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ال��ت��ح��ال��ف ب��ي��ن ال��ت��ي��ار الوطني
الحر مع ال��ق��وات اللبنانية ب��دا كما
في الجوالت السابقة لالنتخابات
البلدية ،م��وج��ودا ً حيث المصلحة
االنتخابية تقتضيه ،وتنافسا ً على
ضفتي الئحتين مختلفتين حيث
المصلحة تقول ذلك أيضاً.

وف��ي��م��ا ان��ت��ه��ت ال��م��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة
واألخ��ي��رة م��ن االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالخ��ت��ي��اري��ة التي ك��ان ختامها في
محافظة الشمال ،يعقد وزير الداخلية
ن��ه��اد المشنوق ال��ي��وم عند الساعة
الثانية عشرة والنصف ظهرا ً مؤتمرا ً
صحافيا ً في وزارة الداخلية إلج��راء
عملية تقويم شاملة للعملية االنتخابية
بمجملها.
ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ال��ن��س��ب��ة اإلج��م��ال��ي��ة
لالقتراع في الشمال ح��دود ال��ـ 45.3
بالمئة ،تفاوتت نسب االق��ت��راع بين
مختلف األقضية .وشهدت طرابلس
أدن��ى نسبة مشاركة لم تتجاوز فيها
عتبة الـ 26.9بالمئة ،وزغرتا وبشري
نسبة إقبال متقاربة بلغت حدود الـ36
بالمئة .وشهد قضاء البترون منافسة
حامية في تنورين ،وتجاوزت نسبة
المشاركة في بعض قراه وبلداته عتبة
الـ  54.4بالمئة ،اما قضاء الكورة فشهد
نسبة إقبال تجاوزت  43.8بالمئة.
وت��ج��اوزت النسبة ف��ي ع��ك��ار 61.6
بالمئة ،والمنية الضنية  57.2بالمئة.
وسجلت  385مخالفة في انتخابات
الشمال كان أبرزها في طرابلس وعكار
مع انتشار حاالت الرشوة االنتخابية
وش��راء األص���وات ،فمقابل ك�� ّل صوت
انتخابي دفعت مبالغ ت��راوح��ت ما
بين  50و 100الف ليرة لبنانية قرب
ثانوية رفيق الحريري الرسمية في
ببنين ــــ ع��ك��ار ،وص���وال ً إل��ى توزيع
بطاقات شحن هواتف للناخبين عند
دخول قلم االقتراع في طرابلس.

«المستقبل» يخسر
معاقل هامة

وكشفت النتائج األول��ي��ة تراجعا ً
كبيرا ً للحاضنة الشعبية للمستقبل في
الشارع السني ،حيث نسبة المشاركة
مقارنة مع باقي األقضية والمحافظات،
يؤشر إلى تراجع أو بخسارته معاقل
هامة له أبرزها سير الضنية ،حيث
أظهرت النتائج األولية غير النهائية
ف��وز الئ��ح��ة «س��ي��ر أح��ل��ى بكتير» في
سير الضنية بكامل أعضائها الـ،15
وال��ت��ي يرأسها رئيس البلدية أحمد
علم ،والمدعومة من الحزب السوري
القومي االجتماعي والرئيس نجيب
ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي
على الئحة عارف درباس المدعومة من
النائب أحمد فتفت.

ريفي يتحدّى الحريري

أما في طرابلس ،فقد أظهرت النتائج
األولية خرق  13مرشحا ً على الئحة
«قرار طرابلس» المدعومة من الوزير
المستقيل أشرف ريفي لالئحة المنافسة
بعد فرز نحو  200قلما ً من أصل 295
قلما ً لالئحة «لطرابلس» المدعومة من
جميع التيارات في طرابلس.
وكانت ماكينة الالئحة المدعومة
من ريفي أعلنت قبل ذلك أنها تتوقع أن
تخرق بـ  7أو ثمانية مقاعد ،وأكد ريفي
أن��ه «عندما يتحالف  7ق��وى ظاهرة
باإلضافة إلى قوى غير ظاهرة نعتبر
أنفسنا ربحنا وطرابلس أثبتت أنّ
قرارها ال يلغي أشرف ريفي».
وقالت مصادر طرابلسية لـ «البناء»
إنّ عملية االق���ت���راع ف��ي محافظتي
الشمال كانت جيدة من الناحية األمنية
ول��م يسجل أيّ ح��وادث أمنية تعيق
ممارسة المواطنين حقهم االنتخابي،
وه��ذا دليل على أنّ وزارة الداخلية
والمؤسسات األمنية اللبنانية قادرة
على إج���راء االستحقاقات األخ���رى.
وتحدثت المصادر عن مفاجأة تمثلت
بنسبة االقتراع المتدنية في طرابلس
التي ل��م تتجاوز الـ 26ف��ي المئة ما
يؤشر إلى أنّ الشارع الطرابلسي رفض
الواقع الموجود في المدينة وانتفض
على ال��ق��وى السياسية ال��م��وج��ودة
بعد أن استعملته واستثمرته لخدمة
مشاريعها السياسية ما أدى إلى تراكم
األزم����ات االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
والفوضى األمنية في المدينة لسنوات
عدة».

