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حمليات � /إعالنات

َ
مطراني �صور:
«الفكر العاملي» زار
لمراجعة دينية و�سيا�سية ّ
�شفافة وجريئة
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله
المرجعيات الدينية والسياسية
إل����ى «م���راج���ع���ة ن��ق��دي��ة ذات��ي��ة
ووطنية شاملة على المستويات
ك��اف��ة لتحصين ال��وض��ع الديني
وال��س��ي��اس��ي وح��م��اي��ة االس��ت��ق��رار
وال��ت��ن��وع اللبنانيين أم���ام ه��ول
األخطار المحدقة بوطننا ،وفي ظل
الحديث عن عودة التهديد اإلرهابي
التكفيري وسعيه إل��ى تعويض
خسائره في سورية والمنطقة من
الساحة اللبنانية».
كالم السيد فضل الله جاء خالل
جولة على مطرا َني ص��ور للروم
الملكيين الكاثوليك ميخائيل أبرص
وللموارنة شكرالله نبيل الحاج
يرافقه المسؤول اإلع�لام��ي للقاء
الصحافي علي ضاحي وأعضاء
اللجنة اإلعالمية.
المحطة األول��ى للوفد كانت في
كاتدرائية مارتوما للروم الملكيين
الكاثوليك ،حيث كان في استقباله
المتروبوليت أب��رص ونائبه األب
أنطوان ع ّمار.
وأكد أبرص «أهمية حماية التنوع
اللبناني لحماية االستقرار مشيدا ً
بالتعايش اإلسالمي  -المسيحي
الحقيقي والفعلي ال��ذي تعيشه
منطقة الجنوب عموما ً ومدينة صور
وقضاؤها خصوصاً» ،كما ن� ّوه بـ
«االنفتاح واالعتدال الذي يمثله خط
المرجع المجدِّد السيد محمد حسين
فضل الله والذي يسير على نهجه
لقاء الفكر العاملي».
ب������دوره أس����ف ف��ض��ل ال���ل���ه لـ
«ع��دم كشف مصير مطراني حلب
المخطوفين بولس اليازجي وح ّنا
إب��راه��ي��م رغ��م م���رور ث�لاث��ة أع��وام
ونيِّف على اختطافهما على أيدي
الجماعات اإلرهابية».
كما دان «االستهداف اإلجرامي
الممنهج للمسيحيين ومقدساتهم

أبرص مستقبالً وفدالفكر العاملي
ف��ي أم��اك��ن ت��واج��ده��م ف��ي سورية
م��ن قبل ال��ع��ص��اب��ات التكفيرية،
التي تخدم ف��ي توجهاتها العدو
الصهيوني ال��ه��ادف إل��ى تهجير
األقليات من المسيحيين والعلويين
وتفتيت المنطقة على أساس عرقي
ومذهبي».
وختم فضل الله بإبداء رغبته
في التعاون مع أب��رص في شتى
ال��م��ج��االت وال سيما ف��ي المجال
اإلن��س��ان��ي والتنموي والمجتمع
المدني.

سيدة البحار

وانتقل الوفد إلى دار مطرانيّة
سيّدة البحار المارونية حيث كان
في استقباله المطران الحاج وعدد
من الكهنة والشمامسة.
وتحدث الحاج عن «أهمية الحوار
في ح ّل الخالفات السياسية» ،داعيا ً
إلى «إجراء االستحقاق الرئاسي في
أق��رب وق��ت ألن الشغور الرئاسي
يع ِّقد األوضاع وينتقص من الدولة
ومؤسساتها ويُفقد ثقة المواطن

بهما» .ورأى أن «التعايش بين
الطوائف على أسس وطنية يع ِّزز
الوحدة والتنوع».
م���ن ج��ه��ت��ه أب����دى ف��ض��ل ال��ل��ه
«رغبته في التعاون والشراكة مع
المؤسسات والجمعيات التابعة
للرهبنة المارونية والمنتشرة في
الجنوب المحرر ،لما فيه من فائدة
لتثبيت الجنوبيين ف��ي أرضهم
وعلى تنوع طوائفهم ومذاهبهم».

«مجموعة يا صور»

وخ��ت��م ال��وف��د ج��ول��ت��ه ب��زي��ارة
«م��ج��م��وع��ة ي���ا ص���ور اإلع�لام��ي��ة
واالجتماعية» حيث أبدى رئيسها
هيثم شعبان رغبته في التعاون
المشترك بين المجموعة واللقاء
«لما فيه خير ومصلحة المدينة
ومجتمعها ال��م��دن��ي وعنصرها
الشاب» ،بينما شدّد فضل الله على
«ض��رورة اإلصغاء الجاد لمطالب
الشباب وهمومهم وهواجسهم في
ظل التحديات والصعوبات الج ّمة
التي يواجهها الوطن».

