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حمليات � /إعالنات

ّ
بالحل الع�سكري ال ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية
�أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» تفا�ؤلها

الغانم :مبادرة الرئي�س الرو�سي نتيجة ل�صمود الدولة ال�سورية
حاورها سعد الله الخليل
نظرا ً إلى ما تمتلكه محافظة الحسكة من مقومات استراتيجية
في الجغرافية السورية ،كنقطة ارتكاز نحو العمق التركي
والعراقي ،وبالنظر إلى غناها المادي بالثروات الباطنية من
نفط وغاز وتنوعها البشري والديموغرافي ،دفعت المحافظة
الثمن غاليا ً وما زالت تدفع عبر استهدافها بالسيارات المفخخة
من تنظيم «داعش» اإلرهابي بعد  11محاولة فاشلة من جانب
التنظيم القتحام المدينة التي ما زالت عصية على الكسر بقوة
عزيمة أبنائها وإيمانهم بوطنهم ودولتهم سورية.
وفي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء» وشبكة «توب
نيوز» ،تحدثت عضو مجلس الشعب السوري أميرة الغانم
(أم البيارق) عن الوضع األمني في الحسكة بعد التفجيرات
التي شهدتها المحافظة ،مؤكدة أنّ «الوضع في المحافظة اآلن
ّ
يدل على فشل وإفالس اإلرهابيين في تحقيق أهدافهم بعد 11
محاولة فاشلة لدخول المحافظة ،وهو ما جعلهم يلجأون إلى
تكثيف التفجيرات اإلرهابية بدليل ما اعترف به أمير تنظيم
داعش أبو بكر البغدادي حين قال :إنّ ما أُع ّد للحسكة من قوة
كان كافيا ً إلطاحة محافظة األنبار العراقية «.
وأكدت «أنّ الموقع االستراتيجي لمحافظة الحسكة وأهميته
بالنسبة إل��ى تركيا وال��ع��راق ،أغ��رق المحافظة بالسالح
واإلرهابيين وجعلها هدفا ً استراتيجيا ً بالنسبة إلى هؤالء»،
مشيرة إل��ى أنّ «ال��ه��دف الثاني الستهداف المحافظة هو
االستفادة من النفط الموجود في المحافظة القريبة من الحدود
إلقامة والية البركة المزعومة».

المغاوير رديف الجيش

وأوضحت الغانم ،بصفتها قائدة لفوج المغاوير ،أنّ «الفوج
ُحصن قوته ويدعمه،
هو الرديف األول للجيش السوري وي ِّ
رغم وجود فصائل أخرى في المحافظة لكنها غير منتظمة».
وأضافت« :نحن نعمل مع الجيش على دعم نقاط االرتكاز،
بسبب المساحة الكبيرة للمحافظة لنبقى طوقا ً يحميها».

واعتبرت أنّ «صمود الفوج جزء من صمود بقية فصائل
الدفاع الوطني وكتائب البعث التي أسهمت في منع دخول
أي من المجموعات اإلرهابية المسلحة ح��دود المحافظة».
وعن اإلشاعات عن تجاوزات ش ّوهت سمعة تلك الفصائل،
أكدت الغانم أنّ «هكذا تجاوزات نادرة الحدوث وإال لما بقيت
المحافظة ص��ام��دة ف��ي وجهة م��ح��اوالت داع��ش وغ��ي��ره من
التنظيمات اإلرهابية ،فهي ح��االت ن��ادرة وضبطها مستمر
بواسطة الضابطة العسكرية».
ولفتت الغانم إلى أنّ العمل متكامل بين المغاوير والجيش
«لدعمنا بالسالح والضباط القياديين» ،نافية وجود «أي
حاضنة شعبية في محافظة الحسكة لتنظيم داعش اإلرهابي
وإال لما بقيت المحافظة بخير ،رغم وجود بعض األشخاص
الذين كانوا تابعين لما يسمى الجيش الحر وبعدها انضموا
إل��ى جبهة النصرة ثم إل��ى داع��ش ،وق��د دفعتهم أحقادهم
الشخصية بعد دخولهم ح��ي النشوة على أس��اس إتمام
مصالحة مع الدولة السورية ثم تنكروا لها فيما بعد ليعودوا
إلى اإلساءة إلى المحافظة ومبايعة داعش وتسهيل دخوله
إلى األحياء التي دخلها قبل طردهم من قبل الجيش والقوى
الرديفة».

