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حمليات � /إعالنات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الت�صعيد ال�سيا�سي لن ي�ؤثر على حوار «حزب اهلل» ـ «الم�ستقبل» الثنائي

ها�شم :ب ّري مقتنع ب�أحقية روكز للقيادة وتفاهم محلي خارجي �أطاح الت�سوية
حاورته :روزانا رمال
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم
هاشم أن التصعيد السياسي بين «حزب الله» و«تيار
المستقبل» لم ولن يؤثر على مجريات الحوار الثنائي نظرا ً
«لقناعة الفريقين بأن الحوار بات حاجة ماسة لالستقرار
الوطني» ،مشددا ً على «أن أيا ً من األفرقاء ال يستطيع
تح ّمل مسؤولية نسف الحوار أو الحكومة» .وكشف عن
اتصاالت جرت بعد المواقف التصعيدية في محاولة
للتهدئة ووضع ما قيل في إطار شخصي وليس قرارا ً
بنسف الحكومة أو الحوار.
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» ،تحدّث هاشم عن خالف داخل «المستقبل» ،وتوقع
رؤية مختلفة وآلية تعاطٍ جديدة قد تكون مقدمة العتماد
سياسات جديدة للقيادة السعودية الحالية على مستوى
التحالفات واالرتباطات في لبنان والعالم.

ولفت هاشم إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري
هو أكثر من بذل مجهودا ً في األيام األخيرة في ما ُس ّمي
بتسوية الترقيات لقناعته بأن العميد شامل روكز يحمل
من كفاءة وجدارة تخوله لموقع قائد الجيش ،معربا ً
عن اعتقاده بأن تقاطع مصالح محلية خارجية نسفت
التسوية الستهداف قوة سياسية معينة.
وانتقد هاشم الحراك الشعبي وال سيما تزامنه مع
خطة إعالمية مبرمجة لها أهدافها وغاياتها وارتباطاتها،
الستغالل مطالب شعبية محقة وتهيئة ظروف معينة
لالستفادة من الساحة اللبنانية إذا استدعت الحاجة.
وفي الشأن اإلقليمي والدولي رأى هاشم أن لقاء
موسكو بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
والسوري بشار األسد يشكل رسالة واضحة إلى كل
من راهن في المرحلة السابقة على إسقاط سورية ،بأن
رهاناته فاشلة وخائبة وتؤكد أيضا ً أن سورية دخلت
المسار األخير من أزمتها وأن المشروع اآلخر قد بات

نار ثم هدوء

{ كيف تصف التصريحات ال�ن��اري��ة بين «ح ��زب ال �ل��ه» و«تيار
المستقبل» وكيف تصف أيضاً ،هذا الهدوء الذي أعقبها؟

على شفير النهاية.
وشدّد على أهمية الدور الروسي في المنطقة ،موضحا ً
أن سورية هي النقطة الفاصلة والمحطة األساسية لعودة
الدور الروسي إلى المنطقة ،وفرصة لروسيا إلعادة
التوازن الدولي ووضع حد لنهج الهيمنة والسيطرة
األميركي.
وعزا سبب التبدّل في مواقف بعض القوى اإلقليمية وال
سيما تركيا والسعودية ،إلى إنجازات وانتصارات الميدان
التي يحققها الجيش السوري والقوى الحليفة.
وبيّن هاشم أن الخاسر األكبر من توقيع االتفاق
النووي الغربي  -اإليراني والدخول العسكري الروسي
إلى المنطقة هو اإلرهاب والكيان «اإلسرائيلي» الذي
يواجه اليوم انتفاضة الشعب الفلسطيني المتجددة
مستفيدا ً من انتصار نهج المقاومة والممانعة الذي
يخشى «اإلسرائيلي» انعكاسه على الداخل الفلسطيني.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

ٍ
تعاط
الجديد مع «المستقبل» تختلف عن السابق .هناك رؤية مختلفة وآلية
جديدة قد تكون مقدّمة العتماد سياسات جديدة للقيادة السعودية الحديثة
على مستوى التحالفات واالرتباطات في لبنان وأكثر من مكان في العالم وقد
يكون من األمور التي أ ّثرت على طبيعة العالقة بين «المستقبل» والسعودية.

