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حمليات  /تتمات

فرنجية والخازن :لمحا�سبة قتلة الرعيدي
توالت االستنكارات لمقتل الطفلة بتينا الرعيدي أمام
منزل ذويها في بلدة قرطبون -جبيل برصاص طائش
أُطلق خالل جنازة .واعتبر رئيس تيار «المردة» النائب
سليمان فرنجية في تغريدة له على «تويتر» أن «خبر مقتل
الطفلة مفجع» ،داعيا ً إلى «رفع الصوت لمحاسبة مطلقي
الرصاص الذين يتوهّ مون أنهم أبطال فيما هم جبناء».

كما استنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق ودي��ع الخازن «الحادث المشين غير المب ّرر».
وأكد أن «هذا الحادث المحزن حصل بسبب التفلت األمني
وال��س�لاح المستشري بين أي��ا ٍد م��وت��ورة» ،طالبا ً «من
السلطات األمنية المختصة اإلسراع في إلقاء القبض على
المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بحقهم».

فتو�ش :كل معاملة مختار في جبل لبنان
بين  2و� 15أيار باطلة كلي ًا
اعتبر النائب نقوال فتوش أن كل معاملة يقوم بها
المختار في جبل لبنان بين  2و 15أيار منعدمة الوجود
وباطلة ،وذلك تعليقا ً على قرار وزير الداخلية والبلديات
دعوة الهيئات الناخبة في محافظة جبل لبنان ،ونبّه في
تصريح له إلى اآلتي:
«بما أن انتخاب المختارين في جبل لبنان حصل بتاريخ
 2010/5/2وتنتهي واليتهم بتاريخ .2016/5/2
وبما أن وزير الداخلية ق ّرر دعوة الهيئات الناخبة في
جبل لبنان بتاريخ .2016/5/15
ولما كانت المادة  15من قانون المختارين والمجالس
االختيارية المعدّلة وفقا ً للقانون تاريخ 1950/12/30
والقانون الرقم  13تاريخ  1999/2/23نصت على
ما حرفيته« :م��دة والي��ة المختارين وأعضاء المجالس
االختيارية ست سنوات تبدأ من تاريخ االنتخاب».
يستنتج أن مخاتير جبل لبنان تنتهي واليتهم بتاريخ
 ،2016/5/2وتصبح منطقة جبل لبنان من تاريخ
 2016/5/2حتى  2016/5/15خالل ثالثة عشر يوما ً

بدون مخاتير ،ألنه يصبح ممنوعا ً على كل مختار في جبل
أن يتابع ممارسة مهامه عمالً بأحكام المادة  18من قانون
المختارين التي نصت على أن:
«كل مختار تنتهي مدة واليته ويتابع ممارستها أو يمتنع
عن تسليم المستندات الخاصة بوظيفته للسلطة اإلدارية
يعاقب بمقتضى المادة  375من قانون العقوبات».
هذا والمادة  375عقوبات نصت على أن« :كل موظف
غير الذين ذكرتهم ال��م��ادة  603عُ ��زل أو كفت ي��ده وكل
«شخص انتدب إلى خدمة عامة باالنتخاب أو بالتعيين
وانتهت مدته «يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر إلى ثالث
سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خالفا ً للقانون».
فخالل فترة ثالثة عشر يوما ً
ّ
يتعطل هذا المرفق العام
كليا ً وكل معاملة يقوم بها المختار في جبل لبنان بين
تاريخ  2016/5/2و  2016/5/15منعدمة الوجود
وباطلة بطالنا ً كليا ً لصدورها عن شخص لم يعد له الصفة
خالل هذه الفترة .نضع هذه الحقائق القانونية برسم وزير
الداخلية».