تنوع ديموغرافي

ولفتت إلى أنّ التنوع الديموغرافي في محافظة الحسكة
«ساهم في حمايتها وأعطى الجميع الدافع للتشارك في هذا
األم��ر» .وقالت« :نحن مطالبون جميعا ً بحماية التنوع في
الوطن السوري» ،مشيرة إلى أنّ «استهداف داعش لألقليات
هو بسبب نظرة التنظيم إليهم كمرتدّين عن الدين في الظاهر
ولكن في جوهر القضية ،ليتم خطفهم وطلب فدية مالية مقابل
ضمان سالمتهم ودفعهم الجزية .لكنّ هذه األقليات دافعت عن
وجودها وشكلت وحدات دفاع مسلح منها ،الستورو ،وهذا أحد
أسباب ومقومات صمودنا في محافظة الحسكة .لقد اجتمع
الجميع تحت راية حماية الوطن ،وبقية المطالب تتم مناقشتها
فيما بعد مع الدولة السورية».

ال �ف �ض��اء وص� �نّ ��اع األرق� � ��ام ال �ق �ي��اس �ي��ة في
غينيس ،فك ّل شيء عظيم يفقد مهابته أمام
الحدث المنتظر ،وك ّل عظمة األفراد الخيّرين
والش ّريرين تصير أفعاالً عادية ،ألنّ الشيء
العظيم وحده هو ما سيت ّم اآلن وقد صار قيد
الوالدة ،على يد عظيم يكتب معادلة رياضية
جديدة ،أما في علم المكان ،فتضيق خريطة
العالم وتصغر حتى تختصر بلبنان كما لو
أنّ التاريخ يعلّب على خرائط غوغل بفأرة
التصغير والتكبير ،ويضيق لبنان ويختصر
ف��ي ب �ي��روت ،وتستحضر ب �ي��روت كلها في
ش ��ارع ال �ح �م��راء ،وي�ص�ي��ر ش ��ارع الحمراء
اسمه مقهى الويمبي ،وف��ي مقهى الويمبي
ي �ص �ي��ر ال �م �ك��ان ك �ل��ه م �س��اح��ة ق� ��دم مر ّبعة
ي�ق��ف عليها رج ��ل ،ويختصر ح�ج��م الرجل
الواقف والمكان كله بمساحة فوهة مسدّس
سيشهره هذا الرجل بعد نبضة قلب ويكون
ك ّل شيء قد كتب وانتهى.
 ف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة وه ��ذا ال �م �ك��ان وبهذهالعظمة ،كتب خالد علوان قصيدته وابتكاره
ورسم خريطته وأنهى االشتباك مع عقارب
س��اع��ة ي ��ده ال�ب�س�ي�ط��ة ،م ��د ّون� �ا ً ب��اس��م حزبه
وع�ق�ي��دت��ه وم��دي�ن�ت��ه ووط �ن��ه وأم �ت��ه ،مسيرة
السنوات الالحقة ،أيها المحتلون لستم في
نزهة لقد دقت ساعة رحيلكم من اآلن ،أعلن
أن��ا خ��ال��د ع�ل��وان اب��ن العقيدة القومية وابن
بيروت البار والدة زمن المقاومة.
 إنه ف ّن الحضور وعلم االختزال.ناصر قنديل

ما هي الأ�سباب ( ...تتمة �ص)1
إال أن نربط بين جملة متناقضات تنشأ نتيجة هذه
االعتبارات أو التكهنات ،أو حتى االتهامات ،والتي تبدو
في اتجاهات متعددة ومتنوعة ،إضافة إلى اعتبار أنّ
هذا الدخول الروسي على المشهد إنما هو مصادرة كاملة
لسيادة الدولة السورية ،كونه جاء نتيجة تراجع وتهالك
القوة العسكرية الرئيسية للدولة.
إن حقيقة األس��ب��اب ال��ت��ي دع��ت ل��ت��ب�دّل ف��ي مشهد
االصطفافات العسكرية للمواجهة الحاصلة على مستوى
المشهد السوري كامنة في طبيعة المواجهة المركبة،
والمعركة الكلية الحاصلة على أكثر من مستوى وأكثر
من صعيد ،إذ أ ّن��ه ليس منطق ّيا ً أو موضوع ّيا ً أن يكون
هذا الدخول الروسي نتيجة عدم قدرة الجيش العربي
السوري إضافة إلى القوات المفترضة المقاتلة الحليفة
التي تقف إلى جانبه ،باعتبار أنّ مثل هذه الفرضيات
تعاني من جملة مالحظات وتناقضات كبيرة ،أ ّولها أنّ
الق ّوة العسكرية التي تواجه اإلره��اب في سورية ،هذا
إذا سلمنا أنّ هناك قوات إيرانية تقاتل إلى جانب القوات
المسلحة السورية ،لم تستطع حسم المعركة أو حماية
الدولة ،وه��ذه واح��دة ال نعتقد أ ّنها منطقية ،خصوصا ً
أنّ ذات الجهات التي تؤكد هذه المقولة ترى في القوات
الحليفة للدولة السورية بأ ّنها قوات قادرة على الحسم في
أكثر من موقع ومكان في آن معاً.
ثم ال ب ّد من االنتباه قليالً إلى أ ّنه في ظ ّل هذه الفرضية
نرى أنّ القوات الروسية سوف تقاتل «داعش» وأخواته
دفاعا ً عن الدولة السورية ،والسؤال هنا :إذن ماذا تفعل
القوات األميركية التي تقود «التحالف الدولي» لمواجهة
«داعش» ،هل يعني ذلك أ ّنها تدافع عن الدولة السورية
أيضاً ،بالتالي أضحت األه��داف األميركية – الروسية
واح��دة لجهة ال��دف��اع عن ال��دول��ة السورية ومنعها من
السقوط واالنهيار أمام اإلرهاب الواقع عليها؟.
ال نعتقد أنّ الدخول العسكري الروسي على المشهد جاء
في سياق عسكري صرف ،وإ ّنما جاء كي يرسخ مشروعية
الدولة السورية في الدفاع عن ذاتها ،وكي يمنحها سياس ّيا ً
إمكانية إضافية في جذبها باتجاه اصطفاف دولي لمواجهة
هذا اإلرهاب ،كون أنّ هذا الدور الروسي سيشكل عقدة ربط
رئيسية في مشهد عالقات متداخلة لجهة عنوان محدّد أال
وهو مواجهة اإلرهاب ،باعتبار أنّ هناك فعل عطالة كان
واضحا ً في منع إيجاد اصطفاف دولي حقيقي تدخل عليه
سورية وإيران ،بالتالي ُتمنح سورية مشروعية حقيقية
لمواجهة اإلرهاب الذي يقع عليها وتستعمله بعض قوى
«التحالف» الذي تقوده الواليات المتحدة.
إنّ «التحالف» الذي تقوده واشنطن لمواجهة «داعش»
على مستوى المنطقة منح اإلدارة األميركية مزيدا ً من
االستثمار في العنف وفي «داعش» ،وأبقت عليه «تحالفا ً
نظيفاً» من أيّ ق ّوة خارج النسق األميركي الذي سوف

