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حمليات � /إعالنات

تج�س�س «�إ�سرائيلي» في هونين
جهاز ّ
وادي هونين  -رانيا العشي
عُ ِث َر على جسم على شكل علبة سوداء مجهزة بالقطين
عبارة عن جهاز تجسس وتصوير زرعه العدو «اإلسرائيلي»
في منطقة متحفظ عليها لبنانياَ ،خارج  السياج التقني،
ومجسم البرميل
موضوع على صخرة تقع بين السياج
ّ
األزرق  المعروف بالخط األزرق في تالل وادي هونين إلى
الجنوب من بلدة العديسة – قضاء مرجعيون.
وقد حضر إلى المكان دورية للجيش اللبناني واألجهزة
األمنية التي عاينت عن بعد الجهاز لكونه في مكان متحفظ
عليه لبنانياً.
وهذه هي المرة الثالثة في غضون ثالثة أشهر  يُعثر فيها
على أجهزة تجسس وتصوير زرعها العدو خارج السياج

التقني في مناطق متحفظ عليها لبنانياً ،إذ تم العثور على
جهاز تجسس في خراج عديسة بتاريخ  29كانون الثاني
الماضي ،أيضا ً في سهل مرجعيون بتاريخ األول من كانون
األول  ،2015وقبلهما في بني حيان بتاريخ  30أيلول
 2015وكان مموها ً بشكل صخرة.
وفي سياق متصل ،أقدمت ،دورية «إسرائيلية» في الثالثة
من فجر أمس ،على فتح بوابة الحديد الغربية لمستعمرة
مسكفعام واجتيازها السياج لمسافة  30مترا ً من دون
خرق الخط األزرق ،في منطقة متحفظ عليها لبنانياً ،في
محلة المحافر في خراج بلدة عديسة ،حيث عثر في أواخر
كانون الثاني الماضي على كاميرا مراقبة للتجسس مم ّوهة،
وقد عملت على سحب أربعة قساطل كبيرة من اإلسمنت
بواسطة جرافة إلى داخل السياج التقني.

حي ال�سلم في «القومي»
مديرية ّ
تك ّرم والد ال�شهيد عبد الرحيم طه
حي السلم التابعة لمنفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري
ك ّرمت مديرية ّ
القومي االجتماعي والد الشهيد عبد الرحيم طه في مكتب المديرية ،بحضور عضو
المجلس األعلى المنفذ العام عاطف ب ّزي ،ناظر المالية ربيع جابر ،ناظر التدريب
هشام المصري ،مدير المديرية جودت زعيتر وأعضاء هيئة المديرية ،مدير مديرية
مديرية صحراء الشويفات باسل كردية وأعضاء هيئة المديرية ،ووال��د الشهيد
أدونيس نصر ،وجمع من القوميين والمواطنين.
رحب المدير زعيتر بالحضور خصوصا ً والدي الشهيدين ،معتبرا ًأن حضورهما هو
تكريم لنا.
وألقى المنفذ العام عاطف ب ّزي كلمة ن ّوه فيها بمزايا الشهداء وبطوالتهم ،الفتا ً إلى
أن استشهادهم يش ّكل مدرسة لألجيال القادمة ،معاهدا ً إياهم باالستمرار على نهج
سعاده حتى تحقيق األهداف السامية التي من أجلها يرتقي الشهداء ،و ُتب َذل الدماء.
وفي الختام تم تقديم درع تذكارية لوالد الشهيد طه.

هوالند منح �أبي اللمع و�سام جوقة ال�شرف
منح الرئيس الفرنسي فرنسوا ه��والن��د ،رئيس
الرابطة المارونية النقيب السابق للمحامين سمير أبي
اللمع وسام «جوقة الشرف الفرنسي» .وقلد السفير
الفرنسي إيمانويل بون النقيب أبي اللمع الوسام،
في احتفال خاص أقيم في قصر الصنوبر ،في حضور
ممثل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
مطران بيروت للطائفة المارونية بولس مطر ،وحشد
من ال���وزراء وال��ن��واب ،والقضاة ،ورؤس���اء األح��زاب
والقيادات العسكرية واألمنية والنقابية والرؤساء
السابقين للرابطة المارونية وعائلة المك َّرم.
وألقى بون كلمة أعرب فيها عن سروره باستقبال
أبي اللمع وضيوفه في هذا المقر «الذي يمثل موقعا ً
مهما ً في تاريخنا المشترك ،لتكريم وج��ه كبير من
وجوه المجتمع اللبناني ،في مساره الالمع والمتناغم
مع القيم اللبنانية  -الفرنسية ،وهي القيم التي تبرز
كل سمات الثقافة والحرية واالنفتاح التي يتميز بها
البلدان».