 ما حصل خ�لال األي��ام الماضية من تصعيد وارت��ف��اع نبرة الخطاب{ هل تعتقد أن هناك قالقل لدى «المستقبل» من تبدّل العالقة مع
السياسي ،قد
يكون أم��را ً طبيعيا ً في ظل استمرار االنقسام السياسي في السعودية ،وهل أ ّثر غياب الرئيس سعد الحريري على هذه العالقة؟
ً

لبنان ،خصوصا أن��ه أت��ى من أه��م تيارين على مستوى فريقي االنقسام
السياسي في لبنان ،لكن أهمية التصعيد أنه أتى من الطرفين اللذين يذهبان
إلى الحوار بعد أيام ويتالقيان في حوار منذ فترة طويلة ،لكن هذا التصعيد
ليس جديداً ،بل كان يسبق جوالت الحوار الثنائية ولم يؤ ّثر على مجرياته
نظرا ً لقناعة الفريقين بأن الحوار بات حاجة ماسة ليس للفريقين فقط ،بل
لالستقرار الوطني نظرا ً لحضور الفريقين وأهميتهما وحجمهما على مستوى
فريقي االنقسام السياسي؛ وألن «حزب الله» و«المستقبل» لما يمثالن على
مستوى الحضور الشعبي كانا قد و ّفرا على البلد تداعيات التجاذبات في
المرحلة السابقة من خالل الحوار وأقله تنفيس االحتقان الذي ساد قبل بدء
الحوار بين الفريقين .اليوم قد تكون هناك ظروف سياسية تتعلق بما يجري
على مستوى المنطقة أ ْملَت مثل هذا التصعيد على «المستقبل» بشكل أساسي
الستثماره في السياسة المحلية.

 العالقة بين «المستقبل» والسعودية ليست على مستوى عالقتها فيالسابق ،غياب الحريري له أثر على تياره السياسي وعلى العالقة المباشرة
مع القيادات السياسية .يمكن أن يعود الحريري إلى لبنان لكن ليس من
مطار دمشق التي لن ولم تتبدّل وتتغيّر منذ أن عرفها هذا البعض إلى يومنا
حتى المستقبل القريب والبعيد ،واأليام أثبتت وتثبت ذلك .لقاء موسكو بين
الرئيسين بوتين واألسد رسالة واضحة إلى كل مَن راهن في المرحلة السابقة
على إسقاط سورية بأن رهاناتهم فاشلة وخائبة والعودة إلى دمشق هي
عودة إلى االرتباط والعمق والجذور؛ والبعض هو الذي سيبدّل وسيغيّر
أفكاره ومشروعه ليعود إلى دمشق.

عتب في غير محله
ٌ

{ هناك عتب من بعض اللبنانيين على الرئيس نبيه بري بأنه لم
{
هل تعتبر رد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان يبذل في موضوع ترقية العميد شامل روكز المجهود الذي بذله في
مفاجئا؟ً
 -كالم السيد حسن نصرالله كان واضحا ً كر ّد على ما قيل وكأن هناك من غيره من الملفات؟

سيح ّمل الحزب المسؤولية عما ستؤول إليه األمور ،ويحاول أن يستخدم
الحوار الثنائي كمادة ابتزاز لتوظيف سياسي معين ،اليوم ال يستطيع أي فريق
تح ّمل مسؤولية نسف الحوار الوطني أو الحكومة ،ألن الحوار الوطني عامل
أساسي في مسيرة االستقرار ،وهذا أمر يعلمه الجميع .التصعيد الكالمي يأتي
في إطار االستثمار والتوظيف السياسي لما يحصل على مستوى المنطقة،
كذلك الحكومة التي رغم أن رئيسها تمام سالم له خصوصيته ومناقبيته إال
أنه ينتمي إلى فريق سياسي مستفيد من وجود هذه الحكومة التي رغم أنها
«حكومة «المصلحة الوطنية اال انها تخدم مصالح هذا الفريق وال مصلحة له
في نسفها؛ وما تبع هذا الموقف التصعيدي ال يع ّبر عن نية حقيقية بنسف
الحكومة بل هناك محاولة للتهدئة من خالل بعض االتصاالت التي جرت
ووضع ما قيل في اإلط��ار الشخصي وال يعبّر عن قرار بنسف الحكومة أو
الحوار.

