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حمليات � /إعالنات
�ستقرر( ...تتمة �ص)1
بوتين� :سورية
ِّ

األمن يفرض نفسه

ف���رض ال��ه��اج��س األم��ن��ي نفسه ع��ل��ى ال��دول��ة
ومؤسساتها وأجهزتها األمنية والوسط الشعبي
كأولوية على الملفات الخالفية الساخنة ،مع ارتفاع
منسوب خطر اإلره���اب واحتماالت ض��رب أه��داف
جديدة تجارية ومدنية لم يعتد عليها اللبنانيون ،بعد
أن تأكد لدى الجهات األمنية المعنية بأن المجموعات
اإلرهابية أدخلت لبنان في دائ��رة االستهداف على
مستوى القيادة العليا في سورية مع تعدّد المهمات
اإلجرامية وأهدافها التي يمكن أن ُتحدّد بثالثة أهداف
رئيسية :األول تفجيري كما حصل في القاع ،والثاني
قتل تدميري كما حصل في الضاحية الجنوبية
والثالث ترويضي بهدف ضرب االستقرار القائم على
السياحة والخدمات ،ولهذا السبب استنفرت األجهزة
األمنية الرسمية وغير الرسمية مؤخراً ،واتخذت
وضعية االستنفار األقصى لمواجهة األخطار الدائمة،
أما السؤال الكبير الذي يطرحه كثيرون في الوقت
الحاضر :هو هل الجهات الدولية التي تدّعي بأنها
تؤ ّمن الغطاء للحفاظ على االستقرار األمني في لبنان
ودع��م أجهزته األمنية بمواجهة اإلره��اب سحبت
يدها منه؟ وبمعزل عن اإلجابة ،فإن الواقع اللبناني
يمكن أن يُقال فيه أمران :األول ،إن لبنان مستهدف
بعمق من اإلرهاب؛ والثاني توفر يقظة أمنية رسمية
وشعبية تبقي األمور تحت السيطرة.

الجيش :إحباط عمليتين
إرهابيتين خطيرتين

وفي آخر المستجدات األمنية ،وقبل أن تنفض
القاع عنها غبار التفجيرات اإلرهابية ،تمكنت
استخبارات الجيش من إحباط عمليتين إرهابيتين
على درجة عالية من الخطورة ،كان تنظيم «داعش»
قد ّ
خطط لتنفيذهما ويقضيان باستهداف مرفق
سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان» ،وأعلنت
قيادة الجيش في بيان صدر عن توقيف خمسة
ّ
المخطط .وق��د اعترف
إرهابيين وعلى رأس��ه��م
الموقوفون بتنفيذهم أعماال ً ارهابية ض ّد الجيش
في أوقات سابقة.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن المرفق
السياحي الكبير المستهدف خالل هذه العملية هو
كازينو لبنان الذي كان سيُستهدَف الشهر الحالي،
أما المنطقة السكنية فهي األس��واق التجارية في
المتن وال��ه��دف ض��رب االق��ت��ص��اد» ،واستبعدت
ال��م��ص��ادر تمكن اإلره��اب��ي��ي��ن م��ن ال��وص��ول الى
الضاحية الجنوبية وتنفيذ أعمال إرهابية فيها،
بسبب التدابير األمنية المتخذة فضالً عن تدمير
معظم معابر الموت في الجرود الحدودية ال سيما
في يبرود والقلمون».

..واألمن العام داهم في عرسال

وف��ي سياق متصل ،داهمت ق��وة من األم��ن العام
بمؤازرة من الجيش ،أحد أوكار اإلرهابيين في وادي عطا
 خراج بلدة عرسال ،وذلك في إطار عملية استباقية،حيث عثرت على حزام ناسف وأسلحة وأعتدة حربية
مختلفة .وتم ضبط الموجودات ،وال ت��زال المتابعة
مستمرة لتوقيف باقي أعضاء الخلية اإلرهابية.
وفي إطار تصدي حزب الله للمجموعات اإلرهابية
استهدف عناصره مقار لتنظيم «داعش» في جرود
القاع وج��رود رأس بعلبك (وادي زويتيني) في
البقاع الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة وحققوا
إصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم.

