6

السنة السابعة  /اخلميس  24 /أيلول  / 2015العــدد 1892
Seventh year / Thursday / 24 September 2015 / Issue No. 1892

حمليات  /تتمات

اعت�صام ت�ضامني مع فل�سطين في �صيدا
بم�شاركة حا�شدة من منفذية «القومي»
بدعوة من لقاء األحزاب والفاعليات
في صيدا أقيم مساء الثالثاء اعتصام
تضامني م��ع فلسطين والمسجد
األقصى في ساحة الشهداء شارك فيه
إضافة إلى أصحاب الدعوة مختلف
الفصائل والتنظيمات الفلسطينية،
كما شاركت منفذية صيدا في الحزب
السوري القومي االجتماعي بحشد
كبير م��ن القوميين والمواطنين
واألش��ب��ال يتقدّمهم عضو المجلس
األعلى منفذ عام صيدا خليل بعجور
والمندوب السياسي للجنوب حنا
الناشف وأعضاء هيئة المنفذية.
وأل��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد كلمة بالمناسبة تحدّث فيها
عن معركة الوجود التي تخوضها
األمة في مواجهة العدو الصهيوني
وأدواته من العمالء والتكفريين الذي
يستهدفون ك � ّل مق ّوماتنا المادية
والثقافية والحضارية.
وانتقد سعد موقف الدول العربية
ال��ت��ي ل��م ت��ح��رك س��اك��ن�ا ً م��ن قضية
فلسطين واالع��ت��داء على األقصى،
في حين تخوض المعارك التي ال
تخدم سوى المخططات الصهيونية
ومشاريعها.

من االعتصام

�  إلقاء قنبلة قرب منزل كرامي

الجي�ش يق�صف مواقع الم�س ّلحين في الجرود
ويوقف �إرهابي ًا متنكر ًا ّ
بزي ن�سائي
واص��ل الجيش قصف م��واق��ع المسلحين ف��ي ج��رود
السلسلة الشرقية بالتزامن مع مالحقة خاليا المجموعات
اإلرهابية وتوقيف أعضائها.
وفي السياق ،دك الجيش مراكز وتج ّمعات وتحصينات
المسلحين في وادي الخيل في جرود عرسال بالمدفعية
الثقيلة ،فيما تمكن عناصر حاجز الجيش في منطقة
المدفون من التعرف على أحد أهم المطلوبين والمق ّربين
من االرهاب ّي ْين خالد حبلص وشادي المولوي ،على الرغم
من تخفيه ب��زيّ إم��رأة .وقد ت ّم توقيفه بناء على إشارة
القضاء المختص.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
في بيان ،أن دورية تابعة لمديرية المخابرات أوقفت أول
من أمس في مدينة طرابلس ،كال من الفلسطينية السورية
كندا عويس واللبناني وليد صبح ،اللذين يشكالن مع
السوري الفار طارق وفاقي شبكة دعارة ترتبط بعصابة
خطف ،كانت ق��د ح��اول��ت منذ يومين خطف إب��ن أحد

العسكريين بعد مطاردته عند أوتوستراد البحصاص
من دون أن تنجح في ذلك .وأحيل الموقوفان إلى الجهات
المختصة لمتابعة التحقيق.
ونفذ الجيش حملة دهم واسعة لمخيمات النازحين
السوريين في مشاريع القاع ،بحثا عن أسلحة وممنوعات.
وأوقف عشرات األشخاص لمخالفتهم الشروط القانونية
لالقامة.
وأحيل الموقوفون الى الجهات المختصة للتحقيق
معهم وتسوية أوضاعهم.
وفي مجال أمني آخر ،أقدم مجهول فجر أمس على إلقاء
قنبلة يدوية في منطقة التل أمام محل «حلويات كحيل»
على بعد أمتار من قصر آل كرامي ،ولم يؤ ّد الحادث الى
وقوع إصابات.
وعلى ال��ف��ور ،حضرت األج��ه��زة األمنية إل��ى المكان
وفتحت تحقيقا ً في الحادث في حين طوقت عناصر من
الجيش المكان.

