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قرارات في جرائم
االنتماء �إلى تنظيم
�إرهابي

بعد تقديم الم�شنوق دعوة قدح وذم بحقه
أرجأت النيابة العامة التمييزية
إس��ت��ج��واب رئيس قسم «مجتمع
واق��ت��ص��اد» ف��ي ج��ري��دة «األخ��ب��ار»
الزميل محمد زبيب إلى  1تشرين
األول المقبل ،بعدما ت��ق��دم وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ص��ب��اح اأم���س بشكوى مفاجئة،
بجرم القدح والذم والتحقير.
واستمهل محامو زبيب النيابة
ال��ع��ام��ة ل�لاط�لاع ع��ل��ى مضمون
الشكوى.
وق���د اس��ت��دع��ي زب��ي��ب م��ن قبل
النيابة العامة على خلفية نشره
صورة شيك من الشيكات الصادرة
من «بنك المدينة» لصالح المشنوق
في العام  2002بقيمة مليار و 436
مليون و 400الف ليرة لبنانية.
وبالتزامن مع جلسة االستجواب،
نظمت وقفة تضامنية م��ع زبيب
شارك فيها عدد من الصحافيين في
وسائل االع�لام المرئي والمكتوب
وناشطون وشخصيات مستقلة
واصدقاء زبيب.
وإثر انتهاء جلسة االستجواب،
خ��رج زبيب مع وكالئه المحامين
من باحة قصر العدل وانضم الى
المتضامنين معه ،موضحا ً انه «تم
استدعاؤه ي��وم الجمعة الماضي
على أساس وجود ورقة معلومات،
وب��ال��ت��ال��ي ليس م��دع��ي�ا ً عليه وال
شاهداً».
وأشار الى انه تبين أن المشنوق
تقدم امس بشكوى قدح وذم وتحقير
وسجلها صباحا ً في النيابة العامة
التمييزية «وص��ار واجبا ً االط�لاع
على مضمون الشكوى وتحضير
الردود عليها» ،الفتا الى أنه «بناء
على ذلك فتح المحضر وتم ارجاء
االستجواب الى االول من تشرين
االول المقبل».
وشدد زبيب على ان «األمر ليس
شخصيا ً فالمسألة تتعرض لحرية

زبيب متحدثا ً إلى الصحافيين بعد خروجه من قصر العدل
الصحافة وح��ق التعبير المصان
بالدستور ،وبالتالي هناك وقائع
ستعرض على القضاء وهو يقوم
بواجبه».
م��ن جهته ،شكر مدير المفكرة
القانونية المحامي ن��زار صاغية
المتضامنين م��ع زب��ي��ب ،معتبرا
أن ذل��ك «يعد اكبر ضمانة لحرية
الصحافة» ،وقال« :القضية مبدئية
بالنسبة الينا خصوصا ً ان استدعاء
زبيب تم أثناء الحراك الشعبي».
وتابع« :اننا في مرحلة المحافظة
على سرية التحقيقات ،ولدى نهاية
االستجواب سنطلع ال��رأي العام
على حصيلة هذه التحقيقات».
وأكد «التمسك بحرية الصحافة

والصحافيين والمدافعة عنها مهما
كانت التحديات».
أما محامي المشنوق كارلوس ابو
جوده فشدد على ان «هذه القضية
ليس لها اي طابع اعالمي» ،مؤكدا
أن «ال أح��د يريد التعرض لحرية
االعالم وهذا األمر مقدس».
وأش��ار ال��ى ان «القضية تتعلق
بنشر ما يسمى معلومات ،وهي غير
دقيقة» ،الفتا الى ان هناك «عملية
ذم وقدح وتجريح بكرامة الوزير».
وق��ال« :الشيك صحيح ،وليس
ش��ي��ك رش����وة ،ب��ل ه��و ث��م��ن عقار
باعه ال��وزي��ر آن��ذاك وقبض ثمنه.
وهدف دعوى الوزير على زبيب هو
معرفة كيفية وصول الشيك إليه».

واتهم زبيب بـ«التسلل الى الحراك
واالثارة».
ول���دى س���ؤال زب��ي��ب ع��م��ا قاله
محامي المشنوق عن تسلله الى
ال��ح��راك ،أج���اب« :ك��ي ال يقع أحد
ضحية هذا النوع من بث الشائعات،
فأنا أتابع ملف بنك المدينة منذ
ال��ع��ام  2002ون��ش��رت تحقيقات
عدة في جريدة األخبار العام 2013
ح��ول ال��م��وض��وع ومنها الئحة ب
 431اسما ً تقاضوا أمواال من بنك
المدينة ،وكان اسم الوزير المشنوق
ضمنها ،وبالتالي لست طارئا ً على
هذه القضية».
وأكد أنه «في قلب الحراك وعضو
حيوي فيه».

