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ً
ً
واقتراعا
تر�شيحا
دعا القوميين والأ�صدقاء �إلى الم�شاركة الفاعلة والم�س�ؤولة

«القومي» :لإعطاء االنتخابات البلدية
واالختيارية بعدها الإنمائي الديمقراطي
اعتبر ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي أنّ
استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية هو استحقاق
إنمائي ديمقراطي ،والمشاركة في هذه االنتخابات،
ترشحا ً واقتراعاً ،تطلق حراكا ً إنمائيا ً واسعاً ،على أن
تكون غاية المشاركة ،العمل الجا ّد والدؤوب لتحقيق
إنماء المناطق ،وتوفير الخدمات للمواطنين ،وتقديم
الوظيفة اإلنمائية على أية اعتبارات أخرى.
وق��ال في بيان أص��دره أم��س :بما أنّ البلديات هي
صاحبة ال��دور الرئيس في تحقيق اإلنماء ،ومكافحة
اإلهمال الذي تعانيه مختلف القرى والبلدات والمناطق،
يحرص الحزب السوري القومي االجتماعي على إعطاء
هذه االنتخابات بعدها اإلنمائي ،واالنخراط فيها بعقلية
تحقيق اإلنماء وتحصين الوحدة االجتماعية ،ومقاربة
ه��ذا االستحقاق ،مقاربة إنمائية ،وطنية ،لتجنيب
المتحدات والقرى والبلدات منافسات جهوية وسياسية
ال طائل منها إنمائياً ،ولتكريس مبدأ المنافسات من
أجل المصلحة العامة ،للحؤول دون حدوث تصدّعات
في البنية االجتماعية ،وتاليا ً في مسار العمل البلدي
الجماعي.
ورأى ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،أنّ
لبنان يحتاج في هذا الظرف الحساس والدقيق إلى

تحصين وحدته في مواجهة التحدّيات ،ولذلك ،يشدّد
على ض��رورة الدفع باتجاه جعل االستحقاق البلدي
واالختياري منصة لهذا التحصين على المستويات
المختلفة ،ومناسبة يتوحد فيها أبناء وفاعليات المدن
والقرى والبلدات على هدف اإلنماء ،واإلتيان بعناصر
مؤهّ لة وقادرة على القيام بالمها ّم المطلوبة منها.
وفي ظ ّل تفاقم المشكالت االقتصادية واالجتماعية
والبيئية واإلنمائية ،وغياب المعالجات الحقيقية
نتيجة األزمات السياسية ،وفي ظ ّل انكفاء المؤسسات
ال��رس��م��ي��ة ع��ن ال��ق��ي��ام بمسؤولياتها ك��ام��ل��ة تجاه
المواطنين ،يدعو الحزب السوري القومي االجتماعي،
القوميين االجتماعيين وتياره الشعبي وأصدقائه ،إلى
المشاركة الفاعلة في هذا االستحقاق وتغليب القاعدة
اإلنمائية ،من خالل ترشيح عناصر كفوءة وقادرة على
تصب في صالح
تح ّمل هذه المسؤولية اإلنمائية التي
ّ
الناس.
كما دعا «القومي» في بيانه سائر القوى الحزبية
والسياسية إل��ى أن تنحو ف��ي ه��ذا االت��ج��اه م��ن أجل
الوصول إلى مجالس بلدية واختيارية فاعلة ومجدية
تحقق اإلن��م��اء للمناطق وال��ق��رى ،إن��م��اء على جميع
األصعدة التربوية والصحية والبيئية والبنى التحتية.

يوم الأر�ض ( ...تتمة �ص)1
عربيا ً للسالم ،مشفوعة بنسيان أصل القضية
والمسامحة به لالحتالل ،وطرح حق العودة في
بازار المساومات ،لقاء أن ينجز الفلسطينيون
ب���ه���ذه ال��م��ق��اي��ض��ة ب��ي��ن ن��ي��ل ح���ق فلسطيني
خ��ان��ه ال���ع���رب ،وح���ق مستحق للفلسطينيين
ويمكنهم مواصلة النضال ألجله لو قام العرب
بواجباتهم القانونية وسلّموا العهدة المسلوبة
للفلسطينيين ،ليكملوا المشوار منها ،فتصير
ال��خ��ي��ان��ة م��رت��ي��ن ،م���رة بالتخلي وم���رة بدعوة
المقايضة.
 إح���ي���اء الفلسطينيين ل��ي��وم األرض بالتوقف يعني إع�لان��ا ً صريحا ً باالحتجاج على
هاتين الخيانتين العربيتين ،وم��ن ضمنهما
ش��راك��ة فلسطينية ،وإع��ل�ان ح��ي��اة مستمرة
لقضية يرفضون نعيها وإع�ل�ان وفاتها .وما
م�� ّر م��ن س��ن��وات وم��ن اتفاقيات س�لام مرافقة
لها ،ومشاريع س�لام معطوفة عليها ،يعرف
الفلسطينيون ويقولون إنها ليست مرفوضة
فقط ،بل األه�� ّم أنها بال أم��ل وال تشغل بالهم،
وال يراهنون عليها ولو بأكذوبة المرحلية ،التي
ّ
المنظرين والمتفلسفين،
يتحدّث بلغتها كثير من
ال��ذي��ن يكشف ف�لاح فلسطيني يعرف األرض
أنهم جهلة ال يفهمون بالتاريخ وال بالجغرافيا،