وأك��د «التزام فرنسا لبنان السيد ،وطن الحريات
والتنوع الذي ال يستمر من دون رجاالت كالنقيب سمير
أبي اللمع وهم وطنيون من لبنان ،وطنيون يتوافدون
على خدمته في العديد من المجاالت».
ب���دوره شكر أب��ي اللمع الرئيس ه��والن��د وال��دول��ة
الفرنسية على بادرتها بمنحه وسام جوقة الشرف،
مسلطا ً الضوء على تاريخ العالقة اللبنانية  -الفرنسية،
وعلى «التزام عائلة أبي اللمع هذه العالقة بما تمثله من
بعد ثقافي وقيم إنسانية».
وإذ رفض «شعور اإلحباط الذي يعانيه اللبنانيون»،
شدد على «الحاجة إلى إيجاد أسباب األمل ،وهو ما عبر
عنه الرئيس هوالند على حسابه عبر تويتر« :يجب أن
يكون هناك أمل للبنان».
وختم موجها ً الشكر إلى البطريرك الراعي والمطران
مطر والمقامات السياسية والحزبية والقضائية
والمهنية واألمنية التي لبت الدعوة لحضور هذا الحفل،
والى عائلته الصغرى :الزوجة واألوالد واألحفاد.

�أزمة ال�صحف �أمام نقابة المحررين
أعلن مجلس نقابة المحررين الصحافيين في بيان ،عن عقد اجتماع طارئ
ظهر اليوم األربعاء برئاسة النقيب الياس عون ،لمتابعة األنباء المتواترة عن
األزمة المالية التي تعصف ببعض الصحف اللبنانية ،وانعكاس ذلك على
العاملين والمحررين ،واتخاذ الموقف المناسب في هذا اإلطار.

واتارا عادت الجرحى اللبنانيين
زارت السيدة األولى لدولة ساحل العاج دومينيك واتارا
يرافقها وزراء :الصحة ،واإلع�لام ،التربية وش��ؤون المرأة،
الجرحى اللبنانيين الذين يعالجون في مستشفى اندنيه
بالتو في أبيدجان ،الذين أصيبوا في الهجوم اإلرهابي الذي
وقع يوم األحد الماضي في منطقة «غراند بسام» السياحية.

ورافق واتارا الدكتور جوزيف خوري الذي أكد أن «الوضع
الصحي لجميع الجرحى اللبنانيين جيد ومستقر».
إلى ذل��ك ،استنكر «التجمع الوطني الديموقراطي» في
لبنان ،في بيان «التفجيرات اإلرهابية في انقرة وساحل
العاج ،التي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء وجرحى ،بينهم

مغتربون لبنانيون».
ودعا التجمع ،وزارة الخارجية والمغتربين« ،لإليعاز إلى
السفارة اللبنانية في ساحل العاج ،بالتواصل الدائم مع
المواطنين اللبنانيين هناك ،واالطالع على أوضاع الجالية
ومساعدتها ،في هذه المحنة التي تمر بها تلك البالد».

ارتباك غربي ( ...تتمة �ص)1
ع����اد ل��ت��ص��در أح�����داث ال��م��ي��دان،
رغ����م ال��ه��دن��ة ال��م��ع��ل��ن��ة باعتبار
داع��ش والنصرة مستثنيين من
أحكامها.
أس��ب��وع االن��ت��ظ��ار ف��ي جنيف
مثله ف��ي ب��ي��روت ،ل��ك��ن لمعرفة
مفاجآت مسلسل النفايات الذي
ينتقل م��ن حلقة إل��ى حلقة ،بعد
نهاية حلقة المطامر  1 -والذهاب
لحلقة الترحيل والعودة للمطامر
  2ي���ب���دو أن ال���ت���ن���اف���س بينمطمري برج حمود وكوستبرافا
على صدارة أحداث اليوم يشكل
م��ح��ور الحلقة ال��ج��دي��دة ،وسط
معلومات متضاربة ع��ن التقدم
والتراجع والشروط.

مجلس األمن ينظر اليوم
في القرار 1701

ينظر مجلس األم���ن ال��دول��ي في
جلسة يعقدها ال��ي��وم ف��ي تقرير
األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون حول تنفيذ القرار  ،1701وكان
بان قد رفع التقرير الذي يُعرض كل
أربعة أشهر ،إل��ى الرئيس ال��دوري
لمجلس األمن ووزعه على األعضاء
الدائمين وأعضاء الدورة الحالية غير
الدائمين ،في  ٢٧شـباط الماضي.
وستكون للمنسقة الخاصة لألمم
ال��م��ت��ح��دة س��ي��غ��ري��د ك���اغ مداخلة
خالل الجلسة ،بعد أن التقت مساء
أمس األمين العام للمنظمة الدولية
وناقشت معه أهم ما جاء في التقرير
إض��اف��ة إل���ى ت��ح��ض��ي��رات ال��زي��ارة
المرتقبة لالمين العام لألمم المتحدة
إلى لبنان في  24آذار الحالي برفقة

كل من رئيس مجموعة البنك الدولي
جيم يونغ كيم ورئ��ي��س مجموعة
البنك اإلسالمي للتنمية احمد محمد
علي المدني.