وتحدثت الغانم ع��ن ال��واق��ع المعيشي أله��ال��ي الحسكة
وانعكاس استهداف «داعش» للمدينة ،موضحة أ ّنه «بحكم كون
شح المواد الغذائية،
المحافظة زراعية لم يعاني األهالي من ّ
كبقية المحافظات األخرى ،ونحن بدورنا حاولنا تكييف نمط
المعيشة مع الظروف الراهنة ورغم أنّ المحافظة محاصرة من
كافة الجهات ،لكنّ الدولة السورية دعمتنا عبر الرحالت الجوية
مرات عدة بالمواد الضرورية ،وهو ما ساعدنا على الصمود».
وطالبت الغانم بتحويل البرلمان إلى برلمان أزمة ،يقدم الدعم
للجيش والفصائل المقاتلة على األرض والذي تراه غير كاف
حالياً ،وأضافت« :وجهة نظري الشخصية والتي تنطلق من
معايشة الواقع تقول بأنّ الدعم خالل المعركة جيد ،لكنّ األهم
الدعم قبل وبعد المعركة وذلك بمنح المقاتل الذي هو القاعدة
األساسية للنصر ،ك ّل ما يلزمه وما يُشعره باألمان وضمان
معيشته ومستقبل أبنائه وأسرته س��واء في حياته أو بعد
استشهاده».

الغانم متحدثة إلى الزميل الخليل
عشائرية فهي بعيدة عن الوضع السياسي لكنها امرأة وطنية
تؤمن بالوطن بالفطرة وكذلك أوالدها ،وهي أم الشهيد وأخته
وابنته وهذا مصدر فخر لها».

زيارات رسمية بال فاعلية

حول الواقع الخدمي في المحافظة ،تعتبر الغانم أنه «يمكن
إعطاء العذر للقطاعات الحكومية حول نواحي التقصير نظرا ً
إلى ظروف األزم��ة ألنّ األولوية هي اآلن ألمان المواطن فيما
يمكن ّ
غض النظر عن األمور الخدمية وتأجيلها» ،ورأت «أنّ
زيارة الوفود الحكومية للحسكة ،لو ت ّمت في ظروف مختلفة
وطبيعية ،لعادت بفائدة كبيرة على المحافظة الغنية بالمواد
الخام ،ورغم ذلك ال يوجد فيها معمل واحد .الزيارات مشجعة
ولكنها حملت وعودا ً لم ين ّفذ منها حتى اآلن أي شيء على أرض
الواقع ونأمل أال تكون وعودا ً كاذبة».
وأكدت الغانم «أنّ العشائر السورية في محافظة الحسكة
تلقى ال��دع��م وال��رع��اي��ة م��ن ال��دول��ة وأنّ أبناءها ه��م الذين
يدافعون عن المحافظة وهو ما انعكس على الواقع االجتماعي،
وخصوصا ً على سلوك المرأة الريفية عبر األزمة وكونها امرأة