ف��ك��ي��ف ي��م��ك��ن ت��خ��يّ��ل أن ي��رت��ض��ي واح�����د من
المؤمنين بالعقيدة الصهيونية المؤسسة على
خ��راف��ة أرض ال��م��ي��ع��اد أن ي��ت��ن��ازل ع��ن الضفة
الغربية وه��ي أرض الميعاد المزعومة ،حيث
ق��ام��ت مملكتا «إس��رائ��ي��ل» و«ي���ه���ودا» ،بينما لم
أي من ممالك «بني إسرائيل» في الشريط
تقم ّ
الساحلي الذي يظ ّن بعض العرب والفلسطينيين
م��ن جماعة «ال��ح��ك��ي بالسياسة» ،أن��ه��ا البديل
المقبول صهيونيا ً لالنسحاب ال��م��وه��وم من
الضفة الغربية ،وخصوصا ً الخليل وطولكرم
وال��ق��دس الشرقية ،حيث ت��اري��خ ممالك «بني
إسرائيل» وفقا ً للزعم العقائدي الذي قام الكيان
على أساسه.
 يحيي الفلسطينيون ي��وم األرض وليسفي بالهم الحديث عن خارطة طريق للتحرير،
وال روزن��ام��ة ل��ل��ع��ودة ،وال ج���واب على أسئلة
السياسة ،ألنهم خالفا ً للمتعاطين المتخاذلين
والخاملين ف��ي ش���ؤون السياسة يعلمون أنّ
فلسطين قضية أجيال تسلّمها ألجيال ،وأنّ موعد
التحرير سيحين بال سابق إنذار ،فهو كالطوفان
والزلزال سيأتي بال مقدّمات وإشارات ،سيأتي
عندما يحين موعده وحسب.
ناصر قنديل