إجراءات إماراتية
بحق لبنانيين

وف���ي ال����م����وازاة ،وع��ل��ى صعيد
م��س��ل��س��ل اإلج�������راءات الخليجية
العقابية ض��د لبنان ،ب���دأت أمس
محكمة أم��ن ال��دول��ة ف��ي اإلم���ارات
محاكمة سبعة أش��خ��اص بينهم
إم��ارات��ي��ان اث��ن��ان متهمان بتشكيل
خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني،
حسب ما ذكرت صحيفتا «االتحاد»
و«ذي ن��اش��ون��ال» ال��ص��ادرت��ان في
ابو ظبي ،وقالت الصحيفتان« :أن
ضابط شرطة إماراتيا ً متهم بنقل
معلومات عسكرية سرية إلى حزب
الله ،في حين تالحق ام��رأة مصرية
تعمل في شركة نفطية بتهمة تزويد
ح��زب الله بمعلومات ح��ول قطاع
الطاقة في اإلمارات».

..والسفير السعودي ُيطمئن

وق��ال��ت م��ص��ادر وزاري����ة مقربة
من رئيس الحكومة لـ«البناء» إن
«الرئيس سالم يعمل بكامل جهوده
وم���ن دون ض��ج��ة إع�لام��ي��ة على
الصعد كافة للتخفيف من التداعيات
الخليجية ضد اللبنانيين العاملين
في الخارج».
ون��ق��ل ال��م��ص��در أج���واء إيجابية
وتطمينات عن السفير السعودية
ف��ي لبنان علي ع��واض العسيري
ع��ل��ى ه���ذا ال��ص��ع��ي��د ،واس��ت��ب��ع��د أن
ّ
تتخطى اإلج��راءات الخليجية حدود
األشخاص المقربين من حزب الله

الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أبناؤها :الدكتور حنا سعاده وزوجته جودي وأبناؤه
عبدالله ونقوال وفارس
الشهيد المهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمين سليم سعاده وزوجته نورما دياب
الدكتورة ليلى سعاده
زوجة المهندس بسام فرح وابنتاها ليليا وتاليا
أشقاء وشقيقات زوجها :عائالت المرحومين سليم ،حنا ،جبران ،نجيبة ،فيكتوريا،
سعاده ،جنفياف وإبراهيم سعاده وعائالتهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016احتفل بالصالة ألجل راحة
نفسها نهار األحد الماضي ،في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول اليوم
األربعاء ،من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
مؤسسة الدكتور عبدالله سعاده
تنعى إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية رئيستها

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016احتفل بالصالة ألجل راحة
نفسها نهار األحد الماضي ،في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول اليوم
األربعاء ،من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.

وأن ال تشمل جميع اللبنانيين في
دول الخليج».

ح ّل عقدة برج حمود

وفي الداخل يبقى ملف النفايات
الشغل الشاغل م��ع فشل الحكومة
حتى الساعة في إزال��ة النفايات من
الشوارع رغم األجواء االيجابية التي
خرج بها الوزراء بعد اجتماع الحكومة
ي���وم ال��س��ب��ت ال��ف��ائ��ت .ح��ض��ر مطمر
برج حمود في لقاء رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام واألم��ي��ن ال��ع��ام لحزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
في السراي الحكومي ،بحضور وزير
الزراعة أكرم شهيب .وأكدت مصادر
وزارية لـ«البناء» «ان ما يؤخر البدء
بخطة النفايات االم��ور اللوجستية
وم��ا يفصلنا ع��ن التنفيذ ال يتعدى
االسبوع» ،مشيرة إلى «ان عقدة مطمر
برج حمود حلت وتم االتفاق خالل لقاء
رئيس الحكومة والنائب بقرادونيان
على إزالة جبل النفايات».
ولفتت إلى أن «أجواء اللقاء كانت
إيجابية وتم تذليل العديد من العقبات
واألمور تسير وفق الخطة المرسومة
على أن يعقد مجلس ال��وزراء جلسة
الخميس المقبل» ،ونقلت عن سالم
ارتياحه للنتائج حتى اآلن ،وأعلنت
أن إزالة النفايات من الشوارع ستبدأ
خالل األيام القليلة المقبلة».
وتجتمع اللجنة المركزية لحزب
الطاشناق ال��ي��وم الت��خ��اذ الموقف
النهائي بناء على اجتماع السراي
أم���س ،ال���ذي ك���ان بحسب م��ص��ادر
حزب الطاشناق لـ«البناء» «اجتماعا ً
موسعا ً ومطوال ً وبحث في التفاصيل
وت��م االت��ف��اق خالله على إزال��ة جبل
النفايات ،وتبقى بعض المواضع قيد
ال��درس مثل المراقبة وتأهيل معمل
المعالجة ال��ذي سيبحث اليوم في
اجتماع اللجنة المركزية» ،مشيرة إلى
أن «األجواء قريبة إلى االيجابية».