االنتخابات الرئا�سية ( ...تتمة �ص)1
لماذا لم نسمع أح��دا ً منهم يتحدّث عن أنّ الح ّل هو في اللجوء
إلى انتخابات رئاسية مبكرة ،في ظروف وش��روط وضمانات
تتيح لها أن تحمل إلى الرئاسة َمن يريده السوريون ،وتكون
ال��ض��م��ان��ات وال���ش���روط وال���ظ���روف ه��ي م��وض��وع التفاوض،
هذا من الزاوية المبدئية .أما من الزاوية المصلحية ،فالسؤال
للمعارضين المفترض أنهم حريصون على شعبهم ويريدون
حقن ال��دم��اء وت��وف��ي��ر التضحيات ،وي��ش��ك��ون م��ن ع��دم ت��وازن
القدرات بينهم وبين الدولة التي يخاصمون رئيسها في الميدان
العسكري ،وواثقون من اختالل معاكس في الميدان الشعبي،
وطالما هم أيضا ً واثقون من أغلبية كاسحة من الشعب السوري
ستقف معهم بمجرد أن تتاح لها ال��ف��رص��ة ،فلماذا ل��م ينادوا
بانتخابات رئاسية مبكرة ،ويجعلوا محور العملية السياسية
منذ مهمة كوفي عنان عام  2011في كيفية توفير هذه الفرصة
للسوريين؟
 قد يسأل البعض لماذا لما يبادر الرئيس وفريقه لتقديمهذا الطرح سابقاً ،والجواب سهل وبسيط ،يطالب بالسؤال َمن
يوافق على توصيف األزم��ة كحرب بين م��واالة ومعارضة ،أما
َمن يقول منذ يومها األول إنها في القرار حرب عالمية إقليمية
لتغيير موقع سورية في الجغرافيا السياسية للمنطقة ،وإنها في
الميدان حرب يخوضها اإلره��اب بالوكالة عن أصحاب القرار
ال��دول��ي واإلقليمي من جهة ،حتى يتم ّكن ويتج ّذر ليخوضها
عندها باألصالة عن نفسه ليخطف سورية إلى ضفة ثالثة في
الجغرافيا السياسية للمنطقة ،هي غير الضفة التي تقف عليها
كقاعدة لخيار المقاومة ،وغير الضفة التي يريدها أصحاب
قرار الحرب ،وتصير قاعدة اإلرهاب نحو أوروبا غربا ً وروسيا
شماالً والصين شرقاً ،و َمن يكون هذا توصيفه ال يكون العالج
الذي يعرضه انتخابات رئاسية مبكرة ،بل حرب ضروس تثبت
موقع سورية في الجغرافيا السياسية كقلعة مقاومة ،وتحميها
من خطر اإلره��اب لتقدّمها نموذجا ً يحمي العالم من مخاطره
الداهمة ،وعندما يتحقق لها ذلك وتتحقق من بلوغ رسالتها هذه
يأسا ً من الرهان على إسقاطها لدى أصحاب قرار الحرب عليها،
وشعورا ً بالتشارك بخطر اإلرهاب ورغبة بالتعاون لمحاربته،
وثقة بقدرتها على ق��ي��ادة ه��ذه ال��ح��رب ،عندها تصير سورية
ورئيسها معنيّين بتسهيل االنخراط معها على خصوم األمس
وشركاء الغد بتقديم وصفة تريحهم من أعباء وقيود شعارات
رف��ع��وه��ا وب��ات��ت ق��ي��ودا ً وأغ��ل�االً ت��ح��ول بينهم وب��ي��ن موقعهم
الطبيعي المقبل ،لذلك ليست الدعوة مجرد صدفة توقيت بعد
النجاح الباهر والمثال المبهر اللذين حملتهما معركة تدمر بك ّل
ما حملت من معانٍ وأبعاد وأجوبة ونموذج وخارطة طريق.
 استعداد الرئيس بشار األس��د النتخابات رئاسية مبكرةنصف النصر الذي تحقق في تدمر.
ناصر قنديل
الحزب السوري القومي االجتماعي
رجا الهبر زوجته نادين خياط وولداهما.
		
ولداها:
ريم عازوري وولداها.
		
النائب السابق غسان أسد األشقر.
		
شقيقاها:
نظام أسد األشقر زوجته رنا عين ملك وأوالده.
		
نضال أسد األشقر زوجة فؤاد نعيم وولداهما.
		
شقيقتها:
يوسف الياس األشقر زوجته ماي غاريوس
أوالد أعمامها:
(رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي السابق).
		
غازي حنا األشقر زوجته نوال بعيني وعائلتهما.
		
المحامي بيتر حنا األشقر
		
زوجته جوسلين سماحه وعائلتهما
		
(رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم).
		
أوالد المرحوم فوزي حنا األشقر وعائالتهم.
		
أوالد المرحوم رامز حنا األشقر وعائالتهم.
		
لور زوجة جان صفير وعائلتها.
بنات أعمامها:
نورا زوجة شارل قرباني وعائلتها.
		