 ك��ان��ت القضية ال��ت��ي يتمحور حولهاال���ص���راع ف���ي س���وري���ة وع��ل��ي��ه��ا وحولها،
تختصرها ك��ل��م��ة «األس�����د» ،ف��ف��ي��ه تختزن
معاني الدستور وال��س��ي��ادة ،وب��ه تختصر
ث���واب���ت س���وري���ة االس���ت���ق�ل�ال وال���ع���روب���ة
وال��وح��دة الوطنية وال��م��ق��اوم��ة .ل��ذل��ك كان
يكفي أع����داء س��وري��ة أن ي��ق��ول��وا ن��ع��م لك ّل
ش��يء يعرض عليهم واالك��ت��ف��اء بالقول ال
ل�لأس��د .وبعكسهم ك���ان يكفي مناصرو
سورية أن يقولوا نعم لك ّل ش��يء يعرض
عليهم وي��ت�� ّوج��ون��ه��ا بنعم ك��ب��ي��رة لألسد.
وص����ار أع�����داء س���وري���ة م��ن��اص��ري��ن لبيان
جنيف وفقا ً لتفسير يقول باستحالة تطبيقه
من دون رحيل األس��د ،فيسهل لهم عندها
تحقيق ك�� ّل م��ا ي��ري��دون فيسقط الدستور
وتنتهك السيادة ويسقط استقالل سورية
وت��س��ق��ط وح��دت��ه��ا وع��روب��ت��ه��ا وخيارها
المقاوم .وبالعكس صار مناصرو سورية
مؤيدين لبيان جنيف وفقا ً لتفسير يقول
ِباستحالة تطبيقه من دون األس��د فتحمى
ضمنا ً سيادة سورية ويصان دستورها
وتحصن وحدتها وعروبتها
واستقاللها
ّ
ويحفظ خيارها المقاوم.
 م��ن��ذ ص����دور ب��ي��ان ج��ن��ي��ف ك��ان��ت ك ّلال���ح���روب ت���دور لحسم ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ،هل
يمكن البدء بمسار سياسي مع األسد أم من
ّ
العض على
دونه ،وكان الفريقان يعلمان أنّ
األصابع والرهان المتبادل على نفاد الوقود
ون��ف��اد ال���وق���ت ،ي��خ��ت��ص��ران ب��ره��ان حلف
الحرب على سورية على نفاد قدرة حلفاء
سورية على الصمود والقبول بح ّل يبدأ من
دون األس��د ،وما نس ّميه الرهان على نفاد
الوقود ،ورهان أنصار سورية وحلفائها،
على بلوغ األميركيين واألوروبيين لحظة ال
يملكون معها المزيد من الوقت ويضطرون
للقول ال مانع م��ن مرحلة انتقالية يكون

حكومة وح��دة وطنية م��ن ضمن الدستور
السوري ،وتحت راية وفي ظ ّل صالحيات
الرئيس األس��د ،وأن يرتضي الجميع ترك
مصير الرئاسة بعد ذلك لصناديق االقتراع،
وه��و ما يعلم كيري أنّ نتائج أي انتخابات
نزيهة وشفافة وتحت أش�� ّد أشكال الرقابة
لضمان شفافية ونزاهة التنافس والنتائج
ستجلب األس��د م��ج��ددا ً إل��ى س��دة الرئاسة،
ما يجعل مج ّرد القول أنّ رحيل األسد ليس
مطلوبا ً اآلن ،للقول ضمنا ً بالقبول بشراكته
ف��ي ال��ح�� ّل ول��و موقتاً ،قبول عملي بقيادته
للمرحلة االنتقالية وفقا ً لنصوص الدستور
السوري ،والقبول استطرادا ً بمسار ال تملك
أميركا وال غير أميركا ف��رص التحكم فيه،
سيعيد األسد إلى سدة الرئاسة حكماً ،وإال
لقبلت واشنطن أص�لاً ه��ذا المسار وعملت
على إزاح���ة األس���د ع��ب��ره .ف���اآلن ه��و المه ّم
ال���ذي يملك ك��ي��ري ح��ق سحب الفيتو عنه،
لينفتح المسار ال��ذي سيق ّرر م��ا بعد اآلن،
أي قيمة ،وبكالم
حيث لن يكون لكالم كيري ّ
ك��ي��ري ع��ن ه���ذا «اآلن» ي��ف��رج ع��ن المسار
السياسي الذي سيعني عمليا ً دخول سورية
عهد التسويات ،التي يعلم الجميع أنها لن
توقف الحرب ،لكنهم يعلمون أنها ستجبر
ال��دول المتو ّرطة في الحرب بوقف دعمها
ل�لإره��اب ،ووق��ف اإلج���راءات العدائية ض ّد
سورية وإزالة العقوبات التي لحقت بها ،ما
سيجعل ف��ات��ورة الحرب على اإلره���اب أق ّل
وال��زم��ن ال�ل�ازم للنصر عليه أق��ص��ر .وتلك
ش��روط لنهاية المرحلة االنتقالية والذهاب
إلى صناديق االق��ت��راع ،التي ستعيد تتويج
األس���د ق��ائ��دا ً ل��س��وري��ة ورئ��ي��س��ا ً ديمقراطيا ً
شرعيا ً ودستوريا ً لها ،كما يعلم كيري الذي
قال آخر جملة مفيدة له حول سورية ،وهي
ليس اآلن بالضرورة.
ناصر قنديل