ال حلول سياسية

ف��ي ال��ش��أن السياسي ،أش���ارت الغانم إل��ى أنّ «ت��ي��ارات
المعارضة والسياسات الخارجية تتناول قضية دخول القوات
الروسية وته ّول بالعسكرة اإليرانية للوضع في سورية ،وهذا
كله لالنتقاص من إنجازات الجيش والشعب السوريين ،وحتى
اآلن ما زلنا أقوياء وأصحاب األرض وإال لكانت دخلت هذه
القوات منذ زمن وهي قوات دول حليفة وصديقة لنا ،وال ننكر
الدعم اللوجستي والسياسي لسورية من هذه الدول» .ولفتت
إلى أنّ «بروباغندا الغرب هدفها أن تنسب النصر إلى أطراف
أخرى غير الجيش السوري».
وأكدت قناعتها بعدم جدوى أي حلول سياسية خارجية

«ألنّ االعتداء على سورية عسكري والح ّل السياسي يبدأ من
داخل الوطن ،لكنّ قبول هذا الح ّل من قبل الدولة السورية يُعبّر
عن قوتها ورغبة مشاركتها وأخالقها ،لكنّ الح ّل السياسي يبدأ
من دمشق ومع المعارض القاطن في الوطن وليس من أمضى
تمسه المعاناة السورية».
حياته في الخارج ولم ّ
ورأت أنّ «أن مبادرة الرئيس الروسي فالدمير بوتين جاءت
نتيجة الصمود والنصر ال��ذي حققته الدولة السورية وهو
ما فرض الح ّل السياسي ،فوقف التمويل والدعم الخارجي
لإلرهاب كفيل بإيجاد ح ّل لألزمة السورية».
وختمت الغانم« :أن��ا متفائلة بالح ّل العسكري ال بالح ّل
السياسي».

ُيبثّ ه��ذا ال�ح��وار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه الساعة الحادية
عشرة ليالً على قناة «ت��وب ن�ي��وز» على
التردّد .12034

ال�سعودية تردّ ( ...تتمة �ص)1

خالد علوان ( ...تتمة �ص)1
 األم ��م واألوط � ��ان وال �ع �ق��ائ��د واألح� ��زابوال �م��دن ت�م� ّر بلحظات تاريخية ،تفقد فيها
ك ّل األشياء معانيها ما لم تتح ّول الهوية إلى
فعل ،فعل صاعق صارخ مزلزل يعيد صياغة
األش �ي��اء ،ي�ت��رك بصمة ال تمحى ،فيستدير
ال �ت��اري��خ وي �س �ل��ك م �ن �ح��اه ال �ج��دي��د احتراما ً
وخضوعا ً للمشيئة ،والمشيئة هنا هي صنّاع
الفعل ،وه��ذا م��ا يس ّميه ال�م��ؤ ّرخ��ون بالفعل
الثوري الذي يغيّر مجرى التاريخ ،وما يس ّميه
علماء االجتماع بالدور النادر واالستثنائي
ل�ل�ف��رد ف��ي ال �ت��اري��خ ،فيتكثف ال �ت��اري��خ عند
لحظة ،ما مضى منه وما سيأتي ،وهي لحظة
تدور حول عقارب ساعة يد يحملها رجل أو
امرأة ،بشر عاديون ،يتقدّمون ويتر ّبصون،
ي�ت�ب��اط��أون ،ي �س��رع��ون ،يلهثون ويأخذون
قسطا ً من الراحة ،لكن التاريخ يكون قد توقف
بانتظارهم ،لم يعد منتبها ً إلى شيء آخر في
ه��ذه اللحظة وم��ا يجري خاللها م��ن أحداث
كبرى ،من قمم للكبار ،وتح ّركات للجيوش،
وإنفاق لموازنات ،فقد حجز الموعد وربط
التاريخ بعقارب ساعة اليد البسيطة المعلقة
بيد هذا الكائن البشري البسيط ،وهنا تتغيّر
أق ��دار البشر ومكانتهم وص�ف��ات�ه��م ،تصير
العظمة كلها هنا ويسقط العظماء اآلخرون
ع��ن ل��وائ��ح االن�ت�ظ��ار ،ال يبقى رئ�ي��س الدولة
ّ
المعظم
العظمى عظيماً ،وال جنرال الجيش
ل��ه م �ك��ان ب�ي��ن ال�ع�ظ�م��اء ،وال ص��اح��ب المال
وعباقرة الشعر والنثر ومخترعو األدوي��ة
ومبتكرو أج �ه��زة التبريد وال�ت��دف�ئ��ة ورواد