 ..ويونيفيل :ننفذ أنشطتنا العادية

إلى ذلك ،وردا ً على بعض التقارير اإلعالمية التي
تحدثت عن تخفيف اليونيفيل للدوريات في منطقة
عملياتها في جنوب لبنان ،أكد المكتب االعالمي
لليونيفيل ،أن «اليونيفيل تنفذ أنشطتها العادية،
بما في ذلك تسيير الدوريات في منطقة عملياتها،
بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية،
ووفقا ً لقرار مجلس األمن الدولي .»1701

ترقب لكلمة نصرالله اليوم

وفي غضون ذلك ،تترقب األوس��اط السياسية

والشعبية خطاب األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله بمناسبة يوم القدس العالمي ،عبر
كلمة متلفزة عند الساعة الخامسة والنصف مساء
اليوم الجمعة.
وأصدر حزب الله بيانا ً قال فيه «نظرا ً لألوضاع
األمنية قرر حزب الله إلغاء االحتفال الجماهيري
لمناسبة يوم القدس العالمي ،والذي كانت مقررة
إقامته في مجمع سيد الشهداء (ع) ـ الرويس غدا ً
الجمعة».
وسيكون موضوع القدس الطاغي على خطاب
السيد نصرالله ،بحسب ما أبلغت مصادر مطلعة
«البناء» في ضوء المستجدات األمنية والسياسية
على الساحة الفلسطينية في ظل جرائم االحتالل
الصهيوني ومشاريع حكومة نتنياهو المشبوهة
بالتآمر مع أنظمة خليجية وعربية في تهديد
مقدسات المسلمين والمسيحيين ف��ي القدس
والمسجد األقصى والسيطرة عليها ،تمهيدا ً لتصفية
القضية الفلسطينية في ظل انشغال العالم بأزماته
واإلدارة األميركية بانتخاباتها الرئاسية .كما
سيتطرق السيد نصرالله ،بحسب المصادر ،إلى
التفجيرات اإلرهابية في القاع والتي أدت إلى إلغاء
االحتفال بيوم القدس العالمي ،كما سيستعرض
الوضع اإلقليمي في المنطقة واإلره��اب المتنقل
من عاصمة إلى أخرى والوضع في شمال سورية
وت��ط��ورات معركة حلب وسيتطرق ف��ي الوقت
المتبقي إلى بعض الملفات الداخلية ،لكن من دون
الغوص في تفاصيلها ،بسبب ضيق الوقت.
واستغربت المصادر نفسها بعض اإلشاعات
عن عجز حزب الله عن حماية المربع األمني في
الضاحية الجنوبية من الهجمات اإلرهابية ما أدى
إلى تأجيل االحتفال الذي كان مقرراً ،متسائلة« :هل
استطاع أردوغان وحكومته حماية مطار أتاتورك
من ضربات اإلرهابيين؟ الفتة ال��ى أن اإلره��اب
ضرب في برج البراجنة والرويس سابقاً ،وبالتالي
هذا النوع من اإلرهاب ال يمكن منع حصوله مئة في
المئة» .ولفتت إلى أن «الهدف من إلغاء االحتفال
ه��و حفظ دم��اء األب��ري��اء ومنع سقوط ضحايا،
لكن حزب الله لديه القدرة اللوجستية واألمنية
على تنظيم االحتفال إال أنه نظرا ً لدقة وحساسية
الوضع اإلقليمي العام في البلد قررت قيادة الحزب
التصرف بحكمة وعقل وإلغاء االحتفال المقرر
لتفويت الفرصة على اإلرهابيين للنيل من المقاومة
وجمهورها وتحقيق انتصار من دون مبرر».