انقسامات «المستقبل»

{ عندما ب��دأ ال�ح��راك الشعبي زار السفير السعودي ف��ي لبنان
علي عواض العسيري الرئيس سالم ودعم الحكومة والحوار ،هل
هناك انقسامات داخ��ل تيار «المستقبل» لتخرج ه��ذه التصريحات
التصعيدية؟

 هناك تباين واختالف في مقاربة بعض القضايا على المستوى الداخليوالخارجي داخل «المستقبل» ،أسلوب وآلية التعاطي السعودي خالل الحكم

 هذا العتب في غير محله واألقرب للعميد روكز يعرف أن أكثر من بذل هذاس ّمي بتسوية الترقيات هو الرئيس بري في األيام األخيرة التي
المجهود لما ُ
سبقت انتهاء التسوية واستغل طاولة الحوار واالجتماع الذي حصل على
هامش الطاولة للقوى السياسية المعنية إلنجاح هذه التسوية؛ ومعروف
مَن عرقلها .وكان لدى الرئيس بري قناعة بأن روكز أهل للموقع ويحمل من
كفاءة وج��دارة تخ ّوله لهذا الموقع ويستفيد الجيش اللبناني من قدراته،
ولكن األمر لم يكن بيده ويبدو أن هناك تفاهما ً ما ّ
عطل التسوية وعلى رأسه
الرئيس ميشال سليمان في الشكل ،وهناك مَن كان يتذ ّرع باآلليات الدستورية
للوصول إلى التسوية ومَن تذ ّرع بحماية المؤسسة العسكرية .وهناك تقاطع
مصالح على المستوى المحلي والخارجي الستهداف قوة سياسية معينة وما
يمثل روكز ،وعون يعرف جهود بري في اللحظات األخيرة في هذا الموضوع.

{ ما رأيكم بدور الرئيس سليمان الذي يبدو أنه فاعل وموجود
وحاسم ولديه أجندة سياسية؟

 سليمان لديه كتلة وزارية ،وفي ظل غياب رئيس جمهورية أصبح لكلوزير موقع ،الظروف خدمت سليمان واستفاد على مستوى الموقع والتأثير
المباشر ،إن في الحكومة أو من عالقاته مع القوى السياسية المحلية
وارتباطاته الخارجية.

{ كيف تقرأ استهداف الحراك الشعبي للرئيس بري؟

 المؤسف أن هذا الحراك رفع في البداية شعارات مطلبية محقة ومشروعةعلى مستوى القضايا الحياتية ،والحقا ً ّ
تكشفت أمور أخرى وظهرت شكوك
وعالمات استفهام حول الحراك .الظروف في المنطقة قد تكون ساهمت في

هاشم متحدثا ً إلى الزميلة رمال

تأمين أرضية معينة للحراك إنما هناك تساؤالت مشروعة وال سيما حول
تزامن الحراك مع خطة إعالمية مبرمجة لها أهدافها وغاياتها وارتباطاتها
أكان أق ّر البعض أم لم يق ّر ،أراد بعض الحراك برمجة حراك إعالمي الستغالله
في تهيئة ظروف معينة لالستفادة من الساحة اللبنانية إذا استدعت الحاجة
وربطه بما يجري في المنطقة من سورية إلى اليمن إلعادة استخدام لبنان
كصندوق تبادل الرسائل .نأمل أن ال يكون هذا الحراك إال في إطار خدمة
مصلحة اللبنانيين وأن ال يعمل البعض على استغالله واستثماره ألغراضه
السياسية سواء االستثمار الداخلي أو ارتباطه بما يجري في المنطقة.

الدور الروسي في المنطقة

{ روسيا اليوم في المنطقة ،ودخولها المنطقة يعني تقسيم نفوذ
ت ّم أصالً .هل أعيد تقسيم المنطقة وقيل لألميركي بأن حدودك هنا
وعليك أن تتفاوض معنا في الملف السوري وغيره من الملفات؟

 القضية أبعد من توزيع الحصص وتقسيم المنطقة على مستوى األقطابالدوليين ،الموقف الروسي وحضوره في المنطقة كما تؤكد القيادة الروسية،
خصوصا ً في سورية التي هي النقطة الفاصلة والمحطة األساسية لعودة
الدور الروسي إلى المنطقة .إن وقوفنا إلى جانب سورية لم يكن فقط نتيجة
أهواء معينة بل نتيجة قناعة بأنه ال بد أن نستمر بدورنا في سورية انطالقا ً
من عالقة مبدئية واستراتيجية فضالً عن وجود مصالح دولية لروسيا في
سورية ،ما يؤكد أن وج��ود روسيا في المنطقة فاعل وض��روري ويتخطى
استمرار ضمان قواعدها في البحر المتوسط بل له عالقة بالصراع الدولي،
وأزمة سورية فرصة لروسيا إلعادة التوازن الدولي ووضع حد لنهج الهيمنة
والسيطرة األميركي.