نقابتا ال�صحافة والمح ّررين تنعيان
م�ؤ�س�س مجلة «البيان» �أنطوان زخور
نعت نقابتا الصحافة والمحررين،
م��ؤس��س ون��اش��ر مجلة «ال��ب��ي��ان»
االقتصادية اللبنانية رئيس تحريرها
أنطوان زخور« ،بعد جهاد طويل في
مهنة المتاعب».
وجاء في بيان صادر عن النقابتين:
«ق��ال نقيب المحررين الياس عون
فيه :أنطوان زخور واالسم علم بنى
نفسه بنفسه ،يغادرنا اليوم إلى
حيث جاهد ك ّل حياته ليكون ،إلى
ملكوت السماء حيث ال وجع وال تعب
وال حزن .أنطوان زخور الذي أسس
الصحافة االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي لبنان
والعالم العربي ،نجح في بناء شبكة
عالقات وظفها كلها من أجل لبنان
وحقوق اإلنسان فيه».
وأض���اف ع���ون« :إن ننسى ،فال
ننسى كيف كان بالمرصاد لك ّل عمل
يُض ُّر بأصحاب الحقوق فدافع عنهم
ووقف إلى جانبهم ،ولم يستسلم ألنّ

همه كان قبل ك ّل شيء االستقامة في
العمل الذي اختاره واإلخالص له».
وتابع« :مع شقيقيه إيلي وجوزف،
أس��س مجلة «البيان» ع��ام ،1970
ومع شريكة حياته كارمن وولديه
الزميلين العزيزين إميل وناجي
تابع المسيرة الوضاءة لتبقى البيان
رائدة المجالت االقتصادية في لبنان
والعالم العربي».
وأردف« :بغياب أن��ط��وان زخور
سيفتقد لبنان لوجه صحافي محبب،
ما عمل إال من أجل لبنان وسيادته
واستقالله وحرية صحافته ،ولهذا
استحقق األوس��م��ة وال��ت��ن��وي��ه من
رؤساء وقادة».
وختم« :أن��ط��وان زخ��ور نم قرير
العين وه��ادئ ال��ب��ال ،ألن��ك أسست
عملك الرسالة على صخر متين لن
تقوى عليه التحديات التي تواجه
صحافتنا اليوم».

رعى إمام مدينة النبطية العالّمة
الشيخ عبد الحسين صادق ،افتتاح
البيت التراثي «بيت الزمن الجميل»
بحضور النائب ياسين جابر ،ممثل
النائب محمد رعد علي قانصو ،النائب
األول لرئيس المجلس القاري االفريقي
عاطف ياسين ،نائب الرئيس إبراهيم
فقيه ورئيس مكتب األونيسكو الدكتور
مصطفى بدر الدين ،ممثلين عن بلدية
النبطية ،المسؤول التنظيمي لحركة
«أمل» في الجنوب باسم لمع ،مدير
«أج��ي��ال» ال��دك��ت��ور محسن ج��واد،
رئيس مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم
في النبطية الزميل علي بدر الدين
وممثلين عن األندية والجمعيات في
النبطية ومهتمين.
بعد تقديم من علي قرنمبش ،ألقى
صادق كلمة أشار فيها إلى «الزمن
الجميل الذي يعيش عميقا ً في حنايا
القلوب ،إل��ى أي��ام األم��س ال��وادع��ة
نلوذ بدفئها وأنسها من وجع اليوم،
تستقي قيمها وأعرافها لنبل جفاف
ال��ح��اض��ر ،ش��ط��ر ح��ك��اي��اه��ا تنشط
ذاكرتنا علنا ً نستخلص منها عبرا ً
إلخفاقات اليوم».
وقال« :وما المشروع الذي نحتفل
اليوم بإطالقه إال خطوة في اتجاه
حفظ ال��ت��راث ون��ف��ض ال��غ��ب��ار عن
ذاك���رة مدينتنا وتاريخها الزاخر
بقيمه وجماالته .وقد شاطرنا شغفنا
ب��إن��ج��ازه واإلي��م��ان بأهميته رجل
الخير العاشق لتراثه ربيب البيئة
الجنوبية األصيلة األستاذ عاطف
ياسين ،وكذلك الذين بادروا إلى شراء

افتتاح البيت التراثي
العقار القائم عليه هذا المشروع».
وت��اب��ع« :خ��رج ه��ذا المعلم إلى
النور ،صدارة اهتماماته إلى جانب
ارتفاعه وسط المدينة لوحة تراثية
زاه��ي��ة ،ه��ي ثقافة ال��ت��راث ،ينظم
ويستضيف ويرعى أنشطتها األدبية
والتربوية المتنوعة ويضم تحت

وذكر البيان أنه «يحتفل بالصالة
لراحة نفسه الراحل ،الساعة الثالثة
من بعد ظهر اليوم االثنين في كنيسة
س��ي��دة االن��ت��ق��ال ل��ل��روم الكاثوليك
أتشيناك ـ األشرفية».

