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حمليات  /تتمات

ر ّدت و«التوحيد» على المكتب القانوني لجنبالط ..عائلة �أبو حمزة:
دروي�ش زار مدير المخابرات
و�أثنى على الأجهزة الأمنية في حماية الوطن �سي�أتي يوم نبكي فيه دموع الفرح لإحقاق الحق بوجه حيتان اعتادت نه�ش الع ّزل
زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا دروي��ش
م��دي��ر ال��م��خ��اب��رات ف��ي الجيش
العميد ال��رك��ن كميل ض��اه��ر ،في
مكتبه في ال��ي��رزة ،وع��رض معه
األوضاع في لبنان عموما ً والبقاع
خصوصا ً.
وأث��ن��ى على «ال���دور السبّاق
الذي تؤديه مخابرات الجيش في
حماية أم��ن الوطن والمواطنين
بالتنسيق م��ع ب��اق��ي األج��ه��زة
األم��ن��ي��ة عبر تعقبها للشبكات
اإلره��اب��ي��ة وتوقيفها» .واعتبر
أن «ال خوف على الوطن بوجود
رجال أبطال يؤمنون بلبنان وطن
الرسالة والسالم».
وقدّم درويش إلى العميد ضاهر
أيقونة السيد المسيح عربون
محبة وتقدير.

ردت عائلة رجل األعمال بهيج أبو حمزة في
بيان ،على ما ورد في البيان الصادر عن المكتب
القانوني للنائب وليد جنبالط .وجاء في البيان:
«لقد أتحفنا المكتب الالقانوني للنائب جنبالط
بفصاحته وهو يحاضر في بيانه عن عفة يفقدها،
ف��وح��ده الالقانوني يخلط بخبث ،أو غ��ب��اء ،أو
االثنين معاً ،بين اإلدانة التي تصدر بموجب أحكام
قضائية وبين المالحقات التعسفية غب الطلب
التي تطال أب��و حمزة وبلغ عددها ست عشرة
مالحقة ،أوقف خاللها طيلة ثالث سنوات قضائية
احتياطيا ً وتعسفاً ،دون أي وجه حق وبهيج أبو
حمزة لم ُي �دَن وهو ال ي��زال غير محكوم .ووحده
الالقانوني يدّعي بأن أكثر من ثمانية قضاة تحقيق
نظروا في ملفات بهيج ابو حمزة .فأصالً قضاة
تحقيق بيروت مجتمعين ال يبلغ عددهم ثمانية،

وقاضيان اثنان التزما وثابرا على توقيف بهيج أبو
حمزة احتياطيا ً خالفا ً للقانون ،أولهما ت ّمت تنحيته
والثاني على خطاه».
أضاف« :الالقانوني وحده ينسى أو يتناسى
أن النائب جنبالط نفسه خ� ّون بهيج أبو حمزة
سياسيا ً يوم تعذر على المكتب الالقانوني اقتناص
إدان��ة بحق بهيج أبو حمزة .ووح��ده الالقانوني
ينسى أو يتناسى أن النائب جنبالط نفسه ص ّرح
بأنه يعلم الوضع الصحي لبهيج أبو حمزة وهو
مَن طلب نقله إلى المستشفى ،ليأتي البيان بزعم
وا ٍه أن توقيف أبو حمزة في المستشفى هو جزاة
صداقة بعض علية القوم».
إن ما و ّمن يقف وراء بهيج ابو حمزة هو إيمانه
وإيماننا ببراءته الناصعة والساطعة والثابتة،
وسيبقى ونبقى معه رافعين صوت الحق عاليا ً

بوجه كل من تسوِّل له نفسه التعدي على هذا
الحق ،وإننا لم ولن نستوحش طريق الحق هذا
لقلة سالكيه ،فسيأتي يوم ،لم يعد ببعيد ،سنبكي
فيه نحن واللبنانيون دموع الفرح إلحقاق الحق،
بوجه تماسيح وحيتان اعتادت نهش الع ّزل وهي
تتبسم».
ّ
وتوجه إلى جنبالط بالقول« :إن كنتم تعلمون
ّ
ما يكتب ويرتكب باسمكم فتلك مصيبة ،وإن كنتم
ال تعلمون فالمصيبة أكبر».