حدود لبنان ( ...تتمة �ص)1
من أوس��اط مختلفة ،سلوك ين ّم عن تفريط وتساهل
مقصود أو غير مقصود ،فاألمر سيّان ألنّ النتيجة واحدة
وهي هدر الحقوق اللبنانية في األرض والسيادة.
ونبدأ بالجانب الحقوقي وتحديدا ً من زاوي��ة ما
أشيع من نفي لوجود حدود برية للبنان ،وهو أمر بالغ
الخطورة ،والمؤسف فيه ما قام لبنانيون مسؤولون
رسميون وغير رسميين بتداوله ثم مساهمة بعض
اإلع�ل�ام اللبناني بترويجه ،وهنا وألنّ األم��ر سبق
واستوفاه النقاش سابقا ً وحسم الجدل حوله خاصة
في الدراسة التي قدّم ُتها للمتحاورين في العام 2006
في معرض ما أسمي الحوار الوطني في مجلس النواب،
الدراسة التي اعتمدت كوثيقة من وثائق الحوار والتي
حسم فيها األمر ،بأنّ للبنان قسمين من الحدود قسم مع
فلسطين المحتلة وقسم مع سورية ولك ّل منهما نظام.
فالجزء األول مك ّرس قانونا ً بموجب اتفاقية بولييه
نيوكمب ال��ت��ي تض ّمنت ع�لام��ات ح��دودي��ة م��ح�دّدة
بإحداثياتها ،للبنان منها  38عالمة م��ن أص��ل 78
مرسمة على خرائط مقياس 20000\1
عالمة وهي
ّ
و 50000\1ومصادق عليها من قبل دولتي االنتداب
بريطانيا وفرنسا وم��ودع��ة ل��دى عصبة األم��م التي
صادقت عليها في العام  ،1934والمؤكد عليها في
اتفاقية الهدنة في العام  1949الموقعة بين لبنان
و«إسرائيل» ،االتفاقية التي أكدت على أنّ خط الهدنة
مطابق لخط الحدود الدولية.
وعندما ح��اول��ت األم���م المتحدة وب��ال��ت��واط��ؤ مع
«إسرائيل» في العام  2000القفز فوق هذه الحقائق
تصدّى لبنان لها وكنتُ رئيسا ً للجنة العسكرية اللبنانية
المختصة ،وأكدنا واعترفت األمم المتحدة أنّ للبنان مع
تمس وأنّ الخط الذي
فلسطين المحتلة حدودا ً دولية ال
ّ
جاءت به األمم المتحدة والذي كان في صيغته األولى
يختلف مع خط الحدود في  13نقطة ومنطقة تراجعت
األمم المتحدة عن  10نقاط منها ،وبقيت نقاط خالفية
ث�لاث تح ّفظ لبنان عليها ،وت � ّم تأكيد أنّ ه��ذا الخط
يمس بأيّ حق من
المتح ّفظ عليه ليس هو الحدود وال
ّ
حقوق لبنان في ح��دوده ،ول��ذا أسمي بالخط األزرق
لتمييزه عن خط الحدود الذي يرسم عادة باألسود.
والك ّل يذكر أننا ومنذ العام  2000طالبنا الجميع بعدم
اعتماد عبارة الخط األزرق في أدبياتهم السياسية ،ألنّ
هذا الخط بدعة أممية حاولت األمم المتحدة فرضها
لقضم أرض لبنان وفشلت في محاولتها.
أما الجزء الثاني من الحدود وهو بين لبنان وسورية،
فإنه محدّد بشكل وصفي ورد في القرار  318الذي أعلن
لبنان الكبير وح��دوده ،حدود هي في طابعها الغالب
تم ّر على خط القنن أيّ رؤوس الجبال واألودي���ة أو
في وس��ط المجاري المائية كما هو الحال في النهر
الشمالي الكبير ،وبقي أمر أثير حوله نزاع في مزارع
شبعا ،حسمته لجنة غزاوي وخطيب في العام 1946
التي أق ّرت للبنان بحقه في المزارع في حدود الملكيات
العقارية للمواطنين اللبنانيين وفقا ً لقيود السجالت
العقارية اللبنانية والذي ترجم ميدانيا ً حتى وصل إلى
وادي العسل شرق شبعا.
ه��ذه الحقائق تعرفها األم���م المتحدة وت��ق � ّر بها
وأوردت��ه��ا أكثر من مرة في وثائقها التي كان آخرها
تقرير لألمين العام لألمم المتحدة المرفوع إلى مجلس
األمن في  ،2000/5/22وبالتالي فإنّ أيّ قول آخر
يكون مجافاة للحقيقة وكذبا ً على الواقع ،وإنْ كان عن
قصد فهو جريمة ،وإنْ كان عن غير قصد فيكون تسهيالً
لجريمة يرتكبها العدو بحق أرض لبنان.
إنّ «إسرائيل» التي اقتلعت المعالم الحدودية التي
صانتها لجنة الهدنة ما بين العام  1949و ،1967والتي
أخفت خرائط الحدود الدولية والتي تطرح فكرة عدم