إقامتها إلى ما يتجاوز حدود محافظة الحسكة ،األمر الذي
يطمئن أنقرة المتخ ّوفة من وصولهم إلى منطقة عفرين في
غرب سورية.
ـ تسليح موسكو وحدات البشمركة الكردية العراقية
بغية مشاركتها الجيش العراقي والتنظيمات الشعبية
المتحالفة معه في عملية تحرير محيط مدينة الموصل.
ـ إق��رار واشنطن كما موسكو بحق دمشق في تحرير
محافظتي الرقة ودير الزور بقواها الذاتية وبدع ٍم من سالح
ْ
الجو الروسي وسائر حلفائها إذا اقتضى األمر.
ضفتي
إذ يبدو أنّ استعادة وحدة سورية ستق ّرر على
ْ
نهر الفرات ،فإن ال اتفاق بين موسكو وواشنطن ،بعد،
على مسألة تحرير حلب م��ن «داع���ش» و «النصرة»
وحلفائهما .ذلك أنّ واشنطن تربط هذه المسألة بمسألة
المفاوضات المفترض استئنافها بين دمشق وتنظيمات
المعارضة السورية «المعتدلة» ،وبسعيها إلى أن يكون
لهذه التنظيمات دور في تحرير حلب بغية تعزيز مركزها
التفاوضي حيال دمشق .ولع ّل واشنطن تحاول أيضا ً
استئخار تحرير حلب للضغط على دمشق لحملها على
تقديم تنازالت في مسألة هيئة الحكم االنتقالي بغية
استرضاء السعودية وإقناعها ب��ض��رورة اإلي��ع��از إلى
حلفائها في المعارضة «المعتدلة» بالعودة إلى طاولة
المفاوضات.
تبدو أنقرة مستعدّة لتقديم مزيد من التنازالت المحدودة
استجاب ًة لضغوط واشنطن وتشجيعا ً لموسكو على
تقليص تحفظاتها وضغوطها عليها ،بينما تتمسك الرياض
برفضها تليين موقفها السلبي من دمشق ،وبسعيها
إلى إطالة أمد الصراع في سورية إلى ما بعد انتخابات
الرئاسة األميركية العتقادها أنّ الرئيس األميركي الجديد،
سواء جاء ديمقراطيا ً ام جمهورياً ،سيكون أكثر تشدّدا ً
من الرئيس أوباما في وجه أطراف محور المقاومة ،وانّ
ذلك سيكون في مصلحتها ومصلحة حلفائها السوريين
واإلقليميين.
هذه الصورة للمشهد اإلقليمي تبقى ناقصة من دون
َ
بالغ ْي األهمية« :اإلسرائيلي»
تظهير بُعدين إضافيين
واإليراني .قيادات «إسرائيل» وخبراؤها اإلستراتيجيون
ما زالوا يتدارسون مسألة مَن هو األخطر عليها :إيران ام
وتتحسب لما
«داعش» .في المقابل ،إيران ما زالت تراقب
ّ
تفعله الواليات المتحدة في سورية والعراق ولما تفعله
«إسرائيل» ض ّد سورية كما ض ّد قوى المقاومة الفلسطينية
واللبنانية.
أ ّيا ً ما سيكون هدف «إسرائيل» (وأميركا) المقبل ،سواء
احد أط��راف محور المقاومة أم «داع��ش» ،فإن ردة فعل
إي��ران المتوقعة ستبقى على ما هي عليه :التصدي بال
تردّد لمحاوالت إسقاط سورية أ ّيا ً كان الفاعل أو المتدخل
أو المستفيد...

د .عصام نعمان

قرميده قطعا ً ومقتنيات مختلفة
تحكي حياة األم��س وص��ورا ً ألعالم
ورجاالت المدينة وجبل عامل مذيّلة
بتراجم موجزة عنهم وفاء لذكراهم
وعرفانا ً بجميل ما قدموا ،وهي في
جانب منها دروس بليغة تفيد منها
أجيالنا وتعتز».

