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حمليات � /إعالنات
وا�شنطن ومو�سكو ( ...تتمة �ص)1

باالنتظار ،انصرف السعوديون رغم
ال��ص��راخ ع��ن س��وري��ة ،لترتيب أوراقهم
وأوراق جماعاتهم اليمنية نحو مفاوضات
م��س��ق��ط ال���ت���ي ي���ف���ت���رض أن ت���ب���دأ خ�ل�ال
أس��ب��وع��ي��ن وم���ن دون ش����روط مسبقة،
برعاية أممية لترتيب وقف إلطالق النار
وف���ك ال��ح��ص��ار ون��ش��ر م��راق��ب��ي��ن أمميّين
لإلشراف على تطبيق التفاهمات األمنية،
ت��م��ه��ي��دا ً لتشكيل ح��ك��وم��ة وح���دة وطنية
تتسلّم العاصمتين صنعاء وعدن وتلتزم
الحرب على تنظيم «القاعدة».
لبنان يستع ّد للمشاركة في لقاء فيينا
للمرة األول���ى ،وال��ح��وار «مكانك راوح»،
ورئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل
الجهود اإلنعاشية مكان رئيس الحكومة
ال��م��ع��ت��كِ��ف ع��م��ل��ي��ا ً ل��ي��ت��س��لّ��م ح��ل��والً لملف
النفايات ال��ذي يفترض أنّ من مهامه أن
ي��ت��ول��ى تصنيعها ،وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ال
ت��زال العقد المعطلة تحول دون الحديث
ع���ن وص����ول م��س��اع��ي ال��ح��ل��ح��ل��ة لنتائج
حاسمة.

لبنان مشاركا ً في «فيينا»

ي��ش��ارك لبنان بشخص وزي��ر الخارجية
جبران باسيل في محادثات فيينا الدولية
غدا ً الجمعة إلى جانب وزراء خارجية روسيا
والواليات المتحدة والسعودية وتركيا وإيران
ومصر والعراق المخصصة للبحث في األزمة
السورية وإلرساء تسوية سياسية .وإذ أكدت
مصادر مطلعة لـ«البناء» أن التدخل العسكري
سيعجل التسوية
الجوي الروسي في سورية
ّ
السياسية ،ش���ددت على «أن دع���وة إي��ران
إل��ى المؤتمر خطوة جيدة ف��ي السعي لحل
سياسي».

المشنوق :خطابي
من لزوم المناسبة

إلى ذلك ،أدرك تيار المستقبل أن الحوار ال ب ّد
منه للحفاظ على االستقرار ،فعاد بهدوء وفده
الثالثي للحوار مع حزب الله .وعلمت «البناء»
من مصادر المجتمعين أن «وزير الداخلية نهاد
المشنوق تص ّرف بشكل يوحي وكأن شيئا ً لم
يكن وأن ما قاله في ذكرى اغتيال اللواء وسام
الحسن ك��ان م��ن ل��زوم المناسبة وف��ي الجو
االستهالكي ال أكثر» ،وأش��ارت المصادر إلى
«أن المشنوق لم يلق تجاوبا ً رغم محاولته،
وأفهم أن هذا األداء ال ينفع مع حزب الله وأن
عليه أن يكون أكثر رصانة».
توجه وفد
وف��ي موضوع الخطة األمنية،
ّ
ح��زب الله للمشنوق بالقول «نحن لم نقف
عائقا ً ف��ي طريقها مح ّمالً ال��دول��ة مسؤولية
تعطيلها في الضاحية وفي البقاع الشمالي»،
فته ّرب المشنوق م��ن «المسؤولية ورماها
عند بعض المسؤولين العسكريين» .وأبدت
المصادر «استهجانها من األجواء التي أشاعها
تيار المستقبل ،لجهة ال��وع��ود التي تعهّد
بها ح��زب الله في ملف النفايات أو الخطة
األمنية» ،مؤكدة «أن وفد حزب الله أكد رفضه
المطلق لمنطق رمي المسؤوليات وإلقائها على
اآلخرين».