التوحيد العربي

من جهته ،أس��ف ح��زب التوحيد العربي في
بيان أن يكون المكتب القانوني لجنبالط «غير
مواكب لتوجهات وليد بك الجديدة التي أعلنها
عبر التلفزيون منذ يومين والتي قام فيها بمراجعة

عامة لكثير من األخطاء».
وأضاف البيان« :إن هذه األخطاء يبدو أنها ال
تشمل خطأ توقيف بهيج بوحمزة المتمادي ،وهنا
يهمنا أن نؤكد للمكتب القانوني للسيد جنبالط
بأن كل ما يربطنا بالشيخ بهيج هو عالقة الخبز
والملح ،وهي عالقة نحفظها عن أبناء بني معروف
جيدا ً وال نتنكر لها تحت أي ظرف».
وختم« :ه��ذا هو السبب الوحيد لدفاعنا عن
بهيج ،أما التهويل علينا بنيابات عامة وإخبارات
فهي بضاعة كاسدة ال نقبضها وال نشتريها وال
يتجرأ أحد على استعمالها ضدنا ،ألننا نعرف
قياسات الجميع ونعطي كل واحد على قياسه ،ثم
أن القضاء في لبنان ال ينتظر بيانا ً حزبيا ً ليتحرك
وإال فإنه يقع في المحظور وه��ذا ما ال نتمناه.
والسالم على من اتبع الهدى».

تج�س�س في جبل الباروك و�ساتر ترابي «�إ�سرائيلي» قرب الح ّماري
�ضبط جهاز ّ

درويش يقدم لضاهر األيقونة

الوزاني -رانيا العشي

الأ�سد وخطاب( ...تتمة �ص)1
ون��اج��ح��ا ً وم��ت��م��اس��ك��اً ،رغ���م ت��ع�� ّرج��ات العمل
السياسي ومقتضياته وتفاوت الظروف التي
تحكم حركة كل من الحلفاء.
 التغيير اإلقليمي ه��و ال��ه��دف ال���ذي يغيّرم��ج��رى ال���ح���رب ،وي��م��ن��ح ال��ع��م��ل��ي��ة السياسية
فرصة الحياة ،وبوابته أن تشكل حلب مقبرة
آلم�����ال وأح���ل��ام ال���رئ���ي���س ال���ت���رك���ي «ال��ف��اش��ي
والسفاح والبلطجي واألزعر» رجب أردوغان،
ّ
وأن تشكل الغوطة بيئة انتصارات ومصالحات
ُتسقط فيها أحالم بني سعود ،وبالتوازي مع

ذل��ك ب��ن��اء بيئة ص��م��ود اق��ت��ص��ادي واجتماعي
ت��م�� ّك��ن ال��ن��اس م��ن ال��م��زي��د م��ن ال��ص��م��ود ،وهم
الذين بتماسكهم وتمسكهم بثوابتهم ،تنتصر
س���وري���ة ،ول��ذل��ك ت���ت���زاوج ف��ي ال��خ��ط��اب حملة
حلب العسكرية مع التبشير بتشكيل حكومة
جديدة تتح ّمل مسؤولية مواصلة حماية الليرة،
وتعطي جهدا ً حقيقيا ً لمكافحة الفساد وتوفير
المزيد من عناصر القوة للمجتمع وفئاته األشد
حاجة.
ناصر قنديل