وجود حدود ،تريد أن تدخل مع لبنان في تفاوض حول
الحدود لترسيم حدود جديدة ،ولهذا تص ّر هي وأجهزتها
والمتعاطفون معها على اعتبار الخط األزرق بمثابة
الحدود على ح ّد ما وصف جنرال «إسرائيلي» متقاعد
مؤخراً ،وإذا كان لـ»إسرائيل» مصلحة في هذا اإلنكار،
فإننا نسأل عن مصلحة لبنان أو بعض اللبنانيين في
مجاراة «إسرائيل» في طرحها؟ وهل يُعقل أن يف ّرط أحد
بحق ثابت له في يده ،ثم يدخل مع عد ّوه في تفاوض
عليه الستعادته؟ الجواب قطعا ً ال ،وإال يكون في األمر
حمق موصوف إذا أحس ّنا الظنّ  ،وإال فإنه يكون جريمة
ترتقي إلى مستوى الخيانة إنْ حصلت.
لذلك نرى أنّ على لبنان أال يفسح المجال أمام أيّ
طرح يتناول حدوده الثابتة والمعترف بها ،حتى أنّ
عليه أال يطرح فكرة ترسيم خط أزرق بحري ،ألننا
أصالً ال نقيم للخط األزرق البري أهمية بعد أن استنفد
دوره في التح ّقق من االندحار «اإلسرائيلي»؛ وليتذ ّكر
دعاة هذا األمر أنه ال يوجد في القانون الدولي خطوط
زرق وغيرها ،بل هناك خط حدود وخط هدنة وال شيء
سواهما .وخ��ط الحدود يرسم باتفاق الفريقين ألنّ
الحدود اتفاقية ،وتعديله يكون اتفاقيا ً أيضا ً وليس
لبنان بحاجة إلى اتفاق مع «إسرائيل» ليرسم حدوده
البرية معها ،فالحدود موجودة ولسنا بحاجة إلعادة
النظر فيها.
أما بحرا ً فإنّ ما ورد في اتفاقية أوتاوه لرسم الحدود
البحرية والمناطق االقتصادية الخالصة ٍ
كاف بح ّد ذاته
لتأكيد هذه الحدود ،ولسنا بحاجة لخط ازرق بحري
ولسنا مضطرين لتفويض األمم المتحدة لرسمه ألنّ
تجربتنا معها ليست مشجعة.
أم��ا ع��ن مخاطر اإلره���اب على ال��ح��دود الشرقية
والشمالية ،فإننا نرى أنّ الخطر األول المتمثل بخطط
«داعش» للوصول إلى البحر المتوسط عند طرابلس
وإقامة اإلم��ارة الشمالية التي تربط بادية سورية
بالبحر ،فإن هذا الخطر تراجع بشكل كبير مع نجاح
س��وري��ة ف��ي استعادة تدمر وإج��ب��ار «داع���ش» على
التحرك شرقا ً لمالحقته في وقت قريب لطرده مما تبقى
من المنطقة الشرقية السورية ،لكن هذا الخطر أُبدل
بخطر آخر على لبنان وهو خطر يتمثل بحاجة «داعش»
لمنطقة أو مال ٍذ آمن ُتضفى عليه حصانة ما من أجل
المحافظة عليه ،وهنا يأتي الهجوم اإلرهابي على موقع
للجيش في حنيدر ،حيث تعمل فيه ورشة الستكمال
بنية المراقبة وحراسة الحدود ،ويبدو أنّ خلية إرهابية
نائمة في عكار عملت بتوجيه من الجماعات اإلرهابية
في سورية لمنع الجيش من متابعة التجهيز الدفاعي
لجس نبضه وجهوزيته في المنطقة.
ذاك أو
ّ
لذلك ن��رى أنّ الخشية ال��ي��وم تتمثل ف��ي توسع
«داعش» في محيط عرسال وجرودها اللبنانية ومنها
إلى الشمال مطمئنة إلى أنّ أحدا ً لن يطاردها هناك ،ألنّ
المقاومة تحاذر الدخول إلى المنطقة العتبارات مذهبية،
والجيش بحاجة للقرار السياسي للقيام بعمل هجومي
متيسر
تطهيري شامل ،والك ّل يعلم أنّ مثل هذا القرار غير
ّ
في ظ ّل االنقسام السياسي القائم واستمرار البعض في
المراهنة على أوهام سقوط الدولة السورية.
وف��ي الخالصة ن��رى ف��ي مقابل ه��ذي��ن الخطرين
الحقوقي واألمني على الحدود اللبنانية وجوب الحذر
والتيقظ ،وأنّ المخاطر تفرض على مَن يرى نفسه معنيا ً
بسيادة لبنان وحقه في أرضه ،أن يرتقي إلى مستوى
المسؤولية الوطنية بعيدا ً ع��ن المصالح الضيّقة
والشخصانية القاتلة ،ألنّ الخسارة إنْ وقعت في هذا
المجال فستكون خسارة نهائية غير قابلة لإلصالح
والتعويض ...فحذار التفريط بحقوق وطنية.

العميد د .أمين محمد حطيط

مخزومي بحث الأو�ضاع مع فاهرينغر
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«البيئة» ّ
اطلعت على مراحل تنفيذ خطة النفايات
و«الإدارة» تابعت در�س قانون الق�ضاء العدلي

مخزومي مستقبالً سفيرة النمسا
التقى رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي أمس ،السفيرة النمساوية
َ
وعرض معها األوضاع العامة في
أورسوال فاهرينغر في مكتبه في بيروت،
لبنان والمنطقة.
وأ ّك��د مخزومي «تعزيز عالقات النمسا بلبنان» ،وق��ال« :إنّ اللقاءات مع
البعثات الدبلوماسية تش ّكل سبيالً لتوضيح صورة األوضاع في لبنان ،وال
سيّما على المستوى االقتصادي في ظ ّل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة،
وكذلك على مستوى المساهمة في التخفيف من أعباء النازحين على البلد».
وأشار إلى أ ّنه «وجد تجاوبا ً واهتماما ً لجهة التعاون من جانب السفراء
األجانب وسفراء الدول الفاعلة دوليا ً وإقليميا ً الذين التقاهم ،وذلك لدعم مشروع
تشكيل لوبي اقتصادي لبناني يضع خبراته وا ّتصاالته الخارجية في خدمة
لبنان».

جانب من اجتماع لجنة اإلدارة
شهد المجلس النيابي أمس سلسلة اجتماعات للجان
نيابية مختلفة.