الحوار عامل حماية للبلد

وأك��د رئيس المجلس النيابي نبيه بري،
بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» «أن حوار
تيار المستقبل ــ حزب الله سيستمر فهو يشكل
عامل حماية للبلد» .وإذ أشار إلى «أنه كان
منتجا ً وأن األج��واء كانت إيجابية ،لفت إلى
«أن ما يشكو منه تيار المستقبل في إشارة
(إلى الخطة األمنية) حزب الله يطالب به منذ
زمن وليس من اآلن».
وعن الجلسة العامة ،أكد بري «أن األمور
تسير في االتجاه الصحيح» ،مشيرا ً إلى «أن
جدول األعمال لن يتعدّى  33بنداً ،اتفق على
 19اقتراح ومشروع قانون في اجتماع الثالثاء
لهيئة مكتب المجلس ،على أن يُستكمل باقي
جدول األعمال الثالثاء المقبل تمهيدا ً للجلسة
التشريعية المرتقبة».
وإذ أعلن «أن قانون استعادة الجنسية و ّقع
عليه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
كاقتراح قانون معجل مكرر» ،شدّد على «أن
كل القوانين التي ستصل إلى المجلس بصفة
معجل مكرر وكل ما يتصل بالقروض المالية
وال��م��س��اع��دات سيتم تحويلها إل��ى الهيئة
العامة».
وح��ول ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ،ق��ال ب��ري« :إن
النائب أنطوان زه��را أص � ّر على وضعه على
ج���دول األع���م���ال ،م��ط��ال��ب�ا ً ب����إدراج ال��ق��ان��ون
المختلط الذي تقدم به النائب علي بزي القائم
على انتخاب نصف أعضاء المجلس مناصفة
بين النسبي واألك��ث��ري ،والقانون المختلط
الذي تقدّم به حزب القوات وتيار المستقبل
والحزب التقدمي االشتراكي ،ومشروع حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي لكنني رفضت لوجود
 17قانونا ً في أدراج المجلس تحتاج لدرس
وليست جاهزة بعد».
وف���ي م��وض��وع ال���روات���ب ،ل��ف��ت ب���ري إل��ى
«مشكلة تواجه رواتب العسكريين» ،مشددا ً
على «أن تأمين الرواتب يحتاج إلى عقد جلسة
المتوجبة من
لمجلس ال��وزراء لنقل المبالغ
ّ
باب االحتياط إلى بند الرواتب».

العقدة أرمنية في البقاع!

وفيما تواصلت المناقشات في ربع الساعة
األخ��ي��ر لتطبيق خطة النفايات قبل موعد
اعتكاف الرئيس تمام سالم اليوم ،أكد رئيس
المجلس «أن ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار المستقبل
ي��واف��ق��ان على إق��ام��ة مطمر ف��ي ال��ب��ق��اع ،وأن
العقدة ليست عندهما إنما العقدة أرمنية»،
داعيا ً «الجميع إلى التعاون من أجل إيجاد حل
سريع» .وإذ لفت إلى «أن رئيس الحكومة مص ّر
على مشاركة الجميع في معالجة هذه األزمة»،
ُوح رئيس المجلس بأن هناك جلسة قريبة
لم ي ِ
لمجلس ال���وزراء ،لكنه أك��د «أن��ه يعمل على
تذليل العقد».
ولهذه الغاية عرض الرئيس بري أمس مع
وزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة وائل ابو
فاعور ،بحضور وزير المال علي حسن خليل
المستجدات على صعيد المساعي لحل أزمة
النفايات .في المقابل لفتت « »otvإلى أن وزير
ال��زراع��ة ق��ال لرئيس المجلس« :غ��دا ً سأجد
نفسي مضطرا ً للتخلي عن المهمة ...وسأقول
إن مساعي الحل اصطدمت بعدم توافر مطمر
في البقاع .وذلك لحسابات مذهبية ال غير»...
لكن بري عكس البحث ،وفاجأ شهيب بالقول:
«إنس مطمر البقاع .هم يقولون إن هذا المطمر
َ

هو الستيعاب نفايات الضاحية وإن كميتها
نحو ألف طن يوميا ً وهي أس��اس الدافع إلى
مطمر هناك .حسناً ،أنا أتعهّد لك باسمي وباسم
حزب الله أننا سنجد حالً لنفايات الضاحية .فال
تتعبوا أنفسكم وال ُتح َرجوا وال ُنح ِرجكم»... .
وتابع بري« :ال أعرف اآلن ماذا سنفعل بها وال
تسألني أين نضعها .لكنني أتعهّد أننا سنكون
مسؤولين عن األل��ف طن ه��ذا من النفايات.
 ...وبالتالي هذه ذريعة توقيف مطمر سرار
بحجة أن ال مطمر شيعيا ً يقابله ،والتي ع ّقدت
مطمر البقاع بحجة أنهم ال يقبلون نقل نفايات
بيروت إليها ...هذه الذريعة نسحبها اآلن من
أي��دي الجميع ونحلّها نحن .اذهبوا وقولوا
لهم ذلك .وإذا كانت النيات صادقة فلتستكمل
عندها خطتكم» ...وأضافت القناة القول «على
ه��ذا األس���اس انتقل شهيب وب��و ف��اع��ور إلى
السراي .حيث انض ّم إلى سالم وزير الداخلية
نهاد المشنوق ووزير المالية علي حسن خليل
وتم البحث في ملف النفايات» .وأكد شهيب
عقب اللقاء «أن اجتماعا ً جديدا ً سيُعقد اليوم
وأن اتصاالت اللحظة األخيرة تجري إلنجاز
عناصر الحل ألزمة النفايات».

ال مطامر في كسروان

وأكد وزير االقتصاد أالن حكيم لـ«البناء»
أن األج��واء غير إيجابية بشأن تطبيق خطة
النفايات حتى اآلن ،ألن العقدة ف��ي تأمين
المطمرين في البقاع وعكار» .ولفت حكيم إلى
أن كل المكونات المسيحية تعارض إقامة
مطمر في كسروان  -المتن ألسباب جيولوجية،
ألنها منطقة جبلية ما يشكل خطرا ً على المياه
الجوفية من خالل تسرب سائل النفايات إليها،
وأعلن حكيم أنه إذا قدّم برهان جيولوجي على
عدم تأثر المياه الجوفية فلن يعارض أي مكون
مسيحي إقامة مطر في هذه المنطقة» .ورفض
حكيم رب��ط عقد جلسات لمجلس ال���وزراء
بانتهاء خطة النفايات ،وأشار إلى أن العائق
الذي يمنع تطبيق الخطة هو اجتماع مجلس
الوزراء وإعطاء غطاء سياسي  -أمني لتطبيق
الخطة بمواكبة أمنية.