وب��ع��د ت��ق��دي��م م��س��رح��ي��ة «زم��ن
األوفياء» للفنان حسين شكرون ،رفع
صادق وجابر وياسين الستارة عن
اللوحة التذكارية التي تؤرخ لزمن
االفتتاح وتشكر المساهمين في إحياء
التراث ومنهم عاطف ياسين الذي
ساهم بترميم «هذا البيت الجنوبي»

والنائب جابر ورب���اح ج��اب��ر ،علي
محمد سعيد ص��ب��اح ،جهاد نحلة
وأحمد حرب الذين ساهموا في شراء
العقار القائم عليه المشروع.
ث��م ج��ال��وا ع��ل��ى أق��س��ام البيت
وم��ح��ت��وي��ات��ه ال��ت��راث��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة
والتاريخية.

عا�صفة ال�شمال ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
مع الوزير ريفي بصورة منحت ك�لام النائب وليد جنبالط
أب �ع��ادا ً تتخطى م��ا ق��ال��ه ،بمحاولة رب��ط تلميحاته بما جرى
تداوله في الغرف المغلقة ،عن رغبة وزير الداخلية السعودي
ولي العهد محمد بن نايف بتبني ترشيح قائد الجيش لرئاسة
الجمهورية بدالً من النائب سليمان فرنجية .وهذا معنى قول
جنبالط إن ال�ه��دف م��ن حملة المشنوق ه��و سحب ترشيح
فرنجية لمصلحة مرشح ال أعلم َمن هو .وبالمقابل على قاعدة
جناحي ال��ري��اض على نهاية الحريرية ،يتبنى الملك
تالقي
َ
سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي ولي العهد محمد بن سلمان
حالً سياسيا ً أمنيا ً للوضع في سورية يتضمن الحفاظ على
مسلحي المعارضة ومنهم مقاتلو جبهة النصرة ،في لبنان بعد
رفض تركي وأردن��ي ،ويجري التداول بحل شبيه لمجاهدي
خلق اإليرانيين في العراق عبر ما ُعرف بمعسكر أشرف ،وهو
ما اعتبر الحريري أنه غير ممكن التسويق لبنانيا ً ال في عرسال
وال في سواها ،خصوصا ً في الشمال ،فكان الرد بدعم ريفي
الذي يتبنى الخيار ،وهو ما لمح إليه جنبالط بقوله إن ثمة شيئا ً
ما طلب من الحريري ولم َ
يرضه فقبله ريفي.
لم تعد الحريرية ق��ادرة على النوم على حرير سعودي،
وفقا ً لكالم جنبالط ،فماذا عساها تفعل؟

جنبالط :أقبل بعون إذا كان خالص المسيحيين

ا�ستعادة وحدة ( ...تتمة �ص)1
ألنّ وزي��ر ال��دف��اع األميركي اشتون كارتر كشف أن
«داع��ش» يتخذ من منبج قاعدة «لتدبير مؤمرات على
أوروب��ا وتركيا وكل أصدقائنا وحلفائنا وعلى الواليات
المتحدة ايضاً» .يبدو ان منطق كارتر أقنع رجب طيب
اردوغ���ان بضرورة الهجوم على منبج بدليل مسارعة
الرئيس التركي إلى تبريره بقوله إن القوات التي تشن
العملية العسكرية تض ّم  2500مقاتل عربي سوري و450
عنصرا ً فقط من «وحدات حماية الشعب الكردي»!
دمشق وجيشها العربي السوري لم تستأذن أحدا ً في
الهجوم لتحرير مدينة الطبقة ومطارها وبحيرة األسد
ومحيطها .ال شك في أنها أحاطت موسكو علما ً بهجومها
واستحصلت منها على قرا ٍر نافذ بمؤازرة جوية له فوق
منطق ٍة تكثر فيها طلعات طائرات «التحالف الدولي»
األميركية.
هل هناك تفاهم أشمل وأفعل ينتظم العمليات العسكرية
الجارية غرب نهر الفرات وشرقه؟ ثمة مؤشرات الفتة في
هذا المجال أبرزها ثالثة:
أولها ،تزايد نشاط «داع��ش» اإلره��اب��ي أخيرا ً في
مناطق ع �دّة على ح��دود تركيا الجنوبية مع سورية
وامتداده إلى عمقها وصوال ً إلى أنقرة واسطنبول ،األمر
الذي أقنع القيادات العسكرية التركية بوجوب التصدّي
له داخل شمال سورية وعدم االكتفاء بدعم التنظيمات
الموالية ألنقرة« ،جبهة النصرة» مثالً ،لتنوب عنها في
مواجهته.
ثانيها ،أنّ موسكو أغاظت دمشق في شهر شباط/
فبراير الماضي عندما أق��دم��ت ،دون��م��ا تنسيق معها
وبالتوافق مع واشنطن ،على إقرار هدنة تشمل ك ّل مسارح
العمليات ،وشفعتها بسحب ع��دد كبير م��ن طائراتها
المقاتلة من سورية .ك ّل ذلك في وقتٍ كان الجيش السوري
يتقدّم ويسيطر على معظم مواقع «داعش» في محيط حلب
الجنوبي ويستع ّد لتطويق األحياء الشرقية الشمالية فيها
الستكمال تحريرها كلها .غير أنّ تصرفات واشنطن المريبة
عبر التنظيمات الكردية المتواطئة معها في شمال سورية
الشرقي من جهة ،وضغوط دمشق وطهران على موسكو
من جهة أخرى حمل العاصمة الروسية أخيرا ً على تعديل
موقفها فانفتحت مجدّدا ً على دمشق ومخططها الرامي
إلى طرد «داعش» من الرقة وشمال حلب كخطوة متقدّمة
في خطة استعادة وحدة البالد الجغرافية والسياسية.
في هذا السياق ،ز ّودت موسكو دمشق أسلحة حديثة
ومتطورة يقوم الجيش السوري باستعمالها بفعالية في
زحفه لتحرير مدينة الطبقة ومحيطها.
ثالثها ،حصول تفاهم مبدئي بين واشنطن وموسكو
على النقاط اآلتية:
ـ حصر نفوذ «قوات حماية الشعب الكردي» في شمال
شرق سورية وبالتالي عدم تمكين الكرد السوريين من
توسيع رقعة منطقة الحكم ال��ذات��ي التي يرغبون في