زعامة المستقبل للشمال
انتهت

وأك����دت ال��م��ص��ادر أن «ال��خ��اس��ر
األكبر في انتخابات الشمال هو تيار
المستقبل ،وبالتالي انتهت زعامة
المستقبل في الشمال وخصوصا ً في
طرابلس ،الفتة إلى أن تيار الحريري
تظلل في الئحة الرئيس نجيب ميقاتي
وأجبر على القبول بتسمية الدكتور
محمد عواضة لرئاسة البلدية ،وهو
المق ّرب من ميقاتي والمحسوب عليه».
وأوضحت المصادر أن الحريري كان
ينتظر نتائج انتخابات بيروت التخاذ

القرار على صعيد انتخابات طرابلس
وعندما رأى نسبة االقتراع المتدنية
والنتائج في العاصمة قرر التحالف مع
ميقاتي في طرابلس لتجنب الهزيمة
في الشمال ولو جاءت نتائج بيروت
لصالحه ل��ك��ان خ��اض المعركة في
طرابلس».
وأضافت أن «االنتخابات في الشمال
اف��ت��ق��دت إل��ى عنصر ال��م��ال ف��ي هذه
الجولة بمعزل عن المال ال��ذي دفعه
ميقاتي .وهذا دليل على اإلفالس المالي
للمستقبل الذي ع ّود الشارع على دفع
الرشى واألم��وال لشراء األص��وات في
االنتخابات».
واعتبرت المصادر أنّ «تصريح ريفي
أمس مسيء للحريري ويعبّر عن افتراق
بينهما في السياسة» ،مشيرة إلى أنّ
«الحريري أراد من خ�لال تحالفه مع
ميقاتي إنهاء حالة ريفي في طرابلس».
وأك��دت مصادر عكارية لـ«البناء»
أنّ «ت��ي��ار المستقبل ل��م ي��ج��رؤ على
خوض المعركة في ك ّل قرى ومناطق
عكار بلوائح باسمه بل دع��م لوائح
تجمع قوى شعبية ومدنية وإسالمية
وسياسية متعددة».
وأش������ارت إل���ى «أنّ ان��ت��خ��اب��ات
الشمال أظهرت التواجد الهزيل للقوى
اإلسالمية المتطرفة التي ادّعت تمثيلها
لطرابلس وغيرها من المناطق إذا لم
تشكل تلك القوى أي الئحة باسمها
باستثناء الئحة البداوي التي شكلتها
الجماعة اإلسالمية».

باسيل يربح البترون
ويخسر تنورين

وبينما ف��ازت الالئحة المدعومة
من ال��وزي��ر جبران باسيل في مدينة
البترون بـ 14مقعدا ً م��ن أص��ل ،15
ف��ازت الئحة ق��رار تنورين المدعومة
م��ن ال��وزي��ر ب��ط��رس ح���رب وال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي على الئحة
تنورين بتجمعنا المدعومة من التيار
الوطني ال��ح��ر وال��ق��وات .أك��د رئيس
«التيار الوطني الحر جبران باسيل أنّ
«االنتخابات البلدية واالختيارية هذا
العام أتت لترسيخ وتثبيت لوجودنا»،
ول��ف��ت ب��اس��ي��ل إل���ى أن���ه «إلرض����اء
رئيس تيار «المردة» النائب سليمان
فرنجية في السنوات السابقة محونا
أنفسنا من قضاء زغرتا ودفعنا الثمن،
واآلن تط ّورنا سيكون محفزا ً ألهلنا في
التيار للعودة لممارسة نشاطاتهم
في زغ��رت��ا» .وع��ن وج��ود تيار المردة
في البترون قال باسيل :نحن ال نشعر
بوجود منافسة مع تيار المردة» ،وأشار
باسيل إلى «أننا مص ّرون أن نكون على
المستوى الوطني» ،مؤكدا ً أنّ «التيار
الوطني الحر يسعى ليستجمع قواه»،
مفيدا ً أن��ه «م��ث��ل ك�� ّل ال��ت��ي��ارات نحن
أقوياء في منطقة وأضعف في مناطق
أخرى ،ولكن في هذه السنة موجودون
في مناطق لم نوجد فيها بالسابق».
واس��ت��دع��ى ت��ص��ري��ح رئ��ي��س التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ردا ً م��ن رئ��ي��س تيار
المردة النائب سليمان فرنجية بعد
اإلدالء بصوته في زغرتا مشيرا ً إلى
«انّ الوزير باسيل أصالً ليس شاعرا ً
بوجود عمه ميشال عون» .فر ّد باسيل
على فرنجية موضحا ً أنّ تصريحه نقل
إلى فرنجية بشكل خاطئ ،وهو لم يقل
إنه ال يشعر بوجود المردة بل ال يشعر
بوجود منافسة مع المردة ،الفتا ً إلى
أنّ «المشكلة مع فرنجية تكمن في أنه
يبني على أخبار غلط».