«أمير الكبتاغون»
في فندق لساعات!!

ال ت��زال التحقيقات مستمرة مع الموقوف
«أمير الكبتاغون» عبد المحسن بن وليد بن
عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود .وأشيع
أمس بحسب تسريبات «أن عبد المحسن نقل
إلى أحد الفنادق من الساعة  12:00من ليل
أول أم��س إل��ى الخامسة من فجر أم��س للقاء
بعض المسؤولين ال��ذي��ن يتج ّنبون فضح
أنفسهم بزيارته في مكان توقيفه» ،ولفتت
المصادر إل��ى «أن الزنزانة التي أوق��ف فيها
األمير السعودي عبارة عن غرفة في مكتب
مكافحة المخدرات جهّزت بما يلزم من أثاث
ووس��ائ��ل رفاهية ب��إش��راف مباشر م��ن كبار
السياسيين».
وفي سياق آخر ،لوحظت حركة فلسطينية
الفتة أمس في بيروت ،ال سيما القيــادي في
حركة فتح ع��زام األحمد ال��ذي ي��زور لبنــان
ع��ادة في األوض��اع األمنية الخطيرة؛ ويأتي
ذلــك عقب إل��ق��اء األم��ن ال��ع��ام القبض على
شبكة إرهابية ف��ي مخيم عين الحلوة منذ
أسبوع كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات إرهابية
وعمليات اغتيال.

حلقة «�سبل دعم االنتفا�ضة» :هدفها فل�سطين
ونف�سها طويل و�ضمانتها الوحدة وخبرات الثورة
نظمت جريدة «الثبات» حلقة نقاش حول
«سبل دعم االنتفاضة الفلسطينية وإسنادها
حتى تحقيق أهدافها» ،وذلك في مركز «حركة
األم��ة» ،في حضور رئيس الحركة الشيخ عبد
الناصر الجبري ،وش��ارك في النقاش مثقفون
وص��ح��اف��ي��ون فلسطينيون ،وممثلو ع��دد من
الفصائل الفلسطينية في لبنان.
ب��دأت الحلقة بعرض ورق��ة جريدة «الثبات»
التي قدمها رئيس التحرير عبد الله جبري ،ثم
كانت المداخلة األول��ى للمفكر الفلسطيني منير
شفيق ،ال��ذي ح��دّد «أرب��ع��ة أه��داف لالنتفاضة
هي :دحر االحتالل ،تفكيك المستوطنات ،إطالق
األس��رى ،ورفع الحصار عن قطاع غ��زة» ،مشيرا ً
إلى أنها «ممكنة التحقيق إذا ما دعمت االنتفاضة
بإسناد شعبي حقيقي ،وباعتماد سياسة النفس
الطويل».
وتناول ممثل حركة «حماس» في لبنان علي
ب��رك��ة ال��ظ��روف الموضوعية وال��ذات��ي��ة لتفجر
االنتفاضة ،تاله أمين سر حركة «فتح» في لبنان
فتحي أب��و ال��ع��ردات اعتبر فيها «أن االنتفاضة
الراهنة تجد جذرها في ورقة القاهرة التي وقعتها
الفصائل الفلسطينية ،والتي أكدت حق الشعب
الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة».

وفيات
من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة :حنا موسى جرداق.
ولداها :ناجي جرداق وعائلته.
ألكسي جرداق وعائلته.
اب��ن��ت��اه��ا :روز زوج���ة ج���ورج حلبي
وعائلتها.
غريس زوجة علي القرصيفي وعائلتها.
شقيقها :عائلة المرحوم فوزي بو شعيا.
شقيقاتها :نهى زوجة نجيب بو شعيا
وعائلتها.
نهاد أرملة المرحوم ج��وزف بو شعيا
وعائلتها.
نقية زوجة جوزف كيروز وعائلتها.
ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم��ة ع��ل��ي��ا ب���و شعيا
القسيس.
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية

ماري خليل بو شعيا

المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الثالثاء
 2015/10/27مت ّممة واجباتها الدينية.
اح ُتفل بالصالة لراحة نفسها أم��س في
كنيسة م��ار تقال عين السنديانةُ .تقبل
التعازي اليوم الخميس وغدا ً الجمعة 29
و 30الحالي في منزلها الكائن في عين
السنديانة.
لكم من بعدها طول البقاء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة

ودع���ا عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة
الشعبية  -القيادة العامة» ،وممثل «الجبهة»
ف��ي لبنان أب��و رام��ز مصطفى ،إل��ى «ع��دم إنكار
الدور الفصائلي ،ألن الشباب في الميدان هم أبناء
الفصائل».
واعتبر عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة
الديمقراطية» وممثلها في لبنان علي فيصل« ،أننا
أم��ام جيل جديد بأنماط عمل جديدة وأساليب
جديدة نتجت عن تطوير التجارب في مسيرة
العمل النضالي الفلسطيني».
وح ّذر مسؤول وحدة المعلومات والدراسات
في «مؤسسة القدس الدولية» هشام يعقوب،
«م���ن م���ح���اوالت ن��ت��ن��ي��اه��و ف���رض م���ا يسميه
ال��واق��ع ال��راه��ن ،وال���ذي يعني إم���رار عمليات
االقتحام اليومية لألقصى من قبل المستوطنين
الصهاينة».
وع���رض م��دي��ر «م��رك��ز ت��ط��وي��ر ل��ل��دراس��ات»
تخص الواقع الشعبي
هشام دبسي إحصاءات
ّ
الفلسطيني ،وتظهر غضبا ً واس��ت��ي��اء م��ن أداء
السلطة في رام الله ،و«حماس» في غزة.
وأش��ار رئيس ف��رع لبنان في «االت��ح��اد العام
للكتاب والصحافيين الفلسطينيين» سمير أحمد،
إلى أن «الشعب الفلسطيني دوما ً يسبق قياداته».

فيما شدد منسق مجموعة «عائدون» في لبنان
محمود العلي ،على أهمية «إس��ن��اد االنتفاضة
بالنار عبر العودة إلى شكل من أشكال الكفاح
المسلح في مواجهة العدو».
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين مروان عبد العال إلى «تشكيل
موحدة لالنتفاضة ،تجمع سائر
قيادة وطنية
ّ
القوى التي تريد االنخراط في مشروع االنتفاضة
والمقاومة».
وأش�����ار م��م��ث��ل «ج��ب��ه��ة ال��ن��ض��ال الشعبي
الفلسطيني» في لبنان شهدي عطية ،إلى أهمية
«أال تح ّل الفصائل محل القوى الحية الفاعلة من
الشباب المنتفض».
ودعا ممثل «جبهة التحرير الفلسطينية» في
لبنان محمد ياسين« ،الفصائل إلى أن يكون هدفها
الوحيد فلسطين ،وأال ترى في نفسها أنها أكبر من
فلسطين».
وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني صالح
صالح أن «الوحدة الوطنية هي ضمانة لالستمرار
والنجاح».
الكلمة الختامية كانت للشيخ جبري ،الذي دعا
إلى أن يكون هذا اللقاء دوري �ا ً للمناقشة وجمع
الكلمة.

�إبراهيم عر�ض مع وفد فل�سطيني
�أو�ضاع المخيمات والنازحين من �سورية
استقبل المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء عباس إبراهيم في مكتبه
أمس ،عضو اللجنة المركزية لحركة
«فتح» ع ّزام األحمد على رأس وفد
ض��م السفير الفلسطيني أش��رف
دبور ،نضال ابو دخان وفتحي أبو
عردات .واستعرض معهم األوضاع
العامة والسيما أوضاع المخيمات
الفلسطينية وأم����ور الالجئين
الفلسطينيين النازحين من سورية
إلى لبنان.
وم��س��اء ،عُ قد ف��ي مق ّر السفارة
الفلسطينية لقاء بين وفد من حركة
«فتح» برئاسة األحمد ووف��د من
فصائل قوى التحالف الفلسطينية
برئاسة نائب األمين العام للجبهة
الشعبية  -القيادة العامة طالل
ناجي.
ون��اق��ش المجتمعون ،بحسب
ب��ي��ان« ،األوض�����اع ف��ي ال��س��اح��ة

الفلسطينية وخ��ص��وص �ا ً الهبّة
الشعبية الفلسطينية في مواجهة
االح��ت�لال وال��ت��ص �دّي ل��م��ح��اوالت
تهويد القدس واعتداءات العصابات
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ع��ل��ى ال��م��ق��دس��ات
اإلسالمية والمسيحية ،خصوصا ً
ال��م��س��ج��د األق��ص��ى وم���ا ترتكبه
قطعان المستوطنين بحق أطفالنا
ومواطنينا ف��ي ال��ق��رى والبلدات
والمدن الفلسطينية».
وناقش المجتمعون« :الجهود
المتواصلة إلن��ه��اء االن��ق��س��ام في
ال��س��اح��ة الفلسطينية وتشكيل
ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة تبسط
سلطتها ووالي��ت��ه��ا وف��ق القانون
وال��ن��ظ��ام ف��ي قطاع غ��زة والضفة
الغربية».
وعرضوا« :التحضيرات الجارية
ل��ع��ق��د دورة للمجلس ال��وط��ن��ي
الفلسطيني ت��س��اه��م ف��ي تعزيز

ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة الفلسطينية
وت��وح��ي��د ال��ط��اق��ات الفلسطينية
كافة م��ن أج��ل تمكين شعبنا من
مواجهة التحديات وتأمين الحماية
الدولية لشعبنا الفلسطيني وإنهاء
االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي وتجسيد
الدولة الفلسطينية المستقلة».
ك��ذل��ك اس��ت��ع��رض المجتمعون
األوضاع في المخيمات الفلسطينية
في لبنان ،فأكدوا «مواجهة جميع
محاوالت العبث بأمن المخيمات
واستقرارها بالتنسيق مع الدولة
اللبنانية في هذا المجال».
وجرى أيضا ً استعراض لألوضاع
ف��ي مخيم ال��ي��رم��وك والمخيمات
والتج ّمعات الفلسطينية في سورية
وأوض��اع النازحين الفلسطينيين
منها .وكذلك ت ّم البحث في موضوع
االنتهاء من إعادة إعمار مخيم نهر
البارد وإنهاء معاناة أهله.