افتتاح «بيت الزمن الجميل» في النبطية

رغم االسترخاء السياسي الذي ساد الساحة الداخلية في نهاية
عطلة األسبوع ،إال أن البالد لم تخرج من تداعيات «قنبلة» وزير
الداخلية نهاد المشنوق حول ترشيح رئيس تيار المردة الوزير
سليمان فرنجية وردود فعل الدول المعنية ،كما لم تخ ُل من مواقف
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط النارية ورسائله
المر ّمزة في أكثر من اتجاه ،فأكد أن «هناك ساحة صراع ساخنة
إلسقاط سليمان فرنجية للوصول إلى مرشح رئاسي جديد .مَن هو
ال أعرف» ،وأضاف في حديث تلفزيوني« :كنتُ معارضا ً لعون قبل
المصالحة المسيحية وأسير به رئيسا ً إذا رأى المسيحي في لبنان أن
مصلحته وخالصه عون».
وقال جنبالط« :مطلوب شيء خارجي من ريفي على ما يبدو لم
وتوجه للحريري بالقول« :ال تعود للخطاب السابق
يقم به الحريري،
ّ
بوجه حزب الله والشيعة حتى ولو لم َ
يبق بقربك أحد» ،مشيرا ً إلى
أنه «إذا انزلق الحريري الى الخطاب الطائفي والتجييشي فما الذي
يميّزه عن المشنوق وريفي؟ المطلوب أن يبقى معتدالً» .ورأى أن
هناك تحجيما ً لسعد الحريري ،داعيا ً األخير الى الحذر من محيطه،
مشيرا ً إلى أن «ريفي والمشنوق ال يريدان لسعد الحريري أن يكون
الزعيم السني األوحد في لبنان».

 ..والحريري ير ّد

ور ّد الحريري في تغريدة عبر «تويتر» ،على كالم جنبالط بالقول:
«يا صديقي وليد بكّ ،
خط االعتدال مش موقف أخذناه هو فعل قمنا
به ،الحسرة على يلي عم يقاتل في سورية واليمن ،نحن مشوارنا
طويل يا بيك بدّها صبر وحكمة».

 ..و«المستقبل» :لن ننتخب عون

وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لــ «البناء» إلى أن «ال
تعديل على مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية والتواصل
مستمر بين الحريري ورئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية
في الموضوع الرئاسي» .وشدد على أن «المستقبل لم يغير موقفه
من رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ولن ينتخبه
في المرحلة الحالية وال في المستقبل ،لكن في حال ت ّم التوافق عليه
فتيار المستقبل لن يقاطع أي جلسة النتخاب الرئيس ،وإذا فاز عون
فسنكون أول المهنئين» .لكن المصدر «استبعد إحداث أي خرق على
صعيد الملف الرئاسي في القريب العاجل».