الكلمة الفصل لـ «القومي»
في الكورة

وف����ي ق��ض��اء ال����ك����ورة ،ل���م ت��خ�� ُل
ال��م��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن ال��ح��م��اوة
والمنافسة ال��ح��ادّة ف��ي ال��ع��دي��د من
البلدات األساسية ،وإذا كانت نتائج
عاصمة الكورة أميون محسومة قبل
فرز النتائج للحزب السوري القومي
االجتماعي ،فإنّ النتائج التي حققها في
قرى وبلدات القضاء أثبتت أنه الرقم
األقوى واألصعب في هذه المنطقة التي
ُت َع ّد معقالً أساسيا ً له ،واستطاع من
خالل النتائج التي حققها أن يؤكد أنّ له
الكلمة الفصل في هذه المنطقة.
وق��د ف��ازت ل��وائ��ح ال��ح��زب القومي
ف��ي أم��ي��ون ،ق��ل��ح��ات ،ك��ف��رص��ارون،
ب��ق��رزال ،ب��ك��ف��ت��ي��ن ،ع��اب��ا ،بترومين،
ك��ف��رق��اه��ل ،ب��ت��ع��ب��ورة ،دارش��م��زي��ن،
كفرحات ،بطرام ،عفصديق ،المجدل،
وفاز  3أعضاء من الالئحة المدعومة
من «القومي» في بلدة فيع.
وف����ازت ال��ل��وائ��ح ال��م��دع��وم��ة من
«القومي» والنائب فريد مكاري في انفة
وبدنايل وبرسا.
وفي قضاء البترون فازت اللوائح
المدعومة من «القومي» والعائالت في
حامات ودوما قضاء البترون وعورا.
وفي عكار فازت الئحة الحزب السوري
القومي االجتماعي البلدية في مشتى
حسن ،ب��ق��رزال ،وف���ازت لوائح القومي
بالتزكية في الحصنية الحاكور شربيال،
وفازت لوائح مدعومة من «القومي» في
عدبل ،منيارة ،والشيخ طابا.

بمزيد من األسى ننعى إليكم وفاة عميدنا
دولة نائب رئيس مجلس الوزراء السوري األسبق المرحوم األستاذ

جميل �سليم �ش ّيا
(أبو خلدون)
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األربعاء 2016/05/25
صلّي على جثمانه في مسقط رأسه بدغان يوم الجمعة الفائت ووري
ُ
الثرى في مدافن العائلة.
ُتقبل التعازي اليوم االثنين  2016/05/30في دار طائفة الموحدين
الدروز ـ بيروت من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى الساعة الخامسة
بعد الظهر.
لكم من بعده طول البقاء
اآلسفون آل شيّا

القبيات لـحبيش

وفيما فازت الالئحة المدعومة من
القوات في بشري بفارق يقارب 800
ص��وت عن الالئحة المنافسة .فازت
الالئحة المدعومة من النائب هادي
حبيش والنائب السابق مخايل الضاهر
والكتائب في القبيات بنتيجة 2 - 16
بعدما شهدت عمليات الفرز تملمالً في
الحي الغربي بعد تع ّرض رئيس قلم
ّ
لعارض صحي أفقده الوعي ،استدعت
تدخل رئيس حزب القوات سمير جعجع
طالبا ً من وزير الداخلية أن يضع يده
الحي
بشكل مباشر على ما يحصل في
ّ
الغربي في القبيات ،كانت الئحة «أهل
القبيات» المدعومة من التيار الوطني
الحر والقوات ناشدت وزير الداخلية
ك ّ
��ف االنتهاكات من قبل المج ّنسين
الذين ص�� ّوت��وا لالئحة المدعومة من
النائب حبيش.

اللجان المشتركة
تجتمع األربعاء

يشهد األسبوع الطالع ثالث محطات
رئاسية وتشريعية ووزاري����ة ،فمع
دخ��ول الفراغ الرئاسي العام الثالث
في  25أي��ار تعقد الجلسة النتخاب
الرئيس يوم غد الثالثاء ستكون على
غرار الجلسات السابقة لعدم اكتمال
النصاب .وتجتمع اللجان المشتركة
ي���وم األرب���ع���اء للبحث ف��ي ق��ان��ون
االنتخاب وفي االقتراحين المختلطتين.
ويلتئم مجلس الوزراء الخميس المقبل
الستكمال البحث ببنود جدول األعمال
ومناقشة مشروع سد جنة الذي أرجئ
من جلسة الخميس الماضي.
وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء»
إل���ى وج���ود ع��راق��ي��ل ت��ع��ت��رض عمل
الحكومة وإنتاجيتها من بينها الخالف
حول مشروع سد جنة ،لكنها استبعدت
أن ي���ؤدي ذل��ك إل��ى تجميد جلسات
مجلس ال���وزراء .وتحدثت المصادر
عن انقسام داخل مجلس ال��وزراء بين
فريقين حول سد جنة ،األول يرى في
تنفيذه توفير المياه ال�لازم��ة لجبل
لبنان وبيروت وهو التيار الوطني الحر
ويدعمه حزب الله ،أما الفريق الثاني
فيرفض المشروع ويعتبر أنّ نتائجه
في تأمين المياه غير مضمونة ويحمل
مخاطر بيئية وهو وزير البيئة محمد
المشنوق ووزراء الكتائب.
ولفت وزي��ر اإلع�ل�ام رم��زي جريج
لـ«البناء» إلى وجود تقارير متناقضة
من شركات عدة حول جدوى مشروع
س�� ّد جنة وم��خ��اط��ره البيئية ،ودع��ا
جريج مجلس الوزراء إلى تكليف أفضل
شركة في لبنان لدراسة المشروع من
الناحية البيئية وجدواه وتقديم تقرير
موضوعي وعلى أساسه يقرر مجلس
الوزراء».