�سورياي( ...تتمة �ص)1
فأتخيّلك موطأ التقدم والمعرفة والقوة والحق والجمال.
أحاول أن أتخيّلك من دون مسيحييك ،ولكنني أجدك
من دون رجاء ومن دون محبة وانفتاح .تاريخك مز ّور
كمن يخجل من تاريخه.
موحديك ف��أراك خائبة
أح��اول أن أتخيلك من دون
ّ
ينقصك ش��م��وخ وك����رم .تنقصك ال��ح��ك��م��ة وك��ان��ت
جباال ً فأصبحت سهوالً.
أحاول أن أتخيّلك من دون شيعتك وعلوييك ،من دون
الوفاء والكرامة ،ومن دون سماع «هيهات م ّنا الذلة»،
من دون مقاومة وإيمان أوَليست كربالء حدثت على
أرضك؟
وهل يمكنني أن أتخيّلك من دون روحك وأهل السنة
انطلقوا من باطنك عولموا اإلسالم ومأسسوه من عقلك.
تجتمع فيك األدي���ان واألف��ك��ار ،حضارتك مدرسة
لإلنسان .شخصيتك فريدة .رائحتك جميلة .صوتك
والعود والقانون والدربكة تدخل النفوس.
أديانك ومذاهبك ترعرعت على أرضك وصدّرتها إلى
العالم .وهذه اليوم قررت أن تعود مع ما جمعته من
حقد لتقتلك بيروتك ،دمشقك ،بغدادك وعمانك وقدس
أق��داس��ك وه�لال��ك الخصيب العظيم سيلفظ األحقاد
وأجيالك التي لم تولد بعد س ُتعيدك إلى قلب التاريخ
غصبا ً عن الحاقدين.
ً
ولكن المستقبل يا سورياي ،لن يكون نابضا من دون
ثورة متكاملة يكون أساسها العلم والمعرفة والحداثة.
فاألساليب القديمة لم تعُ د تنفع لنستعيد مجد أمة،
تتحدّى أمم العالم ،في العلم واالقتصاد والتكنولوجيا.
فاليوم المعركة العسكرية ضد التكفيريين هي أول
الغيث ،فاألصعب هو إزالة الرواسب التي ت ّم زرعها في
العلم والمعرفة ،وخاصة بعد أن وصلت األمور إلى حد
اعتماد مناهج تستبعد فيها المواد العلمية كافة مثل
الفيزياء والرياضيات وتستبدل بالحسابات البسيطة
وتتركز على الدين ،حسب تفسيرات بعيدة عن الدين.
ففي حين أجيال العالم تخترع وتبدع وتختبر أفكارا ً
جديدة ،يتربى بعض أجيال ه��ذه األم��ة على مبادئ
متحجرة.
فاليوم معركة الثقافة والعلم وتربية األجيال قد تكون
أهم من المعارك العسكرية ،وقد يكون المخطط المستتر
وراء الحرب الحالية هو إبعاد الثقافة والمعرفة عن
أمتنا ،وتنشئة أجيال ُتحكم باسم الدين حصراً.
وأود أن أقتبس أقواال ً من مؤسس سنغافورة الحديثة،
الدولة الفقيرة والصغيرة التي نجحت في تب ّوء مراكز
متقدمة في التعليم واالقتصاد ومكافحة الفساد ،ويعتبر
الدخل الفردي فيها األعلى عالميا ً باستثناء بعض دول
الخليج العربي.
فقد اعتبر لي كوان يو أن «الدول تبدأ بالتعليم ،وهذا
ما بدأت فيه عندما تسلمت الحكم فـي دولة فقيرة جداً،
اهتممت باالقتصاد أكثر من السياسة ،وبالتعليم أكثر
من نظام الحكم ،فبنيت المدارس ،والجامعات ،وأرسلت
الشباب إل��ى الخارج للتعلم ،وم��ن ثم االستفادة من
دراساتهم لتطوير الداخل السنغافوري».

وسأل أحد الصحافيين لي كوان« :ما هو الفرق بين
سنغافورة ودول العالم الثالث؟».
فأجاب لي ك��وان :نحن نبني المكتبات وهم يبنون
المعابد ،نحن نشتري الكتب وهم يشترون السالح،
نحن نحارب الفساد من قمة الهرم وهم يُمسكون صغار
اللصوص ويتركون كبارهم.
على سورياي أن تسلك طريقا ً مختلفة اليوم لتستطيع
أن تواكب األلفية الثالثة ،لتصبح صرحا ً للحضارة
والعلم واالختراع والتكنولوجيا ،ألن االقتصاد المقبل
هو اقتصاد المعرفة واألفكار ،ولن يكون هناك مكان
لالقتصاد التقليدي ،فثورة التكنولوجيا المقبلة تحتاج
إلى مبدعين ،تقنيين ،مفكرين ،متعلّمين من الدرجة
المتقدمة.
لقد ق��رأت م��ؤخ��را ً م��ق��اال ً ع��ن التغيير الحاصل في
شكل االقتصاد العالمي وفي اختفاء بعض الصناعات
التقليدية ،حيث إن فكرة بسيطة تستطيع أن تتح ّول
صناعة عابرة للحدود بفعل التكنولوجيا الرقمية،
وهذا التحدّي هو ما تواجهه الشركات في تخطيطها
للمستقبل.
فما حدث لكوداك مثالً بعد أن كانت شركة رائدة في
الصناعات الفوتوغرافية وأفلست خالل بضع سنوات
سوف يحدث في مجاالت الذكاء االصطناعي ،والصحة،
وال��س��ي��ارات الكهربائية ذات��ي��ة التحكم ،والتعليم،
والطباعة ثالثية األبعاد والزراعة ،والوظائف وغيرها.
هذا هو عالم الثورة الصناعية الرابعة ،وهذا ما يجب أن
ّ
تتحضر له سورياي.
كبداية علينا أن نواجه الحقيقة ..فالتطوير المستمر
للبرمجيات يتسبب ف��ي اختفاء معظم الصناعات
التقليدية ف��ي غضون فترة م��ن الخمس إل��ى العشر
سنوات المقبلة ،وأن شركة  Uberلسيارات األجرة
على سبيل المثال هي في الواقع مجرد أداة برمجيات،
فهي ال تملك أي سيارة ،ورغم ذلك فهي اآلن أكبر شركة
لسيارات األجرة في العالم ،وبالمثل شركة » AIRnb
فقد أصبحت اآلن أكبر شركة ضيافة في العالم رغم أنها
ال تمتلك أية عقارات ،ولكنها تتيح لألشخاص المسافرين
بشكل مستمر االستغناء عن الفنادق الباهظة واستئجار
البيوت من مالكها مباشرة.
ومثالً تستعد شركة غوغل للبدء في تصنيع سيارات
ذاتية القيادة خاصة بها بدال ً من إدخال تعديالت على
سيارات أنتجتها شركات تصنيع أخرى ،وهذا بحد ذاته
يشكل تهديدا ً على المدى البعيد لصناعة السيارات
التقليدية.
نحن مدعوون اليوم إلى إع��ادة تقييم شاملة لدور
العلم والثقافة والتكنولوجيا في بناء المجتمعات،
ونحن أيضا ً مدعوون ألن نفهم ونستوعب .المقاومة
ليست بالبندقية فقط ،فحتى البندقية في المستقبل
ستحتاج إل��ى مقاوم متعلّم ومثقف ومتم ّرس بعلم
الكمبيوتر لذا أعود ألذ ّكر التعليم والتعليم ثم التعليم
بالمستوى المطلوب.