«اللبنانية الديمقراطية»:
لمحاربة الإرهاب والق�ضاء عليه

البيئة

استنكرت «الحركة اللبنانية الديمقراطية» في بيان أصدرته بعد اجتماع
مكتبها السياسي الدوري برئاسة جاك تامر وحضور األعضاء« ،التفجير في
مطار بروكسل الدولي وفي محطة المترو» ،وذكرت انه «سبق لها أن نبّهت إلى
هذا األمر الخطير وضرورة محاربة اإلرهاب والقضاء عليه».
ون ّوهت الحركة بزيارة األمين العام لألمم المتحدة (بان كي مون) لبنان
تهجروا إلى لبنان»،
مح ّذر ًة من «مغ ّبة بحث موضوع توطين السوريين الذين ّ
ولفتت إلى انه «بما أنّ بعض المناطق في سورية قد تح ّررت وأصبحت آمنة،
فيجب على األخ��وة السوريين النازحين العودة إلى مناطقهم وقراهم ،ألنه
ال يمكن للبنان أن يتح ّمل أعباء كبيرة نظرا ً لوجود النازحين بأعداد كبيرة،
خصوصا ً أنّ الوضع االقتصادي لم يعد يحتمل».
وعن كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله األخير لـ»قناة
الميادين» ،رأت أنه «لم يطرأ على حديثه أيّ تعديل جوهري بالنسبة اللتزامه
بدعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ما دام مستمرا ً في
معركته ،من دون الضغط على حلفائه» ،مشيرة إلى أن «السيد نصرالله أعاد
تثبيت قواعد هذه االستراتيجية خالل هذه المقابلة ،األمر الذي أراح عون
وتياره وفرنجية وتياره في آن واحد».
ووضع تامر الحاضرين في أجواء االجتماع األخير الذي عقده مع السفير
الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين.

وفي هذا السياق ،اجتمعت لجنة البيئة برئاسة النائب
م��روان حمادة وحضور النواب :شانت جنجنيان ،أمين
وهبي ،سيمون ابي رميا ،حكمت ديب ونبيل نقوال.
كما حضر الجلسة :وزير الزراعة أكرم شهيب ،عن وزارة
البيئة غسان صياح ،منال مسلم وبسام صباغ ،وعن
مجلس اإلنماء واإلعمار إبراهيم شحرور.
وبعد االجتماع أوضحت اللجنة في بيان أنه «جرى
االستماع إلى المراحل التي قطعتها خطة معالجة النفايات
القديمة منها والحديثة وتوزيعها على المواقع المتفق
عليها في الناعمة والكوستبرافا وبرج ح ّمود وصيدا.
وقد عرض وزير الزراعة أكرم شهيب المكلّف بمتابعة
الملف ،الخطوات التي اتخذت وترجمتها ميدانيا ً بانتظار
اعتماد وتطبيق الخطة المستدامة للنفايات».

«اإلدارة»

كما التأمت لجنة اإلدارة والعدل برئاسة النائب روبير
غانم وحضور النواب :سمير الجسر ،زي��اد أس��ود ،علي
خريس ،عماد الحوت ،غسان مخيبر ،ن � ّواف الموسوي
ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي جان
فهد ،ممثل وزارة العدل القاضي محمد صعب وممثل نقابة

محامي بيروت سميح بشراوي.
إث��ر الجلسة ص��در عن اللجنة البيان اآلت��ي« :عقدت
اللجنة جلستها المقررة .نظرت خاللها في جدول أعمالها
فتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 5
من المرسوم االشتراعي رقم  150الصادر في  16ايلول
 1983قانون القضاء العدلي وتعديالته ،فاستمعت
إلى رأي مجلس القضاء األعلى كما إلى رأي وزارة العدل
ونقابة المحامين وتداول أعضاء اللجنة االقتراح المذكور،
وتركز النقاش على إمكان تحديد مهلة معينة يصدر خاللها
مرسوم التشكيالت على أن يعمل به بعد هذه المهلة،
خصوصا ً أنه مضى أكثر من أربع سنوات على صدور آخر
تشكيالت».
واعتبرت اللجنة أن «مسألة التشكيالت القضائية هي
من األسس الرئيسية في تفعيل عمل القضاء» ،ورفعت
الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في درس االقتراح
المذكور في الجلسة المقبلة.
بدورها تابعت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن
لجنة اإلدارة وال��ع��دل والمكلفة درس اق��ت��راح القانون
المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،درس
هذا االقتراح في جلسة برئاسة النائب غسان مخيبر.
إلى ذلك ،دعا رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان
النيابية المشتركة النائب سامر سعادة أعضاء اللجنة،
إلى جلسة عند الثانية عشرة ظهر يوم الثلثاء المقبل،
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم
رقم  ،9341المتعلق بالمعامالت االلكترونية والبيانات
ذات الطابع الشخصي.