الأكراد يح�سمون ( ...تتمة �ص)1
التي تمثل مقاطعات شرق وغرب تركيا
ح��ي��ث م��رش��ح��وه ه��م ال��ف��ائ��زون ،وينال
م��ا ب��ي��ن  55و 65م��ق��ع��دا ً وف��ق��ا ً للنسبة
ال��ت��ي يحصل عليها ،أم��ا ف��ي ح��ال فشل
الحزب في تخطي عتبة الـ %10فعندها
أي مقعد نيابي،
سيخسر ف��رص��ة نيل ّ
حتى ولو مقعد واح��د ،وستذهب مقاعد
المقاطعات التي يتقدّم فيها مرشحوه
ل�لائ��ح��ة ال��ت��ي ت��ل��ي��ه ب��ت��رات��ب��ي��ة األص���وات
ف��ي المقاطعة وه��ي ح��ك��م��ا ً وف��ق��ا ً لواقع
ال��ح��ال الئ��ح��ة ح���زب ال��ع��دال��ة والتنمية،
حيث ال��ح��زب��ان اآلخ����ران ح��زب الشعب
الجمهوري وح��زب الحركة القومية ال
يتقدّمان بمرشحين بارزين وال يناالن
أصواتا ً ُيعت ّد بها في هذه المقاطعات؛ ما
يعني أنّ القضية تختصر بمصير 55
  65مقعداً ،إم��ا تذهب جميعها لحزبال��ش��ع��وب ال��دي��م��ق��راط��ي ،كما حصل في
انتخابات حزيران أو تذهب كلها لحزب
العدالة والتنمية ،كما كان يحصل دائماً،
خصوصا ً العام  2011عندما نال حزب
الشعوب الديمقراطي  %7فقط وفشل
في دخول البرلمان.
 مصير التصويت ل��ح��زب الشعوبالديمقراطي ،سيق ّرره مك ّوناه الرئيسيان
ف���ي ال���ش���رق ال���ت���رك���ي ،األك��������راد ،وف��ي
ال��غ��رب ال��ت��رك��ي ،ال��ي��س��ار ف��ي ق��واع��د من
الطائفة العلوية ،ووفقا ً لمقاربة خطاب
أب��رز أح���زاب المعارضة ،ح��زب الشعب
ال��ج��م��ه��وري ك��ل��غ��دار أوغ���ل���و العلماني
االشتراكي المتحدّر من الطائفة العلوية
يمكن قياس مزاج يساري وعلوي متوتر
تجاه المسألة ال��س��وري��ة ض�� ّد سياسات
ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية ،خ��ص��وص��ا ً مع
ظهور اإلره���اب كخطر داه��م على تركيا
وت��ف��اق��م م��س��أل��ة ال�لاج��ئ��ي��ن السوريين
ون��ت��ائ��ج��ه��ا ال��ض��اغ��ط��ة ع��ل��ى االق��ت��ص��اد
التركي ،بحيث يمكن القول إنّ انقساما ً
ط��ائ��ف��ي��ا ً ح�����ادا ً س��ي��ط��غ��ى ع��ل��ى البرامج
االنتخابية ووظيفتها التصويتية ،وما

يمكن أن تشهده تركيا ف��ي االنتخابات
المقبلة من توتر سيرفع نسبة المشاركة،
وي���م���ن���ح ل���ك��� ّل ف���ري���ق ك��م��ي��ة أع���ل���ى من
المص ّوتين ويصير مستقبله السياسي
متوقفا ً على نسبة البيئة التي ينطلق منها
في التكوين الديمغرافي للناخبين األتراك
ول��ي��س ال��ت��ك��وي��ن الطبقي واالجتماعي،
فيكون مجموع ما يناله حزب الشعوب
الديمقراطي وح��زب الشعب الجمهوري
المعارضان ف��ي الطائفة العلوية قرابة
 %80م���ن م��ص�� ّوت��ي��ه��ا ،وي���ن���ال ح��زب
الشعوب الديمقراطي نسبة موازية من
التأييد بين األكراد ،ويتوزّع المص ّوتون
في الطائفة السنية بنسبة قد تصل إلى
 %70لحزب العدالة والتنمية لينال حزب
ال��ش��ع��وب ال��دي��م��ق��راط��ي وح���زب الشعب
ال��ج��م��ه��وري أدن����ى ن��س��ب ت��ص��وي��ت في
الطائفة السنية ،وبينما يحتمي حزب
الشعب الجمهوري بقاعدة علوية كافية
ل��ح��ج��ز م���ك���ان م���ت���ق���دّم س��ي��خ��س��ر ح��زب
الحركة القومية كثيرا ً من فرص التقدّم،
أي
لكنه سيبقى ثانيا ً في الطائفة السنيةّ ،
من دون خطر الخروج من الحلبة ،لتج ّذر
وزن اليمين القومي ف��ي وس��ط شرائح
ت��م��ن��ح��ه م���ا ف���وق الـ %10م���ن إجمالي
المص ّوتين مهما ساءت أحواله.
 ي����ت����وزع ال���س���ك���ان األت���������راك علىاألصول العرقية والقومية والدينية ،وفقا ً
إلحصاءات متضاربة الدقة والنتائج ،بين
مك ّون كردي يمثل ما بين  20و %25من
السكان ومك ّون علوي وشيعي يمثل نسبة
ما بين  15و %20ومك ّون سني يمثل ما
بين  55و %65من السكان ،ويتراوح
ع����دد س��ك��ان ت��رك��ي��ا م���ا ب��ي��ن  80و100
ألي نسبة مشاركة
مليون نسمة ،ووفقا ً ّ
متساوية بين المكونات في االنتخابات
ونيل ح��زب الشعوب الديمقراطي نسبة
 %25ف��ق��ط م��ن ال��ع��ل��وي��ي��ن و %50من
األك��راد الذين سينتخبون سينال الحزب
نسبة بين  12و %20من المص ّوتين على