بنات المرحومة وداد
		
زوجة المرحوم الياس نعمة وعائالتهم
		
أوالد المرحومة ميشلين
		
زوجة المرحوم أنطوان خيرالله وعائالتهم
		
خليل ،حياة ،أمل وحنان وعائالتهم.
أوالد خالها:
فؤاد ،أماني ،نوال وإلهام وعائالتهم.
أوالد خالتها:
وعموم عائالت األشقر ،الهبر ،متى ،صالح ،كوراني ،أبي اللمع ،شيبان ،الخوري،
خياط ،عازوري ،عين ملك ،نعيم ،غاريوس ،بعيني ،سماحه ،صفير ،قرباني ،نعمه،
خيرالله ،بردقجي ،موقديه ،وعموم عائالت بحمدون وديك المحدي وأنسباؤهم في
الوطن والمهجر ،ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

�أمل �أ�سد الأ�شقر
أرملة المرحوم الياس اسكندر الهبر
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة نهار االثنين  28آذار .2016
يستمر تقبُّل التعازي اليوم الجمعة وغدا ً السبت  1و 2نيسان في منزل شقيقها
غسان األشقر – ديك المحدي.

جنبالط� :إنها جمهورية الموز
كتب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط عبر حسابه على
«تويتر» قائالً« :في ما يتعلق بفضيحة االنترنت بدأ تخفيف وقع التهريب
والفضيحة وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية من دون تحديد المسؤول،
كيف ال فقد حضر في اجتماع اللجنة النيابية وزير الدفاع وممثل عن الجيش
وعبد المنعم تمساح عفوا ً يوسف ،حضر الفريق المشتبه به والقسم األكبر منه
على األق ّل ليحقق مع نفسه طبعا ً بدل إقالة هذا الفريق ،وغدا ً سيجري طمس هذا
الموضوع وربما االدعاء على مجهول في تهمة تهريب وتركيب الشبكة وسرقة
المال العام ،إنها جمهورية الموز بامتياز ،وانظروا إلى وجوه المشتبه بهم كم
هي كريهة ومشبوهة وواضحة فيها معالم االزدراء بالبشر!».
من جهته ،طالب مف ّوض الشباب في الحزب التقدمي االشتراكي صالح
حديفة القضاء باالستعانة بخبراء حياديين من خارج «أوجيرو» لبتّ ملف
اإلنترنت غير الشرعي ،موضحا ً في مؤتمر صحافي ،أنّ وزارة االتصاالت تعرف
منذ أيلول  2014أنّ هناك شركات توزع اإلنترنت بطريقة غير شرعية.

ال�س ِّيد :ملفان طم�سهما ريفي
عندما كان وزير ًا للعدل
أعلن المكتب اإلعالمي للمدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
وجه رسالة إلى ك ّل من وزير الداخلية نهاد المشنوق
السيّد في بيان أنّ السيّد ّ
والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير ح ّمود ورئيس المحكمة العسكرية
العميد خليل إبراهيم ،الفتا ً إلى أنّ «هناكملفين كبيرين ت ّم ط ْم َسهُما عندما كان
أشرف ريفي وزيرا ً للعدل ويجب فتحهما».
ُ
وأوضح السيّد أنّ الملف األول هو «ملف المقدّم بشارة نجيم الذي ضبط
في الجرم المشهود مع مرافقيه في ترويج المخدرات ُ
وضبط لديه مصنع
«كبتاغون» في مزرعته في دورس البقاعية منذ أكثر من سنة ،فلم يوقف حسب
األصول ولم يُحا َكم في حينه» ،مشيرا ً إلى أنّ «الملف الثاني هو ملف اختالسات
ومخالفات البنزين والمازوت األخضر في األمن الداخلي التي تو ّرط فيها رئيس
مكتب ريفي النقيب محمد الرفاعي وآخرون بأوامر مباشرة من ريفي الذي أمر
بتسليم الرفاعي مبلغ  900مليون ليرة خالفا ً أليّ قانون ومع ذلك ت ّمت ترقية
الرفاعي إلى رتبة رائد ولم يوقف أحد غير شخص مدني».