ملف العقوبات
يغيب عن مجلس الوزراء

وق��ال مصدر وزاري لـ«البناء» إنّ
«مجلس ال����وزراء ل��ن يبحث ف��ي أيّ
جلسة مقبلة ملف العقوبات األميركية
المالية على ح��زب الله ت��ف��ادي��ا ً أليّ
خالف بين مك ّونات الحكومة يؤثر على
استقرارها» ،موضحا ً أنه «ت ّم االتفاق
بين جميع األط���راف على حصر هذا
الملف برئيس الحكومة ووزير المالية
وحاكم مصرف لبنان».

حزب الله وأمن لبنان

في سياق آخ��ر ،اعتبر قائد «فيلق
القدس» في الحرس الثوري اإليراني
الجنرال قاسم سليماني أن��ه« :ل��وال
تدخل إيران في سورية لكان داعش نفذ
مذابح بحق السنة والشيعة في لبنان،
كما يفعل في العراق».
وعن حزب الله ،قال سليماني إنّ
«الهدف الذي يسعى إليه األع��داء في
لبنان ه��و تدمير ح��زب ال��ل��ه ،لكن ما
يحدث في ك ّل مرة هو العكس تماماً»،
وأضاف أنّ «هناك  3أبعاد لدور حزب
الله في لبنان ،األول ما يتعلق بالعدو،
حيث إنه ال مجال للشك في قدرة حزب
الله على االنتصار أم��ام��ه ،والثاني
ه��و ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه ف��ي الداخل
اللبناني ،والثالث هو الدور الذي يقوم
به على صعيد المنطقة عموماً».
وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء»
إلى أنّ كالم سليماني جاء ليؤكد أنّ
محور المقاومة هو مَن يواجه داعش
والتنظيمات اإلره��اب��ي��ة األخ���رى في
س��وري��ة» ،ف��ح��زب ال��ل��ه ي��ق��وم بحرب
وقائية وإي��ران تدعم بالمباشر وغير
المباشر حزب الله وسورية المستهدفة
وال��ت��ي ت���دور على أرض��ه��ا المعارك.
ولفتت المصادر إلى انه لو لم ينجح
حزب الله بالدعم اإليراني في سورية
لكانت حالة الحدود المتفلتة انتشرت
إلى داخل لبنان.
وشدّدت المصادر على أنّ الحرب
الشرسة التي خاضها حزب الله ض ّد
المجموعات اإلرهابية بدعم إيراني
في القلمون بدءا ً من القص ْير وصوال ً
إلى الزبداني هي التي منعت داعش
والنصرة من السيطرة على لبنان.
وأكدت المصادر أنّ لبنان ينعم باألمن
ليس بسبب ق��رارات األم��م المتحدة
واليونيفيل انما بسبب تدخل حزب
الله في سورية بدعم إيراني وتكامل
بندقيته م��ع بندقية ال��ج��ي��ش في
الحرب ض ّد اإلره��اب .وه��ذه مسلمة
يعلمها الجميع بمن فيهم األميركي
و«اإلسرائيلي» الذي اعترف مؤخرا َ
انّ حزب الله هو مَن يحمي لبنان».
ورأت ال��م��ص��ادر أن��ه ف��ي أيّ لحظة
يغفل حزب الله عن الدفاع عن لبنان
س��ي��ك��ون األم���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي خبر
ك��ان ،من دون أن تنتقص المصادر
من ال��دور ال��ذي يلعبه الجيش ،لكن
ال��ح��ص��ار ال��م��ف��روض ع��ل��ى الجيش
داخليا ً وإقليميا ً يمنعه من امتالك
القوة العسكرية ال�لازم��ة للتصدي
لخطر اإلرهاب.

نقيب المح ّررين يطلب من �سلمان التر ُّيث
في قرار �صرف �صحافيين من «ال�سفير»
أعلن نقيب مح ّرري الصحافة الياس عون أنه طلب من ناشر صحيفة السفير طالل سلمان
التريث في قرار صرف إعالميين من الصحيفة.
وجاء في بيان أصدره عون أمس« :التقيت اليوم مع ناشر جريدة «السفير» وعميدها األستاذ
طالل سلمان ،وبحثت معه األخبار التي تناقلتها المواقع اإللكترونية عن عملية صرف جماعية
من الجريدة في األيام القليلة المقبلة .فطلبت منه التريث في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يؤلم
األستاذ سلمان أكثر مما يؤلم غيره ،ألنه يتخذ قرارا ً يدمي قلبه ،إلى حين عودة معالي وزير
اإلعالم النقيب رمزي جريج من الخارج ،حيث سيعرض على مجلس الوزراء مشروعا ً لدعم
الصحافة المكتوبة .وقد وعدني األستاذ سلمان خيرا ً ألنّ الزمالء الذين سيشملهم القرار هم مثل
أبنائه وعاشوا معه أصعب األيام وأحلكها وهو لن يحرم أحدا ً من حقوقه».