 ..وجلسة حكومية
على وقع التطورات

وعلى وقع التطورات األمنية المتسارعة عقد
مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي،
استعرض خاللها الوضع األمني والسياسي في
أج���واء ه��ادئ��ة ،قبل أن يتطرق إل��ى بنود ج��دول
األعمال ،حيث اتخذ عددا ً من القرارات وأرجأ بنودا ً
أخ���رى .كما استعرض المجلس للخطط التي
اتخذتها األجهزة األمنية ال سيما الجيش اللبناني
بعد تفجيرات القاع االنتحارية .وأطلع رئيس
الحكومة تمام سالم خالل الجلسة مجلس الوزراء
على مضمون االجتماع األمني الذي ترأسه عقب
تفجيرات القاع وكرر ثقة الوزراء بالجيش وإعطاءه
كل الدعم الذي يحتاجه والصالحيات ليتمكن من
مواجهة اإلرهاب على الحدود وفي الداخل .وكان
تأكيد من األطراف كلها على أن اإلرهاب خطر كبير
على لبنان كما على دول أوروبا وكل العالم ،وكان
تشديد على اتخاذ التدابير االحتياطية واالبتعاد
عن الخطاب التحريضي والمذهبي والطائفي والذي
يؤدي الى التفرقة واعتماد الخطاب الجامع.
وطالب وزراء تكتل التغيير واإلص�لاح مجلس
الوزراء ،بحسب ما علمت «البناء» باتخاذ اإلجراءات
الالزمة الستعادة كل األراضي اللبنانية الحدودية
مع سورية ،والتي يحتلها «داع��ش» .ووعد سالم
بأن يتم درس الموضوع ،كما طالب وزراء التكتل
بأن يقوم الجيش بالخطة العسكرية الالزمة لبسط
سيطرته على جرود القاع وأال تتحول الى عرسال
ثانية».
كما طرح وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين

توطين الالجئين ( ...تتمة �ص)1
وبدأ اإلعداد يومها للقرار  ،1559ويومها تالقت القاعدة
م��ع التموضع السعودي وق��� ّررت ال��ن��زوح نحو سورية،
وب���دأ ب��ن��اء ال��خ�لاي��ا وال��م��رت��ك��زات ف��ي س��وري��ة م��ن��ذ العام
 ،2004وظ��اه��رة أب��و ال��ق��ع��ق��اع ف��ي ري��ف ح��ل��ب ،واليوم
م��ع ب��دء االس��ت��دارة األميركية ،يبدو تموضع السعودية
و«القاعدة» نحو لبنان.
 ي��ب��دأ ال���ك�ل�ام ال��س��ع��ودي م���ن ال��دي��م��وغ��راف��ي��ا وك�ل�ام«القاعدة» من الجغرافيا ،فاالنتقال السعودي من الخيار
العراقي الذي دعمت الحرب عليه ،إلى الخيار السوري،
كما نشرت مجلة «التايم» عام  2003عن لسان بندر بن
سلطان والملك عبدالله ،ك��ان ال��ت��وزّع السكاني مذهبيا ً
ف��ي ك�� ّل م��ن البلدين وم��ا يمنحه للسعودية م��ن عناصر
ق���وة ،بينما ك���ان ال��ره��ان ال��ق��اع��دي ع��ل��ى س��وري��ة ينطلق
من مكانة شمال سورية في أري��اف حلب وإدل��ب وريف
الالذقية ،على الحدود السورية التركية ،وقربه من البحر
المتوسط ،واليوم يبدو الرهان السعودي وفقا ً لما يبديه
األميركيون واألوروبيون من حماس غير مفهوم لتوطين
الالجئين السوريين في لبنان ،ومثلهم من قبل وربما غداً،
توطين الالجئين الفلسطينيين ،وإحداث توزان ديمغرافي
جديد ،يقاس بتقبّله شخص رئيس الجمهورية الجديد،
يوضع الفيتو على ك ّل َمن يعارضه بقوة ،ووفقا ً لتقارير
غربية يجري التفكير بتوطين مليون س��وري في لبنان،
هم المعارضون الذين لن يستطيعوا العودة إلى سورية
بسبب ماضيهم ،وأدواره���م ف��ي ال��ح��رب ،م��ع عائالتهم،
وليس َمن هربوا بداعي البحث عن مكان آمن.
 تهجير مسيحي في البقاع يخطط له تنظيم داعش،لتأمين ف��راغ��ات جغرافية ب�لا س��ك��ان تتيح ب��ل��وغ شمال
لبنان وساحله المتوسطي ،وره��ان على تحالفات هناك
م��ع الخارجين م��ن تيار المستقبل ،وال��ض��رب��ات المكثفة
على القاع ال تقول إال أنّ التهجير هو الهدف ،والرسالة
هي مهما كلف األمر لن ندعكم تبقون هنا ،وبين مطرقة
القاعدة والسندان السعودي ،لبنان ممنوع من رئاسة
جمهورية ،حتى لو نضجت المنطقة للتسويات ،والسير
ح��ث��ي��ث ل��ل��ض��غ��ط ال��م��ال��ي ل��ت��ج��ف��ي��ف االق���ت���ص���اد وإف��ل�اس
المصارف وض��رب الليرة ،بحجة العقوبات على حزب
الله ،أمالً بالرضوخ اللبناني للمشروع السعودي ،كشرط
لتعويم مصارفه واقتصاده وليرته ،واإلفراج عن رئاسته
المخطوفة.
ناصر قنديل