جبري من الهند :العدو ال�صهيو ـ �أميركي
يهدف �إلى �ضرب الأوطان وتق�سيم ال�شعوب
زار األمين العام لـ«حركة األمة»
الشيخ الدكتور عبد الناصر جبري مع
وفد من العلماء ،الجامعة اإلسالمية
«دار العلوم ديوبند» في الهند ،وكان
في استقباله رئيس الجامعة أبو
القاسم النعماني ،والدكتور الشيخ
محمد ساجد ،و الدكتور الشيخ محمد
عارف القاسمي.
واطلع جبري والوفد المرافق على
الفصول الدراسية ،ودُور تحفيظ
القرآن الكريم ،وعلى مكتبة الجامعة
وما تتض ّمنه من مخطوطات نادرة
ونفيسة ،ثم ألقى كلمة دعا فيها إلى
االبتعاد عن األفكار التي تؤدي إلى
الخالفات بين أبناء المنطقة ،والسيما
المسلمين ،داعيا ً الجميع إلى الوقوف
ضد محاوالت قتل األبرياء من قبَل
المجموعات التكفيرية ،محذرا ً من
أن خطرهم يعصف بالعالم كله ،وال
يقتصر على دولة أو ملّة بعينها.
كما زار جبري «الجامعة النظامية»
في حيدر آباد ،وهي من إحدى أقدم
وأع���رق الجامعات اإلس�لام��ي��ة في
الهند ،حيث التقى بمدير الجامعة
وأعضاء هيئة التدريس والطالب،
وألقى كلمة شدّد فيها على «أهمية
الفتوى ،وتأثيرها على النفوس في
المجتمعات اإلسالمية ،خصوصا ً في
هذه الظروف التي نشهد فيها انتشارا ً
ل��ل��ف��ت��اوى ال��ع��ش��وائ��ي��ة وال��ش��اذة،
والتي تهدف إلى النيل من اإلسالم
والمسلمين» ،محذرا ً من «مخططات
العدو الصهيو -أميركي الهادفة إلى
ضرب األوطان وتقسيم الشعوب».

نقيب المحامين التقى دروي�ش في زحلة:
لتفعيل التعاون بين النقابة والمطرانيات

درويش متوسطا ً الهاشم ووفد نقابة المحامين

زحلة ـ أحمد موسى
زار نقيب محامي بيروت أنطونيو
الهاشم على رأس وف��د من النقابة
رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا دروي��ش في مطرانية
س��ي��دة ال��ن��ج��اة ف��ي زح��ل��ة .وك��ان
ف��ي استقباله إل��ى ج��ان��ب دروي��ش
المتروبوليت أنطونيوس الصوري،
المطران بولس سفر واألب طوني
ب���ره���وم م��م��ث�لاً ال��م��ط��ران ج���وزف
معوض.
وقال الهاشم« :أتينا إلى مطرانية
سيدة النجاة في زحلة لالجتماع مع
السادة أساقفة الطوائف الكاثوليكية
والمارونيةواألرثوذكسيةوالسريانية
األرثوذكسية بهدف تفعيل العالقة ما
بين النقابة والمطرانيات في زحلة،
وإنشاء مركز تابع لنقابة المحامين في
مطرانية زحلة للروم الكاثوليك ،يُعنى
بتسجيل الوكاالت العائدة للمحامين
في الملفات الروحية باإلضافة إلى
جميع األم��ور التي تتعلق بمسلكية

المحامي وتعاطيه أكان مع المحكمة
أو مع المواطن موكله ،وقد ت ّم تعيين
األستاذ نجيب كعدي مفوضا ً للنقابة
ل��دى المحاكم الروحية ف��ي زحلة،
وقد أتينا كمجلس نقابة مجتمعين
لسؤال خاطر السادة األساقفة وشكر
مبادرتهم وحسن تعاونهم وإصرارهم
على تفعيل التعاون الكبير بين نقابة
المحامين والمطرانيات في زحلة».

درويش

ورح��ب المطران دروي��ش بالوفد
ّ
وق��ال« :نحن لدينا كل الرغبة وكل
النية للتعاون بين أساقفة المدينة
ونقابة المحامين في لبنان في ما
يختص بالقضايا الروحية والدعاوى
ال��روح��ي��ة .ه��ذا ال��ت��ع��اون ه��و لخير
المواطنين أوال ً وخير المحامين وخير
المجتمع .ه��ذا ال��م��وض��وع سيكون
م��ط��روح��ا ً ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال أول
اجتماع ألساقفة زحلة وإن شاء الله
يتم تفعيله في اقرب وقت ممكن ،وآمل
من خ�لال ه��ذا التعاون أن نستطيع
بناء مجتمعنا المسيحي ومجتمعنا