دروي�ش يلتقي وفد ًا من المركز
الثقافي الرو�سي في بيت مري

التيار الأ�سعدي :لإقرار قانون انتخاب
على م�ستوى طموحات اللبنانيين
رأى األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد في تصريح ،أنّ «طرح أي مشروع
قانون انتخابي ال يأخذ في االعتبار إقرار القانون على أساس النسبية ولو كانت في دائرة
صغرى أو وسطى أو على مستوى لبنان ،لن يكون القانون المختلط أو الفردي أو قانون
الستين األكثري السيئ ليصبا في خانة واحدة ولمصلحة الطبقة السياسية الحاكمة»،
داعيا ً إلى «ضرورة إيجاد مشروع يكون على مستوى طموح اللبنانيين ويعبر عن توقهم
إلى التغيير وإلى التمثيل السليم لشرائح مختلفة من الشعب» ،الفتا ً إلى «حجم التمثيل الذي
حصلت عليه لوائح قوى سياسية وعائالت في مواجهة لوائح السلطة الثنائية والجماعية».
وتوقع األسعد أن «تظل المماطلة سيدة الموقف وتحميل المسؤوليات في ما يتعلق
بالقانون االنتخابي إلى اللجان النيابية وإلى القوى الحزبية والسياسية السلطوية وإمرار
الوقت دون الوصول إلى القانون األمثل والتمثيلي» ،مؤكدا ً أن قوى السلطة «لن تقبل إال
بقانون يأتي على قياسها ولمصلحتها».
وأيّد األسعد «الحراك المدني والمجتمعي الذي يدعو إلى مالحقة ومحاسبة الذين يطلقون
الرصاص في ك ّل مناسبة شخصية أو اجتماعية أو حزبية ،ألنه كفى سقوط الضحايا األبرياء
وكفى فوضى ،وتحدي القوانين وعلى األجهزة األمنية أن تفعِّل دورها وتالحق المرتكبين».

درويش متوسطا ً الوفد

(أحمد موسى)

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش،
وفدا ً من المركز الثقافي الروسي في بيت مري ،ضم:
مديرة المركز الدكتورة جانين علوان ،القنصل الروسي
في لبنان يوسف اب��اك��اروس ،مدير المركز الثقافي
الروسي في بيروت الدكتور خيرات اخميتوف ،رئيس
نادي الشرق لحوار الحضارات إيلي سرغاني وعددا ً
من العائالت اللبنانية والروسية.
ورحب درويش بالوفد وعرض لهم تاريخ أبرشية
ّ

�إعالنات ر�سمية

اليمن على �أبواب ( ...تتمة �ص)1
ن��م��و لتنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي ج��ي��ب��وت��ي ،ورب��م��ا في
ال��س��ودان ،ومتى ت��ج�� ّذرت القاعدة في السودان
تواصلت مع ليبيا وصار الوضع شديد الخطورة.
يفسر وحده اإلصرار األميركي بشخص
وهذا ما ّ
الرئيس ب���اراك أوب��ام��ا أث��ن��اء زي��ارت��ه للسعودية
وبحضور أمير الكويت على التوصل إل��ى ح ّل
لألزمة اليمنية مع نهاية أيار ومطلع حزيران.
 أه���� ّم م��ا حملته ال��ت��ط��ورات ال��ي��م��ن��ي��ة هذيناليومين ما ُنقل عن المبعوث األممي إسماعيل
شيخ أحمد من توافق على تشكيل لجنة عسكرية
م��ن ضباط ل��م يتموضعوا ف��ي ال��ح��رب ،يتولون
إع��ادة دمج وح��دات الجيش اليمني ،وفقا ً لعقيدة
مكافحة اإلره��اب ،ونشرها في المدن بداية من
صنعاء وع��دن وتسليم سالح الجيش الموجود
بأيدي الفريقين لها تدريجا ً لتصير هذه الوحدات
نواة الجيش الوطني اليمني ،لتستم ّر المحادثات
ب��س�لاس��ة ح���ول ش����روط والدة ح��ك��وم��ة وح��دة
وطنية ،تكون هي السقف السياسي لتطبيق بنود
تسوية ،ال يبدو أنها نضجت على نار تفاهمات
إق��ل��ي��م��ي��ة ت��رت��ب��ط ع��ض��وي��ا ً ب��ال��ت��ف��اه��م السعودي
اإلي��ران��ي ال��ذي ال ي��زال ب��ع��ي��داً ،ب��ل تبدو الحركة
ال��س��ع��ودي��ة نحو ال��ح�� ّل اليمني ت��م��دي��دا ً للجمود
ف��ي العالقة م��ع إي���ران ،رغ��م م��ا فيها م��ن تسليم
بفشل الحرب ،وما يعنيه القبول بحكومة شراكة
يطلبها الحوثيون منذ البداية وال يزالون ،ورغم
ما فيها من قبول بنفوذ إيراني في اليمن يمثله
الحوثيون ،قالت السعودية إنّ اجتثاثه كان سببها
الجوهري للحرب ،فالرياض تتص ّرف على قاعدة
الفصل بين مقتضيات يمنية ودول��ي��ة للتسوية
وبين مستقبل العالقة مع إي��ران رغ��م التشابك
والتداخل بينهما .فالموقف السعودي قائم على
معادلة التصعيد السياسي واإلعالمي مع إيران
والقطيعة معها كسياسة قائمة بذاتها ولذاتها،
وليس كنتيجة للخالفات على الملفات .فالقطيعة
والعدائية تسمحان باإلمساك بالداخل السعودي
والخليجي على قاعدة ال��ع��داء ومالحقة ك�� ّل َمن