سياسات أردوغان التي جلبت له الكثير من الويالت.

تبدّل المواقف سببه الميدان

{ هل ترى في تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
األخير بالموافقة على حل بوجود األسد في المرحلة االنتقالية وما
يختاره السوريون ،بأنه محاوالت سعودية للنزول عن الشجرة
تجاه األزمة في سورية؟

 هذا التبدل والتغيير في مواقف هذه القوى وال سيما تركيا والسعوديةالتي كان لها هدف واحد هو إسقاط األسد وسورية ،سببه إنجازات وانتصارات
الميدان التي يحققها الجيش السوري والقوى الحليفة .فالميدان فرض تراجع
بعض ال��دول عن شرط القبول بالح ّل السياسي من دون األس��د ،الشعب
السوري هو الذي يق ّرر هذه المواضيع وليس هذا الوزير أو تلك الدويلة.

{ ماذا تعني زيارة الرئيس األسد إلى موسكو معنويا ً وسياسياً؟

 هي رسالة لكل من يعنيه األمر بأن سورية في واقع مختلف عن المراحلالسابقة .األسد اليوم في روسيا بعد المواقف الروسية تجاه سورية في اآلونة
األخيرة ،تعكس العالقة المبدئية بين روسيا وسورية ،وأن األولى مستعدة
لتقديم أشكال الدعم كافة للثانية وتؤكد أن سورية تعيش المسار األخير من
أزمتها وتؤكد أيضا ً عالقتها االستراتيجية مع روسيا .ومن كان ينتظر غير
ذلك سيرى في الزيارة الفشل والهزيمة وسيرى أن مشروعه قد بات على قاب
قوسين أو أدنى من النهاية.

الخاسر األكبر
اإلرهاب و«إسرائيل»

{ يقال إن كل شيء اليوم يتوقف على نتيجة االنتخابات في تركيا،
{ ح��دث��ان تاريخيان حصال ه��ذا ال�ع��ام ،توقيع االت�ف��اق النووي
من خالل اعتبارها فرصة جديدة للرئيس التركي رجب أردوغان
لتشكيل حكومة بمفرده وبالتالي إعطاء زخم جديد لحلفاء تركيا ،ما اإلي��ران��ي م��ع ال�غ��رب ودخ ��ول روس�ي��ا إل��ى المنطقة ،ه��ل يعني هذا
انتصارا ً لمحور المقاومة وأين «إسرائيل» مما يجري؟
رأيك؟
 بالتأكيد االنتخابات التركية هي محطة مفصلية تجاه األزمة في سوريةوتطورات المنطقة وستحدد طبيعة الحراك السياسي في المنطقة وكيفية
التعاطي مع األزمة السورية وامتداداتها .عندما يهزم أردوغان سيكون هناك
توجه مختلف تجاه سورية وإذا حقق فوزا ً بنسبة عالية وش ّكل حكومة بمفرده
قد يكون أكثر تشددا ً وهو يعرف أنه خسر الكثير على مستوى السياسة التركية
الخارجية وانعكاسات األزمة في سورية وعالقته بالمجموعات اإلرهابية التي
رعاها ويرعاها حتى اآلن ،حيث ما زالت الحدود التركية مفتوحة أمام السالح
والمسلحين من كل األجناس رغم القصف الروسي.

{ قيل إن السعودية تم ّول حملة أردوغان ،هل يمكن أن تؤثر على
نتائج االنتخابات؟

 العالقة بين السعودية وتركيا استجدّت مع بداية األزم��ة السورية،وهناك تشابك وتقاطع مصالح بينهما ،ولكن السؤال هل هناك رؤية موحدة
للنظرة إلى األزمة السورية؟ في الفترة األخيرة كان هناك تباين وال سيما
في موضوع «االخ��وان المسلمين» ،لكن الشعب التركي ت ّواق للخروج من

 المفاجأة األولى لدى البعض كان توقيع االتفاق النووي بعد الرهانعلى أنه ال ولن ينجز وكان الكيان «اإلسرائيلي» يعتبر أنه يض ّر بمصالحه
وعمل على نسف االتفاق في المحافل الدولية وبعد التوقيع عليه بات الخاسر
موجه له من خالل استمرار
األكبر .واعتبر أن التدخل الروسي في سورية
ّ
سورية في نهج المقاومة ،وانتصارها يعني انتصارا ً لمحور المقاومة ،لذلك
الخاسر األكبر هو اإلرهاب والكيان «اإلسرائيلي» الذي كان يراهن على سقوط
سورية الداعمة والحاضنة لقوى المقاومة ،ون��رى مواجهات االنتفاضة
المتجددة في نفوس الشعب الفلسطيني وبدمائه ما يؤكد أن هذا الشعب قادر
على االنتفاض وإحياء فلسطين بدمائه وأنه يستفيد من المناخ اإليجابي في
المنطقة من خالل انتصار نهج المقاومة والممانعة الذي يخشى «اإلسرائيلي»
انعكاسه على الداخل الفلسطيني.