اللبناني».
وأقام المطران درويش مأدبة غداء
على شرف ضيوفه.
واستقبل دروي��ش وف��دا ً من هيئة
قضاء زحلة في التيار الوطني الحر
برئاسة المنسق ازحيا الزوقي مهنئا ً
بعيد الفصح المجيد ،كما زار الوفد
للغاية نفسها ،ال��م��ط��ران مع ّوض
ورؤساء األديرة في زحلة.
م��ن ج��ه��ة أخ�����رى ،زار دروي���ش
ال��رئ��ي��س أم��ي��ن الجميل ف��ي بكفيا
وعرض معه األوضاع على الساحتين
المحلية واإلقليمية ،وال سيما موضوع
االنتخابات البلدية.
وح��ض��ر اللقاء الرئيس السابق
لرئيس المجلس النيابي النائب إيلي
الفرزلي ،النائب إيلي ماروني وإميل
حنوش.
وش���دد دروي����ش وال��ج��م��ي��ل على
ضرورة إجراء االنتخابات البلدية لما
لها من أهمية على الصعيد السياسي
واإلن���م���ائ���ي ،ودع����وا إل���ى ال��ت��واف��ق
واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��خ�لاف��ات الضيقة
والعمل ألجل المصلحة العامة.

غدار :قرار الرجعية العميلة ّ
ّ
بحق د�شتي
جريمة ُت�ضاف �إلى م�سل�سل الحقد واالنتقام

جبري مع علماء هنود

جريج ّ
ّ
المعدل
وقع النظام
لنقابة المحررين
أعلنت نقابة محرري الصحافة في بيان أن وزير اإلعالم رمزي جريج و ّقع
أمس« ،النظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة اللبنانية بصيغته المعدلة.
وقد أصبحت النقابة خاضعة للنظام الجديد ابتدا ًء من  ،2016-4-1وهو
يتضمن تعديالت جوهرية من شأنها أن تساعد على تفعيل عمل النقابة بعدما
تح ّررت من قيود كانت تكبّلها ،وهي قيود تجاوزها واقع المهنة وتطورها.
إن النقابة وعدت ووفت بوعدها وأنجزت هذا النظام مسجِّ ل ًة لوزير اإلعالم
تعاونه وتجاوبه .وستنشر النقابة النص الكامل للنظام الداخلي على موقعها
االلكتروني ،وتقوم بطبعه ليصار إلى توزيعه على الزمالء والمهتمين مجاناً».

رأى أمين عام «التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار
المقاومة» الدكتور يحيى غدار في تصريح أمس« ،أن قرار
ّ
بحق النائب الكويتي الدكتور
الرجعية العميلة والحاقدة
عبد الحميد دشتي في محاولة لك ّم األصوات الملتزمة عن
حقيقة ما تتعرض له األمة وقضية فلسطين من استباحات
وت��ع��دي��ات ،ه��و جريمة منظمة وموصوفة تضاف إلى
مسلسل الحقد واالنتقام الذي وصل سالفا ً إلى حد اإلعدام
والزج التعسفي في المعتقالت لرموز وطنية وإسالمية
متنوِّرة ،مرفود ًة بالحصار الكيدي على المستويات كافة
لخيار المقاومة وهذا على فداحته لن يزيد شعب المقاومة
واألح��رار والشرفاء إالّ تصميما ً وإص���رارا ً على مواصلة
مسيرتهم تأكيدا ً لحقيقة التحديات والمواجهة ضد
المشروع األميركي الصهيو  -تكفيري ومقاوليه وأدواته
تحقيقا ً للنصر».
وفي الشأن اللبناني أشار غدّار إلى أن «زي��ارة األمين

العام لألمم المتحدة وبصحبته مدير البنك الدولي إلى
لبنان ،تنكشف أهدافها ومراميها على وج��ه السرعة،
حيث تتح َّول من مسألة مالية شكلية لمساعدة النازحين
السوريين إلى أمر واقع توطيني له أسوة بحال الالجئين
الفلسطينيين الذي بقي على مدى عقود وال يزال من دون
حل».
وأك���د أن «س��وري��ة وط��ن ال ب��دي��ل عنه لمواطنيه
األصليين الذين نزحوا قهرا ً بفعل تآمر االستكبار
ومشاريعه المشبوهة بمساهمة الرجعية والمشيخات
ودعمهم ألدوات التكفير والتدمير ،وعليه ،فإن عودتهم
حق وطني وعربي وإسالمي كحق العودة إلى فلسطين،
وهذا في صلب استراتيجية خيار المقاومة وشعبها
بعدم التخلي عن المسؤولية التاريخية في الدفاع
والمواجهة التزاما ً بوحدة سورية وتحرير فلسطين
وقضايا األمة المحقة».