الفرزل وزحلة والبقاع ،واألساقفة الذين تعاقبوا على
األبرشية ،وسبب تسمية المطرانية على اسم سيدة
النجاة ،وقصة رسم أيقونة سيدة النجاة.
وش��ك��رت ع��ل��وان المطران دروي���ش على حفاوة
االستقبال ،وأكدت «أنّ الهدف من الزيارة هو زيادة
التواصل بين المراكز الثقافية الروسية في لبنان
والتعرف إلى منطقة مميزة في لبنان».
وفي الختام ،زار الجميع كابيال سيدة النجاة ،حيث
رفعوا الصلوات على نية السالم في العالم والمنطقة.

يوحي بتخطي هذا العداء ،بينما التصالح سيفتح
األب���واب التي تخشاها السعودية ،ول��و اقتضى
األمر كما في لبنان أن يطلب السعوديون من تيار
موحدة مع حزب
المستقبل قبول تشكيل حكومة ّ
الله ،فسيفعلون وهم يواصلون لغة العداء ض ّد
إي��ران وح��زب الله ،تحصينا ً لوضعهم الداخلي،
بعدما خرج العداء عن مجرد كونه نتاجا ً لخالفات
وص��ار ج��زءا ً من مقتضيات التحصين الداخلي
سياسة قائمة بذاتها ولذاتها.
 مشكلة ال��س��ع��ودي��ي��ن أن��ه��م ي��ص��ح��ون علىمعادلة وراث��ة أزم��ات بسبب خالفهم مع إيران
واض����ط����راره����م ل��ق��ب��ول��ه��ا ب��ع��د ح�����روب فاشلة
والنزاع مع إيران لم يح ّل .وقبولهم التعايش مع
شراكات لحلفاء إيران يدفعون حلفاءهم نحوها
إق����رارا ً بالفشل ،دون أن يتم ّكنوا م��ن توظيف
ه��ذه المصالحات لتشكيل إط��ار ت���وازن إقليمي
لثنائية عالقتهم بإيران ،ومشكلتهم األكبر أنهم
سيكتشفون أنّ البلدان المحيطة بهم ومن حولهم
على مساحة المنطقة ،وخ��ص��وص��ا ً ال��ت��ي كانوا
يرونها مقفلة في وجه حلفاء إي��ران ،قد صارت
ش��راك��ة م��ع��ت��رف��ا ً ب��ه��ا ،واأله���� ّم أنّ ال��ي��م��ن المدى
الحيوي واإلقليمي للسعودية ،نجح فيه التيار
الحوثي بإخضاعهم لمعادلة تسوية يعترفون
له بموجبها بحجمه كشريك حتمي ،دون االدّعاء
أنهم فعلوا ذل��ك ضمن مقتضيات التسوية مع
إيران ،ليجيء هذا النصر للحوثيين بال تشويش،
نصرا ً خالصا ً لهم ،كما هو حال انتصار حزب الله
في حرب تموز ،بال مشاركة مباشرة من سورية
أو إي��ران لحماية المقاومة ،وكما سقطت الحقبة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ع��د ح���رب ت��م��وز ،تسقط الحقبة
السعودية بعد حرب اليمن ،ويتكامل في ميدان
التطبيق ال��واق��ع��ي م��س��ار ال��ق��رار  2216اليمني
بمسار القرار  1701اللبناني ،لجهة الفرق بين ما
أراده الذين كتبوه عن الذي طبق واقعياً ،ولجهة
َمن كانت له اليد العليا في النهاية؟
ناصر قنديل

وزارة المالية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات -دائرة ضريبة الدخل-
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت-
شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني -الطابق األول لتبلّغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف
194115