برلمان وحكومة أزمة

يؤهلها أخيرا ً لملء فراغ كان يمكن آلخرين أن يتقدموا
ويمألوه ،وهو ما يمكن أن يف ّوت عليها إمكانية االستثمار
في هذا اإلرهاب وهذا العنف ،وهنا علينا أن نتذكر جيّدا ً
كيف كانت واشنطن ت��ح��اول منع إي���ران وس��وري��ة من
الدخول على هذا «التحالف» ،وكيف أ ّنها قدّمت نفسها على
أ ّنها الوحيدة القادرة على مواجهة هذا اإلرهاب.
لقد فشلت اإلدارة األميركية بداية من االستثمار في
العنف سبيالً إلى إسقاط الدولة السورية ،وبعد أن ت ّم
تظهير هذا العنف على أ ّنه إرهاب صرف ،أرادت اإلدارة
األميركية أن تتزعم «القضاء» عليه ،بغيّة استمرارها في
االستثمار فيه من جديد ،لكن بطريقة أخرى ،وهو السبب
المباشر الذي جعلها تعمل على إيجاد ق ّوة حقيقية للقضاء
عليه ،كون أنّ أيّ ق ّوة حقيقية للقضاء على هذا اإلرهاب
سوف يفقدها األداة الرئيسية التي تستعملها في عدوانها
على سورية والمنطقة.
في ظل هذا المشهد الذي م ّرت عليه شهور عدة واإلدارة
األميركية تستثمر في هذا اإلرهاب بطريقة جديدة ،يتقدم
الروسي كي يهدّد هذا االستثمار األميركي ،من خالل فرض
معادلة مواجهة حقيقية يتم القضاء من خاللها على هذا
اإلرهاب ،وهو األمر الذي سوف يؤدي إلى النيل من الدور
الذي تلعبه اإلدارة األميركية لجهة عدوانها على المنطقة
وسورية بالتحديد.
لقد كان مطلوبا ً من الروسي الدخول على هذا المشهد
كي يف ّوت على اإلدارة األميركية إمكانية االستمرار في
هذه اللعبة ،بمنعها من استعمال اإلرهاب بادعائها أ ّنها
تحاربه ،وهو األمر الذي دفع اإلدارة األميركية للذهاب
مباشرة للحديث عن تنسيق «أميركي – روس��ي» على
المستوى العسكري في مواجهة «داعش» ،وهي محاولة
جديدة من قبل األميركي لاللتفاف على األهداف الرئيسية
التي يسعى لها الروسي ،لهذا كانت الموافقة الروسية
على هذا «التنسيق» ،كما أنّ سع ّيا ً «إسرائيل ّياً» كان بهذا
المعنى ألنّ «اإلسرائيلي» أدرك جيّدا ً أنّ الروسي جاد في
هذه الخطوة ،وهو بالتالي ذاهب إلى إسقاط إمكانية أن
يستمر «اإلسرائيلي» في المساهمة واالستثمار إيجابا ً
أيضا ً في دعمه لإلرهاب على الدولة السورية.
إذن ،إ ّننا نعتقد أنّ هذه هي األسباب الرئيسية وراء
الدخول العسكري الروسي على مشهد المواجهة الحاصلة
في المنطقة ،وأ ّنه لم يكن أبدا ً نتيجة وهن أصاب القوات
المسلحة السورية ،أو أ ّنه دخول سيحول دون سقوط
الدولة ومؤسساتها ،باعتبار أ ّننا نرى أن القوات المسلحة
السورية كانت وما زالت ق��ادرة على الدفاع عن الدولة
ومؤسساتها ،وأ ّنها أدارت معركتها ببسالة هائلة ،وسجلت
انتصاراتها الخارقة في وجه أعتى عدوان مباشر يقع على
دولة عبر التاريخ.