«تج ّمع اللجان» :لتلبية
المطالب ال�شعبية الم�شروعة
عقدت هيئة تنسيق تجمع اللجان والروابط الشعبية اجتماعها الدوري في
حضور المنسق العام معن بشور ،الوزير السابق بشارة مرهج ،رئيس هيئة
المحامين خليل بركات ،منسق التجمع في الشمال فيصل درنيقة ،رئيس لجنة
المبادرة الوطنية هاني سليمان ،العضو المؤسس خالد حالق ومسؤولي
اللجان.
وهنأ التجمع في بيان «اللبنانيين عموما ً والمسلمين خصوصا ً وأبناء األمة
العربية بعيد األضحى» ،داعيا ً «إلى استلهام معانيه ورسالته في مواجهة
التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها لبنان والعرب والمتمثلة بثالثية
العدوان الخارجي واالحتراب الداخلي والفساد واالستبداد المفروضين على
حياتنا».
وش��دد «على أن اللبنانيين والعرب مدعوون إل��ى إع�لاء قيم التضحية
بالمصالح الفئوية والشخصية لصالح المصلحة الوطنية والقومية وإعالء
قيم التكامل والوحدة في وجه حاالت التشرذم الطاغية على حياتنا اللبنانية
والعربية» ،مجددا ً «الدعوة إلى القيام بزيارة الوفاء إلى مدافن الشهداء في
العاصمة وسائر المناطق ،تعبيرا ً عن الحضور الدائم لشهداء الوطن واألمة في
الذاكرة».
وأكد التجمع «تكامل المقاومة الوطنية ضد االحتالل والتي انطلقت في
شوارع العاصمة في مثل هذه األيام قبل  33عاما ً ضد الغزو واالحتالل لتمتد
إلى كل أرضنا المحتلة مع المقاومة السياسية واالجتماعية ،ضد كل أشكال
الفساد والتالعب بمصائر المواطنين ومواردهم ،وهي المقاومة التي تشهدها
اليوم ساحات العاصمة والوطن ،والتي تحظى بدعم شرائح واسعة من أبناء
الشعب اللبناني».
وجدد التج ّمع دعمه القوي للحراك الشبابي ،داعيا ً المسؤولين «إلى تلبية
المطالب المشروعة لهذا الحراك المتصاعد بدال ً من االنسياق وراء اتهامات
لجهات متناقضة بالوقوف وراءه» ،معتبرا ً «أن الطريق األس��رع لمعالجة
تصعيد هذا الحراك هو بإقرار مطالبه المشروعة».
ورحب التجمع بأي حوار بين القيادات اللبنانية ،مؤكدا ً أن «الحوار األنجع
واألفعل المطلوب اليوم ،هو بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين الفئات الشابة
الحاملة لمشروع التغيير ومقاومة الفساد».
وإذ أك��د التجمع «أهمية الحوار ح��ول إنجاز االستحقاقات الدستورية
والرئاسية والنيابية للخروج من الشغور الرئاسي والتمديد النيابي» ،فإنه
طالب طاولة الحوار بأن تولي الشأن االجتماعي واالقتصادي أهمية خاصة».
وإذ أبدى التجمع ارتياحه لوصول الحكومة في خطة معالجة النفايات إلى ما
اقترحه التجمع منذ بدأت األزمة بإعادة تفعيل دور البلديات ،دعا «إلى اإلسراع
بإعادة أموال الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات وفصل وزارة البلديات
رمز الالمركزية اإلدارية ،عن وزارة الداخلية رمز المركزية اإلدارية».
ورأى «ان المنطقة تدخل مرحلة جديدة ستكون لها تداعياتها في غير قطر،
وفي أكثر من قضية ،ال سيما في إخراج سورية من محنتها الدامية البالغة
الخطورة ،على طريق إخراج أقطار أخرى من األزمات التي تفتك بها ،والتي
اتضح أنها تستهدف استقاللها ودورها وجيوشها».
وتوقف التجمع «أمام محاوالت تدنيس المسجد األقصى وتقسيمه زمنيا ً
ومكانيا ً تمهيدا ً إلزالته ،فحيا بطوالت المرابطين والمرابطات في األقصى
والقدس خصوصا ً وفلسطين عموماً ،ورأى «أن اسرع السبل لتحقيق االنتفاضة
يكمن بالخروج من أوهام التسويات التي سقط كل رهان عليها ،وإنهاء االنقسام
القائم حالياً ،وإلغاء التنسيق األمني ،والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة
العدو».

التو�سع في ا�ستجواب يتيم وحيدر
استجوب المستشار لدى الهيئة االتهامية القاضي بالل بدر أمس كال من
الموقوفين لينا حيدر وطارق يتيم ،في إطار التوسع في التحقيق في جريمة قتل
المواطن جورج الريف.
وكان القرار الظني الذي أصدره القاضي جورج رزق أدانهما وطلب عقوبة
اإلعدام لطارق سندا الى المادة  549عقوبات ،ولينا التدخل في الجرم.

من�صور هادي ( ...تتمة �ص)1
وع���ل���ى رغ����م ت��س��ل��ي��م��ه��م ب���أنّ
ه��ذا االخ��ت��راق غير ممكن في
الشأن الرئاسي راهناً ،ال يزال
ال��دخ��ول ف��ي الملفات المتاحة
لتحقيق ه��ذا االخ��ت��راق ينتظر
إن���ج���از ال��ت��رق��ي��ات العسكرية
التي تضمن بقاء العميد شامل
روك��ز مرشحا ً لتولي منصب
ق���ائ���د ال��ج��ي��ش وت���ح���ول دون
ذهابه للتقاعد منتصف الشهر
المقبل .وقالت مصادر متابعة
ل��م��ل��ف ال��ت��رق��ي��ات إنّ األم����ور
تقترب م��ن النهاية السعيدة،
ان���ط�ل�اق���ا ً م���ن إدراك الجميع
أن��ه��ا ت��ش��ك��ل م��ف��ت��اح االن���ف���راج
الحكومي وعامالً مهما ً لتذليل
ال��ع��ق��ب��ات أم�����ام خ���ل���وة ط��اول��ة
الحوار في األسبوع األول من
الشهر المقبل.