ماذا �أرادت �أميركا ( ...تتمة �ص)1
هذان األمران باإلضافة إلى عناصر أخرى تسا َرعَ وقوعُ ها على مسرح المواجهة
بين سورية ومحورها وحلفائها من جهة ،وبين منظومة العدوان بكل مكوناتها من
جهة أخرى ،ك ّل هذه األمور تقود إلى التساؤل حول حقيقة المشهد بالعين األميركية
ٌ
تناقض أم
وموجبات التعامل معه من قبلهم ،وعما إذا كان في السلوكيات األميركية
تكام ٌل والى أين تقود؟
هنا ال ب ّد من القول أوال ً بأن اعتراف األميركيين بحقيقة تقدّم القوات العربية
السورية في الميدان ،رغم أنه يشكل حقيقة قائمة بذاتها سواء اعترف الخصم بها أم
لم يعترف ،يعتبر مهما ً بذاته ألنّ وصول الخصم إلى حد االعتراف بهذه الحقيقة يعني
أحد أمرين:
 1ــــ إما أنه ّ
يوطئ للقيام بعمل عسكري نوعي لم يسبق أن قام به في الميدان
وبات على استعداد اآلن لإلقدام عليه ،ويكون قد جاء بهذا التصريح لتبرير هذا العمل،
ويكون التصريح ـــ اإلعالن نوعا ً من الضغط على السلطة المختصة لالستجابة
للمتطلبات العسكرية التي تدفع لذلك.
 2ــــ أو أنه يكون نوعا ً من التمهيد للتراجع العسكري في الميدان واالتجاه إلى
التركيز على العمل السياسي فيأتي التصريح ليشكل نوعا ً من الضغط على الجهات
السياسية المتردّدة أو المتثاقلة ليدفعها لإلسراع في حث الخطى على المسار
السياسي مع تحذيرها بأنّ ما يمكن نيله اليوم يصبح صعبا ً غداً.
أي أنّ اإلعالن بذاته لم يأت من الخصم من اجل إسداء خدمة معنوية لخصمه أو
تثبيطا ً لعزيمة حلفائه ،بل جاء برأينا توطئة لتعزيز عسكري أو لتراجع ميداني يوطئ
للح ّل السياسي ،فأيّ من األمرين أقرب للواقع؟
قبل اإلجابة على هذا األمر يستوقفنا في السلوك أمران ال ب ّد من مواجهتهما في
معرض ما أُعلن:
ـ األول أو ما س ّربه األميركيون عن احتمال إرسال قوات خاصة إلى سورية وتحديدا ً
تتحصن فيه في
إلى منطقة الرقة ومحيطها لمواجهة داعش في المركز األه ّم الذي
ّ
سورية.
ــــ والثاني ما كشفه الناطق العسكري السوري عن نقل  500إرهابي داعشي من
سورية إلى اليمن.
وبالتالي فإنّ األمرين يتناقضان في نتائجهما الميدانية ،حيث إنّ المنطق يقول إنّ
الميدان المنهار يستوجب تعزيزه بالقوى والقدرات أو االنسحاب لتحديد الخسائر،
أما أن يكون إدخال وإخراج للقوى خارج عملية البدل ،فإنه يكون شيئا ً خارج السياق
المألوف عسكرياً.
وبالتالي نرى أن نتعامل مع الحقائق والوقائع تكامليا ً من دون أن نكون أسرى
تسريبات وإشاعات قد تكون للتضليل أو حرف االنتباه ،ومن دون أن ُنسقط من
الحساب القرار األميركي االستراتيجي النهائي قاعد َت ْي عدم فتح جبهات جديدة في
المنطقة وعدم زجّ قوى برية في خنادق المواجهة.
إن التحليل المنطقي هنا يقودنا إلى استبعاد القرار األميركي بالتدخل البري في
الميدان السوري لكبح االندفاعة السورية المشكو منها أميركياً ،ومن جهة أخرى فإننا
نرى أن التحضير األميركي إلرسال قوات خاصة إلى سورية ال يعني حتما ً أنّ أميركا
بصدد خوض معارك برية ضد «داعش» ،فاألمر مستبعَد بنظرنا و«داعش» لم ولن
تكون إال الجيش السري العامل بقيادة وإدارة وتوجيه «سي أي آي» خدمة للمشروع
الصهيو ــــ أميركي ،وإنّ إرسال قوات خاصة أميركية إلى سورية إذا حصل فيكون
بنظرنا من أجل حماية «داعش» وليس لقتالها ،حماية تتش ّكل عبر إنشاء منطقة أو
مظلة أميركية يتم االتفاق مع القوات الروسية على عدم الدخول إليها بذريعة تحاشي
االصطدام.
وفي هذا التحليل نخلص إلى القول بتكامل في المشهد يسقط معه التناقض
الظاهر .تكامل نقول فيه إنّ أميركا أدركت فعالً أن خطتها في إدارة حرب استنزاف في
سورية بواسطة «داعش» فشلت وسقطت ،وباتت القوى المدافعة عن سورية تملك من
القدرات الهجومية ما يجعلها ممتلكة للمبادرة في الميدان وراجحة الكفة في الميزان
العسكري وأن المستقبل ال يشي بفشل حرب االستنزاف فحسب ،بل أيضا ً بخروج
«داعش» كلها مع المجموعات اإلرهابية كلها وتحت العناوين كلها من سورية؛ ولذلك
ولتحديد الخسائر فإنّ أميركا لجأت إلى خطة بديلة ترمي منها إلى تحقيق األهداف
التالية:
أ ـ منع اإلجهاز على «داعش» في سورية كليا ً (وهي ص ّرحت سابقا ً أنها ال تريد ذلك)،
وهي ترى أنّ متابعة المعركة التي بدأت في مطلع شهر تشرين األول الحالي وبالشكل
الذي تت ّم فيه سيحقق لسورية هدفها باإلجهاز على اإلرهاب أوالً ،ثم السير بالعملية
السياسية ثانياً ،وهذا األمر يناقض المصالح األميركية التي ال تتحقق إال إذا ُفرض
ح ّل سياسي في ظ ّل اإلرهاب األميركي القيادة واالستثمار ،وتحت النار اإلرهابية التي
تخدم تلك المصالح .وحتى يتحقق األمر تحمي أميركا بعض هذه المك ّونات فتعلن
عن إرسال وحدات خاصة يتبعها وضع خطوط حمر أمام الطيران الروسي لمنعه من
«تعريض القوى األميركية للخطر»؟!
ب ــــ االستفادة من بعض قوى «داع��ش» في الميدان اليمني الذي أظهر عجز
السعودية وحلفائها وك ّل من جاءت بهم من مرتزقة بمن فيهم السودانيون الـ800
ومثلهم من الكولومبيين ،عن تمكين السعودية من السيطرة على مدينة واحدة أو
منطقة ضيقة تستطيع أن تتخذها مركزا ً لحكومة الرئيس الفا ّر هادي.
د ــــ الظهور بمظهر المستع ّد عسكريا ً والمالك خططا ً بديلة تمنع انهيار الميدان أمام
الهجوم التطهيري الذي تقوم به سورية وحلفاؤها ،ألنّ إظهار القوة هنا شرط للدخول
في العملية التفاوضية التي تقود إلى الح ّل السياسي الذي بات بالنظر األميركي
المخرج الرئيسي لتحديد الخسائر في الحرب ــــ العدوان الذي ش ّنته أميركا وأتباعها
على سورية ومحور المقاومة.
بالتالي ،إذا كان ال بد من استنتاج بعد هذا الغرض ،فإننا نستطيع القول إنّ سورية
وحلفاءها ضربوا في الشهر األخير ضربة المعلم الذي أفهم المعتدي بأنّ عدوانه فشل
وال مجال أليّ خطة جديدة تنقذه من فشله ،وبات عليه أن يدخل في عملية سياسية
تكون مخرجا ً له من ميدان بات ينقلب عليه...