�سورية ُت�سقط ( ...تتمة �ص)1
رب��ط الرئيس األس��د االنتخابات الرئاسية المبكرة
بأن تكون إرادة الشعب كذلك ،وهذا له طريق وحيد أن
يتض ّمن الدستور الجديد فقرة خاصة تدعو النتخابات
رئاسية مبكرة وتنال التصويت اإليجابي في االستفتاء
على هذا الدستور ،وهذا معناه ال دعوة وال نقاش للدعوة
��وح��دة ،أي قبل تسليم دولي
قبل تشكيل حكومة م ّ
إقليمي يترجمه حاملو يافطة المعارضة من التابعين
لهذا الخارج الدولي اإلقليمي ،بفك االرتباط بين تشكيل
الحكومة الموحدة ومستقبل الرئاسة من جهة ،وربط
تشكيل الحكومة بفك العقوبات عن سورية من جهة
مقابلة ،ورمي الكرتين معا ً في ملعب هذه القوى الدولية
واإلقليمية.
في لبنان ال��ذي يتابع تطورات سورية ،صمت على
ضفة خصومها وقراءة لناتج الخسائر المنعكسة على
الخيارات الرئاسية ،وتم ّهل وهدوء لهضم المستجدات
ع��ل��ى ض��ف��ة ال��ح��ل��ف��اء واس��ت��ق��راء لمستقبل التموضع
اإلقليمي وال��دول��ي تجاه س��وري��ة وتأثيراته اللبنانية
التوجه
الرئاسية وغير الرئاسية ،خصوصا ً مع ظهور
ّ
الروسي نحو الدعوة للشراكة العسكرية مع لبنان في
الحرب على اإلره��اب وما تتض ّمنه من استعداد ينتظر
موافقة لبنانية على توفير الدعم الجوي للجيش اللبناني
في مواجهات في الشمال الشرقي للحدود اللبنانية مع
توجه أميركي لبلورة حلف
سورية ،وبالمقابل ظهور ّ
يضم لندن حتى اآلن ،التي زار بيروت وزير خارجيتها
فيليب هاموند ،في هذا السياق ،ومهمة الحلف رعاية
تسليح الجيش اللبناني تعويضا ً للحرمان السعودي
الفرنسي من جهة وقطعا ً لطريق موسكو وطهران لملء
الفراغ من جهة أخرى.

توافق أميركي بريطاني على دعم الجيش

يبدو التمايز جليا ً في المواقف الفرنسية  -السعودية من
جهة والبريطانية –األميركية من جهة ثانية حيال دعم الجيش،
حيث أبدت الواليات المتحدة األميركية منذ نحو ثالث سنوات
رغبتها الحقيقية في تقديم مساعدات للمؤسسة العسكرية
وإن كانت ضمن سقف معقول ،لتتكثف هذه المساعدة في
األشهر  18األخيرة منذ أن أثبت الجيش إرادة قوية في محاربة
اإلرهابيين في شمال لبنان وفي عرسال ،رغم غموض القرار
السياسي ،وخاصة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان،
منصات المراقبة
وكذلك الدعم البريطاني الذي تمثل بتقديم ّ