الحوار والحراك
إلى ما بعد العطلة

دخلت البالد عطلة عيد األضحى
وبالتالي ُر ّحلت الملفات إل��ى ما
ب��ع��د ال��ع��ط��ل��ة ،م��ا يشكل فرصة
للمتحاورين لتنفس الصعداء
وم��ت��س��ع�ا ً م��ن ال��وق��ت الس��ت��م��رار
االت��ص��االت على صعيد القضايا
الخالفية ،ال سيما موضوع ترقية
ال���ض���ب���اط .ك��م��ا ي��ش��ك��ل ف��رص��ة
للحراك المدني اللتقاط األنفاس
واالس��ت��ع��داد لجوالت جديدة من
ال��م��واج��ه��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى لملمة
ح��ش��وده المتناثرة كما ظهر في
الساحات خ�لال انعقاد الجلسة
الثالثة من الحوار الوطني.

الشعب وأكثرية السلطة
مع النسبية

ورأت مصادر في  8آذار لـ«البناء»
أنه وفي حال عدم التوافق الرئاسي
واستمرار استعصاء الح ّل لألزمة
في لبنان ف��إنّ إح��دى الفرضيات
البدء بإقرار قانون انتخابات على
أساس النسبية وإجراء انتخابات
نيابية وبعدها انتخاب رئيس
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة وت��ش��ك��ي��ل حكومة
ج��دي��دة ،وب���ات ه��ذا األم���ر مطلب
فريق  8آذار والعماد ميشال عون
كما أنه المطلب الرئيسي للحراك
المدني بعد أن كان شعاره األول
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة،
م��ا يعني أن��ه ب��ات مطلب معظم
اللبنانيين إنْ كان معظم جمهور
قوى السلطة أم المجتمع المدني،
وتتساءل المصادر هل يستطيع
تيار المستقبل أن يستم ّر برفض
هذا األمر؟

جلسة حكومية فور
نضوج ملف الترقيات؟

وع��ل��ى صعيد ملف الترقيات
وال���ذي شكل م��ح��ور النقاش في
الخلوة السداسية على هامش
طاولة الحوار ،فإنه ال يزال موضع
رفض فريق  14آذار فيما اشترط
تيار المستقبل للموافقة على هذا
األمر تسهيل عمل الحكومة وإنهاء
ملفي النفايات الكهرباء.
وأك����د رئ��ي��س ح���زب الكتائب
النائب سامي الجميّل في مؤتمر
صحافي في البيت المركزي في
الصيفي أن «االجتماعات الجانبية
وأسلوب الغرف السوداء القديمة
لم يعد يجدي اليوم ،وال يمكن أي
قرار أن يمر من دون موافقة الوزراء
مجتمعين».
وفي السياق ،أشار وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء»
إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة قال
ف��ي الخلوة أن ال مانع ل��دى تيار
المستقبل السير بالترقيات لكن
يجب أن تقترن باالتفاق على آلية
للعمل ف��ي مجلس ال����وزراء ،لكن
العماد ميشال عون رد بأن موضوع
الترقيات منفصل عن موضوع آلية
عمل الحكومة.
وأك��د درب��اس أن «الرئيس تمام
س�لام سيدعو إل��ى جلسة لمجلس
الوزراء األسبوع المقبل فور عودته
من نيويورك وحتى هذا الوقت ربما
يكون ملف الترقيات قد نضج فيبت
به في أول جلسة لمجلس الوزراء».
وإذ لفت إل��ى ال��م��ع��ارض��ة من
ب��ع��ض األط����راف ال سيما اللقاء
التشاوري لموضوع الترقيات،
رجح درب��اس أن يطرحه الرئيس
سالم من خارج جدول األعمال إذا
لم يوضع على الجدول.
وأشار وزير اإلعالم رمزي جريج
لـ«البناء» إلى أن موضوع الترقيات
سيبت في مجلس الوزراء إذا تأمنت
له األكثرية ،وه��ذا متعلق باآللية
الدستورية التي ستعتمد؟ وعلى
األرجح التصويت بأكثرية الثلثين
العتباره تعيين موظف فئة أولى
أو كما ق��ال س�لام في مقاربته أنه
سيقر بالتوافق إذا لم يبد أي طرف
معارضته ال سيما أن وزراء الرئيس
ميشال سليمان يعترضون عليه
كما وزي��ري االت��ص��االت والسياحة
بطرس حرب وميشال فرعون.
وتساءل جريج :لماذا استبعاد
رؤس��اء بعض الكتل النيابية من
ال��خ��ل��وة وك����أنّ ه��ن��اك ص��ف أول
وصف ثانٍ بين المتحاورين؟