ُيبثُّ هذا الحوار كامالً اليوم مسا ًء و ُيعاد بثه
عند الساعة الحادية عشرة ليالً على قناة «توب
نيوز» على التردد 12034
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تأسيسا ً على هذه القراءة تركزت المحادثات ،كما قالت مصادر متابعة،
على تفاصيل وقرارات ورصد مقدرات ،وتشكيل آليات تتيح تسريع مسار
الحسم العسكري ،ألن��ه كلما وص��ل قطار الحسم إل��ى محطة من محطاته
تسارعت خطوات المراهنين على اإلرهاب نحو الح ّل السياسي.
الحرب التي دخلت النصف الثاني من سنتها الخامسة ،ستكون على
م��وع��د م��ع نهاية السنة الخامسة بعد خمسة ش�ه��ور ،وس�ي�ك��ون السباق
فيها م��ع إن�ج��از العمل العسكري مهمته بتطهير ال�م��دن السورية الكبرى
من التنظيمات اإلرهابية ،بما فيها «داعش» .كما تتوقع مصادر متابعة في
موسكو أن يكون شهر آذار ،موعد اإلنجاز األهّ��م للحرب ،وكذلك الموعد
المرتقب لجنيف الثالث كموعد يتزامن مع توقع دخول الجيش السوري إلى
المدن السورية وربطها ببعضها البعض ،لتكون مواصلة تطهير المتبقي
من الجيوب العائدة للجماعات المسلحة مهمة طبيعية للمراحل الالحقة،
بالتزامن مع التحضير النتخابات نيابية وربما رئاسية في صيف العام
المقبل ،لن يكون متاحا ً ألحد التن ّكر لنتائجها وتكريسها لزعامة الرئيس
األسد لسورية في ظ ّل مشاركة مراقبين من أنحاء العالم وإجرائها ضمن
معايير عالمية وشراكة عالمية.
على إيقاع ه��ذه ال��رؤي��ة ج��رت االت�ص��االت بين وزي��ري خارجية روسيا
وأميركا سيرغي الفروف وجون كيري ،ثبتت خاللها موسكو دور مجموعة
التواصل التي تض ّم الحكومتين ومعهما تركيا والسعودية وإيران ومصر،
وبالتالي ال مانع من اجتماع رباعي يض ّم السعودية وتركيا مع أميركا
وروس�ي��ا تمهيدا ً لعقد المجموعة اجتماعها األول ،م��ا استدعى استبعاد
األردن من المقترح األميركي ،واالت�ف��اق على لقاء فيينا ي��وم غد الجمعة
ك��إط��ار لمساعدة السعودية وتركيا على التخلي ع��ن المواقف المتلعثمة
والمتعنتة ،وقبول التسليم بمعادلة الحكومة االتحادية ونهايتها بصناديق
االق �ت��راع ،واالس�ت�س�لام لحقيقة أن ال أم��ل ُي��رت�ج��ى م��ن تحييد الجماعات
التي تدعمها حكومتا أنقرة والرياض كـ«جبهة النصرة» وشقيقاتها ،من
استهداف الغارات الروسية لها بصفتها جماعات إرهابية.
لبنانياً ،التعثر الرئاسي مستم ّر ويبدو مرشحا ً للمزيد من االستمرار
بعدما دخلت الحكومة بـ«كوما» النفايات ،بينما أنقذت المبادرات الحوارين،
أي الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب
الجامع والثنائيّ ،
نبيه بري ،وحوار حزب الله وتيار المستقبل الذي تستضيفه وترعاه عين
التينة ،والذي تؤكد مصادر «المستقبل» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق
سيشارك فيه رغم ك ّل ما أشيع عن غيابه أو استبداله.

الحوار الثنائي مستم ّر ولكن...