العميد د .أمين محمد حطيط

مستوى تركيا ويتخطى عتبة الـ%10
ويسقط حلم الثنائي أردوغان وأوغلو.
 ت��ق��دّم االنتخابات التي ب��دأت خارجت��رك��ي��ا ن��م��وذج��ا ً يمكن ال��ب��ن��اء ع��ل��ي��ه ،في
فهم حركة واتجاهات الناخبين األتراك،
أي نتائج عن طبيعة
بالرغم من عدم ظهور ّ
ال��ت��ص��وي��ت ،ذل��ك أنّ النسبة الغالبة من
المهاجرين األتراك التي تعبّر عنها نسب
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االق��ت��راع ت��ع��ود لألكراد،
خ��ص��وص��ا ً ف��ي ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ض�� ّم أكبر
جالية كردية خارج الشرق األوسط وهي
ألمانيا ،فعندما نتحدّث عن زيادة مشاركة
المهاجرين األت���راك بـ %43وتخطيهم
رقم مليونين وربع مليون ناخب شاركوا
مقارنة بمليون ونصف فقط في انتخابات
حزيران ويشكلون اليوم  %7من إجمالي
ال��ن��اخ��ب��ي��ن ال��م��س��ج��ل��ي��ن ،فيمكن القياس
عليهم علمياً .وعندما تقول اإلحصاءات
الرسمية أنّ المص ّوتين في ألمانيا وحدها
ق��د سجلوا زي���ادة مئة أل��ف م��ص�� ّوت عن
انتخابات حزيران الماضي ،فهذا يعني أنّ
درجة التعبئة الكردية في ذروتها لحساب
المشاركة ،وطبيعي أن نتوقع أن يكون
ذلك لحساب حماية وجود حزب الشعوب
الديمقراطي في البرلمان وتحصين نسبة
الـ %10الالزمة لذلك ،ولو سجلت سائر
ال��م��ك��ون��ات ال��ت��رك��ي��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة والقومية
والعرقية استنفارا ً مشابها ً لما تؤشر إليه
الحالة ال��ك��ردي��ة ،وه��ذا مستحيل فذروة
الزيادة المتوقعة في سائر المك ّونات لن
تتخطى الـ ،%20تبقى أس��وأ التوقعات
تقول بتكرار نتيجة االنتخابات السابقة
م��ع ت��ع��دي�لات طفيفة س��ت��ت�� ّم غ��ال��ب��ا ً على
ح��س��اب ح���زب ال��ح��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة ونسبة
تمثيله فتبقى الحصيلة فشل حزب العدالة
والتنمية بفوزه باألغلبية ،هذا إذا لم نقل
إنّ حزب الشعوب الديمقراطي قد يحقق
تسونامي هذه المرة باالقتراب من نسبة
الـ.%20
ناصر قنديل