خالد الع ّبود

بانتظار حلول مطلع تشرين
ال � �ث� ��ان� ��ي وام�� �ت�� �ح� ��ان ح� �ظ ��وظ
«اإلخوان المسلمين» انتخابيا ً في
آخر معاقلهم الذي تمثله تركيا،
اكتملت حلقة التسليم الغربي
بح ّل سياسي في سورية يعتمد
تفسيرا ً للمرحلة االنتقالية ،التي
تسبّب الخالف حولها بتعطيل
تطبيق بيان جنيف ،يقوم على
النسخة ال��روس�ي��ة للبيان التي
تعتبر الرئيس ال �س��وري بشار
األسد جزءا ًمن الح ّل وفقا ًألحكام
ال��دس �ت��ور ال� �س ��وري ،ومعايير
السيادة السورية ،وتجعل إطار
الحكم االنتقالي حكومة وحدة
وط�ن�ي��ة ف��ي ظ � ّل رئ��اس��ة األس��د،
وهذا التفسير الذي رفضته دول
الغرب جميعاً ،وب��دأت ك��رة ثلج
التح ّوالت تكبر باتجاه قبوله ،منذ
إعالن وزير خارجية إسبانيا عن
الحاجة إلى التعاون مع الرئيس
األس��د ،فكان الكالم البريطاني
والنمساوي واأللماني وأخيرا ً
األميركي ،أكملت سلسلته حلقة
ك �ل�ام وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة فرنسا
لوران فابيوس الذي كان حامل
راي��ة المطالبة بمواصلة الحرب
وفقا ً لخريطة الطريق السعودية
أي حتى
التركية «اإلسرائيلية»ّ ،
إسقاط الرئيس السوري ،فقال
أم���س إنّ ال �م��رح �ل��ة االنتقالية
للح ّل السياسي ف��ي س��وري��ة ال
تتعارض م��ع مشاركة الرئيس
األسد فيها.
ع �ل��ى م �س��ار م� ��واز تحضيرا ً
لجنيف الثالث الذي تس ّهلت طرق
السير نحوه مع قبول التفسير
الروسي لبيان جنيف ،قام األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون
بتسمية رؤس ��اء ال�ف��رق األربعة
ال� �ت ��ي ق� � � ّرر ال �م �ب �ع��وث األم �م��ي
ستيفان دي ميستورا تشكيلها
بالشراكة بين الحكومة السورية
وأط� ��راف ال�م�ع��ارض��ة تحضيرا ً
ل��م��س��ارات ج �ن �ي��ف ،وي� �ب ��دأ دي
ميستورا مشاوراته مع األطراف
السورية لتسمية ممثليها لهذه
الفرق لبدء أعمالها.
لبنانيا ً كان الحراك الذي شغل
ال�ش��ارع خ��ارج جلسات الحوار
كشريك مضارب منذ بدئها ،في
ح��ال إج��ازة أم��س بعدما اعترف
م �ن �ظ �م��وه ب �ض �ع��ف ال �م �ش��ارك��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،ف �ن��زل ب�ع�ض�ه��م إلى
ال��س��اح��ات ل�ي�ل�ع��ب ك���رة ال �ق��دم،
وت� ��ولّ� ��ت ال� �ق� �ن ��وات الفضائية
«الثورية» نقل الحدث على مدى
س ��اع ��ات ل ��م ت �ظ �ه��ر ال �ك��ام �ي��رات
خاللها س��وى ع �ش��رات الشبان
ي�ق��ول��ون ن�ح��ن ال�ش�ع��ب اللبناني
وعلى الشعب أن يستمع لنداءاتنا
وي�ل�بّ��ي دع��وات�ن��ا إل��ى الساحات،
وي � �ع� ��ودون ب �ت��وج �ي��ه ال� �ن ��داءات
ل �ل �ش �ع��ب ب ��أن� �ه ��م ه� ��م ال �ش �ع��ب
ويقولون ال تتركونا وحدنا.
ط��اول��ة ال �ح��وار ال �ت��ي ستشهد
خلوة متصلة لثالثة أي��ام ،مطلع
الشهر المقبل ،عرفت تح ّوالً نحو
كسر الجليد والدخول في ما كان
ُيعتبر م��ن ق�ب��ل م��ن المح ّرمات،
فنزع الحضور كفوفهم وتداولوا
بك ّل العناوين الشائكة ،وتظ ّهرت
ال �م��واق��ف ،ب�ح�ي��ث ظ�ه��ر أنّ تيار

بقرادونيان وحردان وقانصو ورعد وفياض وفرنجية خالل جلسة الحوار

المستقبل ال يزال رافضا ً لتسهيل
ح ّل الترقيات لتعويض نتائج ضرر
سيره بالتمديد للمراكز األمنية
والعسكرية على ف��رص��ة تعيين
العميد شامل روكز قائدا ً للجيش،
م��ا يعني ب�م�ع��زل ع��ن التبريرات
التي يسوقها ويشاركه فيها وزير
ال��دف��اع ،أنّ معادلة المستقبل ال
تزال عند مقايضة تسهيل وصول
روك � ��ز ل� �ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش مقابل
ان �س �ح��اب ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال عون
م��ن ال �م��ارات��ون ال��رئ��اس��ي ،بينما
معادلة عون ومعه مساندة حزب
ال�ل��ه ال��واض �ح��ة ف�ه��ي ال ت ��زال إما
االتفاق على إيصال عون للرئاسة
بالتوافق بصفته الزعيم األوسع
تمثيالً للمسيحيين ،أو الذهاب إلى
إق��رار قانون انتخابات وانتخاب
مجلس نيابي جديد وف�ق�ا ً لنظام
النسبية يتولى انتخاب الرئيس،
وبين الموقفين ت��دور محاوالت
لتدوير الزوايا.