عيد الت�ضحية ( ...تتمة �ص)1

ماذا يريد ( ...تتمة �ص)1

على سبيل المثال :وفي لبنان تحديدا ً تسعى الطغمة الفاسدة إلى إفقار الشعب
وإذالله وتجويعه عبر اقتسام المغانم التي هي حق الشعب كله بطريقة غير مشروعة
حتى وصلنا إلى مرحلة ما عاد الشعب قادرا ً على االحتمال والصبر ،فنزل إلى الشارع
ليهدد كل الطبقة الحاكمة التي تع ّرت وانكشفت وما عاد أحد يثق بتصرفاتها ،ولكن
الحق يقال أن النزول إلى الشارع وحده ال يكفي لتغيير بنية النظام القائمة على
المحاصصة الطائفية ،إذ ال بد من إصالحات سياسية ودستورية بدءا ًمن قانون جديد
لالنتخابات النيابية إلى قانون الالمركزية اإلدارية إلى غيرها من القوانين الضرورية
التي عبرها يمكن إنتاج واقع جديد يجعل هذا الوطن وطنا ً للبنانيين ال للزعامات.
أما في محيطنا فقد اجتمعت دول كثيرة ضد سورية لسبب وحيد هو أن سورية
بقيت على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني
ودعم المقاومة وكل فرد يمكن أن يواجه المشروع الصهيوني.
وليس ما جرى له عالقة بحرية وديمقراطية وإصالحات سياسية ،وهذا األمر
كان معروفا ً وواضحا ً منذ البداية ،وإنما ألن سورية رفضت الشروط األميركية
الصهيونية .ومع كل ما حصل منذ خمس سنوات من إرهاب دولي منظم نقول:
سيبزغ فجر االنتصار .لسنا متوهمين بل واقعيين ومن خالل المعطيات التي نراها
على األرض لن يكون بشار األسد إال منتصرا ً ولن يكون الشعب السوري األصيل إال
منتصرا ً بإذن الله.
أما في حرب اليمن فسرعة التطورات هناك خلخلت ناموس العرش السعودي
وأفقدت أمراء الحرب توازنهم وأغرقت سلطة العسكر السعودي في الظالم البهيم.
لقد أثبت الشعب اليمني األصيل وتيار «أنصار الله» البطل أنهما خميرة األصالة
والشهامة.
واألي��ام المقبلة ستثبت أن النصر سيكون حليف اليمنيين المؤمنين بحقهم
ودورهم ،وأن الحكم السعودي الذي يزداد غيظا ً وتطيّرا ً لن تحميه ال علب اإلسمنت
الشامخة والمحصنة وال األموال الضخمة وال التحالفات البائسة.
الرياح العاتية اآلتية وعلى الحكم السعودي انتظار الشر المستطير (وما
للظالمين من أنصار).

تفسر محافل سياسية لبنانية هذا الموقف األميركي من الحراك وأحداثه،
ّ
يجسده هِ ْل ،بأنه ينطوي على ثالثة مؤشرات أساسية:
وذلك بحسب ما
ّ
المؤشر األول هو التناقض في إبداء التأييد له ،ومدى دعمها للمحافظة على
حق التعبير في بلد األرز.
المؤشر الثاني هو التصرف بما يوحي بأنّ على الحكومة اللبنانية استعمال
نصف هراوة ض ّد المحتجين ،وبما يوحي للمحتجين بأنّ عليهم االستمرار في
الضغط السياسي عبر الشارع من دون الوصول إلى التصعيد المباشر على
الحكومة.
المؤشر الثالث هو الصمت الذي يحاول من خالله السفير هِ ْل ممارسة سياسة
«الغموض البناء» ،ومفاده استمرار االحتجاجات بغطاء أميركي يمنع قمعهم،
واستمرار ثقة الحكومة بأنّ االعتراض عليها في الشارع ال يملك أفقا ً سياسيا ً
خارجياً.
وحصيلة هذه المؤشرات الثالثة اآلنفة تعني خالصة واحدة وهي أن أميركا
تريد في هذه المرحلة أن يشهد لبنان أعلى درجة من «التوتير السياسي»
المحسوب أمنياً.
لماذا تريد واشنطن أن يشهد لبنان في هذه المرحلة «توترا ً سياسيا ً عالي
المستوى»؟
هذا السؤال مح ّل أجوبة متضاربة ،ولكن أكثرها واقعية يقع بين االحتماالت
التالية ،يفيد أ ّولها بأنّ أميركا تأخذ الوضع اللبناني إلى لحظة «توتر سياسي
ساخن» هدفه مواكبة أحداث جوهرية ستحصل في سورية خالل فصل الشتاء
اآلتي.
االحتمال اآلخر يذهب للقول إنّ للحراك هدفا ً أميركيا ً داخلياً ،هو إيصال
الوضع اللبناني إلى حالة من ضغط الشارع على الطبقة السياسية إلنتاج
رئيس من خارج السجال السياسي الداخلي الجاري حول هذا الموضوع منذ
نحو عام؛ والمتسبّب بحسب أصحاب هذه النظرية باستمرار الشغور في قصر
بعبدا.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