فادي ع ّبود

الإمام الخميني ( ...تتمة �ص)1
على الصمود .أما إرادة السوء واإلضرار فقد ارتفعت وتيرتها
بصورة سريعة حتى ُفرضت العقوبات االقتصادية التي
كان يراهن عليها لسقوط النظام الذي أرسى دعائمه اإلمام
الخميني العظيم.
وخالل أكثر من عقدين من الزمن أي منذ لحظة وفاة
اإلمام وأحابيل االستكبار ودعايته ومخططاته ترمي إلى
إعادة السيطرة على هذا البلد الحيوي ،لكن القيادة الواعية
والشجاعة المتمثلة باإلمام الخامنئي ،واليقظة والعزيمة
التي تمتع بهما الشعب اإلي��ران��ي جعلت من مؤامرات
األعداء فاشلة.
منذ ال��ي��وم األول النتصار ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة كانت
توجيهات اإلم��ام الخميني تستند إلى المفاهيم اإللهية
اإلسالمية أي االعتماد على الله في كل شيء ،وبناء الهوية
اإلسالمية المستقلة ،والعمل بكل الطاقات واإلمكانات لبناء
بلد قوي غير خاضع لهيمنة المستكبرين.
لقد ط ّور األع��داء وسائل متعددة للتغلغل في صفوف
الشعب اإليراني وخلق الدعايات الكاذبة ،وشن حروب
عسكرية وسياسية واقتصادية وإعالمية متواصلة إلرهاب
الشعب وإرهاقه .لكن الشعب بقي في موقع الصمود ولم
يُخ ِل الساحات واعتمد على قوة اإلرادة اإللهية لتحقيق
العزة واالنتصار.
إ ّنه ليس من السهل على أي بلد يتع ّرض لكل ما تع ّرضت
له الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أن يصمد .هناك الكثير
من البلدان التي لم تستم ّر إال سنوات قليلة ولم تستطع

تح ّمل العقوبات والمضايقات والحمالت العسكرية
والسياسية واإلع�لام��ي��ة ،لكن الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية كانت بحق نموذجا ً رائدا ً في الصمود والمقاومة
والتقدم .إنّ إيران لم تخضع لمنطق االستكبار واستطاعت
بتوفيق من الله أن تتقدم في الكثير من المجاالت العلمية
والعسكرية والثقافية وأن تصبح من البلدان األولى على
صعيد المنطقة.
واليوم على الرغم من مخططات استنزافها وج ّرها إلى
معارك متفرقة في العراق وسورية ولبنان واليمن إال أنها
بحمد الله تواجه كل التحديات بثبات واقتدار.
لقد أرسى اإلمام الخميني دعائم دولة ديمقراطية في
وقت كان العالم العربي والقسم األكبر من آسيا وأفريقيا
يرزحان تحت االستبداد .رسم سلوكيات النظام وغاياته
حتى جعل من الممكن ألي فرد بسيط انتقاد أكبر مسؤول
في الدولة بكل حرية ،وجعل للجماهير القدرة على التحكم
في مصيرها ومصير البالد واإلشراف على العمل السياسي،
ووجه القوى العلمائية لتبقى مندمجة وموحدة مع القوى
ّ
الشعبية إللغاء كافة صنوف التمييز واإلكراه واالستبداد
والطبقية واالحتكار.
في ذك��رى رحيل اإلم��ام ،كم تحتاج شعوب المنطقة
للعودة إلى أطروحته التي قدمت اإلس�لام بفهم جديد:
عودة إلى الذات األصيلة واالنطالق منها إلى بناء سالم
إنساني شامل؟!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