هل التعاطي الدولي
بات مع قهوجي؟

ت��وزع��ت االه��ت��م��ام��ات أم��س بين
ساحة النجمة وال��ي��رزة .فقد غص
مبنى ق��ي��ادة الجيش ب��ـ  13سفيرا ً
أبرزهم المنسق الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة سيغريد كاغ والسفراء
األميركي ديفيد هِ ��� ْل ،والبريطاني
ط��وم فلتشر ،وال��روس��ي ألكسندر
زاسيبكين ،الصيني جيانغ جيانغ،
التركي إينان اوزيلديز ،واإليطالي
ماسيمو ماروتي ،في تأكيد من هؤالء
الدبلوماسيين بحسب م��ا علمت
«ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر المجتمعين
استمرار دعم دولهم المؤسسات في
لبنان بكافة متطلباتها وأن األي��ام
المقبلة ستشهد ت��زوي��د الجيش
بأسلحة نوعية .لكن البارز في هذا
الموضوع أن قائد الجيش في الموقع
الماروني هو المحاور الوحيد لهذه
الدول نتيجة الفراغ الرئاسي .وسأل
م��راق��ب��ون« :ه��ل التعاطي ال��دول��ي
بات عبر قناة أساسية مسيحية هي
العماد جان قهوجي»؟

الخلوة السداسية
لم تكن منتجة

ف���ي ال��م��ق��اب��ل ل���م ت��ك��ن ال��خ��ل��وة
ال��س��داس��ي��ة ال��ت��ي ض��م��ت رئ��ي��س
المجلس النيابي نبيه بري ،رئيس
الحكومة تمام س�لام ،رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،
رئ��ي��س تكتل التغيير واإلص�ل�اح

العماد ميشال ع��ون ،رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط،
رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة،
منتجة ،فالسلة المتكاملة التي
طرحها الرئيس بري بدءا ً من االتفاق
على الترقيات م��رورا ً بتفعيل العمل
الحكومي وعودة العمل إلى المجلس
ال��ن��ي��اب��ي م��ع ب���دء ال��ع��ق��د ال��ع��ادي
للمجلس في تشرين األول المقبل ،لم
تلق ترحيبا ً من السنيورة الذي لم يبد
أي حلحلة .ال سيما بعد أن شهدت
جلسة الحوار أمس التي أرجئت إلى
السادس من تشرين األول المقبل،
نقاشا ً في كافة بنود جدول األعمال
على رغم اشتراط فريق  14آذار عدم
االنتقال إلى أي بند قبل االتفاق على
بند رئاسة الجمهورية.
وأش��ار ع��ون إل��ى االجتماع الذي
عقده ال��ن��واب الموارنة في بكركي
وال���ذي اتفقوا فيه على قانونين:
األرثوذكسي والنسبية على أساس
 15دائرة» .ولفت إلى «أن هذا الطرح
يطرحه باسمه ويدعو إلى تبنيه».
فسأله الجميّل« :هل تريد ذلك قبل
االنتخابات الرئاسية من الشعب أم
بعدها»؟ وقال نائب رئيس المجلس
النيابي ف��ري��د م��ك��اري م��ن جهته:
ال��م��وارن��ة ه��م م��ن اتفقوا على ذلك
وليس جميع المسيحيين» ،ليتدخل
ب��ري م��ح��اوال ً قطع النقاش لكي ال
يتطور إلى إشكال قائالً« :االنتخابات
الرئاسية هي مفتاح الحل ومدخل
البنود األخ��رى ،إن موقف الجنرال
ع��ون يعتبر متقدما ً ومتطورا ً وهو
موقف إيجابي يبنى عليه».
وتحدّث رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان عن المعايير التي يجب أن
تتوافر في رئيس الجمهورية .وفي
قانون االنتخاب ،قال حردان« :جربنا
كل القوانين وك��ان أن نتجت منها
أزمات ألن الطائفية هي علّة العلل»،
ودع��ا إل��ى «قانون انتخابي نسبي
يوحد اللبنانيين وت��ك��ون نتائجه
جهة تحكم وجهة تعارض» .وتناول
ح��ردان أهمية احتكام الجميع إلى
مرجعية الطائف ووثيقة الوفاق
الوطني وتقدم باقتراح أن يصدر عن
هيئة الحوار موقف واحد في موضوع
التسليم بمرجعية الطائف وتنفيذ
بنوده كافة.
وق��ال رع��د هناك منفذان للحل:
المنفذ األول يكون عبر التفاهم على
اس��م الرئيس ويمكن أن نصل إلى
هذا األمر عبر طاولة الحوار أو ننتظر
ألف ع��ام ،والمنفذ الثاني يكون من
خ�لال االت��ف��اق على قانون انتخاب
وعلى مبادئ قانون االنتخاب ونترك
التفاصيل للجان ...تفاصيل جلسة
الحوار (صفحة .)3