تكثيف الجلسات قبل
االستدارة اإلقليمية

وأش�������ارت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة

ل���ـ«ال���ب���ن���اء» إل����ى أن م��وض��وع
الترقيات ث��ان��وي بالنسبة إلى
التسوية الكبيرة التي تلوح في
األفق ،وأكدت أن التطورات المقبلة
في المنطقة واالستدارة اإلقليمية
ستق ّوي موقف العماد ميشال عون
في المعادلة».
وأوضحت المصادر أنّ «أحد أه ّم
أسباب تكثيف اجتماعات طاولة
الحوار في  6و 7و 8تشرين ،هي
أنّ بعض المتحاورين يحاولون
تحقيق ش��يء م��ا قبل االس��ت��دارة
االستراتيجية في المنطقة والتي
لن تكون لمصلحتهم».
ورجحت المصادر أنّ إمكانية
انسحاب ع��ون من الحوار قائمة
إذا ت��ب � ّي��ن أنّ ال���ح���وار ال ي��أت��ي
بنتائج جدية وه��و فقط لتمرير
الوقت الضائع وح��وار الطرشان،
خ��ص��وص �ا ً أن���ه ف��ش��ل ح��ت��ى اآلن
بتحقيق أي ت��ق��دم ف��ي موضوع
الرئاسة وفي قانون االنتخاب.

خطة النفايات إلى
التنفيذ بعد العيد

ع��ل��ى صعيد م��ل��ف ال��ن��ف��اي��ات،
كل المؤشرات تدل على أن خطة
الوزير أكرم شهيب ستسلك طريق
التنفيذ بعد عطلة العيد.
وأش���ار ش��ه��ي��ب ،خ�ل�ال جلسة
نقاش في «مركز الشرق للشؤون
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة» ح���ول «إدارة
النفايات» إل��ى أن الخطة ليست
مثالية ف��ي جزئها األول ولكنها
أفضل الموجود في ظل األوض��اع

الراهنة والنزاع السياسي القائم»،
م��ش��ددا ً ع��ل��ى أن���ه «منفتح على
أي ع��رض مكمل أو بديل للخطة
المعروضة شرط أن يفي الشروط
والقيود ال سيما تجاه المناطق
وال��ب��ل��دي��ات» ،موضحا ً أن��ه «في
األس��اس رف��ع النفايات وتنظيف
ال��ط��رق��ات ه��ي م��ن ح��ق البلديات
قانوناً».
ورج���ح���ت م���ص���ادر وزاري�����ة
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن يتجه م��وض��وع
ال��ن��ف��اي��ات إل����ى ال���ح���ل وخ��ط��ة
شهيب إل��ى التنفيذ بعد عطلة
ع��ي��د األض��ح��ى وأن����ه ت��م إق��ن��اع
معظم البلديات التي رفضت نقل
النفايات إلى مناطقها.
وأع��ل��ن وف���� ٌد م��ن أه��ال��ي عين
دراف��ي��ل تأييد خطة شهيب لح ّل
أزم��ة النفايات كاملة بفتح مطمر
الناعمة لسبعة أيام فقط ،رافضين
أيّ تمدي ٍد إض��اف��ي للمدة .ونفى
الوفد ،بعد لقائه شهيب في وزارة
ال��زراع��ة ،وج��ود أيّ انقسام بين
أه��ال��ي عين دراف��ي��ل على خلفية
هذا الموقف ،الفتا ً إلى أن مختار
عين درافيل سيحضر للقاء شهيب
الحقاً.

الواليات المتحدة
تنفض يديها

على صعيد ال��ح��راك الشعبي
ال������ذي ت�����رك ال���س���اح���ات إل���ى
المتحاورين ف��ي جلسة الحوار
األخيرة واختار لعب ك��رة القدم
بدل المواجهة ،برز موقف للسفير

األم��ي��رك��ي ف��ي لبنان دايفيد هِ ل
ال���ذي ي��ؤش��ر إل���ى أن ال��والي��ات
المتحدة نفضت يديها من الحراك
بعد األحداث األمنية األخيرة ،فقد
أكد هِ ل في تصريح له من السراي
الحكومية بعد لقائه الرئيس
س�ل�ام أنّ «ال���والي���ات المتحدة
تدعم مبدأ حق المجتمع المدني
في التعبير عن آرائ��ه ومخاوفه،
وك��ذل��ك األم���ر بالنسبة لرئيس
الحكومة ،ولك ّنها غير مشاركة،
س���وا ًء ف��ي شكل مباشر أو غير
مباشر ،في تظاهرات المجتمع
المدني وال تتغاضى عن العنف أو
تدمير الممتلكات».
وتلقى وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،اتصاال ً هاتفيا ً من
رئيس مجلس النواب نبيه بري،
أثنى فيه على «ال��دور الذي قامت
به قوى األمن الداخلي في حماية
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن واألم��ل�اك العامة
والخاصة ،في التظاهرة األخيرة
في وسط بيروت».