فل�سطين من النقب ( ...تتمة �ص)1
ق���ال الفلسطينيون كلمتهم ،وس���وري���ة وح��ده��ا بين
ال��ح��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة تخلص للقضية ولفلسطين رغم
ال��ج��راح ،وتحيي م��ع الفلسطينيين رس��م��ي��ا ً ذك���رى يوم
األرض ،وسورية تقدّم الدليل على إمكانية الجمع رغم
ت��واض��ع ال��ق��درات أم��ام حجم التحديات ،بين اإلخالص
لفلسطين وخ���وض ح��رب اس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ادة والوحدة
ومكافحة اإلره��اب ،بل تقدم اإلخ�لاص لفلسطين شرطا ً
للفوز بسائر المعارك ،وهي تثبت أن اإلرهاب هو مولود
ش��رع��ي للصهيونية وش��ري��ك عميق ف��ك��ري��ا ً وعمليا ً في
مشاريعها.
سورية كانت تسجل التقدم السياسي بالتوازي مع
التقدم العسكري ،فيسلّم أغلب أعداؤها بصحة خياراتها
وص���دق تحذيراتها ،وه��م ي��ذوق��ون ال��س�� ّم ال���ذي طبخوه
لها ،ويكتوون بالنار التي أشعلوها لحرقها ،فقدمت لهم
البلسم الذي يداوي من الس ّم والماء التي تطفئ الحريق،
وكانت معركة تدمر مثالها المعجزة التي أدهشت العالم
بما تض ّمنت من إنجاز رسم خارطة طريق الحرب على
اإلره�����اب ،وف����رض روزن���ام���ة س��وري��ة لالستحقاقات،
فصار تشكيل حكومة الوحدة السورية هو عنوان الحل
السياسي ،ومحور التفاوض الدولي واإلقليمي ،رغم حالة
اإلنكار السعودية ونصف اإلنكار التركي.
ح��ك��وم��ة ال���وح���دة ال��س��وري��ة ال��ت��ي س��ت��ك��ون موضوع
م��ح��ادث��ات جنيف ،وف��ق��ا ً للمصادر ال��دول��ي��ة واإلقليمية
المتابعة ،والتي تم االتفاق على أولويتها في محادثات
م��وس��ك��و ال��روس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ،ح���دّد ال��رئ��ي��س السوري
كتالق لثالثة مكونات بين المواالة
بشار األسد ماهيتها
ٍ
والمعارضة والمستقلين ،فيما قالت م��ص��ادر إعالمية
روسية إن هذا التكوين متفق عليه بين موسكو ودمشق
وج��رى تداوله مع وزي��ر الخارجية األميركية ال��ذي يوفد
نائبه توماس شينون لمواصلة المباحثات حول الخطوات
الالحقة للتقدّم في جنيف ،بعد جولة مشاورات أجراها
كيري مع حلفاء واشنطن.
وج��ه الرئيس األس��د رسالة هامة لألمين العام
وفيما ّ
لألمم المتحدة بان كي مون يؤكد فيها أن الفرصة مؤاتية
لتشكيل حلف عالمي واس��ع للحرب على اإلره���اب تحت
مظلة األمم المتحدة ،كان وزير الخارجية السورية وليد
المعلم يدعو الجزائر للعب دورها عربيا ً في تشكيل جبهة
��وح��دة للحرب على اإلره����اب ووض���ع خبرتها ف��ي هذا
م ّ
المجال وفي مجال عمليات المصالحة الوطنية أساسا ً لهذا
الدور.
متغيّرات الحرب في سورية التي تعيش نتائج انتصار
ت��دم��ر ،ح��ض��رت ف��ي ال��ل��ق��اء ال���ذي ج��م��ع وزي���ر خارجية
روسيا سيرغي الفروف بالرئيس سعد الحريري ومعها
م��ح��ادث��ات ك��ي��ري ف��ي م��وس��ك��و ،واالس��ت��ح��ق��اق الرئاسي
اللبناني مع دعوة علنية لتعاون عسكري لبناني روسي
ف��ي م��واج��ه��ة اإلره�����اب ال����ذي ي��ت��ه��دّد ل��ب��ن��ان ف��ي شماله
الشرقي ،ورسالة غير معلنة ،كما قالت مصادر روسية
إعالمية ،حملها الحريري إلى الرياض تقوم على الدعوة
للمزيد من الواقعية السياسية في مقاربة األزمات والتأقلم
مع معادالت التسويات واقتناص فرصها المتاحة.
لبنان ال���ذي تخطى خطر الفشل أو ال��ف��راغ ف��ي مهمة
جلسة هيئة الحوار الوطني ،بتأجيلها بسبب وفاة والدة
رئيس الحكومة تمام سالم سيكون كما يبدو مع عجقة
الوفود الزائرة ،بعدما ودع األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون ويستعد إلستقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ،ليتسضيف بينهما وزير خارجية بريطانيا فيليب

هاموند ،ضمن سلسة زي��ارات اإلستكشاف والتحمية،
تمهيدا لوضع لبنان على الالئحة بعد تبلور رؤية الحل في
كل من سورية واليمن .