حيدر نصوحي حيدر

189127

RR156601366LB

شركة السمان للتجارة العامة واالستيراد والتصدير ش.م.م

194115

RR158125293LB

شركة A.H.H.S.A.R.L

2519724

RR156596745LB

شركة سعد ش.م.م

1296675

RR156597644LB

شركة ميغا سكراب ش.م.م

2402741

RR156599954LB

شركة العمران واالنماء العقاري -تضامن علي سعد وشركاه

1581283

RR156601613LB

شركة المغاسل الحديثة للسيارات

79680

RR158124885LB

شركة ايغل ميتال ش.م.م

2178937

RR158140812LB

اسماعيل سمير نعمه

1729950

RR158142685LB

علي ابراهيم جمعه

192600

RR145382554LB

ابراهيم خليل فواز

1234732

RR156596184LB

يوسف خليل فواز

1183682

RR156596198LB

مصطفى احمد الدويري

599877

RR156599035LB

عباس سليم مسكي

180780

RR156600365LB

ريما سنان سنان

2572311

RR156600564LB

سميح حسين خليل

1500740

RR156600635LB

شريف ابراهيم هاشم

31785

RR156600842LB

محمود محمود دهام

2919685

RR156600860LB

أحمد خليل خطاب

90610

RR156601176LB

أسعد رياض الشماع

365883

RR158125608LB

ورثة رامز ماهر وهاب

63494

RR158128374LB

يحي نعمه نسر

1606617

RR158144403LB

ماكروهي بوزانت بدروسيان

1168486

RR158144981LB

أحمد مصطفى شغري

51060

RR158145324LB

مصطفى محمد المغربي

84130

RR158153921LB

مروان عبد الرحمن عيتاني

212834

RR158154079LB

شركة السمان للتجارة العامة واالستيراد والتصدير ش.م.م

محمد جميل مطاوع

3073760

RR158154935LB

ربيع محمد الدمياطي

78781

RR156601865LB

اغريترايد ش م ل اوف شور

2389461

RR158142314LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

لماذا التبكير ( ...تتمة �ص)1
ونهدف إلى أن ينجز كالهما بحلول شهر آب» .من الواضح
أنّ كيري لم يشر إلى إمكانية طرحه للمناقشة قبل شهرين
من موعد إنجازه .فلماذا التبكير في تسريبه وكأنّ المقصود
استثارة ردود فعل بعينها من أطراف الصراع؟
ما نقله موقع «بلومبيرغ» عن مصادر غربية وروسية
مطلعَ نيسان /ابريل الماضي ربما يجيب جزئيا ً عن
السؤال آنف الذكر بقوله «إنّ واشنطن تعمل مع موسكو
على مسودّة دستور جديد لسورية ،وذلك من ضمن اتفاق
توصلت إليه مجموعة الدعم الدولية لسورية في
كانت
ّ
شهر تشرين الثاني /نوفمبر  2015يقضي بتشكيل
حكومة انتقالية ذات صدقية وشاملة وغير طائفية تحدّد
جدوال ً زمنيا ً لكتابة دستور جديد ،وأن ُتجري انتخابات
حرة وعادلة بإشراف األمم المتحدة خالل  18شهراً».
��وص��ل واشنطن
يدعم ه��ذا التسريب م��ا ت���ردّد ع��ن ت ّ
وموسكو إلى اتفاق على صوغ دستور جديد لسورية،
وعلى تشكيل حكومة انتقالية تحدّد جدوال ً زمنيا ً «لكتابة
دستور ج��دي��د» ،بمعنى أن تتخذ الحكومة االنتقالية
مسودّة الدستور المقدّمة إليها من واشنطن وموسكو
كأساس للمناقشة ،و ُتجري عليها ما يتوافق عليه أطرافها
من تعديالت ويضعون مسودّة الدستور تاليا ً في صيغة
نهائية لعرضها على استفتاء شعبي عام.
يبدو أنّ المنهجية التي اتفقت عليها واشنطن وموسكو
ّ
عطلها األط��راف السوريون المتفاوضون في جنيف ،وال
سيما ما يس ّمى وفد الرياض الذي رفض مبدأ الحكومة
االنتقالية وأص ّر على «هيئة انتقالية» ال يكون فيها للرئيس
بشار األسد دور ،بل ال يكون هو نفسه في السلطة!
إزاء تعطيل المفاوضات والعودة إلى القتال وجنوح
ّ
صف
بعض التنظيمات السورية المص ّنفة «معتدلة» إلى
«جبهة النصرة» المص ّنفة إرهابية والتي تواصل القتال
ض ّد الجيش السوري ،فقد وجدت موسكو ،بالتفاهم مع
واشنطن ،أنّ الكشف عن مسودّة الدستور التي كانت أعدّتها
ربما تطمئن األطراف السورية المعادية لحكومة دمشق
وتشجعها على وقف القتال والعودة إلى المفاوضات لكون
ّ
المسودّة المذكورة انطوت على صيغة شبه كونفدرالية
للدولة ،ترضي المعارضة وال ترضي دمشق .الالفت
أنّ المعارضة لم ترفض المسودّة الروسية ،لكن دمشق
سارعت إلى نفي عرض أيّ مسودّة دستور عليها ،رافض ًة
أيّ دستور ال يكون من صنع السوريين أنفسهم .وكانت
أوس��اط سورية غير رسمية قد استبقت النفي الرسمي
بتسريب تعديالت جذرية أُدخلت على المسودّة تجعل من
اتخاذها أساسا ً للمناقشة بين األطراف المتفاوضين أمرا ً
بالغ الصعوبة إنْ لم يكن مستحيالً.