أرسالن :لن نسكت
عن الجريمتين

وأك��د رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني األمير طالل أرس�لان ،أننا
«لن نسكت عن الجريمتين البيئية
والصحية في ب��رج حمود وخلده.
وه���ذه الحكومة ال��ت��ي ع��ج��زت عن
إي���ج���اد ح��ل��ول منطقية وسليمة
للنفايات والتي أثبتت بأنها أضعف
بكثير من سوكلين ال يمكن أن نثق بها
وبحلولها وبوعودها وتعهداتها».

حمادة لـ«البناء»:
لن نعطي الشرعية

وأ ّك���د مستشار ال��وزي��ر أرس�لان
الدكتور سليم حمادة لـ«البناء» أن
«أرس�لان لن يعطي شرعية لمطمر
الكوستبرافا ال من قريب وال من بعيد،
رغم فرضه على أرض الواقع من قبل
الحكومة ،لكنه لن يدعو المواطنين
للنزول إلى الشارع حفاظا ً على السلم
األهلي» ،وكشف حمادة أن «وفدا ً من
المجتمع المدني في مدينة الشويفات
سيسلّم ال��ي��وم رس��ال��ة اعتراضية
إلى مفوضيّة االتحاد األوروب��ي في
بيروت حول الخرق الفاضح التفاقية
برشلونة المعنية أوال ً وأخيرا ً بصون
حوض البحر المتوسط من مصادر

التل ّوث البريّ ».

خطاب عون خارطة طريق

في هذا الوقت تواصل المواقف من
خطاب رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون الذي لم يطلق أي
مواقف تصعيدية ،مكتفيا َ بالدعوة
إلى تطبيق اتفاق الطائف.
وأكدت مصادر في  8آذار لـ«البناء»
أن «كلمة العماد عون أول أمس كانت
خارطة طريق يمكن أن ُتستلهم منها
خطوات تحركاته المقبلة» ،مشيرة
إلى «أن لحظة الهجوم األكبر لم تأت
بعد سياسيا ً والجنرال ال يريد حرق
المراحل في توقيت غير مناسب».
وشددت المصادر على «أن العماد عون
أكد في كلمته تمسكه باتفاق الطائف،
فهو لم يذهب بعيدا ً في الهجوم عليه،
بل دعا إلى إصالحه من خالل تجربة
تطبيقه» ،الفتة إلى أن كالمه ينافي
ما يشيعه تيار المستقبل أن التيار
الوطني الحر يريد إلغاء الطائف».

ال يمكن لعون طلب
الشيء ونقيضه

وأك��دت مصادر نيابية في حزب
الكتائب لـ«البناء» أن «الدستور
واضح لجهة انتخاب الرئيس ،أي في
المجلس النيابي» ،وردت المصادر
على ع��ون بالقول «أن��ه ال يمكن له
أن يطلب الشيء ونقيضه ،فعندما
ترشح ع��ون وطلب تأييد األط��راف
األخ���رى ك��ان سينتخبه المجلس
الحالي ،فهل يقول عن نفسه غير
شرعي فيما لو تم انتخابه؟ وهل
ألنه فقد األمل بانتخابه اعتبر أن هذا
المجلس غير شرعي؟».
وجزمت المصادر بأن الكتائب لن
ينتخب أي رئيس ال يتفق مع رؤيته
ونظرته للدولة ولمستقبل لبنان ولو
كان يحظى بتأييد  99في المئة من
اللبنانيين».
وقالت مصادر نيابية في حزب
«القوات» لـ«البناء» إن «الكيل طفح من
هذا الوضع القائم في البلد منذ الطائف
حتى اليوم ،والمسيحيون يتقلص
دوره����م ت��دري��ج��ي�ا ً بشكل م���دروس
وممنهج من الطوائف األخ��رى ،لذلك
على جميع األطراف والمسيحية أوال ً
الخروج من أزمة الرئاسة وانتخاب
رئيس ف��ي المجلس النيابي يمثل
الشرعية واألكثرية المسيحية».

لجنة قانون االنتخاب
تسلّم بري تقريرها قريبا ً

إلى ذلك يرفع منسق لجنة قانون
االنتخاب النائب جورج عدوان إلى
رئيس المجلس النيابي نبيه بري
التقرير النهائي قبل عطلة األسبوع
لكي يأخذ المقتضى ال�لازم ال سيما
أن «الرئيس بري أعلن انه سيضع
التقرير على ط��اول��ة هيئة الحوار
الوطني ب��ال��ت��وازي م��ع رف��ع��ه ،إما
إلى اللجان المشتركة أو إلى الهيئة
العامة» .ويتضمن التقرير بحسب
ما أكد احد أعضاء اللجنة لـ«البناء»
المالحظات التي أب��داه��ا األعضاء
ونقاط االختالف ونقاط االلتقاء في
ما يتعلق بالنظام المختلط ويتضمن
ج��دول مقارنة بالفروقات» ،مشيرا ً
إلى أن «التعديالت التي أدخلت على