أضافت عين التينة إلى أجندتها حوارا ً جديداً ،حيث تستضيف جولة جديدة من
الحوار الوطني االثنين المقبل برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،لتعقب
هيئة الحوار الوطني جلسة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل
يوم الثالثاء بحضور معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل.
ولفتت مصادر المجتمعين لـ«البناء» إلى «أن العناوين األمنية والسياسية
اليومية باتت مادة الحوار اليومية» .ولفتت إلى «أن هذه القناة التواصلية (حوار
حزب الله – المستقبل) ال زالت عنصرا ً أساسيا ً لتنفيس االحتقان وبالتالي تح ّول هذا
الحوار إلى تنفيس لالحتقان ال أكثر».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الحوار مستم ٌر ،ولكن ليس بالزخم السابق
الذي حققه في بعض الملفات المتعلقة باالحتقان والخطة األمنية في طرابلس،
فالحوار اليوم أضحى ح��وارا ً من أجل الحوار فقط ،ألن في ذلك انعكاسا ً إيجابيا ً
على األمن واالستقرار ،بخاصة بعد التراجع الذي سجله تيار المستقبل وإعالنه عن

تمسكه بالحوار إثر رد األمين العام لحزب الله على الوزير نهاد المشنوق ،والذي
كان قد سبقه تهديد من وزير الصناعة حسين الحاج حسن بنشر محاضر جلسات
الحوار والتي توضح تعاطي المشنوق في داخلها ،لجهة تملّقه من حزب الله في
داخل الجلسات بينما يهاجمه عبر المنابر وفي التصريحات.
ونفت مصادر عليمة لـ«البناء» المعلومات التي تحدثت عن أن وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق لن يكون في عداد وفد تيار المستقبل في حوار عين التينة.
وأشارت المصادر إلى «أن طبيعة اللعبة عند الرئيس سعد الحريري ال تسمح بكسر
المشنوق أحد أكثر األشخاص وفاء له .ولفتت المصادر إلى «أن الذي يشكل حيوية
في النقاش والتحاور واألخ��ذ وال��رد بين ثالثي المستقبل هو المشنوق ،فخبرته
السياسية الطويلة وموقعه الحساس على رأس وزارة الداخلية ال سيما من الناحية
األمنية ومن فعالية الحوار بين الطرفين التي تكاد تكون محصورة بالعنوان األمني
كلها عوامل تذهب لمصلحة بقاء المشنوق».

إخراج المشنوق يفتح
بازارا ً في «المستقبل»

وتحدثت المصادر عن ال��ت��وازن الحاصل في التمثيل لجهة مستشار مقابل
مستشار ووزير مقابل وزير ورئيس لجنة نيابية مقابل رئيس لجنة نيابية ،مشيرة
إلى «أن هذا التوازن الرفيع في الشكل أسس لتوازن في المضمون ،ولذلك فإن أي
ستمس بالتوازن ،مع تأكيد المصادر أن إخراج المشنوق
عملية تالعب بالتمثيل
ّ
سيفتح بازارا ً داخل المستقبل ،الحريري بغنى عنه ،علما ً أن أحدا ً ليس مؤهالً ليكون
مكان المشنوق الذي في حال إخراجه من الحوار سيكون بمثابة هزيمة معنوية له
ولتياره» .ووضعت المصادر التسريبات في محاولة النيل من كرامة المشنوق الذي
يواجه حربا ً ضروسا ً داخل تياره وداخل طائفته تحت عنوان النيل منه باتهامه أنه
ذهب بعيدا ً في تق ّربه من حزب الله».
وفي سياق متصل ،رأى نائب األمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم «أن حزب
المستقبل سجل كثيرا ً من الفشل في المواقف السياسية وفي كثير من المحطات ،وبدأ
يدب في ما بينهم ،سائالً ما عالقة اللبنانيين ليتح ّملوا المصاعب والمشاكل
الخالف
ّ
الموجودة بين قيادات في حزب المستقبل من أجل التربّع على رئاسة الوزراء في
المستقبل؟» .واعتبر «أن كل ذلك بهدف المنافسة على الزعامة والمنافسة على مَن
يكون أكثر قربا ً من جمهوره من أجل أن يكون مقبوال ً ويتصدر الزعامة في يوم من
األيام ،خاصة مع وجود الفراغ الحاصل حاليا ً والترتيبات داخل حزب المستقبل
بسبب تش ّتت أعضائه واختالف المنهجيات الموجودة في داخله».
وأكدت أوساط سياسية في  8آذار «أن مواقف تيار المستقبل ليست مواقف سياسية
تعبر عن تيار سياسي ،وهذا ما قاد هذا التيار ويقوده باستمرار من فشل إلى آخر،
فمن ينظر إلى مسيرة هذا الحزب منذ العام  2005حيث كان بإمكانه أن يكون الحزب
القائد في الطائفة القائدة والممتلك للسلطة على مساحة الوطن ،أصبح اليوم منبوذا ً
من قبل أكثرية الشعب اللبناني ،ولم يعد يمتلك أكثرية وازنة داخل طائفته ،ولهذا
السبب يته ّرب من االنتخابات ويمنع إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية».
واس��ت��غ��رب رئيس المكتب السياسي ال��م��رك��زي ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي الوزير السابق علي قانصو عدول كتلة المستقبل عن «لغة التهديد في
بيان اجتماعها األسبوعي وكأن وظيفة التصعيد األخير كانت استهالكية  -شعبوية
لش ّد عصب التيار» .ورأى قانصو أن الحوار الثنائي القائم بين حزب الله وتيار
المستقبل كما الحوار الوطني الجامع من شأنهما أن يدفعا الفرقاء لالبتعاد عن هذه
اللغة التي تفاقم األزمة ،وأضاف« :نحن ننصح قوى  14آذار بعقلنة خطابها وترك
مجال للصلحة».