المتحركة وأبراج المراقبة الـ  12لمساعدة الجيش على مراقبة
الحدود مع سورية.
ّ
ح��ط وزي��ر
وف��ي مسلسل ال��زي��ارات الغربية إل��ى لبنان
الخارجية البريطاني فيليب هاموند في لبنان في زيارة ليوم
واحد فقط .وش ّكل ملف دعم الجيش ومكافحة اإلرهاب محور
رئيس ْي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة
لقاءاته مع
َ
تمام سالم ووزير الخارجية جبران باسيل ،وأكد هاموند أن
بريطانيا ستؤدي دورها بدعم الجيش اللبناني ،الفتا ً إلى أن
الالجئين هم ضيوف مؤقتون ريثما تستقر األوضاع في بلدهم.
وأعلن خالل تفقده قاعدة حامات العسكرية عن زيادة موازنة
برنامج التدريب الخاص للجيش لتصل إلى  19.8مليون جنيه
خالل  3سنوات.
وشددتمصادرمطلعةعلىزيارةوزيرالخارجيةالبريطاني
لـ«البناء» على أنها تأتي تحت عنوانين :األول مكافحة اإلرهاب
ودعم الجيش ،والثاني في سياق الحركة األوروبية باتجاه
المنطقة التي دخلت مرحلة البحث عن الحلول السياسية
ألزماتها» .ولفتت المصادر إلى «أن الزيارة تدخل في إطار
تدريب الجيش والقوات الخاصة وإقامة األبراج على الحدود
مع سورية ،مشيرة إلى «أن بريطانيا تواصل تقديم الدعم
للفوج الثالث لحماية الحدود في القسم الجنوبي من الحدود
اللبنانية – السورية ،ودعم فوجَ ي األول والثاني في حماية
المنطقة الممتدة من عرسال شماال ً وصوال ً إلى نهر الكبير».
وتؤكد مصادر عسكرية لـ«البناء» «أن هناك قرارا ً أميركيا ً
وبريطانيا ً على حد سواء بمساعدة الجيش لسببين :األول
محاولة التعويض جزئيا ً عن المساعدة السعودية والثاني
عدم فتح الباب أمام السالح الروسي واإليراني إلى لبنان ،ألن
المساعدة األميركية تترافق مع شرط ضمني يقال صراحة
أو إش��ارة بوجوب عدم قبول أي مساعدة إيرانية» .وتشدد
المصادر على «أن المكرمة السعودية الملغاة سببت انزعاجا ً
لألميركيين والبريطانيين بالشكل الذي أعلنت فيه عند حصرها
بالسوق الفرنسي ،وعند إلغائها أيضاً ،ألنها حرمت لبنان من
سالح هو بأمس الحاجة إليه في هذه الفترة» .وتشير المصادر
إلى أن فرنسا حفظت حقوقها مقابل السعودية بأن ألزمتها
تنفيذ العقود ،لكن ذلك لم ينسحب على حفظ حقوق الجيش
من التي كان يع ّول عليها».

المروحيات ليست لإلسناد الجوي

وعلى ه��ذا األس��اس تسلّم الجيش اللبناني أم��س ،ثالث
طوافات عسكرية من ط��راز هيوي -2مقدمة من الواليات
المتحدة األميركية في قاعدة بيروت الجوية في المطار ،في
حضور القائم بأعمال السفارة األميركية السفير ريتشارد جونز
ونائب رئيس األركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان
ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وعدد من الضباط
اللبنانيينواألميركيين.

وأشار جونز إلى أن تقديم هذه المروحيات التي تقدّر قيمتها
بأكثر من  26مليون دوالر «تثبت التزام أميركا المستمر بدعم
وتحسن قدرة الجيش
تحديث قدرات الجيش الجوية ومجاله
ّ
اللبناني على نقل التعزيزات العسكرية بسرعة وكفاءة ،إلى
مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود ،لدعم معركة الجيش
ضد اإلرهابيين والمتطرفين».
وتؤكد أوس��اط عليمة «أن الطوافات الثالث التي تسلمها
الجيش أمسّ ،
تدخل ضمن صفقة قديمة لدعم الجيش عمرها
سنتان قوامها تسعة مروحيات هيوي ،-2متعددة المهام كان
تسلّم منها  6مروحيات في السابق» .وتشير هذه األوساط
إلى «أن ما تقوم به الواليات المتحدة يؤكد استمرارية دعمها
الجيش ،كما وعدت في ظل سحب المملكة الهبة السعودية
للجيش» .ولفتت األوساط إلى «أن تشغيل هذه المروحيات
رخيص ومناسب للجيش ،وأن مهمتها نقل عناصر الجيش
مناطق وع��رة وبشكل سريع ،وه��ي تسلّح بسالح خفيف
(رشاشات) ،فمهمتها ليست اإلسناد الجوي».

روسيا تؤكد للحريري دعم تسليح الجيش

في م���وازاة ذل��ك يواصل رئيس تيار المستقبل زيارته
الروسية في محاولة منه إلظهار نفسه أنه «مط ّل على موسكو
التي هي في لحظة استقطاب إقليمي وعالمي فعّ ال ،وجزء
من هذه اإلطاللة يأتي ضمن سياسة سعودية يقودها ولي
ولي العهد محمد بن سلمان تحافظ على شعرة التواصل مع
موسكو ،رغم كل االنخراط الروسي في سورية ضد المصالح
السعودية» .وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الحريري
«سمع الموقف الروسي التقليدي بعدم التدخل في الشأن
الرئاسي اللبناني ،وضرورة دعم الجيش اللبناني واالستعداد
للسير في تسليحه» ،الفتة إلى «أن الحريري شرح خالل لقائه
وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف موقفه من الفراغ
الرئاسي ،مطالبا ً بالتدخل لدى اإليرانيين للضغط على حزب
الله القبول بمبادرته الرئاسية ،لكنه خرج خالي الوفاض».
ولفتت المصادر إلى «أن الحريري كان يريد أن يسمع من
المسؤولين ال��روس وجهة نظرهم من األح��داث الكبرى في
المنطقة وخاصة لما يحدث في سورية لما لذلك من انعكاس
على بقية الملفات».