وفاة والدة سالم أنقذت الموقف

حلّت وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سالم نعمة على مجلس
الوزراء المثقل بالملفات التي يشكل كل منها لغما ً جاهزا ً لتفجير
الحكومة في أي لحظة ،وأنقذت الموقف ومنحت الحكومة متسعا ً
من الوقت الستكمال البحث في الملفات الخالفية بعد تأجيل
الجلسة التي كانت مقررة اليوم .األمر لم يختلف على طاولة
الحوار الوطني التي أرجأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري
يفجرانها
بعد أن كاد قانون االنتخاب وموضوع التشريع النيابي ّ
نظرا ً لتباين المواقف ح��ول قانون االنتخاب وحيال تشريع
الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة للحوار
الوطني في السادس من نيسان الجاري أو في الـ 20منه بسبب
وج��وده في الفترة الممتدة بين  6و 20نيسان في القاهرة،
للمشاركة في مؤتمر «اتحاد البرلمانيين العرب» ،بينما لم يحدد
موعد لجلسة مجلس الوزراء حتى اآلن.

بري :التشريع أكثر من ضرورة

وأكد الرئيس بري ضرورة التشريع ومعاودة المجلس نشاطه،
ونقل النواب قوله في لقاء األربعاء النيابي أمس ،أنه «ال بد من
العودة إلى تفعيل عمل المجلس والتشريع ،ألن هذا األمر أصبح
أكثر من ضروري لمصلحة البلد .ونحن دائما ً نعرف كيف نحفظ
مصلحة لبنان واللبنانيين واألصول في آن معاً».
وجدد بري التأكيد على متابعة فضيحة االنترنت بكل تفاصيلها
حتى النهاية ،معتبرا ً أن هذه القضية بخطورة في مكان بحيث ال
يمكن السكوت عنها في أي شكل من األشكال.

الحريري التقى الفروف

في غضون ذلك ،بدأ الرئيس سعد الحريري زيارته الرسمية
لموسكو بلقاء وزير الخارجية سيرغي الفروف ،الذي شدد على
أن «بالده ترغب وتحرص على أن يتمكن لبنان من التغلّب في
أسرع وقت ممكن على األزمة الداخلية التي يُعاني منها» ،وقال:
«ال بد للشعب اللبناني بنفسه ووحده أن يحل كل المشاكل التي
تواجهه بعيدا ً من أي تأثير من الخارج .ونحن نتطلع إلى أن
يتخذ جميع الشركاء الخارجيين الموقف نفسه ويحترمون هذه
المبادئ» .وأشار الحريري ،إلى أن «بلدنا ومؤسساته يم ّران في
مرحلة صعبة جدا ً ال سيما في ظل ما يجري من حوله ،لذلك أتينا
لنتشاور معكم ونتعاون على حل األزمات التي تواجهنا» ،مشددا ً
على أن هناك تدخالت تحصل في المنطقة وال سيما في لبنان لمنع
انتخاب رئيس للجمهورية ،نحن نرى أنه يجب علينا أن نتشاور
في هذا الموضوع».

هاموند في بيروت

على صعيد آخر ،وصل وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند
إلى بيروت مساء أم��س ،في زي��ارة رسمية أحيطت تفاصيلها
بالسرية التامة ،على أن يلتقي هاموند خاللها كبار المسؤولين
ويعقد مؤتمرا ً صحافيا ً مع نظيره اللبناني بعد ظهر اليوم.

تحرك دولي باتجاه المنطقة

وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «الوزير البريطاني سيبحث
خ�لال زيارته مع المسؤولين اللبنانيين موضوع النازحين
السوريين والوضع في الشرق األوسط ال سيما بعد إنجاز تحرير
مدينة تدمر السورية .األمر الذي سيدفع الدول الغربية للتحرك
باتجاه المنطقة الستكشاف الواقع ،خصوصا ً أن لبنان ليس
بعيدا ً عن المعمعة الدائرة في المنطقة».
ولفتت المصادر إلى أن «مواضيع اإلرهاب والوضع في سورية
وعلى الحدود اللبنانية  -السورية ستكون على جدول أعمال
الزائر البريطاني ،ال سيما ما يحصل من اشتباكات في عرسال
بين التنظيمات اإلرهابية والحديث عن هجوم لداعش على
مناطق لبنانية حدودية ،ما يشكل تهديدا ً ألمن أوروبا ،خصوصا ً
بعد العمليات اإلرهابية التي ضربت دوال ً أوروبية».
ورجحت المصادر أن يعلن هاموند عن تزويد لبنان بمعَ دّات
ّ

عسكرية وتقنية ليستطيع الجيش حماية ح��دوده ومواجهة
اإلرهاب كي ال يتم اختراق البحر المتوسط وتهديد أمن أوروبا
ولكي يستطيع مراقبة الحدود للحؤول دون هجرة النازحين إلى
أوروبا.