الحاج حسن على مجلس الوزراء «عملية عسكرية
وقائية يقوم بها الجيش اللبناني بمساندة القوى
الشعبية في الخواصر الرخوة على الحدود مع
سورية لضرب اإلرهابيين ومنعهم من اتخاذ أي
مناطق أو جرود قاعدة لشن هجمات على القرى
الحدودية» .وسئل وزي��ر الدفاع سمير مقبل عن
صالحيات الجيش المعطاة من مجلس ال��وزراء
وحدود تدخله على الحدود ،وأكد مقبل أن «الجيش
على أهبة االستعداد وعلى جهوزية كاملة للتصدي
لالعتداءات والهجمات اإلرهابية ،ولم يتم التطرق
الى التفاصيل األمنية ال سيما الجهة التي دخل منها
انتحاريو القاع بسبب تغيب وزير الداخلية عن
الجلسة».
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن ال ضمانات
مئة في المئة بعدم حصول تفجيرات أو أعمال
إرهابية في ظل الخاليا والشبكات النائمة التي
وقع العدد األكبر منها في قبضة األجهزة وبقي
عدد آخ��ر» ،مشددة في الوقت نفسه على «رفض
بعض الوزراء األمن الذاتي في القاع أو في مناطق
أخرى» ،مؤكدة أن «الجيش نفذ انتشارا ً واسعا ً في
القاع ومحيطها واتخذ خطوات استثنائية لمواجهة
أي أخطار» .مشيرة الى أن «المهم هو االلتفاف
حول الدولة ومؤسساتها وتضامن جميع األطراف
السياسية لمنع اي انهيار تام للوضع األمني».

درباس لـ «البناء» :ال لتحميل
الالجئين المسؤولية

وقال وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ «البناء» إن «الوضع األمني عرضة لالختراق
وتفجيرات القاع االنتحارية والشبكة التي ألقى
الجيش القبض عليها أمس ُتع ّد أساليب خطيرة
وجديدة ال سيما وأن المستهدف هي قرية حدودية
مسيحية ما يؤشر إلى مخطط الستهداف مناطق
مسيحية لحرمان الشرق األوس��ط من تالوينه
ومكوناته» ،داعيا ً «جميع القوى واألط��راف إلى
أقصى درجات التضامن مع سكان واهالي القرى
الحدودية ،ال سيما المسيحية ،وتثبيتهم في أرضهم
وأن ال يكون أي طرف حليفا أو متماهيا أو ظهيرا في
خطابه ومواقفه لهذه المجموعات المتوحشة».
وأش���ار درب���اس إل��ى «وج���ود جهات خارجية
تستورد االنتحاريين من الرقة والحسكة وغيرها
من المناطق السورية ال��ى لبنان ،لكن ال يجوز
اتخاذ أي مواقف تحفز على الكراهية للنازحين
السوريين ،ألن ذلك يسهل على االنتحاريين أن
يجدوا في المخيمات بيئة حاضنة ومن يمد لهم
اليد لمساعدتهم على تنفيذ عملياتهم اإلرهابية،
لذلك يجب أن ال نحمل اللجوء السوري مسؤولية
تلك األعمال االرهابية».

جعجع في سحور
بيت الوسط

سياسياً ،تستمر جهود تيار المستقبل لرأب
الصدع مع حلفائه في  14آذار بعد التصدع الذي
ضربها ال سيما بين المستقبل وح��زب «القوات»
اللبنانية بعد اهتزاز العالقة بينهما في مفاصل
ومحطات متعددة وصلت حد القطيعة والتضارب
في مشاريع الطرفين ،ولهذا الغرض ،لبى رئيس
«ال��ق��وات» سمير جعجع ،دع��وة الرئيس سعد
الحريري الى سحور يوم أمس في بيت الوسط ،في
حضور مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري
ورئيس جهاز التواصل واإلعالم في «القوات» ملحم
الرياشي .وقد تم التأكيد خالله بحسب المكتب
اإلعالمي للحريري على «رفض مبدأ االمن الذاتي
في القاع وفتح المجال للمزيد من التشاور مع كل
القوى السياسية إلنهاء الشغور الرئاسي ،والتأكيد
على قانون االنتخاب المقدم من الطرفين مع الحزب
االشتراكي والتشاور مع القوى االخرى بغية االتفاق
على قانون جديد» .وتم االتفاق بحسب المعلومات
خالل اللقاء ،على تشكيل لجنة تنسيق عمالنية من
أجل متابعة األمور اليومية بين الطرفين ،ويذكر
أن هذا اللقاء يأتي بعد تراجع شعبية المستقبل
في االنتخابات البلدية وأزمات الحريري المالية
والخالفات داخل البيت المستقبلي.