باشرت ورشة تقنية تابعة لجيش العدو «اإلسرائيلي» ،بالعمل على رفع ساتر ترابي
الى الشمال من موقع الح ّماري المشرف على منطقة الوزاني وإبل القمح ،حيث شوهدت
جرافة كبيرة تقوم برفع ساتر ترابي يمتد على مدى  500متر من الموقع المذكور وبعلو
جاوز المترين ،لحجب الرؤية وتوفير الحماية لمواقعها المتاخمة للحدود مع لبنان،
وسط حماية أمنية مشددة من الجنود واآلليات العسكرية في محيط ورشة العمل.
على صعيد آخر ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أنه «بتاريخه
ضبطت قوة من الجيش في منطقة جبل الباروك ،جهاز تجسس ومراقبة مخبأ داخل
مجسم صخري وموصول بمضخم صوت موضوع داخل مجسم مماثل ،باإلضافة إلى
 3حقائب تحتوي على ركائم لتشغيل الجهاز ،وقد حضر الخبير العسكري وعمل على
تفكيكه ونقله ،وبوشر التحقيق بالموضوع».
كما أعلنت القيادة أنه «بتاريخه عند الساعة  ،13.15خرقت طائرتان حربيتان
تابعتان للعدو اإلسرائيلي األجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركال ،ونفذتا طيرانا ً دائريا ً
فوق مختلف المناطق اللبنانية ،ثم غادرتا األجواء عند الساعة  15.05من فوق بلدة
علما الشعب».
وأفيد ان قوة مشاة «إسرائيلية» أقدمت عصر أمس على خطف قطيع من الماشية من
مرتفعات الشحل غربي شبعا يعود لصاحبه اسماعيل زهرة ونقلته إلى داخل مزارع
شبعا المحتلة.

توقيف عن�صرين من «داع�ش» في عر�سال
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أنه بنتيجة المتابعة
والرصد ،أوقفت قوة من الجيش في منطقة عرسال بعد ظهر أمس سيارة نوع
فان وضبطت بداخلها عنصرين ينتميان إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي ،كانا
موجودين داخل مخبأ سري في السيارة المذكورة ،بهدف االنتقال إلى مراكز
اإلرهابيين في جرود المنطقة.
َ
الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
بوشر التحقيق مع
من جهتها ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات
العامة في بالغ أنه «حصلت في اآلونة األخيرة ضمن محافظتي بيروت وجبل
لبنان ،عمليات نصب واحتيال من شخص مجهول الهوية ينتحل صفة صحافي
في مؤسسة « »BBCو» »RFIويقوم بإجراء مقابالت صحافية مسجلة مقابل
مبالغ مالية تراوح قيمتها ما بين  200و 1000دوالر أميركي.
نتيجة لالستقصاءات والتحريات المكثفة ،تمكنت مفرزة الجديدة القضائية
في وحدة الشرطة القضائية من التوصل إلى معرفة هوية الفاعل وتوقيفه
ويدعى :أ .ع( .مواليد عام  ،1975لبناني).
وبالتحقيق معه من مفرزة بيروت القضائية اعترف بقيامه بالعديد من أعمال
النصب واالحتيال من خالل انتحال صفة صحافي ضمن محافظتي بيروت
وجبل لبنان.
كما تبين أنه من أصحاب السوابق بجرائم نصب واحتيال وشيك دون
رصيد.
لذلك ،وبناء على إشارة القضاء المختص ،تطلب المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور إلى
مركز مفرزة بيروت القضائية في ثكنة بربر الخازن  -فردان ،أو االتصال بأحد
الرقمين 01/810171 _ 01/810170 :تمهيدا ً التخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة».

آلية للعدو اثناء عملها

الأ�سعد �أثنى على �شجاعة الم�شنوق:
ال�سعودية تمنع ح�صول االنتخابات الرئا�سية
رأى األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي
معن األس��ع��د ،في تصريح أم��س «أن مواقف وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هي من أشجع
وأص��دق المواقف وأخطرها في آن ،وقد كشفت عن
الكثير من القضايا على مستوى لبنان والمنطقة
بعد أن كانت ألغازا ً يصعب فكها» ،مشيدا ً بجرأته
«ف��ي اتهامه ل�ل�إدارة السعودية السابقة بالعجز
والتقصير».
واعتبر األسعد «أن محاوالت إلغاء أو طمس ما
أدلى به المشنوق عن ترشيح النائب سليمان فرنجية
لرئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية البريطانية
يطرح الكثير م��ن ال��ت��س��اؤالت وع�لام��ات االستفهام
واأله����داف» ،متسائالً عن «أس��ب��اب ع��دم ص��دور أي
رد رسمي من النائب فرنجية وعن ال��ردود المبهمة
والغامضة من الدول المعنية بالترشيح من دون أن
تنفي ما أدلى به المشنوق» ،داعيا ً إلى «تحديد الجهة
الرسمية أو األمنية أو المالية التي تبنت تسويق اسم
فرنجية للرئاسة».
وتمنى األسعد «لو أن النائب طالل ارسالن يترجم
ما قاله باألمس ويعتمده في أدائ��ه السياسي على