التقرير توسعت في ش��رح مواقف
األطراف التي لم تنجح في الوصول
إلى تصور مشترك لقانون االنتخاب،
حيث بقيت المواقف متباعدة في ما
يتعلق بالتصور االنتخابي».
ولفت المصدر إلى أن «التقرير سيأتي
على ذكر موقف الحزب االشتراكي الذي
أكد رفضه إق��رار قانون انتخابي قبل
إج��راء االنتخابات الرئاسية ،وتمسك
ثالث قوى أساسية بمواقفها( ،حزب
الكتائب بالنظام األكثري مع الدائرة
الفردية ،وحزب الله بالنسبية ،والتيار
الوطني الحر بالنسبية م��ع تقسيم
لبنان إلى  15دائرة) ،والقوى األخرى
التي توزعت بين مشروعَ ي الرئيس
ب��ري من جهة ،وال��ق��وات والمستقبل
واالشتراكي من جهة أخرى».

األبواب مش ّرعة
على جميع الحلول

وف��ي س��ي��اق متصل أش���ار ال��وزي��ر
ال��س��اب��ق س��ل��ي��م ج��ري��ص��ات��ي ،بعد
اجتماع تكتل التغيير واإلص�لاح ،إلى
أنّ «األب���واب أصبحت مشرعة على
جميع الحلول اإلنقاذية» ،الفتا ً إلى «أن
الشرعية ليست استنسابية ،فتكون أو
ال تكون ،وقانون االنتخاب الميثاقي
ودوري�����ة االن��ت��خ��اب ش���رط���ان غير
متوافرين راهناً ،فهذا هو التوصيف
الصحيح والمزعج ربما ،لكنه يبقى
توصيفا ً صحيحاً».

بوتين يدعم الأ�سد بالتدخل ...واالن�سحاب
علي جانبين
ماذا أحدث قرار الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين
المفاجئ بسحب قواته الروسية من سوريا ابتدا ًء من
أمس الثالثاء؟ سلسلة من التحليالت والتكهنات حول
خفايا القرار وتداعياته على مستقبل المفاوضات الجارية
في جنيف بين وفدي الدولة السورية والمعارضة؟
كان بوتين وجه وزير دفاعه مساء االثنين لبدء سحب
المجموعات الروسية من سوريا اعتبارا ً من الثالثاء نظرا ً
إلنهائها تنفيذ مهماتها .وشدد خالل اجتماع مع وزيري
الدفاع والخارجية في الكرملين على ض��رورة تكثيف
الدور الروسي في العملية السياسية إلنهاء الصراع في
سوريا ،وقال متحدث باسم الكرملين ديمتري يوسكوف
إن بوتين أبلغ ألرئيس السوري بشار أألس��د هاتفيا ً
بالقرار الروسي.
هل سيترك بوتين األس��د وحيدا ً ويتخلى عنه وهو
الذي دعمه وأسهم إلى حد ما في تغيير موازين القوى
على األرض؟
كشف الكاتب الصحافي الروسي يفغيني سيدروف
أسباب القرار الروسي حول انسحاب القوات العسكرية
الروسية من سوريا أنه جاء في ظل اتفاق روسي أميركي
حول إنهاء الحرب في سوريا والبدء بتسوية شاملة
يشكل القرار األممي أساسها بتجاوز عقدة الرئاسة
السورية من الحل وتركها لالنتخابات.
من جهتها ،اعتبرت صحيفة التايمز البريطانية في
تقرير أع �دّه الكاتب روج��ر بويز «أن��ه بعد لقاء بوتين

مع قادته العسكريين في الكرملين فقد أعلن أن أهداف
العملية العسكرية في سوريا قد تحققت .ويلفت التقرير
إلى أن بوتين قد أمر قواته بالتدخل في سوريا في نهاية
شهر أيلول  ،2015حيث أسهم الطيران الروسي في دعم
الجيش السوري وأن المقاتالت الروسية شنت خالل
الفترة الماضية تسعة آالف غارة وأن ما مجموعه 400
بلدة وقرية ومجمع سكني ت ّم «تحريرها» .ويشير بويز
الى أن التدخل الروسي ساهم في صرف ميزان الحرب
لصالح األسد.
وتورد الصحيفة نقال عن الكرملين قوله إنه سيحتفظ
بحضور له في سوريا .من أجل مراقبة الهدنة ،مشيرة
إلى أن روسيا ستبقي وجودها العسكري في قاعدة
طرطوس البحرية والقاعدة الجوية في حميميم قرب
الالذقية ،التي تعمل منها  48مقاتلة وكانت روسيا قد
نقلت منذ بداية الحملة حوالي  2400جندي ،لكنها أبقت
شبكة الصواريخ األهم من طراز أس أس  400لحماية
قواعدها وإرس���ال رس��ال��ة دعمها العسكري لحماية
الجيش السوري من أي خطر استهداف من الجو.
روسيا تقول عمليا ً إن المرحلة األولى للتدخل حققت
أهدافها بفتح باب حل سياسي لحكومة موحدة معترف
بها تكون شريكا ً في الحرب الموحدة دوليا ً على اإلرهاب
وتشترط موسكو حدوث ذلك لتبدأ الحرب الثانية ولن
تحتملها منفردة والغرب يتفرج فتعالوا ننجز الحل في
سوريا ومع حكومة سورية موحدة ومعترف بها نتابع
القتال ضد داعش والنصرة كإرهاب ت ّم االتفاق عليه؛
وهذه نظرة سوريا أيضاً.