 ..ومبادرة فرنجية قائمة

وقالت مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ «البناء» «إن مبادرة
ترشيح فرنجية قائمة ولم يطرأ أي جديد عليها واألطراف الداعمون
لها لم يغيّروا مواقفهم منها ال سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،لكن العقدة تكمن
باستمرار رفض العماد عون لها».
وأكدت المصادر أن «الحريري ال يزال يتمسك بهذه المبادرة وال
بديل عنها حتى اآلن» ،وأشارت إلى أن «الوزير فرنجية ومنذ البداية
يقول إنه إذا رشح الحريري عون فلن يقف عقبة أمام ذلك».

«الكتائب» :لن ّ
نعطل انتخاب الرئيس

وقالت مصادر نيابية في حزب الكتائب لـ «البناء» إن «الكتائب
لن تنتخب فرنجية ،لكن لن تعطل انتخاب الرئيس وما ينطبق على
فرنجية بالنسبة لها ينطبق على عون ،فلن تنتخبه إذا تم التوافق
عليه ،كما لن تعطل انتخابه» ،لكنها أوضحت أن «عون يعتبر واجهة
للمشروع اإليراني في لبنان وانتخابه رئيسا ً يؤثر على عالقات لبنان
مع الخارج ال سيما دول الخليج ،أما فرنجية فال يأخذ لبنان إلى
المواجهة مع الخارج» .ولفتت المصادر إلى أن «عالقة الكتائب مع
فرنجية جيدة ،رغم بعض المحطات السوداء الماضية وال تعارض
وصوله للرئاسة ،لكنها تؤيد انتخاب رئيس وسطي كقائد الجيش
العماد جان قهوجي أو حاكم مصرف لبنان رياض سالمة».

 ..وريفي ر ّد على المشنوق

ولم تهدأ السجاالت والتراشق اإلعالمي بين المشنوق وتيار
المستقبل وبين وزير العدل أشرف ريفي الذي ر ّد في حديث تلفزيوني
على المشنوق ،معتبرا ً أن تبريره لترشيح فرنجية غير مقبول.
وأوضح المشنوق كالمه األخير حول مبادرة الرئيس سعد الحريري
الرئاسية ،وقال على «تويتر»« :صحيح أنني ال أمثل المستقبل في ما
قلته ،لكن كالمي يمثل الضمير المستتر للمستقبل ،وقد َ
حان الوقت
لقول الوقائع ،كما هي ودون مواربة».
وقالت مصادر مستقبلية لـ «البناء» إن «كالم المشنوق األخير عن
ترشيح فرنجية يأتي في إطار التحليل الشخصي وليس في إطار
المعلومات والمستقبل أعلن ذلك وأصدر المشنوق بيانا ً توضيحياً».

 ..وعسيري رفض كالمه

وأب���دى السفير ال��س��ع��ودي ف��ي لبنان علي ع��واض عسيري،
استغرابه لما صدر عن المشنوق بحق المملكة وتحميله مسؤولية
الفشل السياسي للممكلة والقيادة السابقة لها ،مضيفاً« :أن تأكيدات
وصلتنا بأن ال عالقة له برئيس تيار المستقبل سعد الحريري وال
بتيار المستقبل» ،الفتا ً إلى «أننا نرفض أن تكون المملكة ش ّماعة لمن
يريد أن يلومنا على شيء لم يوفق على إنجازه في بلده».
وعن ريفي قال عسيري« :قبل أسبوع من العشاء الجامع كان
ووجهت له
ريفي وزوجته في ضيافتي إلى جانب عدد من األصدقاء ّ
الدعوة ،ولكنني أحسست بعدم رغبته بالحضور ،وبأن األمر سيسبب
له إحراجاً ،ولذلك أعفيته من الموضوع» ،الفتا ً إلى أن «ريفي له مكانة
في الحكومة اللبنانية وله دور في السياسة ،ولكننا ال نتدخل في
دعم فالن أو فالن لالنتخابات .ونحن ال نتدخل بالشؤون اللبنانية
الداخلية» .وأك��د عسيري أن «ال خالف لنا مع الطائفة الشيعية،
ومشكلتنا اليوم مع حزب الله الذي يقوم بتصرفات خاطئة» .وتمنى
عسيري أن «يتم انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب فرصة ،ألن
استمرار الفراغ ستكون له تداعيات سلبية دبلوماسيا ً وغيرها».