قاعدة «من فمك أدينك» ،واصفا ً «السجال بين قوى
السلطة وال��م��ك��ون��ات السياسية ح��ول أي قانون
انتخابي ي��ري��دون ،بالمسرحية الهزلية الفاشلة
والمنحلة» ،معتبرا ً «أن ط��رح القوانين مضيعة
للوقت وخداع للناس وتزوير إلراداتهم ،ومهما أكثروا
من اللف والدوران يبقى الهدف لديهم قانون الستين
الذين اعتادوا على التجلبب به ،ألنه وفق قياسهم
وحساباتهم ومصالحهم» ،مؤكدا ً «أن العودة الى
قانون الستين يعني الكارثة الحقيقية التي يجب
ان تحفز اللبنانيين على إسقاط الطبقة السياسية
ال��ف��اس��دة المتحكمة بمصير ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد بقوة
انتفاضة الشارع» ،متوقعا ً لها «السقوط المدوي
بعد أن أفلست الدولة ومؤسساتها ،ما سيؤدي حتما ً
إلى إفالسها وسقوطها في شر أعمالها».
واعتبر األس��ع��د «أن ال��ق��رار اإلقليمي السعودي
التصعيدي ه��و ال���ذي يمنع ح��ص��ول االنتخابات
الرئاسية واستخدام لبنان كساحة رئيسية لملفات
المنطقة السياسية والعسكرية ول��رف��ع منسوب
الضغط ،وصوال ً إلى فرض أمر واقع سياسي وشروط
تمنع إخراج األتراك والسعوديين من الساحة».

كا�ش َ
َ
ف ال�سوريين ( ...تتمة �ص)1
لبنانياً ،وفي الوقت الضائع الذي يمضيه الرئيس سعد
الحريري العبا ً على تويتر ،يحاول التعليق على الوضع في
سورية بما يرضي سعودياً ،مترددا ً في اإلق��دام على أي
مبادرة سياسية ،بدأت تتبلور ظاهرة الالعبين االحتياط
في ف��رق السياسية اللبنانية ،فأعلن قائد ف��وج المغاوير
السابق العميد شامل روكز أنه ليس جزءا ً من التيار الوطني
الحر مشجعا ً ظاهرة التم ّرد على األح��زاب التي أظهرتها
االنتخابات البلدية ،بينما أعلن النائب محمد الحجار أن
الوزيرين نهاد المشنوق وأش��رف ريفي ليسا من الهيئة
التنظيمية لتيار المستقبل ،ليبدو أن الساحة السياسية
في حال فوضى تفتقد فيها القوى المنظمة السيطرة على
العناوين السياسية التي تمتلك الجاذبية في شارعها،
ومعلوم أن روك��ز يحظى بالشعبية األعلى في صفوف
جمهور التيار الوطني الحر بعد العماد ميشال عون بمثل
ما يحظى ال��وزي��ران المشنوق وريفي بالشعبية األعلى
في جمهور المستقبل بعد الرئيس الحريري ،وما يعنيه
ذلك من فرص فك وتركيب في الخيارات واالستحقاقات
تتأسس على تسويات م��ن خ���ارج التركيبات الحزبية،
وتخاطب القواعد الشعبية.