جيانغ :نتطلع لتو�سيع التعاون مع لبنان

السفير الصيني متحدثا في حفل االستقبال
أقام السفير الصيني جيانغ جيانغ وعقيلته حفل استقبال
في فندق «فينيسيا» ،لمناسبة العيد الوطني لبالده ،في
حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قاسم
هاشم ،ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم وزير الشباب
والرياضة عبد المطلب الحناوي ،ممثل الرئيس ميشال سليمان
العميد الطيار المتقاعد محمود مطر ،وزي��ر اإلع�لام رمزي
جريج ،وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ،ممثل وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل االمين العام للوزارة
السفير وفيق رحيمي ،سفراء :روسيا ألكسندر زاسبيكين،
سورية علي عبد الكريم علي ،إيران محمد فتحعلي ،المكسيك
خورخي ألفاريز فوانتو وسويسرا فرانسوا باراس ،النائب
علي عسيران ،وممثلون عن قادة األجهزة األمنية ،مسؤول
العالقات الخارجية في «حزب الله» عمار الموسوي ،رئيس
حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي ،وحشد من الشخصيات
والهيئات السياسية واالجتماعية والعسكرية.
بعد النشيدين الوطني والصيني ،ألقى السفير جيانغ
كلمة عرض فيها للعالقات اللبنانية – الصينية وق��ال »:
إن الصين ولبنان كالهما ينتمي إلى الدول النامية ،وعلى
عاتقهما مهمة مشتركة وهي التنيمة االقتصادية وتحسين
معيشة الشعب».
أضاف« :منذ وقت طويل ،قدمت الصين ما في وسعها من
المساعدات المخلصة إلى لبنان .خالل السنة الجارية ،قدمت

الصين دفعة جديدة من المساعدات وبرزت الفوائد لمشاريع
كثيرة في لبنان :على الطرق السريعة ،أن��ارت اإلض��اءة
الصينية بالطاقة الشمسية الطريق للشعب المحلي،وفي
المستشفيات ،تساعد المعدات الطبية الصينية المرضى
على شفائهم ،وفي المدارس ،تجعل الكومبيوترات الصينية
العالم يقع بين أيدي التالميذ ،ليتمتعوا بكاريزما اإلنترنت
في عصرنا هذا».
وتابع « :إننا نقدر المساعدات الكريمة التي يقدمها الشعب
اللبناني للنازحين السوريين ،وبادرنا في مد يد العون بوقته.
وصلت الدفعة الجديدة من المساعدة المادية إلى المرفأ
قبل فترة ،والتي ستدعم النازحين السوريين والمجتمعات
المستقبلة لهم بشكل فعال للتغلب على الصعوبات .في
ما بعد ،ستواصل الصين تقديم المساعدات بأنواعها كافة
للبنان حسب قدر استطاعتها.
وختم جيانغ« :قبل  2000سنة ،كان طريق الحرير القديم
يربط بين الصين ولبنان وأطلق التبادالت بينهما .وإن
المبادرة الجديدة إلنشاء الحزام االقتصادي بطريق الحرير
وطريق الحرير البحري تربط بيننا في يومنا هذا بشكل أكثر
كثافة .تطلعا ً إلى المستقبل ،إننا على كل استعداد للعمل مع
الشعب اللبناني على توسيع التعاون على أساس المنفعة
المتبادلة والفوز المشترك ،بما يخلق الغد األجمل للعالقات
بين بلدينا».