شركة طندم لألنابيب ش.م.ل
رأسمالها /3.000.000.000/ل.ل محرر بكامله
مركزها الرئيسي :بيروت -لبنان
سجل تجاري بيروت رقم 39099

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية للمساهمين
يتشرف مجلس إدارة شركة طندم لألنابيب ش.م.ل الذي انعقد بتاريخ
 ،2015/10/20بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور جمعية
عمومية عادية سنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
يوم الثالثاء الواقع فيه  2015/12/1في مكتب رئيس مجلس االدارة
السيد رافي داميرجيان في بيروت -الوسط التجاري -الطابق األول
من البناء القائم على العقار رقم  1479منطقة المرفأ العقارية -أسواق
بيروت (األسواق الجنوبية) ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال الدورتين
الماليتين المنتهيتين في  2012/12/31و .2013/12/31
تقارير مفوضي المراقبة العام حول حسابات الدورتين الماليتين
المنتهيتين في  2012/12/31و .2013/12/31
المصادقة على حسابات ال��دورت��ي��ن الماليتين المنتهيتين في
 2012/12/31و .2013/12/31
تخصيص نتائج الدورة المالية  2012والدورة المالية .2013
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
اإلتفاقات الخاضعة للترخيص وفق المادة  158من قانون التجارة،
المصادقة وتجديد الترخيص فيما يتعلق بهذه اإلتفاقات.
تجديد تراخيص إشتراك أعضاء مجلس اإلدارة وفق المادة  159من
قانون التجارة.
تحديد أجر أعضاء مجلس اإلدارة للدورتين الماليتين  2013و .2014
أخذ العلم بالتفرغ الحاصل بتاريخ  2014/3/26عن اسهم من
المساهمة شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل الى كل من السيدة مرلين
بستاني طنوس ومي حكمت طنوس وم��ود -طنوس سماحه والسيد
جان -ماري حكمت طنوس.
 - 10انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 - 11مفوض المراقبة األساسي للدورات المالية  2013و 2014
وتحديد مرتبهم.
 - 12موضوع بيع عقارات الشركة وتصفية أعمال الشركة.
 - 13امور متفرقة.
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
رافي داميرجيان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة إل��ى قسم أميون
إصدار شهر  2015/6توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فوتيراهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة اسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم .لمزيد
من التفاصيل يمكن للمشتركين االط�لاع
على موقع المؤسسة االلكتروني .يعتبر هذا
اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي
بيروت في 2015/10/01
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
2010
إعالن
بلدية الزلقا -عمارة شلهوب
تعلن بلدية الزلقا -عمارة شلهوب عن
اجراء مزايدة عمومية (على اساس زيادة

مئوية) لتلزيم توريد وتركيب وتشغيل
ع��دادات الوقوف وتحصيل وارداتها وفق
النظام العام للوقوف على جوانب الطرقات
وذل��ك في تمام الساعة الثانية عشرة من
يوم االربعاء الواقع في  18تشرين الثاني
.2015
يمكن للراغبين االشتراك في المناقصة
االستحصال على نسخة من دفتر الشروط
الخاص ومرفقاته من مركز البلدية طيلة
اوق��ات ال��دوام الرسمي لقاء توقيع ممثل
الشركة على ايصال معد من البلدية يثبت
استالمه مستندات التلزيم .تقدم العروض
مختومة وتسلم باليد مباشرة او بواسطة
البريد المضمون المقفل الى قلم البلدية
خالل اوقات الدوام الرسمي على ان تصل
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ المحدد الجراء المناقصة،
ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
يتم االعالن عن هذه المزايدة في الجريدة
الرسمية وثالث صحف محلية قبل خمسة
عشر ي��وم�ا ً على االق��ل م��ن ت��اري��خ اج��راء
المزايدة.
رئيس بلدية الزلقا -عمارة شلهوب
ميشال عساف المر
التكليف
2001