توقيف أحد المطلوبين
في المدفون

أمنيا ً وفي إطار تعقب األجهزة
األمنية للمجموعات اإلرهابية،
تمكن عناصر حاجز الجيش في
منطقة المدفون من التعرف إلى
أحد أهم المطلوبين والمقربين من
خالد حبلص وش��ادي المولوي،
على رغم تخفيه ب��زيّ ام��رأة ،وقد
تم توقيفه بناء على إشارة القضاء
المختص.

يقوم االثنين الأداء
«المرئي والم�سموع» ّ

نقيبا ال�صحافة والمحررين :اللتزام الإعالم
بالمهنية والدقة في نقل الأخبار
هنأ نقيبا الصحافة عوني الكعكي والمحررين الياس
عون في بيان بعد اجتماع مشترك بينهما أمس« ،اللبنانيين
عموما ً والمسلمين خصوصا ً والجسم اإلعالمي بمناسبة
حلول عيد األضحى ،آملين ان يعيده الله على الوطن وقد
تجاوز أزماته ونجح في استعادة ألقه ومكانته كوطن
نهائي لجميع ابنائه ،تحكمهم دولة العدالة االجتماعية
والقانون وتسيّره المؤسسات الراعية للمواطنين جميعاً».
واعتبرا أنّ «حرية اإلع�لام وحرية التعبير عن الرأي
هما حقان مقدّسان مصونان بموجب الدستور» ،مؤكد ْين
حس المسؤولية،
أنّ «الحرية بكل أشكالها تترافق مع
ّ
وخصوصا حرية اإلعالم التي يؤكد النقيبان على التزامها
بالمهنية العالية والدقة في نقل األخبار والموضوعية
في تناول األح��داث ،والتزام ما نص عليه ميثاق الشرف
اإلعالمي من أجل حفظ وصون دورها كسلطة رابعة رقابية
شفافة تعبّر عن نبض المواطنين .كما يؤكدان كذلك على
مساحات التعبير اإلع�لام��ي وع��ن ال��رأي الشخصي في
المقاالت والتحليل والتعاطي مع األحداث من باب األداء

المهني البحت بعيدا ً عن التجريح الشخصي والتحريض
والغوغائية».
وإذ اكد النقيبان «وقوفهما إلى جانب المطالب المحقة
للمواطنين والعمل من أج��ل تحقيقها» ،دع��وا إل��ى «أن
يكون النظام األس��اس في العالقة بين المواطنين الذين
يعبّرون عن رأيهم ويرفعون مطالبهم وبين السلطة كقوة
حفظ واستقرار البلد ،هو القانون الذي يحفظ حق الجميع
ويصون حريتهم ويحدد أداءهم».
إل��ى ذل���ك ،يعقد المجلس ال��وط��ن��ي ل�لإع�لام المرئي
والمسموع اجتماعا ً ظهر االثنين المقبل في مق ّره بمبنى
يخصصه «لمناقشة مجموعة من القضايا
وزارة اإلعالم،
ّ
اإلعالمية ،وإلج��راء تقويم حول األداء اإلعالمي في ضوء
ما تج ّمع لديه من حصيلة المتابعة لما تبثه المؤسسات
التلفزيونية واإلذاع��ي��ة اللبنانية» ،وفق بيان صدر عن
المجلس.
كما يواصل المجلس بت طلبات تجديد التراخيص
المقدّمة من المؤسسات المرئية والمسموعة.

ل�ص في الم�صيطبة
القب�ض على ّ
وع�صابة ّ
حي ال�سلم
مخدرات في ّ
أوضحت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة
في ب�لاغ أم��س أن��ه ورد ي��وم األح��د الماضي على رقم
الطوارئ  112اتصال هاتفي من مواطن يفيد عن قيام شخص
مجهول بسرقة أحد المنازل في محلة المصيطبة ،على الفور
توجهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت تؤازرها دورية
من فصيلة المصيطبة إلى المكان ،ولدى إنذاره بالتوقف
أق��دم على اط�لاق النار باتجاه عناصر قوى االم��ن الذين
تمكنوا من توقيفه بعد مطاردته في المحلة ،وهو :ش .ع.
(مواليد عام  ،1979لبناني) وضبط في حوزته وفي منزله
في محلة الشويفات ،مسدس حربي عيار  7ملم ،و2604
دوالر أميركي و  183دينارا ً ليبيا ً و  300ألف ليرة لبنانية
ومصاغ قدر بقيمة  4000دوالر أميركي وهاتف خلوي
عدد 7وساعة يد عدد  2وحبوب مخدرة ودراجتان آليتان
من دون أوراق ثبوتية وتبيّن أنه من أصحاب السوابق إذ
أوقف  9مرات بجرائم مخدّرات وسلب وسرقة.
بالتحقيق معه من قبل فصيلة المصيطبة ،اعترف
بإقدامه على سرقة العديد من المنازل بواسطة التسلق
والكسر والخلع في مناطق مختلفة من بيروت وقد تع ّرف
عليه ع��دد م��ن االش��خ��اص ال��ذي��ن وق��ع��وا ضحية أعماله
واتخذوا بحقه صفة االدّعاء الشخصي.
لذلك ،وبناء إلشارة القضاء المختص ،ع ّممت المديرية