نتنياهو يف�شل ( ...تتمة �ص)1

كيري والكالم ( ...تتمة �ص)1
األس��د ج��زءا ً منها ،ونس ّميها ال��ره��ان على
نفاد الوقت ،والفريقان يعلمان ،أنّ ما بعد
ك�� ّل ح��ال��ة م��س��ارا ً مختلفا ً وك��اف��ي��ا ً ليضمن
أن تكون آخ��ر جملة مفيدة ينطقها ك�� ّل من
الفريقين هي هذه الجملة .فأعداء سورية
وح��ل��ف ال��ح��رب عليها ي��ع��ل��م��ون أنّ الح ّل
السياسي ال���ذي يتض ّمن ب��ق��اء األس���د ،أو
عدم رحيله فوراً ،كما قال كيري ،يعني أنّ
الحكم سيتواصل م��ن ضمن مؤسسات
السيادة والدستور في سورية وسينتهي
ح��ك��م��ا ً ب��ان��ت��خ��اب��ات ن��ي��اب��ي��ة ورئ��اس��ي��ة هي
التي ستق ّرر ،من سيستم ّر ومن سيرحل
من مؤسسات الحكم .وهم لو كان لديهم
بصيص أم���ل ب��ف��رص��ة إس��ق��اط األس���د في
االن��ت��خ��اب��ات وب��االس��ت��ن��اد إل���ى صناديق
االق��ت��راع الخ��ت��ص��روا المسافات واكتفوا
بالقبول باالحتكام لهذه الصناديق .وفي
المقابل ك��ان مناصرو سورية وحلفاؤها
يعلمون أنهم عندما يقبلون بح ّل يبدأ من
دون األسد فإنهم يقبلون بوضع مستقبل
س��وري��ة ال��س��ي��اس��ي وال��دس��ت��وري ف��ي أيد
ستذهب بها إل��ى ال��م��س��ار ال��ع��راق��ي لتعيد
تنظيم السلطة على أسس طائفية ومذهبية
تفتح طريق التقسيم وتنهي عهد السيادة
واالستقالل والمقاومة.
 يعلم كيري أنّ المسار السياسي الذيسينطلق في جنيف الثالث ،باتت له حظوظ
ال��ن��ج��اح بعد أن نطق ه��و وح��ل��ف��اؤه الجملة
ال��م��ف��ي��دة ال��م��ن��ت��ظ��رة ،وص���ار ل��س��ائ��ر البنود
معناها المختلف عن المعنى اآلخ��ر لو نطق
مناصرو سورية بالجملة البديلة التي تقوم
على مسار سياسي من دون األسد .ويعلم
ك��ي��ري أنّ ال��م��س��ار ال��س��ي��اس��ي ب��ع��د كلمته
المتلعثمة سيقيّد المبعوث األممي ستيفان
دي م��ي��س��ت��ورا ب��ت��ف��س��ي��ر روس����ي أميركي
م��وح��د ل��ب��ي��ان جنيف ي��ق��ول بالتفاهم على

أص������در ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق
ال��ع��س��ك��ري ف���ادي ص���وان أم��س
أربعة ق��رارات اتهامية في جرائم
اإلنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح،
بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل
ومحاولة قتل عسكريين وحيازة
أسلحة ومواد متفجرة.
وأص���در م��ذك��رات إل��ق��اء قبض
في حق المتهمين وأحالهم أمام
المحكمة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��دائ��م��ة
للمحاكمة:
ال��ق��رار األول اتهم فيه ثالثةلبنانيين موقوفين هم زهير وأياد
أمون ومحمد كرنبي (قتل ومحاولة
قتل عسكريين في عرسال).
القرر الثاني اتهم فيه ثالثةسوريين موقوفين هم عبدالكريم
ومحمد حربا ومحمد نور.
 ال�����ق�����رار ال���ث���ال���ث ات��ه��مف��ي��ه ال���س���وري���ان ال��م��وق��وف��ان
ع��م��ار خليفة وأس��ع��د خ��ل��وف.
 القرار الرابع اتهم فيه السوريالموقوف عبدالرحيم قدور.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ق��ض��ائ��ي آخ���ر،
اس���ت���ج���وب ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق
العسكري األول ري��اض أبو غيدا
محمد وط���ارق السبع ،وأص��در
مذكرتي توقيف وجاهية بحقهما
ب��ج��رم ال��ت��ه��ج��م ع��ل��ى عناصر
الجمارك في مطار بيروت الدولي،
وتحقيرهم وإهانتهم أثناء قيامهم
بالوظيفة.
من جهة أخ��رى ،أخلى قاضي
التحقيق العسكري األول رياض
أبو غيدا سبيل الطبيب عبدالكريم
آم��ون بكفالة مالية قدرها 150
مليون ليرة والموقوف على خلفية
الخطأ الطبي ال��ذي أودى بحياة
المؤهل في الجيش اللبناني حنا
ب��ش��رواي ،و على اث��ره ق��رر وزير
الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور
إقفال مستشفى رأس بعلبك.