اللجان المشتركة تنتظر الحوار الوطني

ب��ات مؤكدا ً أن من سابع المستحيالت أن تتوصل اللجان
المشتركة إلى اتفاق على قانون جديد لالنتخابات .فما أخفقت
في تحقيقه اللجنة المصغرة على مدى ثالث سنوات ،ستعجز
عنه اللجان المشتركة .ولذلك علقت اللجان المشتركة جلساتها
هذا األسبوع واألسبوع المقبل إلى  22حزيران الحالي بانتظار أن
تلتئم جلسة الحوار الوطني في  21منه ،بعدما كان مقررا ً أن تعقد
جلستين في األسبوع (الثالثاء والخميس) .وعلى ضوء كيفية
تعاطي مكونات طاولة حوار عين التينة حول مشروع الحكومة
الميقاتية (النسبية على أس��اس  13دائ��رة) ال��ذي سيطرحه
رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة ،سيتحدد مسار
عمل اللجان المشتركة .فإذا القى المشروع صدى إيجابيا ً عند
المتحاورين ،ستبدأ اللجان المشتركة في اليوم التالي بنقاشه ،ال
سيما أن مك ّونات حكومة الرئيس ميقاتي (حزب الله ،حركة أمل،
الحزب السوري القومي االجتماعي ،التيار الوطني الحر ،النائب
وليد جنبالط ،تيار المرده ،وحزب الطاشناق) ،وافقوا عليه ،وإذا
وصلت األمور إلى طريق مسدود ستعيد اللجان النيابية إحياء
الصيغتين المختلطتين ،بعدما تأكد أمس أن هذين االقتراحين
يلفظان أنفاسهما األخيرة.

النقاشات شائكة

وش��ه��دت جلسة اللجان أم��س س��ج��اال ً عقيما ً ح��ول تقسيم
الدوائر ،وضرورة اعتماد المعايير واضحة .وفي هذا اإلطار أكد
رئيس حزب الكتائب لن يقبل بالصيغة الثالثية المقدّمة من

القوات والمستقبل واالشتراكي ،فهذه القوى تقاسمت من خالل
هذا االقتراح الحصص والمغانم واعتمدت االستنسابية ،طارحا ً
الدائرة الفردية مع الصوت الواحد ،بينما أب��دى النائب احمد
فتفت رفضه لطرح الكتائب واعتبر أن نظام الصوت الواحد
أشبه بالنسبية المرفوضة من قبل تياره ،ودافع عن تقسيمات
الصيغة الثالثية ال سيما عن المعايير التي اعتمدت في تقسيمات
بشري والبترون وصيدا .وأكد النائب علي فياض في المقابل
أن الهدف من بقاء المقعدين في صيدا على أساس األكثري قطع
الطريق على النائب السابق أسامة سعد وليس الحرص أن تأتي
أصوات الناخب السني بالنائب السني .وأكد استعداد حزب الله
ألخذ خصوصية الواقع المسيحي والهواجس المسيحية بعين
االعتبار وإيجاد الحلول لتأمين صحة التمثيل وعدالة ،لكننا لسنا
في اللجان لمعالجة مشاكل السنة والشيعة .وأك��دت مصادر
نيابية لـ «البناء» أن محاوالت الدمج بين االقتراحين المختلطين
باءت بالفشل ،مشيرة إلى أن النقاش ال يشهد أي تقدم يذكر منذ
الجلسة األولى ،واألمور ال تزال تراوح مكانها ،ما يؤشر إلى أن
إمكانية التوافق معقدة ،فالنقاشات شائكة وصعبة.

بري للحريري :ال للتمديد

وإذ لفتت المصادر إلى «أن القوى المسيحية قلقة من العودة
إلى قانون الستين ،ولذلك ال يمانع التيار الوطني الحر بالتنسيق
مع حليفه حزب الله النقاش في المختلط ،شدّدت على أن تيار
المستقبل والحزب االشتراكي يريدان إجراء االنتخابات في أيار
 2017على أساس الستين ،وأكثر من ذلك ،يفضل تيار المستقبل
التمديد للمجلس النيابي أكثر من أي وقت مضى».
وأشارت مصادر نيابية لـ «البناء» إلى «أن الرئيس نبيه بري
أبلغ الرئيس سعد الحريري أن االنتخابات ستجري ،وليس هناك
من إمكانية ألي تمديد جديد للمجلس وال يوجد أحد في الداخل أو
الخارج يستطيع أن ّ
يغطي التمديد».

جونز :االنتخابات الرئاسية بعيدة

وبرز أمس ،موقف السفير األميركي في لبنان ريتشارد جونز
من السراي الحكومي الذي يتقاطع مع مبادرة الرئيس بري ،حيث
بعث برسالة إلى المعنيين بضرورة إجراء االنتخابات النيابية
وأال تؤجل ،سواء جرت االنتخابات الرئاسية قبل النيابية أو
العكس ،فاألمر بالنسبة إلى الواليات المتحدة األميركية ليس
مهماً .المهم هو إجراء هذه العملية ويجب أن تستمر النتخاب
رئيس وإجراء االنتخابات النيابية التي حددت في الربيع المقبل،
ونحن نتفق أنه ال يجب االنتظار كل هذا الوقت».
ورأت مصادر مطلعة لـ «البناء» «أن كالم السفير األميركي
الفت ويركن إليه ويعبر عن مرحلة جديدة سينتقل إليها البلد».
وذكرت المصادر بكالم السفير األميركي السابق في لبنان جيفري
فيلتمان عن ضرورة إجراء االنتخابات في عام  ،2005معتبرة
«أن لبنان ذاهب إلى االنتخابات النيابية د ّر» .ولفتت المصادر
إلى أن االنتخابات النيابية ستجري في موعدها الطبيعي في
أيار  2017ومن الممكن أن تحصل قبل ذلك إذا حصلت تطورات
سياسية في المنطقة ،قد تساعد على حل المجلس النيابي بناء
على القرار األخير للمجلس الدستوري».