العامة لقوى األم��ن الداخلي صورته ،وطلبت من الذين
تع ّرضت منازلهم ألعمال مماثلة ،الحضور إلى مركز فصيلة
المصيطبة الكائن في ثكنة الحلو ،أو اإلتصال على الرقم:
 01/705069تمهيدا ً التخاذ اإلجراءات القانونية.
كما صدر عن المديرية بالغ أفاد أنّ يوم االثنين الماضي
وفي محلة حي السلم ،أوقفت دوري��ة من مكتب مكافحة
المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية المدعو:
ح.أ( .مواليد عام  ،1992س��وري) وضبطت في حوزته:
/160غ من حشيشة الكيف وكمية من حبوب «ترامال»
المخدرة ،وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب ثالث مذكرات
توقيف بجرائم سلب وسرقة ونشل.
بنتيجة التحقيق معه تم إلقاء القبض على شخصين في
المحلة ذاتها ير ّوجان المخدرات وهما :ح.ح (مواليد عام
 ،1984لبناني) ،ع.ع (مواليد عام  ،1991لبناني) ،ضبط
في حوزتهما  /11.5/كلغ من حشيشة الكيف وبندقية
حربية من نوع «كالشنكوف» ومسدس حربي من نوع
براوننغ هريستال عيار/9/ملم.
كما اوقف برفقتهما كالً من :م.ص (مواليد عام ،1996
لبناني) ،ح.أ (مواليد عام  1990لبناني) ،ع.س (مواليد
عام  ،1995لبناني) ،جميعهم مطلوبون للقضاء بموجب
احكام وم��ذك��رات عدلية بجرائم مختلفة .التحقيق جار
باشراف القضاء المختص.

عزمي ب�شارة ( ...تتمة �ص)1
في تحقيقها ،ومكنت «الجزيرة» تنظيم «اإلخوان»
من التقدّم إلى الصف األول في إدارة الحرب على
سورية وفشل التنظيم بنسختيه العربية والتركية
ومرجعيته العالمية في توفير شروط الفوز .وعلى
أبواب الموعد المنتظر لالنتخابات التركية بعد شهر
ون��ص��ف ال��ش��ه��ر ،سيكون لقطر م��وع��د م��ع انهيار
الجدار األخير لحكم «اإلخوان» في تركيا ،القلعة التي
حكموها منذ مطلع القرن الحالي ومنها بنوا أحالم
مشاريعهم األخ��رى ،ولحسابهم تجنّدت مقدّرات
قطر وعلى رأسها «الجزيرة» ،وبات لزاما ً على قطر
البحث عن دور بديل وأدوات بديلة تتناسب مع هذا
الدور.
 ي��ؤك��د ت��ق��ري��ر «ال���غ���اردي���ان» أنّ ت��راج��ع تأثير«الجزيرة» ومشاهديها كان سبب البحث عن بدائل،
ول��ذل��ك ف���إنّ ال��ت��راج��ع ف��ي الفعالية سيكون حكما ً
سببا ً لتخفيض اإلن��ف��اق على «ال��ج��زي��رة» من جهة،
وتخفيض أكالف الخطة اإلعالمية من جهة مقابلة،
أي استثمار إعالمي يتزامن مع خفض موازنة
ألنّ ّ
ً
«الجزيرة» إلى مليار دوالر سنويا فقط ،لن يستهلك
مليارا ً آخر ويضمن لحكومة قطر نفوذا ً أكبر وأش ّد
فعالية.
 يكشف تقرير «ال��غ��اردي��ان» أنّ أب���رز البدائلال��ت��ي ت��ت��ج��ه ق��ط��ر لمنحها األول���وي���ة ه��ي مشاريع
يتولى اإلشراف عليها النائب السابق في الكنيست
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��زم��ي ب���ش���ارة ،ال����ذي ي��ص��در بمال
قطري صحيفة عربية في لندن ،وال يتض ّمن تقرير
«الغارديان» ماهية المشاريع األخرى التي يقترحها
بشارة على القطريين والتي سيتولى اإلشراف على
ضمان المصالح السياسية لقطر من خاللها.
 انتقال بشارة من الضيف األب��رز لـ«الجزيرة»بصفة «المفكر العربي» إلى صاحب البدائل عنها،
ليس م��ج��رد ن��ج��اح لشخصه على ح��س��اب وضاح
خنفر وأحمد منصور مهنياً ،بل تعبير عن هزيمة