جلستان للجان المشتركة

على صعيد قانون االنتخابات النيابية ،تعقد اللجان النيابية
المشتركة اجتماعا ً يوم الثالثاء المقبل على أن تعقد جلسة ثانية يوم
الخميس بنا ًء على نتائج اجتماع الثالثاء ،وذلك الستكمال البحث
في القانون المختلط المقدّم من الرئيس بري والمختلط المقدّم من
«المستقبل» و «االشتراكي» و «القوات».
وأكدت مصادر نيابية مشاركة في االجتماعات أن «المجتمعين

وتوصلوا
حققوا في الجلسة األخيرة تقدّما ً لجهة تقسيم الدوائر
ّ
إلى النقطة المركزية وهي دائرة بعبدا ،وتوقف النقاش حول إلحاق
بعبدا بالشوف وعاليه ،كما ورد في مشروع الرئيس بري أم ضمها
إلى المتن كما ورد في مشروع المستقبل  -االشتراكي -القوات؟».
وأشارت المصادر إلى أن «المشروع الحكومي لن يطرح للنقاش في
جلسة اللجان المقبلة».

حوري لـ «البناء» :نرفض المشروع الحكومي

وقال عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ «البناء» إننا «إذا
وصلنا إلى طريق مسدود في القانونين المختلطين فسنضع مجددا ً الـ
 17مشروعا ً على الطاولة» .وشدّد حوري على أن «المستقبل ملتزم
بالقانون الذي قدّمه مع «االشتراكي» و«القوات» ولن يوافق على
المشروع الحكومي ،ألنه يتحدث عن نسبية كاملة ،فيما المستقبل
يرفض النسبية بمعزل عن عدد وتقسيمات الدوائر».

أمن الدولة إلى الواجهة

إلى ذلك تعود أزمة جهاز أمن الدولة إلى الواجهة مجددا ً مع اقتراب
موعد إحالة نائب مدير عام الجهاز العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد
الشهر الحالي.
وأوضح وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ«البناء»
أنه من «المبكر الحديث في هذا الملف ،كما أن الموضوع بات في
عهدة رئيس الحكومة الذي تعهد بإيجاد الحل المناسب وإخراجه
من التداول السياسي واإلعالمي والسجال بين الوزراء داخل مجلس
الوزراء».
ولفت حناوي إلى أن «نائب المدير العام سيحال إلى التقاعد
أواخر الشهر الحالي ،وبالتالي سيعمل مجلس الوزراء حينها إلى
تعيين نائب جديد بنا ًء على اقتراح رئيس الحكومة ،ألن جهاز أمن
الدولة يتبع قانونا ً لرئاسة الحكومة».
وعن استمرار األزمة بين المدير ونائبه في حال تعيين نائب جديد
مكان العميد الطفيلي ،لفت حناوي إلى أن «الحل بتطبيق القانون،
كما ينص المرسوم التنفيذي إلنشاء هذا الجهاز والذي يقضي بأن أي
قرار في الجهاز يحتاج إلى رأي نائب المدير» ،واستبعد حناوي أن
يتح ّول هذا الملف إلى أزمة جديدة في مجلس الوزراء».

 ..وس ّد جنة إلى لجنة خبراء

وفي الموازاة يحضر ملف سد جنة مجددا ً على طاولة مجلس
الوزراء في جلسته الخميس المقبل ،بعد السجال السياسي حوله
بين الوزراء في الجلسة الماضية ،وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء»
إلى أن «النقاش في مجلس الوزراء في الجلسة الماضية كان تقنيا ً
وح��ول سلبيات وإيجابيات المشروع ال سيما لجهة األث��ر البيئي
والجيولوجي ،رغم دخوله في السجاالت السياسية» ،وأوضحت
المصادر أن «المشروع أقر سابقا ً في مجلس ال��وزراء ،لكن هناك
بعض العقبات التقنية طرحها وزير البيئة محمد المشوق وتتم
دراستها التخاذ القرار المناسب في الجلسة المقبلة» ،مرجحة أن
يتجه المجلس إلى تكليف لجنة خبراء يمكن أن تكون دولية لإلشراف
ودراسة المشروع وتعلن إذا كان تنفيذ المشروع صالحاً ،نظرا ً ألهمية
هذا المشروع الذي يدخل في إطار استراتيجية المياه».