ا�ستقبال في العيد الوطني لل�صين

يوسف المصري

للكونغرس األم��ي��رك��ي ت��ق��ول إنّ
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة الذرية
ت��ش��ه��د ت���ع���اون���ا ً م���ث���م���را ً وج���دي���ا ً
وص���ادق���ا ً م��ن إي����ران ف��ي تطبيق
ال��ت��ف��اه��م��ات وف���ق���ا ً ل��ل��روزن��ام��ة
المتفق عليها ،ما يشكل في نظر
المراقبين في واشنطن تسجيل
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
ل��ن��ق��ط��ة ه����ام����ة ع���ل���ى خصومه
المعارضين لالتفاق والمراهنين
ع��ل��ى ع����دم ص��دق��ي��ة إي������ران في
تطبيق البنود الخاصة بالتزاماتها
من التفاهم ،بالتالي تأكيد أوباما
على صحة ره��ان��ه على التفاهم
مع إي��ران وفتح الباب لجعل هذا
التفاهم العنوان األب��رز لسياسة
إدارت��ه في الشرق األوس��ط ،ألنه
ات���ف���اق م���ع دول����ة ق��وي��ة وق����ادرة
وت��ح��ت��رم ال��ت��زام��ات��ه��ا وتشترك
جديا ً في الحرب على «داع��ش»،
كما وصفها أوب��ام��ا ف��ي شرحه
لالتفاق قبل شهرين.
لبنانيا ً تسجل ط��اول��ة الحوار
أول ف���رص���ة ل���ه���دوء انعقادها
م���ن دون ض���وض���اء «ال���ح���راك»
ال���ذي يعكف على لملمة شظايا
المشاغبة ال��ت��ي اس��ت��درج نفسه
واآلخ����ري����ن إل��ي��ه��ا ع��ل��ى حساب
األه����داف المطلبية والسياسية
ال���ت���ي أع��ل��ن��ه��ا ال���ن���اش���ط���ون مع
االنطالق ،وإذ بهم صاروا في نظر
الناس الذين ك��ادوا يمحضونهم
الثقة ،مج ّرد باحثين عن الغوغاء
واالستفزازات و»شراء المشاكل»
والتسبّب ب��إراق��ة ال��دم��اء ،بحيث
تسبّب األم��ر بمناقشات داخلية
بين المجموعات المشاركة أدّت
إل��ى تعليق ال��ح��راك لنفسه هذه
الجلسة إلع��ادة صياغة األهداف
وال��وس��ائ��ل منعا ً ل��ت��راك��م الفشل
على الفشل ،بعدما ب��دت عقوبة
ال��رأي العام واضحة باالنكماش
في أعداد المشاركين.
ال��ط��اول��ة م��ن ال���داخ���ل ستكون
أمام امتحان االستمرار في ضوء
مراوحتها حول البند األول األعقد
وهو انتخاب رئيس للجمهورية،
ً
أص�ل�ا ب��ش��روط يبدو
وال��م��رت��ب��ط
أنّ معظمها خ��ارج ق��درة الطاولة
والمشاركين فيها ،بالتالي كيفية
االنتقال منه إلى البند األه ّم والذي
ت��ق��در ال��ط��اول��ة ،وينتظر منها أن
تقدر ،على صياغة ج��واب موحد
عليه وهو قانون انتخاب يضمن
صحة التمثيل وفقا ً لنظام النسبية،
بعدما تحدّث رئيس مجلس النواب
أم����ام ال��م��ش��ارك��ي��ن ع��ن استحالة
أي ق��ان��ون ال ي��ق��وم على
ت��م��ري��ر ّ
النسبية ،بعد ك ّل ما تشهده البالد
م��ن م��ن��اق��ش��ات وت��ح��رك��ات ،وفي
ض���وء ال��ش��ك��اوى المجمعة على
م���دى خ��م��س وع��ش��ري��ن س��ن��ة من
تطبيق النظام األكثري.
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون سيق ّرر
مستقبل مشاركته وف��ق��ا ً لنتائج

جلسة اليوم ،كما قالت مصادره،
بينما يبدو أنّ النقاش يجري في
الكواليس ح��ول وس��اط��ة يقودها
ال��ن��ائ��ب ول���ي���د ج��ن��ب�لاط لحلحلة
ترقيات عمداء في الجيش بينهم
العميد شامل روكز ،ما يسهم في
تقديم ق��وة دف��ع لطاولة الحوار.
ووفقا ً لمصادر قريبة من جنبالط،
ف��إنّ المساعي تحقق تقدّما ً ربما
ي��ج��ع��ل ال���ح��� ّل ي��ب��ص��ر ال���ن���ور بعد
عيد األضحى في شأن الترقيات
ويفتح باب عودة الحياة للحكومة
وجلساتها وانتظام أدائها.