مشروع «اإلخ���وان» وفرضية جديدة يمثل بشارة
رأس جسر معها ،يمكن أن تشكل المشروع البديل
ك���أداة ثقافية فكرية لتحقيق ذات ال��ه��دف ،إشاعة
الفوضى والسعي إلى دور تفاوضي على إيقافها،
وهنا يلفت النظر البعد والخلفية اللذان يتحدّر منهما
بشارة وتربطه عالقات واسعة بالمنتمين إليهما،
وه��م��ا البعد المسيحي والخلفية ال��ي��س��اري��ة ،فهل
تريد قطر الدخول على خط جديد عنوانه تنشيط
قيام مجموعات مسيحية في الشرق تمنحها منابر
إعالمية باتت تتقن حرفية صناعة نجوم الشارع
والثقافة والفن عبرها ،بهدف تقديمها بدائل للقيادات
المسيحية المشرقية التي تؤرق من يه ّم أمرهم حكام
قطر ،وترفع لواء التمدّن والالعنف والديمقراطية.
ومن جهة مقابلة هل تريد قطر استخدام متقاعدي
ال��ي��س��ار ال��ع��رب��ي وت��ج��م��ي��ع��ه��م ،وت��ن��ش��ي��ط��ه��م عبر
تمويل إعالمي يعيدهم إلى الواجهة كقوة شبابية
واجتماعية تمسك بالقضايا المطلبية ،وتنزل بها إلى
الشارع وتقول من خاللها نحن هنا؟
 يسهل على من يعيش تفاصيل السوق اإلعالميةأن يلحظ صعوبة البحث في مشاريع جديدة عمالقة،
من دون أن يلفت ذلك نظر المهت ّمين ويؤدّي إلى طرح
السؤال عن هويتها ومم ّوليها وأهدافها ،ولذلك فمن
الطبيعي أن يتوجه المشروع الجديد نحو مؤسسات
إعالمية موجودة مكتوبة ومرئية ومسموعة أثبتت
موجوديتها وان��ت��زع��ت مشروعيتها ،وم��ن يعرف
السوق العربية إعالميا ً ي��درك أنّ عين بشارة على
بيروت وصحفها وفضائياتها ،وأنّ اجتماعات كثيرة
شهدتها الدوحة ولندن تسير في هذا االتجاه ،وأنّ
القضيتين المستهدفتين ،مسيحيّي الشرق واليسار
العربي ،يبدأ تحريك عصبهما من بيروت ،وها نحن
ف��ي قلب الملعب ،وه��ا ه��ي «ال��غ��اردي��ان» مشكورة
تكشف لنا نصف الحقيقة.
ناصر قنديل

لماذا الت�شوي�ش ( ...تتمة �ص)1
برفع مستوى ال��دع��م العسكري إل��ى ح��د إرس���ال قوى
عسكرية قتالية جوية وبرية فضالً عن األسطول الروسي
في المتوسط وقاعدته في طرطوس ،لتكون كلها في خدمة
القرار الروسي بالحرب على اإلرهاب والمنظمات اإلرهابية
المنتشرة في سورية من دون تمييز بين إرهابي معتدل أو
إرهابي متطرف تمييز على الطريقة األميركية المضللة.
أما الموقف الغربي ففيه أوال ً «لوم لروسيا» بما يشبه
الرفض التام لقرارها ألنه بفهمهم ومنطقهم المعادي
للمنطق أص�لاً« ،يعقد المسألة السورية ويؤخر حلها
ويزيد من القتل والدمار في سورية» .ثم كان قلق من
الموقف الروسي أيضا ً ألنه سيمكن المقاومة التي يقودها
حزب الله من الوصول إلى سالح يمكن استعماله ضد
«إسرائيل» ،وبعدها كان التشكيك بقدرة روسيا على
محاربة اإلرهاب من دون التنسيق مع أميركا كما عرضت
األخيرة يوما ً على روسيا التي رفضت متمسكة بالشرعية
بالدولية الحقيقية التي مؤدّاها أال يكون تدخل عسكري
في بلد مستقل إال من أحد بابين إما قرار من األمم المتحدة
تحت الفصل السابع أو بناء لطلب من الدولة ذاتها وفقا ً
للقانون الدولي.
بعد ه��ذه المواقف الغربية السلبية من المساعدة
العسكرية الروسية العلنية لسورية هبت موجة معاكسة
أثارها اإلعالم حتى وبعض الساسة المنتمين لمكونات