اتصاالت على خط عين التينة ـ الرابية

رئاسياً ،أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر
أمس النتخاب رئيس إلى األربعاء  11تشرين الثاني ،اذ اقتصر حضور نواب 14
آذار والتحرير والتنمية واللقاء الديمقراطي على  49نائباً ،فيما النصاب القانوني
للجلسة يتطلب  86نائباً.
أما نيابياً ،فمن المتوقع أن تنشط االتصاالت السياسية على خط عين التينة –
الرابية من أجل التحضير للجلسة العامة التي من المقرر أن يتحدد موعدها وجدول

�إعالنات ر�سمية
أعمالها بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ظهر الثالثاء المقبل في ضوء تراكم العديد
من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية.
ولم تستبعد مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن يجري بري
اتصاال ً بالعماد ميشال عون للتشاور في جدول أعمال الجلسة» ،ال سيما أن الجنرال
حدد ثوابته في ما يتصل بتشريع الضرورة الذي هو من أجل القوانين المتعلقة
بتكوين السلطة أي قانون االنتخاب وقانون استعادة الجنسية» .وأشارت المصادر
إلى «أن المخرج لهذا األم��ر سيكون بأن يتقدم ن��واب التغيير واإلص�لاح باقتراح
قانون معجل مكرر الستعادة الجنسية ،وعندها يطرح في الجلسة العامة ويظهر
الخيط األبيض من الخيط األسود ونعلم مَن يرفض إقراره بدال ً من رمي التهم يمينا ً
ويساراً».
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد امس ،في لقاء األربعاء النيابي ،بحسب
ما نقل عنه زواره لـ«البناء» «أنه يمكن إيجاد مخرج لقانون الجنسية على عكس
قانون االنتخاب في ضوء تخمة االقتراحات المقدّمة والتي تفوق  15وتحتاج إلى
درس ونقاش طويل» .وقال« :لم يعد مقبوال ً االستمرار على هذا الوضع من التعطيل
الذي يزيد االنهيار واألخطار على األوضاع االقتصادية».
وأكد النائب انطوان زهرا لـ«البناء» «أن القوات اللبنانية ال تزال على موقفها من
تشريع الضرورة التي نضعها في إطار إعادة إنتاج السلطة أي قانون االنتخابات إذا
أنجز» ،مشيرا ً إلى «أن قرار مشاركتنا في الجلسة العامة أو مقاطعتنا سنعلنه في
اجتماع للهيئة التنفيذية للقوات قبل الجلسة على ضوء جدول األعمال الذي سيخرج
عن اجتماع هيئة مكتب المجلس» .ورفض اإلجابة على سؤال إن كان نواب القوات
سيشاركون في جلسة تشريعية تتض ّمن استعادة الجنسية وال تتضمن قانون
االنتخاب.