لبنان يرفض كل أشكال التوطين

على صعيد آخ���ر ،ت��زاي��دت ال��م��خ��اوف م��ن توطين الالجئين
الفلسطينيين ف��ي لبنان بعد تجاهل مؤتمر ب��اري��س للسالم
الفلسطيني – «اإلسرائيلي» في بيانه الختامي «ح��ق العودة»
لالجئين الفلسطينيين ،لكن مصادر وزارية ،قللت من هذه المخاوف،
موضحة لـ «البناء» أن «الدستور اللبناني واضح برفض كل أشكال
التوطين على لبنان إن كان الالجئون الفلسطينيون أو السوريون»،
مشيرة إلى أن «مؤتمر باريس لم ينجح أصالً لكي يفرض أي توطين
على لبنان كما أن إسرائيل ومن خلفها أميركا لم توافقا عليه» ،ولفتت
إلى أن «مبادرة السالم العربية واضحة لجهة حق العودة ما يشكل
ضمانة للبنان ضد أي نية دولية للتوطين».

المخا�ض الإقليمي ( ...تتمة �ص)1
لالنضمام إليهم ،ول��ن تسمح لهم بتخطي الضوابط التي تنسف
التفاهمات مع الروس مثل نوع تسليح الجماعات المسلحة وحدود
التدخل المباشر في الحرب.
 وضعت كل من تركيا والسعودية ثقليهما في مواصلة حربالنصرة والرهان عليها ،وهما تعلمان أن كل ما عدا النصرة مجرد مشهد
تحميلي عسكرياً ،بما في ذلك جيش اإلسالم وأحرار الشام ،ورهان
هذه الحرب وخياراتها ونهاياتها هذا الصيف ثبات بتأمين ربط حلب
وإدلب بالحدود التركية ،أو إنتاج لخطوط استنزاف بجغرافيا متقاطعة،
أو انتصار للجيش السوري وحلفائه بوصل حلب وإدلب بالجغرافيا
ال��واق�ع��ة تحت سيطرة الجيش ،وب�ل��وغ ال �ح��دود ال�س��وري��ة التركية،
وتحول ما يبقى من وجود للنصرة ومسانديها إلى جيوب يستدعي
إنهاؤها مجرد وقت ،لكن الالفت أن تصدر كل من السعودية وتركيا
إشارات معاكسة لخيار التصعيد تحسبا ً لما قد يحدث وربطا ً لنصيب
ال يسقط من حصص التسويات ،ورؤوس الجسور مع التسويات
سعودياً ،يحملها شطب ممثل جيش اإلسالم محمد علوش من الوفد
المفاوض ،وفتح ال�ح��وار من جماعة ال��ري��اض المعارضة مع سائر
مكونات المعارضة ،تحت شعار توسيع الوفد المفاوض ،وكالم ولي
العهد السعودي عن الحاجة إلعادة النظر بالسياسات وتقبل التنازالت

المؤلمة ،إضافة للمسار المتعرج ،لكن الثابت للتمسك بالتفاوض حول
الحل السياسي في اليمن ،أما تركيا فاإلشارة األهم هي كالم وزير
الخارجية التركية الذي نقلته وسائل إعالم رسمية عن اعتبار األولوية
األهم في سورية الحفاظ على وحدتها ،أي ليس التغيير السياسي فيها
وال إسقاط رئيسها ونظامها ،وإن إيران وروسيا تشكالن أبرز قوتين
تشاركان تركيا هذا الهدف ،ويجب السعي لبلورة تفاهم تركي روسي
إيراني يضمن تحقيقه.
 يسلك األميركيون طريقهم في حرب الرقة التي تراوح مكانها،وه��م ي ��رون ت�ق��دم الجيش ال �س��وري بغطاء روس ��ي ي�ت�ق��دم ،بينما
يقف األت��راك والسعوديون على مفترق طريق بين خيار التصعيد
وال �ت �س��وي��ات ،ب��ان�ت�ظ��ار ج��ول��ة ح��اس�م��ة تستعد ل�ه��ا م�ن��اط��ق شمال
سورية ،سيشهد شهر رمضان بداياتها ،وستكون مع شهر آب قد
خلّفت حصادها ،ليتقرر المسار والمصير وينتهي المخاض الذي
بشر األمير محمد بن نايف أنه يتضمن تنازالت مؤلمة ،وقال وزير
خارجية تركيا شاووش أوغلو إنه يتضمن اإلعالن عن تفاهم تركي
مع روسيا وإيران واالكتفاء بعدم قيام كيان كردي على حدود تركيا
كمفهوم لألمن القومي التركي في سورية.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء أعمدة خشبية ط��ول 14م( .عدد
 ،)100وذل��ك وف��ق المواصفات الفنية
وال��ش��روط اإلداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط ،الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ مئتي أل��ف ليرة لبنانية
(ت��ض��اف  )TVAم��ن ق��س��م ال��ش��راء في
المصلحة اإلداري���ة في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق �دّم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  27حزيران  ،2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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