العدوان على سورية من قبيل القول أن «روسيا ستكون
جزءا ً من غرفة عمليات غربية مشتركة تعمل ض ّد داعش
حصراً» من دون التطلع إلى قتال المنظمات األخرى كونها
تصنف ضمن المعارضة المسلحة المعتدلة التي سيكون
لها دور مؤكد في الح ّل المقبل لألزمة السورية ،ثم كان
ما رشح من مواقف «إسرائيلية» بعد زيارة نتنياهو إلى
موسكو حيث زعمت «إسرائيل» بأنه حصل اتفاق بين
روسيا و»إسرائيل» للتنسيق العسكري بين قوى البلدين
يمس «حرية حركة إسرائيل في
في األجواء السورية بما ال ّ
تلك األج��واء» ،ثم كان االدّع��اء «اإلسرائيلي» بأنّ روسيا
تعهّدت لـ«إسرائيل» بمنع أي عمل في الجبهة الشمالية
انطالقا ً من الجوالن ،وأنّ «وجودها في سورية هو لقتال
اإلرهاب وليس لتشجيعه» إلى أن وصلت إلى ح ّد االدّعاء
بأنّ روسيا «ستخرج حزب الله من سورية» بمجرد حلول
قواتها هناك باعتبار «أنّ روسيا لن تعمل مع منظمة
إرهابية في ميدان واحد وفي شكل متكامل» بزعمهم.
إنّ قراءة المواقف المتناقضة تلك ال يشير إال إلى أمر
واحد وهو ارتباك غربي وتضعضع بسبب المتغيّر الذي
أحدثه الموقف الروسي من سورية ،وهو موقف في عمقه
يقود إلى ما يلي:
 1ـ قيام جبهة دولية إقليمية فاعلة من شأنها محاربة
اإلره��اب في شكل ج��دي وقطع الطريق على المناورة

الغربية االستعراضية التي تدعي محاربة اإلرهاب في
الوقت ال��ذي تستثمر فيه .وأن الجبهة الجديدة تضم
إلى محور المقاومة بمكوناته الثالثة (إي��ران وسورية
وحزب الله) روسيا وإلى حد بعيد العراق .كما أنه منفتح
الستيعاب مكونات إقليمية ودولية جديدة ،جبهة من
شأنها أن تقيم التوازن االستراتيجي في المنطقة مع
أرجحية لها على جبهة العدوان على سورية.
 2ـ قيام واق��ع سياسي جديد في سورية وحولها،
يكون فيه الحديث عن ش��روط غربية تتصل بموقع
الرئيس السوري إلط�لاق العملية السياسية نوع من
الهراء والسخف .ولهذا أطلق ممثل األمين العام لألمم
المتحدة وألول مرة منذ األزمة قوال ً مفيدا ً يقول فيه «إنّ
مصير األسد يق ّرره الشعب السوري حصراً» ،وتبعه في
ذلك مسؤولون غربيون من أكثر من دولة حيث صرحوا
تنحي األسد إلطالق العملية
بمرارة قائلين« :إنّ اشتراط ّ
السياسة هو أمر هراء وغير واقعي».
 3ـ قيام واقع عسكري ميداني على الساحة السورية
اتصاال ً بالساحة العرقية ،مشهد فيه تفعيل للقدرات
العسكرية المخصصة لمحاربة اإلرهاب في شكل جدّي
محاربة تقودها حكومة الرئيس األس��د ف��ي سورية
وحكومة العبادي في ال��ع��راق ،في مشهد ينبئ بأنّ
االستثمار الغربي باإلرهاب سينحسر مع تقدّم القوى

المناهضة له.
لهذا أنتجت هذه المستجدات والحقائق هذا القلق
لدى أميركا وحلفائها ،فكان الر ّد منهم كما يبدو مزيجا ً
من المواقف المتناقضة التي يعبّر بعضها عن حقيقة
الشعور الرافض للمساعدة العسكرية الروسية لسورية،
والممانع أليّ تنسيق ميداني أو تكامل بات قائما ً اليوم
بين روسيا ومكونات محور المقاومة بما فيها إيران
وحزب الله ،أما بعضها اآلخر فيندرج تحت عنوان الحرب
النفسية والتضليل اإلعالمي والسياسي للتشويش على
المشهد المستج ّد وزرع الشقاق بين مكونات الجبهة
الجديدة المكافحة لإلرهاب حتى ال تتمكن هذه الجبهة
من النجاح في مهمتها الكبرى.
لكننا نرى وعلى رغم الصخب والمناورات الغربية بأنّ
المتغيّرات الدولية الجديدة باتت في تأثيرها ومفاعيلها
أكبر من أن تستطيع القوى المناهضة للحق واألم��ن
والسالم ،أن توقف مفاعيلها وبات على هؤالء أن يعلموا
أنّ ح ّل أزمة سورية وتاليا ً أزمات المنطقة بات اليوم أقرب
من أيّ وقت مضى ،ح ّل يحترم إرادة الشعوب وسيادتها،
ويضع حدا ً لإلرهاب والتطرف الديني ،ويعيد للمنطقة
أمنها واستقرارها تحفظه قوة ذاتية وتحالفية ال يكون
ألميركا وأتباعها سيطرة أو نفوذ عليها.
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