واعتبرت المصادر من ناحية أخ��رى «أن كالم جونز تأكيد
جديد أن االنتخابات الرئاسية ال تزال بعيدة وأن األجواء ال توحي
باقتراب إنهاء الفراغ الرئاسي ،لذلك يدعو األميركي إلى عدم الربط
بين االستحقاقين» ،مشيرة إلى أن الغرب بدأ يتعامل مع لبنان أن
باإلمكان االستمرار من دون رئيس ،لكنه يتحاشى كليا ً الوقوع في
فراغ دستوري وسياسي بوجود مجلس نواب غير شرعي أو عدم
إجراء االنتخابات النيابية».
وأكد تكتل التغيير واإلصالح بعد اجتماعه األسبوعي أن «ال
تقدم حاسم إال أننا نناقش في المعايير الميثاقية الحاسمة كي
نصل إلى قاسم مشترك ،فاألمل معقود على تيار «المستقبل»
ليط ّور موقفه لمالقاة اإلرادة شبه العامة لنصل إل��ى قانون
انتخابي يؤمن صحة التمثيل» .وأشار إلى أن سياسة االنفتاح
واالستيعاب ال ت��زال نهج سياسة ع��ون ،نتيجة صموده على
الثوابت الوطنية من دون مزاحمة من أحد أو استهداف من أحد
للخروج من األزمة الكيانية الخطيرة».

مؤتمر لـ المستقبل نهاية رمضان

إلى ذلك ،تؤكد مصادر في تيار المستقبل لـ «البناء» أن الرئيس
الحريري أمام «مجموعة استحقاقات هذا األسبوع سيظهرها
خالل إفطارات رمضانية عدة تبدأ غدا ً الخميس ويطلق خاللها
مواقف من نتائج االنتخابات البلدية والتأويالت التي رافقتها
ومن االنتخابات الرئاسية وقانون االنتخاب» .ولفتت المصادر
إلى «أن الحريري سيتحدث عن المؤتمر العام الذي سيعقده
تيار المستقبل بعد شهر رمضان النتخاب المكتب السياسي
ال��ذي ب��دوره سينتخب رئيسا ً للتيار» .واعتبرت المصادر أن
كالم الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي ال يعبّران عن موقف
تيار المستقبل ،ألنهما خارج التنظيم السياسي لتيار المستقبل،
ويعتبران من جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري» .وأشارت
المصادر إلى «أن الحريري قرأ نتائج االنتخابات البلدية ويعلم
أن تراجعا ً حصل وأن أسبابا ً عديدة كانت وراءه .جزء منها
نستطيع أن نعالجه ،وجزء سنوضحه للرأي العام وجزء آخر
غير قادرين على إصالحه» .ونقلت المصادر عن الحريري تأكيده
انه «سيضع الجميع أمام مسؤولياته وسيطلق مواقف حتى لو لم
تطرب الجميع ،وأنه سيشرح التقلبات التي حصلت على مدى 11
عاما ً وأسبابها ،للبدء من جديد ،وتشديده على انه لن يسمح أن
يتحول تيار المستقبل تنظيما ً متطرفاً».
وكان الحريري أعلن في سلسلة تغريدات «أنّ تيار المستقبل
سيشهد انتخابات قريبا ً وسيكون هناك تغيير» .واعتبر أنّ
«للجميع الحق في أن يكون طامحاً ،ولكن مَن يريد أن يسير
بمسيرة الشهيد رفيق الحريري ،فهذا األمر مختلف».

داعش في عرسال

أمنياً ،أوقفت قوة من الجيش في منطقة عرسال بعد ظهر
أمس ،سيارة من نوع فان وضبطت بداخلها عنصرين ينتميان
إلى تنظيم داعش ،كانا موجودين داخل مخبأ سري في السيارة
المذكورة ،بهدف االنتقال إلى مراكز اإلرهابيين في جرود المنطقة،
َ
الموقوفين
بحسب ما أعلن الجيش في بيانه .وبوشر التحقيق مع
بإشراف القضاء المختص.