اإلنترنت ...التحقيقات مستمرة

ومواكبة آلخر المستجدات في ملف اإلنترنت غير الشرعي،
عقدت لجنة اإلعالم واالتصاالت جلسة استمعت خاللها من وزير
االتصاالت بطرس حرب إلى معطيات إضافية في الملف ومن
وزير المالية علي حسن خليل إلى حجم الهدر الكبير في المال
العام ،المقدَّر بحوالي  200مليون دوالر سنويا ً كحد أدنى.
وأكد وزير الدفاع سمير مقبل أن «التحقيقات ال تزال مستمرة
في هذا الخصوص» .وقال وزير المال إن «الوزارة رفعت ادعا ًء
شخصيا ً على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي،
ألن القضاء وضع يده على الملف حتى النهاية» .وقال النائب
فضل الله إن اللجنة «استمعت إل��ى وزي��ر المال بشأن الهدر
وناقشت الخرق األمني لشبكات االنترنت وثبت وجود  4محطات
غير شرعية وطالبنا باإلسراع في التحقيق والتشدد في تطبيق
القوانين».
وق��ال مصدر وزاري لـ«البناء» إن «موضوع اإلنترنت غير
الشرعي بات في عهدة القضاء وإن الحكومة تنتظر ما ستصل إليه
التحقيقات ال سيما بعد رفع السرية عن محاضر لجنة االتصاالت
النيابية».

«الشبكة» لم تخرق قيادة الجيش

وقالت مصادر في اللجنة لـ«البناء» إن «النواب وال��وزراء
خالل االجتماع استمعوا إلى عرض وش��رح من وزارة الدفاع
وقيادة الجيش حول مدى اختراق شبكات اإلنترنت غير الشرعية
لمؤسسة الجيش اللبناني وطمأنت الوزارة إلى أن ال خروق أمنية
لقيادة الجيش».
وأضافت المصادر أن «التحقيقات ما زالت جارية والقضاء
طلب مهلة إضافية الستكمال التحقيقات للوصول إلى نتيجة
وشهدت الجلسة تساؤالت حول ق��درة وزارة االتصاالت على
تغطية كامل األراضي اللبنانية من اإلنترنت» ،ونفت المصادر
أن تكون اللجنة قد ذكرت الجهات التي تملك محطات اإلنترنت
األربع ،لكنها أكدت أن «القوى األمنية من معلومات ومخابرات
جيش تقوم بتحقيقاتها لمعرفة من يملك هذه المحطات ومدى
قدرتها واآلالت التي تم استعمالها وكيف أدخلت إلى لبنان».
وش��ددت المصادر على «ح��رص اللجنة والمجلس النيابي
على كشف الحقيقة أمام ال��رأي العام وأن اللجنة أعطت مهلة
للقضاء الذي يحتاج إلى نوع تقنيات تو ّفر اآلن لكشف الخروق»،
وأوض��ح��ت أن «اللجنة أجلت اجتماعها إل��ى الثالثاء المقبل
الستكمال البحث نظرا ً لضيق الوقت وارتباط عدد من الوزراء
والنواب بالمشاركة بمراسم دفن وعزاء والدة رئيس الحكومة،
وبالتالي المحضر لم يُقفل».
وكشفت المصادر على أن «التحقيق يتمحور أيضا ً حول مدى
ارتباط هذه المحطات غير الشرعية بالكيان الصهيوني ،حيث
اكتشف وجود عالقة بين شركات اإلنترنت في قبرص التي تغ ّذي
عددا ً من الشبكات اللبنانية وبين الكيان الصهيوني».

أمن الدولة بين قانون الدفاع والمرسوم

في انتظار جلسة مجلس ال��وزراء يبقى حل أزمة جهاز أمن
الدولة معلقا ً بعد أن كان البند  65على ج��دول أعمال جلسة
اليوم.
وفي السياق ،أوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب
ح ّناوي أن «مشروع المرسوم المقترح الذي ينص على تشكيل
مجلس قيادة لجهاز أمن الدولة مخالف للقانون ونحن نرفضه،
ألن جهاز أمن الدولة يتبع للمجلس األعلى للدفاع بموجب قانون
الدفاع ( )102الذي حدّد أن مدير عام الجهاز ونائبه «يمارسان
معا ً صالحيات مجلس القيادة» ،ومشيرا ً لـ«البناء» إلى أن «تشكيل
مجلس قيادة يتم بموجب قانون الدفاع وليس بمرسوم».
وأوضحت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن «جهاز أمن الدولة
مؤلف من المدير العام ونائبه فقط ولكل منهما صالحيات وأن
الخلل الحاصل هو في سوء اإلدارة وتضارب الصالحيات بين
المدير ونائبه» ،مشددة على «ضرورة إيجاد حل في الجلسة
المقبلة الذي يكمن بتنفيذ القانون والتعليمات».