مشهد آخر للحراك

وعلى ضفة مقابلة لجلسة الحوار،
خ��ل��ت ال��س��اح��ات م��ن ال��ت��ظ��اه��رات
ال��ح��اش��دة وغ����اب رش���ق م��واك��ب
الشخصيات ال��م��ش��ارك��ة بالحوار
وأعمال الشغب والتدافع عن الواجهة
كما حصل في الجلسات السابقة،
باستثناء بعض المعتصمين الذين
ينتمون إلى بعض الحمالت ،حيث
ن��ف��ذوا ت��ح��رك �ا ً رم��زي��ا ً أم���ام مبنى
صحيفة «النهار» ،مذكرين بمطالبهم
المعهودة ومصوبين على أداء الطبقة
السياسية الحاكمة ،وبادر الناشطون
م��ن حملة «طلعت ريحتكم» إلى
رمي الكرات المل ّونة المكتوبة عليها
مطالبهم من على الحائط اإلسمنتي
ال���ذي نصبته ال��ق��وى األم��ن��ي��ة يوم
االثنين ،في اتجاه الشارع المؤدي
إل��ى بلدية بيروت وم��داخ��ل ساحة
النجمة ،وأك��دوا أن «الطابات تحمل
مطالبنا وفيها داللة واضحة على أن
الطابة دوما ً في ملعب الشعب وأننا
ق��ادرون على تسجيل األه��داف بحق
هذه السلطة الحاكمة».
ونفت مصادر في الحراك الشعبي
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أي ق���رار م��ن منظمات
المجتمع المدني بوقف التحركات في
الشارع .واعتبرت أن الرسالة وصلت
من خ�لال التظاهرة الحاشدة يوم
السبت الماضي من خالل الوصول
إلى أقرب نقطة للمجلس النيابي في
ساحة النجمة بأننا ال نؤمن بالحوار
ال��وط��ن��ي وأن السلطة السياسية
مسؤولة عن األزم���ات التي وصلنا
إليها وال يمكنها حل األزمات.
وأشارت المصادر إلى أن عطلة عيد
األضحى ستكون حافلة بمجموعة
متنوعة من النشاطات التي دعت
إليها مختلف المجموعات في ساحة
رياض الصلح ،ألن األنشطة هي جزء
من التحركات ،مع إبقاء ال��ق��رارات
ال��ك��ب��رى ب��ال��ت��ظ��اه��رات ال��ح��اش��دة
والتحرك باتجاه الوزارات المسؤولة
عن األزمات في سلم تحركاتنا.
ورج���ح���ت ال��م��ص��ادر أن تشهد
األي��ام القليلة المقبلة تنسيقا ً بين
كل مجموعات الحراك التخاذ القرار
ال��م��ن��اس��ب ع��ل��ى ض���وء ال��ت��ط��ورات
الراهنة .وأكدت أن مطالبنا ما زالت
ه��ي معالجة بيئية علمية ألزم��ة
النفايات واستقالة وزير البيئة محمد
المشنوق وتحرير أموال البلديات».

خطة النفايات إلى التنفيذ

وف��ي ملف ال��ن��ف��اي��ات ،أك��د وزي��ر
ال���زراع���ة أك���رم شهيب ب��ع��د لقائه
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق «أن
ال مجال لحل آخر ألزمة النفايات إال
الحل التشاركي الذي توصلنا إليه
ونسعى لتذليل جميع العقبات كي

نزف للمواطنين خبر بدء تنفيذه».
وأش��ار إل��ى أن «ق��رار البلديات كان
واضحا ً بالموافقة على فتح مطمر
الناعمة لمدة  7أيام» ،مشددا ً على أنه
«يجب تحمل نفايات العاصمة لمدة
سنة ونصف كمرحلة انتقالية ألن
العاصمة تحملتنا جميعنا».

�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة النبطية
اتحاد بلديات الشقيف -النبطية
إعالن عن إجراء مناقصة عامة
في اتحاد بلديات الشقيف -النبطية
للمرة الثانية
يعلن اتحاد بلديات الشقيف -النبطية
عن إج��راء مناقصة عامة لتلزيم تشغيل
وصيانة معمل معالجة وف��رز النفايات
الصلبة في اتحاد بلديات الشقيف -النبطية
للمرة الثانية وفقا ً لدفتر الشروط الخاص
المعدل والموضوع لهذه الغاية.
وق��د تحدد موعد إج��راء المناقصة في
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة
الواقع في  2015/10/16عمالً بمضمون
قرار مجلس االتحاد رقم  2015/62تاريخ
 2015/9/17والمصدق حسب األصول.
يمكن الحصول على نسخة عن دفتر
الشروط الخاص من قلم االتحاد في مبنى
االتحاد ضمن ال��دوام الرسمي ،وذل��ك بعد
دفع ثمن دفتر الشروط مبلغ ()500.000
ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية.
تقبل ال��ع��روض ف��ي نفس ال��ي��وم ال��ذي
تفض فيه ،أي في يوم الجمعة الواقع في
 2015/10/16ولغاية الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً على أن يتم فض العروض في
نفس اليوم.
رئيس اتحاد بلديات الشقيف -النبطية
د.محمد جابر
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
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