الحوار والفرصة األخيرة

على وق��ع ال��ح��راك المدني تعقد
اليوم جولة ثالثة من الحوار الوطني
ف��ي ساحة النجمة بعد أن انتهت
الجولة الثانية بال نتائج على صعيد
الملف الرئاسي وعدم حضور رئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح العماد
ميشال عون .وأكدت مصادر مطلعة
لـ«البناء» «أن التيار الوطني الحر ال
يزال ملتزما ً بالحوار بالصيغة التي
انطلق منها وسيعطي فرصة أخيرة
ال��ي��وم ،ف��إذا تلقف المعنيون هذه
الفرصة أو استثمروها أو استجابوا
لبعض المطالب المحقة ،فإن األمر
سينعكس إيجابا ً على عمل الحكومة،
أم��ا إذا تبين بعد جلسة ال��ي��وم أن
التسويف سيد الموقف وأن المسألة
ه��ي ش���راء وق��ت ستكون الجلسة
األخ��ي��رة التي ي��ش��ارك فيها التيار
الوطني الحر.
وتلفت المصادر لـ«البناء» إلى
«أن األوساط القريبة من عين التينة
تلمس أن جلسة الحوار اليوم هي
األخيرة انطالقا ً من أن ما يطالب به
العماد عون الستمرار مشاركته في
الحوار وبالتالي تفعيل عمل الحكومة
والمجلس تقابله مواقف حاسمة من
تيار المستقبل ترفض تحقيق أي
مطلب من مطالب العماد عون ،واألمر
اآلخر أن الرئيس بري سيتوقف عن
الدعوة إلى الجلسات بمجرد امتناع
التيار الوطني عن الحضور».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء»
إلى أن مسار الجولة الثالثة من الحوار
تتوقف على حضور العماد ميشال
ع��ون ال��ذي اع��ت��ذر ع��ن ع��دم حضور
لدواع خاصة.
الجلسة الماضية
ٍ
وأكدت المصادر أن طاولة الحوار
مستمرة وفقا ً لجدول األعمال الذي
حدده الرئيس نبيه بري ،ولفتت إلى
أن جلسة اليوم ستستكمل البحث
في الملف الرئاسي وأن الرئيس بري
سيسمع األجوبة على األسئلة التي
طلب من جميع األطراف تقديمها في
الجلسة الماضية وعلى أساسها
سيتبين إل��ى أي��ن ستتجه األم��ور.
وأوضحت المصادر أن طاولة الحوار
لم تؤد أهدافها المرجوة حتى اآلن
على رغ��م أن��ه��ا عملت على تبريد
األج��واء المتشنجة وتأمين الغطاء
والدعم الكامل لعمل الحكومة.

 14آذار ترد اليوم

وعقدت قوى الرابع عشر من آذار
اجتماعا ً ح��ددت خالله مواقفها من
ّ
«الخطية»
الجلسة لجهة المقاربة
التي طلبها بري من المتحاورين حول
كيفية ح ّل األزمة السياسية ،جددت
خالله التمسك بانتخاب رئيس وعلى
رفض تعديل الدستور.

وأع��ل��ن رئ��ي��س ح���زب الكتائب
النائب سامي الجميل «أن��ه ال يأمل
خيرا ً بالحوار الوطني ،خصوصا ً
بعد الخطابات التي سمعتها منذ
يومين أو ثالثة والتي ت��دل إل��ى أن
الجميع مصر على مواقفه» ،متو ّقعا ً
بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دري��ان في دار الفتوى
«أن ت��ك��ون جلسة ال��ي��وم حاسمة
وستتوضح المواقف ،وسنكتشف إذا
كانت هناك نيّة أن نتقدم أو مطلوب
منا أن نبقى في مكاننا».
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب
عاطف مجدالني لـ«البناء» أن فريق
 14آذار سينتظر ما سيدلي به جميع
األط��راف من مواقف ومقاربات في
جلسة ال��ح��وار ال سيما ف��ي الملف
ال��رئ��اس��ي وع��ل��ى ض��وئ��ه��ا سيدلي
ب��م��واق��ف��ه .وش����دد م��ج��دالن��ي على
أن فريق  14آذار مستمر بحضور
جلسات الحوار حتى لو قاطع العماد
ع��ون وال��ت��ي��ار الوطني ال��ح��ر ،لكن
استمرار عقد الجلسات أو توقفها
يعود للرئيس نبيه بري.