قرار بوتين ( ...تتمة �ص)1
 ت��أث��ي��ر ق���رار ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ع��ل��ى فرضيةالحل السياسي يتمثل بربط مواصلة الحرب على
داع���ش وال��ن��ص��رة ،ب��إق�لاع ال��ح��ل السياسي ،ومنع
األوه����ام الغربية واإلقليمية ال��ت��ي تظن وتفترض
أن روس��ي��ا ج��اءت وستبقى وستغرق م��ا ل��م تحقق
اإلن��ج��ازات ،ولذلك فهي مضطرة لمواصلة الحرب
ضد داعش والنصرة وتح ُّمل الكلفة نيابة عن العالم،
الغربي واإلقليمي ،رغ��م م��راوح��ة الحل السياسي
في سوريا ،أو ستُضطر ألجل هذا الحل أن تضغط
على حليفها الرئيس ال��س��وري ليتنازل عما منحه
إي��اه القرار األممي والقبول بما يضمن التوافق مع
وف��د ال��ري��اض للمعارضة وب��ش��روط ه��ؤالء لضمان
موحدة يدعمها
الحصول على تغطية حكومة سورية ّ
وي��ع��ت��رف بها المجتمع ال��دول��ي وت��رض��اه��ا القوى
اإلقليمية ،فيأتي هنا القرار الروسي ليقول للجميع،
ال تحلموا فلن نخوض الحرب على اإلرهاب وحدنا،
ولذلك أنهينا المرحلة الالزمة من الحرب ،الستيالد
موحدة تشترك مع القوى اإلقليمية
حكومة سورية ّ
وال��دول��ي��ة ف��ي ال��ق��س��م ال��م��ح��وري م��ن ال��ح��رب على
اإلره��اب وفقا ً لقرار مجلس األم��ن الدولي ،وعندها
روس��ي��ا ش��ري��ك ك��س��واه��ا ف��ي ه��ذه المسؤولية إلى
جانب حكومة سورية يعترف بها العالم ويشاركها
المسؤوليات ،وألن ق��رار موسكو يضمن انسحاب
روسيا من الحرب التالية ،أي ضد داعش والنصرة
ويوقف العد التنازلي للوجود العسكري في سوريا،
فهو يتح ّرر من الضغوط التي تقول له إن ضمان
تشكيل ه��ذه الحكومة هو أن تضغط موسكو على
دمشق لقبول ما هو دون القرار األممي ،وترتضي
بحكومة تتمتع بصالحيات الرئيس ال��ذي عليه أن
يرتضي البقاء شكلياً ،ومنح الرياض وأنقرة نصرا ً
لم يتحقق في الميدان ألن روسيا في مأزق .وهكذا
يقول الرئيس الروسي ،لكل هؤالء ،لست في مأزق،
وعليكم االختيار بين ح ّل على مقاس القرار األممي
أو الالحل ،وعندها ليست موسكو مضطرة لتحمل
تبعات الفشل ،فليتحملها من يرفض تطبيق القرار
األممي وهو ليس الرئيس السوري حليف روسيا،
بل الذين يدعمهم الغرب وحلفاؤه.
 الجوهري في ق��رار الرئيس الروسي هو هنا،أي في فرضية انهيار المفاوضات ،بسبب الدالل
والدلع اللذين يتعامل عبرهما الغرب مع السعودية
وج��م��اع��ات��ه��ا ،ف��ال��ق��رار ي��ق��ول إن ف��رض��ي��ة انهيار
ال��م��ف��اوض��ات ص���ارت ج��دي��ة ،وال���ع���ودة للمواجهة
ص����ارت م��م��ك��ن��ة ،ول��ي��س��ت روس��ي��ا ه��ن��ا ط��رف��ا ً فيها
ف��ه��ي ق��د ان��س��ح��ب��ت ،وع��ل��ى ال��ذي��ن ي��ع��رق��ل��ون نجاح
المفاوضات وضع هذه الفرضية بحساباتهم ،وقد
صار الجيش السوري وحلفاؤه في وضعية تمكنهم

