامل
ال��س��وري حسين.ا.ش أثناء
حرقه أش��واك�ا ً وأوس��اخ �ا ً في
بستان يملكه و.م .فوضعه
بما احتوى في النار ،معتقدا ً
أن بداخله نفايات منزلية،
والتحقيقات جارية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ض��م��ن ن��ط��اق ع��م��ل مركز
مدحت ال��ح��اج االقليمي وم��رك��ز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أنه وإعتبارا ً من تاريخ
 2015/07/27سيتم ايقاف العمل بتجديد
االقامات للرعايا العرب واالجانب عبر مراكز
ليبان بوست وبالتالي عليهم تقديم طلبات
التجديد حصرا ً في المركزين المذكورين
وذلك بهدف الحصول على بطاقة االقامة
البيومترية الذكية ،مع التأكيد على إلزامية
حضور العربي واالجنبي مع الكفيل عند
تقديم طلب تجديد االقامة (من االنموذج
القديم) ووجوب تقديم هذه الطلبات قبل
فترة خمسة ايام على االقل من انتهاء مدة
صالحية السمة بالنسبة للطلبات الجديدة
وانتهاء صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