كالم عسيري بين الضغط
على فرنجية والتخلي عنه!

وليس بعيدا ً عن الحريري ،ش ّكل كالم السفير السعودي
علي ع��واض عسيري عن أن المرشح لرئاسة الجمهورية
النائب سليمان فرنجية المدعوم من رئيس تيار المستقبل
َ
يحظ بإجماع اللبنانيين ،محور تأويالت
سعد الحريري لم
وتفسيرات تمحورت بين التخلي السعودي عن دعم المبادرة
من جهة والضغط على فرنجية للنزول إلى المجلس من جهة

أخرى .وتؤكد أوساط سياسية لـ«البناء» أن «هذا الكالم يأتي
في أطار الضغط على فرنجية للمشاركة في الجلسة المقبلة
النتخاب الرئيس والضغط على المعنيين باتجاه حلحلة
ّ
وحضهم على اإلجماع حول دعم ترشيحه»،
الموضوع الرئاسي
مشيرة إلى «أن كالم عسيري ال يمكن أن يكون تخليا ً عن مبادرة
رئيس تيار المستقبل ،إذ لم نلحظ ذلك من صاحب المبادرة
الرئيس الحريري الذي ال يزال يحافظ على الوتيرة نفسها في
دعمه لفرنجية».

الحوار الثنائي في  12نيسان

وفيما يلتئم الحوار الوطني في  20نيسان الحالي بعد عودة
الرئيس نبيه بري من القاهرة ،حيث يشارك في مؤتمر رؤساء
البرلمانات العرب ،للبحث في عمل المجلس والتشريع وقانون
االنتخاب ،تعقد جولة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله
وتيار المستقبل في  12منه الستكمال البحث في ضرورة العمل
على تخفيف االحتقان والملف الرئاسي وتفعيل المؤسسات.
وج���ددت كتلة ال��وف��اء للمقاومة أم��س ،عقب اجتماعها
األسبوعي التزامها حضور الجلسات التشريعية لمجلس
النواب حرصا ً منها على تسيير مصالح البالد والمواطنين،
خصوصا ً في هذه المرحلة التي ينبغي أن يحاذر الجميع
انعكاس األزمة السياسية في البالد تجميدا ً للحياة العامة
للبنانيين .ورفضت كل محاولة لالستثمار السياسي على
ملف النازحين السوريين ،خصوصا ً من ال��دول أو القوى
التي ساهمت وال تزال في تفجير األزم��ة السورية وتوظيف
اإلرهابيين واستخدامهم ضد الدولة والشعب والجيش بهدف
إضعاف سورية وتفكيكها.

حزب التحرير يزايد
على هيئة علماء المسلمين

على صعيد آخر ،ينظم العضو في حزب التحرير إمام مسجد
النور في منطقة المنكوبين الشيخ محمد إبراهيم تحركا ً اليوم،
لن يتعدى  200شخص في طرابلس عقب صالة الجمعة،
تضامنا ً مع اإلرهابي أحمد األسير والمعتقلين اإلسالميين
في سجن رومية .وعلمت «البناء» من مصادر في هيئة علماء
المسلمين «أن تحرك إبراهيم يأتي من باب المزايدات على
الهيئة التي لم تعمد خالل المؤتمر الصحافي الذي عقدته بعد
زيارتها األسير في مقر توقيفه في الريحانية بتحريك الشارع،
مكتفية بطلب نقله إل��ى سجن يتوافر فيه الحد األدن��ى من
والصحية» .ولفتت المصادر إلى «أن هذا
المعايير اإلنسانية
ّ
التحرك سيكون محدوداً ،فاألجهزة األمنية ستشدد إجراءاتها
فضالً عن أن عائالت المعتقلين اإلسالميين في رومية الذي
يتجاوزون الـ 200عائلة لن ينزل معه منهم إال عشر عائالت،
فهو لم يستشر أح��دا ً من الهيئات اإلسالمية أو من هؤالء
األهالي».