يزج الجيش
السنيورة
ّ
بمواجهة األهالي

إلى ذلك ،ووسط رفض بقاعي إلقامة أي مطمر على مساحة البقاع العتبارات
بيئية ومائية وصحية ،تشتد محاوالت الحكومة وخطة شهيب «المستميتة» إلقامة
ولو مطمر واحد على أرض البقاع .ووفق مصادر عليمة وواسعة اإلطالع لـ«البناء»
فإن الزيارات المكوكية من قبل أحمد الحريري منذ نحو شهر إلى البقاع ،كانت تهدف
إلقناع بلديات البقاع واالتحادات البلدية المحسوبة سياسيا ً على تيار المستقبل،
بـ«إقامة مطمر على أرض بقاعية» ،والحظت تلك المصادر «عمليات تسويق يعتمدها
نواب المستقبل في البقاع في جلساتهم الخاصة».
وتشير المصادر إلى «أن المكاشفة المستقبلية دعمتها مواقف رئيس الكتلة النائب
فؤاد السنيورة العلنية وقوله «إن تيار المستقبل يدعم خطة الحكومة في موضوع
النفايات ونطلب من الحكومة المبادرة وأخذ القرارات ،ولو كانت صعبة».
وأشارت المصادر إلى «أن كالم السنيورة عملية تظهير استباقية للغرف السوداء
التي اعتمدها سابقا ً وأوكلت العملية الترويجية لها ألحمد الحريري لتستتبع من
نواب المستقبل في عملية مبرمجة إلقناع عموم أبناء البقاع».
أما ما خفي في مكاشفة السنيورة بحسب المصادر فهي «العملية اإليحائية والتي
تهدف إلى زج الجيش اللبناني في مواجهة رافضي المطامر من خالل مطالبته
الحكومة أخذ المبادرة والقرارات ولو كانت صعبة».
ووصفت المصادر البقاعية موقف السنيورة بـ«المستغ َرب» و«المستهجَ ن»،
بخاصة أن المنطقة ال تتحمل نفايات بيروت وصيدا ( .»)...وفي موقف حاسم تالقى
مع مواقف أبناء البقاع الشمالي وكل البقاع ،قال رئيس دائرة األوقاف في أزهر البقاع
الشيخ محمد عبد الرحمان لـ«البناء» «ليأخذوا نفايات (بيروت) إلى دارة السنيورة
في صيدا فلديه ساحة واسعة تصلح مطمراً».

وب ّري يبحث عن مطمر جنوبا ً

وفي سياق متصل أبلغ وزير الزراعة أكرم شهيب رئيس الحكومة تمام سالم نيته
بوقف وساطته ،في ما يخص خطة النفايات بعد الفشل بتحديد مطمر في البقاع.
وكان الرئيس بري أكد في لقاء األربعاء «أن المطامر الثالثة التي جرى الحديث عنها
في البقاع ال تستوفي الشروط الصحية وتشكل خطرا ً على البيئة والمياه الجوفية»،
مشيرا ً إلى أنه «سيبحث عن مطمر في الجنوب».

بلدية زوق مكايل
اعالن عن اج��راء مباراة محصورة بين
موظفي بلدية زوق مكايل لوظيفة محاسب
تعلن بلدية زوق مكايل عن اجراء مباراة
لوظيفة محاسب عدد واحد محصورة بين
موظفي البلدية وذلك نهار الثالثاء الواقع
ف��ي  2015/11/24الساعة العاشرة
صباحا تقدم طلبات االشتراك في المباراة
الى امانة سر البلدية خالل الدوام الرسمي
قبل الساعة الثانية عشرة ظهر يوم االثنين
الواقع في  2015/11/23على ان تتوافر
فيهم الشروط المنصوص عنها في نظام
موظفي البلدية.
زوق مكايل في 2015/10/12
رئيس بلدية زوق مكايل
المحامي نهاد نوفل
التكليف
1953
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
يوم الثالثاء الواقع فيه 2015/11/17
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم
ع��ائ��دة لصيانة وتشغيل ث�لاث محطات
للصرف الصحي بين ال��دام��ور والغدير
للعام  2016وفقا ً لدفتر الشروط الخاص
الموضوع لهذه الغاية وذل��ك في المكتب
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح-
ملك الشدراوي -بيروت.
يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر
االتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق االول -من مركز المؤسسة الكائن
في وادي خطار -الحازمية -قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ /1.000.000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم الى العرض.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
المهندس جوزيف نصير
التكليف
1974
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عالي
ه ط��ل��ب ف���وزي ت��وف��ي��ق ع��ي��د بصفته
الشخصية سند تمليك ب��دل ض��ائ��ع عن
حصته في العقار  2561بيصو
ر للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