من مواصلة االنتصارات العسكرية من جهة ،ومن
دون أن يكون بيد أح��د ال��ق��ول إن ال��ح��رب ت��دور مع
روسيا وجها ً لوجه .ومن جهة مقابلة يترك الرئيس
الروسي وفقا ً لقراره بيد الرئيس السوري وجيشه
شبكة دفاع جوي هي األشد تطورا ً في العالم ليقول
ّ
بتدخل ق��وات جوية تركية أو إسرائيلية
لمن يفكر
أو سعودية ،أن يد الجيش السوري ص��ارت طليقة
و ُتمسك زناد صواريخ نوعية ،وليست مقيدة بفعل
الوجود الروسي المعني بإقامة حسابات ومراعاة
موقع الدولة العظمى ومكانتها ،وبالتالي فكما انهيار
التفاوض ص��ار وارداً ،وال��ع��ودة للمواجهة واردة،
فإن التفوق السوري فيها صار مضمونا ً سواء في
مواجهة الجماعات المسلحة ومعها داعش والنصرة،
أو بحال فرضيات التدخالت اإلقليمية جوياً.
 ال��ق��رار ال��روس��ي ي��ق��ول ،على َم��ن يريد تفاديمواجهة مع الجيش السوري المتف ّوق اليوم ،والمز َّود
ب��أح��دث م��ا ف��ي الترسانة ال��روس��ي��ة ،والمتح ّرر من
ع��بء مسؤولية روس��ي��ا العسكرية والمعنوية عن
أي مواجهة ،أن يمنع انهيار المفاوضات ،بالضغط
على جماعة ال��ري��اض للقبول ب��أم��ري��ن م��ع��اً ،األول
اح��ت��رام الطابع المتعدد للوفد المفاوض ،كما نص
عليه القرار األممي ،والتنازل عن حصرية التمثيل
تحت التهديد باالنسحاب ،والثاني القبول بأن شأن
الرئاسة السورية ليس مسألة دولية بل سورية.
وما دام التفاوض لم يوصل لحل بصددها ،فتركها
لالنتخابات هو الخيار ال��ذي ح��دّده ال��ق��رار األممي
والحل المتاح هو ارتضاء المشاركة في حكومة في
ظل الرئاسة وصالحياتها ،حتى تحين االنتخابات،
وه��ك��ذا ي��ق��ول ال��ق��رار ال��روس��ي ،لالعبين الدوليين
واإلقليميين الذين افترضوا جنيف مسرحا ً البتزاز
روسيا وسوريا معاً ،عليكم انتظار والدة حكومة
موحدة تحت ظل رئاسة الرئيس السوري
سورية ّ
وضمان االعتراف الدولي واإلقليمي بها والتعاون
معها ورف��ع العقوبات عن سوريا ،ليتسنّى البحث
مع روسيا تحت قبة األمم المتحدة بالخطوة الثانية
من الحرب ،وإال فلتفشل المفاوضات وسوريا لن
تتنازل وروس��ي��ا ليست ُمح َرجة بالفشل ،ووجهة
داعش المقبلة ليست روسيا بل أوروبا ،ولن نحميكم
وأنتم تتآمرون علينا ،وبالمقابل لي ُعد المتحاربون
إلى سالحهم والكلمة الفصل ستكون للميدان ،وقد
صار الميدان جاهزا ً ليقول ما يريح سوريا وروسيا،
فال تج ّربونا!
 م��وس��ك��و ودم���ش���ق ف���ي وض��ع��ي��ة راب����ح راب���حوخصومهما على الجبهات كلها في وضعية خاسر
خاسر.
ناصر قنديل

المهمات الرو�سية (تتمة �ص)1
وعبرها ك��ان يت ّم تسليح المنظمات اإلره��اب��ي��ة ودعمها
ومساندتها عبر ال��ح��دود مباشرة مع س��وري��ة .فالحدود
السورية ــــ التركية لم تهدأ مرة واحدة إبّان سنوات الحرب
على سورية .إلى اآلن ،منذ خمس سنوات ،كان دائما ً هدف
الحكومة التركية إقامة منطقة آمنة في سورية ،م ّما يعني
أنّ تركيا كانت ،وما زالت ،تطمع باستمرار لوضع اليد على
جزء من األراضي السورية محا ٍذ للحدود التركية .وبال ّرغم
من الموقف السوري التاريخي الذي ا ّتخذته سورية من لواء
االسكندرون لم تح ّد من المطامع التركية في محاولة السيطرة
على جزء أكبر من األراضي السورية.
 4ـ إنّ إعالن الرئيس بوتين سحب القوات الروسية من
سورية ال يعني أبدا ً تراجع الدور الروسي في سورية ،فقواعد
حميميم وطرطوس ما زالت مستمرة في حوض البحر األبيض
المتوسط .فالحلم الروسي منذ الملكة كاترين إلى هذا الوقت
كان وما يزال مستم ّرا ً وواقعا ً فعليا ً في العالقات الدولية .هذا،
وإنّ العالقات الروسية السورية ليست عالقات مؤقتة ،إ ّنما
هي عالقات ذات طابع استراتيجي في موازين القوى الدولية،
فالسالح الروسي والعالقات العسكرية السورية الروسية لم
تتو ّقف يوما ً من األيام ،منذ تسلّم الرئيس حافظ األسد مقاليد
السلطة في سورية .هذه العالقات تتابعها سورية ،بشكل
خاص الرئيس بشار األسد ،بثبات استراتيجي ،والتنسيق
العسكري بين الجيش الروسي والجيش السوري كان وما
يزال دائم الوقع في العالقات العسكرية الدولية.
 5ـ إبّان المفاوضات اآلن ،بين مختلف الجهات؛ المعارضة
السورية والدولة السورية في جنيف ،يظهر جليا ً أنّ الموقف
الروسي موقف داعم لهذه المفاوضات ،انطالقا ً من القاعدة
التي أ ّكدت عليها روسيا باستمرار أنّ الحرب على سورية
لن تتوقف إلاّ عبر المفاوضات بين الدولة السورية وأطراف
المعارضة ،باستثناء «داعش» والمنظمات اإلرهابية األخرى.
فالثابت هو مقاتلة اإلره��اب ،والمتح ّرك هو الحوار من أجل
التطوير والتقدّم .وبال ّرغم من ك ّل االدّعاءات الغربية ،يظهر
الموقف السوري والموقف الروسي موقفا ً متناسقا ً بغية
التوصل إلى تسوية ُترضي الشعب السوري .لذلك كان تأكيد
ّ
وزير الخارجية السوريّ وليد المعلّم أنّ الرئيس بشار األسد
هو خط أحمر ،مصيره كما مصير الدولة السورية ،ال يق ّررهما