حوار بال حراك

بعد التصعيد الخطير للحراك
المدني الذي شهدته تظاهرة ساحة
النجمة األحد الماضي وال��ذي حصد
 25جريحاً ،ك��ان الفتا ً ع��دم إعالن
الحراك عن تحركات جديدة بالتزامن
مع انعقاد طاولة الحوار اليوم في
المجلس النيابي ،بالتالي ستشهد
ساحة النجمة حوارا ً هادئا ً هذه المرة
بال ضجيج وصخب الحراك.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د ال��ن��اش��ط في
مجموعة «جايي التغيير» لـ«البناء»
أيمن مروة أن هدف الحراك الشعبي
هو استقطاب كافة شرائح وجماهير
األح��زاب السياسية والذين يعانون
أيضا ً من أوض��اع اجتماعية صعبة،
وألن مشكلة النفايات تطاول كافة
الشرائح الشعبية ومنها التي تتبع
إلى أح��زاب السلطة ،لذلك المواجهة
ليست مع هذا الجمهور بل مع السلطة،
وأشار مروة إلى أن الحراك ال يطالب
بإسقاط السلطة أو النظام بل يحملها
مسؤولية بما وصلت إليه األم��ور،
ويدعوها إل��ى وق��ف الهدر والسرقة
والفساد ومعالجة أزمات البلد ،داعيا ً
الجميع إلى ضبط النفس ووقف رفع
ش��ع��ارات مستفزة لبعض شرائح
أحزاب السلطة في التظاهرات .ودعا
جمهور األح���زاب إل��ى ضبط النفس
أيضاً ،ألن معركة الحراك هي مطلبية
وهذا الجمهور جزء منها ومعني بها».
ونفت مصادر في الحراك الشعبي
لـ«البناء» حصول أي تحركات اليوم
ت��زام��ن�ا ً م��ع انعقاد ط��اول��ة ال��ح��وار،
وأوض��ح��ت أن الرسالة إل��ى طاولة
ال��ح��وار ق��د وص��ل��ت م��ن خ�لال ثالث
جوالت من التحرك أمام مجلس النواب
ال���ذي نعتبره غير ش��رع��ي وت��ك��رار
التظاهر جولة رابعة لن يجدي».
ورجحت المصادر أن يكثف الحراك
تحركاته على الهدف األساسي وهو
ملف النفايات مع اقتراب فصل الشتاء
ما يهدد بكارثة بيئية وصحية خطيرة
جراء تكدس النفايات في الشوارع.
وأكدت مجموعة «طلعت ريحتكم»،
ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أن «مطالبنا
واضحة وه��ي :استقالة وزي��ر البيئة
محمد المشنوق لتقاعسه عن القيام
بمهامه المتوجبة عليه ،التحرير
ال��ف��وري ألم���وال البلديات ،وإص�لاح
خطة وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب قبل
تضمينها ،ومحاسبة كل المعتدين

على المتظاهرين والمعتصمين مدنيين
وعسكريين حتى لو وصل األم��ر إلى
استقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق،
انتخابات نيابية تسمح بالتمثيل
الديمقراطي لجميع اللبنانيين».
توقيف إرهابي من «كتائب النور»
أمنياً ،أعلنت المديرية العامة لألمن
العام في بيان أنه «وفي إطار متابعة
ن��ش��اط��ات ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
والخاليا النائمة التابعة لها وتعقبها،
وب��ن��اء على إش���ارة النيابة العامة
المختصة ،أوقفت المديرية العامة
لألمن العام اللبناني (ح.ص) إلقدامه
ب��االش��ت��راك م��ع اللبناني (ع.ص)
الذي تم توقيفه سابقا ً وآخرين على
إل��ق��اء متفجرات ف��ي ب��ل��دات وق��رى
بقاعية وتجنيد أشخاص لتصوير
أهداف محددة في تلك البلدات ،وذلك
لمصلحة كتائب النور السلفية التي
تقوم بأعمال إرهابية بهدف زعزعة
األمن واالستقرار بتكليف من الضابط
السوري المنشق المدعو (إ.م) .وبعد
انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء
المختص ،وتجري المتابعة لتوقيف
بقية األشخاص المتورطين».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
اعالن تلزيم
تقديم تجهيزات مكتبية ومفروشات
لزوم بعض معاهد ومدارس التعليم المهني
والتقني الرسمية الساعة التاسعة من يوم
االثنين الواقع فيه الثاني من شهر تشرين
الثاني  ،2015تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
التربية والتعليم العالي -المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني -مناقصة تلزيم
تقديم تجهيزات مكتبية ومفروشات لزوم
بعض معاهد وم���دارس التعليم المهني
والتقني الرسمية.
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
للتعليم المهني والتقني -الدكوانة.
يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1792
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
للعروض العائد لشراء كابالت NYA-
 NYYومجدولة ،وذلك وفق المواصفات
الفنية والشروط االدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء ستماية الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم ال��ش��راء في المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل .تقدم العروض في أمانة السر في
قاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  12تشرين األول  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1761