مهما يكن األمر ،فقد أصبح واضحا ً أنّ الواليات المتحدة،
وليس فقط المعارضة السورية الموالية للرياض وأنقرة،
هي مَن ّ
عطل المفاوضات .ذلك أنّ واشنطن لم تكتم دعمها
العسكري لـ ِ «قوات سورية الديمقراطية» الكردية من أجل
طرد «داعش» من شمالي محافظة الرقة التي يسيطر عليها،
رافض ًة التعاون مع الحكومة السورية في هذا السبيل .ذلك
حكومتي الرياض وأنقرة اللتين ما زالتا
يطمئن ،في ظ ّنها،
ْ
ترغبان في إقصاء األسد قبل معاودة المفاوضات أو ،في
التوصل إلى اتفاق حول الدستور وبالتالي
األق�� ّل ،قبل
ّ
إجراء االنتخابات.
لكن اإلص��رار على إقصاء األس��د ي��ؤدّي إلى إطالة أمد
الحرب في جميع المناطق السورية التي لـ «داع��ش» و
«النصرة» فيها وج��ود ونشاط .فدمشق وحلفاؤها في
يفسرون إصرار الواليات المتحدة على
محور المقاومة
ّ
إش��راك األك���راد السوريين في مقاتلة «داع���ش» بشرق
سورية وشمالها ودعمهم بقوات برية أميركية خاصة بأنه
أراض
جزء من مخطط يرمي إلى تكريس سيطرتهم على
ٍ
في شمال سورية الشرقي تمهيدا ً إلقامة دويلة خاص ٍة
بهم هناك أو ،في األق ّل ،إخضاع تلك المنطقة إلى صيغة
حكم ذاتي شبيهة بما هو عليه الوضع في إقليم كردستان
العراق.
ث ّمة سبب آخر إلطالة أمد الحرب هو اقتناع حكومة
دمشق بأن ال سبيل إلى معاودة المفاوضات مع خصومها
تنظيمي «داعش» و «النصرة» ومَن
في المعارضة طالما
ْ
يواليهما ينشطون ويعيثون في األرض فساداً ،فيضعفون
قدرة سورية على مواجهة العدو األساس وهو «إسرائيل»،
كما يفسحون في المجال أمام الواليات المتحدة لتنفيذ
تمس بوحدة سورية وسيادتها .ك ّل ذلك سيدفع
مخططات ّ
الحكومة السورية إل��ى تفعيل الحرب على تنظيمات
اإلره��اب األعمى وتركيز الجهود الرامية لتنظيف البالد
من وجودها وفعالياتها كشرط الستتباب الهدوء واألمن
واألمان ولمباشرة مفاوضات مجدية مع أطراف المعارضة
السورية.
يتأسس على ذلك أن ال مجال الستئناف المفاوضات
ّ
بين حكومة دمشق وخصومها في المستقبل القريب طالما
هي منهمكة في عمليات واسعة لتحرير مناطق البالد
من تنظيمات اإلرهاب األعمى ومناصريها من المسلحين
المنضوين تحت ل��وائ��ه��ا والمنخرطين ف��ي أجهزتها
ووحداتها المقاتلة.
أجل ،ال جدوى من المفاوضات قبل إجالء هؤالء جميعا ً
عن أرض سورية وتوفير األمن واألمان للسوريين جميعاً.

د .عصام نعمان
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وزارة المالية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات -دائرة ضريبة الدخل-
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت-
شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني -الطابق األول ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

ايفا زياد معروف

3131175

RR156595630LB

مصطفى أحمد الدويري

599877

RR158140790LB

وان او وان ش م م

1925071

RR156594740LB

سيرج رؤوف ابي صالح

979752

RR156596272LB

شركة السنتر زهيري وشركاه لميتد ش .م .م

2336

RR158124899LB

نتاليا غينادي تيو ميكوفا

1977040

RR158154391LB

ورثة خليل جميل البنا

91679

RR156594016LB

غسان جميل البنا

91677

RR156594020LB

شركة غسان البنا وخليل البنا للتجارة العامة

91666

RR156594033LB

جمال عبد الناصر محمد الوزان

655680

RR156596621LB

فؤاد اسكندر قربان

257262

RR156597128LB

اليتس ش م م

2381190

RR158100637LB

شركة حاج وشاهين للطباعة

3152164

RR158102125LB

شفيق حبيب الحجة

927228

RR158102139LB

أنيس حبيب الحاجي

3152158

RR158102156LB

فريال يحي خليفة

34500

RR158102289LB

علي محمد علي وزنه

769476

RR158150559LB

محمد علي حسن وزني

43471

RR158150562LB

عبد الرحمن محمد المغربي

261391

RR158153918LB

عبد الكريم محمد المغربي

261597

RR158153935LB

احمد محمد المغربي

261595

RR158153949LB

الشركة الجديدة للطباعة والتجليد ش.م.م

193608

RR158153970LB

بادرو يوسف سعد أبو جودة

75549

RR158154175LB

كريستيان ايليا أبو جودة

180911

RR158154184LB

شركة الطاقة اللبنانية ش.م.ل

1867

RR158144757LB

غسان محمد حكمت الطرابلسي

180130

RR156599945LB

علي فارس طه

114632

RR158153802LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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