إلاّ قرار الشعب السوري .في هذا المجال ،تستم ّر السلطة في
سورية على قواعد الخيار الشعبي وليس على أيّة قاعدة
أخرى.
إنّ خيار الشعب السوري هو في استمرار الدولة السورية
بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي .إنّ هذا األمر يُعطي
للديمقراطية معناها الحقيقي ،فهذه الديمقراطية هي
التي تسمح للحياة الديمقراطية بأن تستم ّر في سورية.
الديمقراطية هذه هي س ّر صمود سورية خالل سنوات الحرب
العالمية عليها منذ أكثر من خمس سنوات.
 6ـ إنّ المعركة على سورية اآلن قد أصبحت على مشارف
نهاياتها ،فعلى الصعيد الدولي نرى أنّ قرارات مجلس األمن
الدولي حيال األوضاع في سورية قد أعطت الحق لسورية
في مقاتلة اإلرهاب ،وأثبتت أنّ الدولة الوحيدة التي تواجه
اإلرهاب بفعالية هي سورية .فقد قدّم الجيش العربي السوري
نموذجا ً عسكريا ً متف ّوقا ً في مواجهة اإلرهاب ،وفي الثبات إلى
جانب الدولة والحزب الذي يحكم في سورية .الجيش العربي
السوري قد أضحى مدرسة في العلوم العسكريةُ ،تد ّرس
قدراته وخططه في جميع الكليات العسكرية في العالم .وقد
الصلة بينه
أظهر هذا الجيش ،قيادة وعسكريين ،على عمق ّ
وبين الشعب السوري والنظام الذي يم ّثل الدولة والشعب.
 7ـ إنّ ال��دور الروسي في سورية لم يتو ّقف ،وهو ليس
مفاجأة بالنسبة للقيادة السورية ،فلقد ت� ّم إيقاف ال��دور
العسكري بالتنسيق مع القيادة عبر اتصال مباشر ما بين
الرئيس فالديمير بوتين والرئيس بشار األسد ،م ّما يعني بأنّ
الحرب على سورية قد أصبحت في نهاياتها ،خاصة أنّ الجيش
السوري قد استطاع أن يضع ح ّدا ً لإلرهاب في مجمل األراضي
السورية ،فكان بذلك يلعب دورا ًكبيرا ًفي خدمة أغراض الشعب
السوري وك ّل الدّول التي تقول بمقاتلة اإلرهاب.
إنّ سورية قد لعبت دورا ً تاريخيا ً في هذا المجال ،فاإلرهاب
في ك ّل مكان ،في مصر وتركيا وأوروب��ا ،ويكاد أن يصل إلى
الواليات المتحدة األميركية.
إنّ العالقات السورية الروسية أكبر بكثير من ضربات
السوخوي .إ ّنها عالقات في الثقافة واالقتصاد ،ثابتة في
خدمة مصالح الشعبين السوري والروسي في آن.

د .مروان فارس

�إعالنات ر�سمية
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر إج��ت��م��اع ت��اري��خ
2016/2/15
تقر تعديل صفة الشريك يوسف ميشال
قرعوني من شريك مفوض لشريك موصي
في الشركة المعروفة بإسم» شركة برستيج
البقاع -قرعوني وشركاهم «المسجلة
تحت رقم  ،828/85ليصبح إسم الشركة
«برستيج البقاع قرعوني وشركاه» لكل
ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة أيام
من النشر
امين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتنفيذ اعمال الصيانة في
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100000/ل.ل.
تسلي ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/1عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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