الجبهة العري�ضة ( ...تتمة �ص)1
األمر الثاني :أنّ االستمرار بالتمديد لمجلس النواب لم يعد ممكناً ،ألنه يفتقد أليّ
مس ّوغ شرعي أو قانوني ،أو مشروع وعليه بات إجراء االنتخابات النيابية أمرا ً متاحا ً
وملحا ً إلعادة تكوين السلطة.
األمر الثالث :أظهرت االنتخاباتُ البلدي ُة الحاج َة الماس َة العتماد نظام التمثيل
النسبي في االنتخابات البلدية وفي االنتخابات النيابية على السواء.
ولقد بات من الواضح أنّ األولوية من اآلن وحتى موعد إجراء االنتخابات النيابية
هي العمل على وضع قانون جديد لالنتخابات على قاعدة لبنان دائرة انتخابية
واحدة وعلى أساس التمثيل النسبي ،باعتبار ذلك هو المدخل للخروج من األزمة،
ووضع ح ّد الحتكار التمثيل النيابي ،وبالتالي انتخاب مجلس نواب يعبّر فعالً عن
تمثيل إرادة جميع اللبنانيين وليس فئة منهم ،بما يؤدّي إلى إعادة إنتاج مؤسسات
الدولة وإطالق عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة المعطلة من قبل الطبقة السياسية
الحاكمة ،والتي استشرى الفساد في ك ّل مفاصلها .وهو ما تمثل أخيرا ً في انكشاف
فضائح الفساد بالجملة (النفايات ،االنترنت غير الشرعي ،والفساد واالختالس في
قوى األمن الداخلي ،والقمح المسرطن إلخ.)...
وعلى الرغم من مرور أشهر على كشف هذه الفضائح لم ن َر توقيف الضالعين فيها
ويجري الحديث عن محاوالت لفلفة لحماية الفاسدين من العقاب على الجرائم التي
ارتكبوها.
إالّ أنّ التوصل إلى قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة أمر لن يت ّم بالسهولة
التي يعتقدها البعض ،ويحتاج إلى نضال وبلورة قوة ضغط سياسية وشعبية قادرة
على فرضه فرضا ً بالقوة الشعبية والسياسية.
ّ
غير أنّ بلورة مثل هذه القوة الضاغطة يتطلب العمل وبجدية من قبل القوى
والتيارات المؤيدة العتماد قانون النسبية لتشكيل جبهة عريضة تض ّم ك ّل من يدعم
هذا القانون ،ومثل هذه الجبهة تستدعي بالضرورة عقد مؤتمر وطني إلطالق أوسع
تحرك سياسي وشعبي لمنع الطبقة السياسية من االلتفاف على مطالبة أغلبية
اللبنانيين باعتماد نظام التمثيل النسبي في االنتخابات النيابية المقبلة ،والعمل على
إعادة إجراء االنتخابات على أساس قانون الستين األكثري أو المختلط ،ولهذا يجب
التحذير من خطورة التراخي في التحرك لتشكيل هذه الجبهة العريضة ،وممارسة
الضغط بقوة لفرض النسبية الكاملة ،ووضع القوى السياسية المعارضة لمثل هذا
القانون أمام واحد من احتمالين:
االحتمال األول :عدم إجراء االنتخابات على أساس قانون غير عادل وال يحقق
صحة التمثيل ،ويمنع التغيير ويعيد إنتاج نفوذ الطبقة السياسية الحالية ،وبالتالي
الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي إلقرار إصالحات جذرية للخروج من األزمة التي يرزح
تحت وطأتها اللبنانيون منذ عقد ونيّف.
االحتمال الثاني :أو الموافقة على اعتماد قانون النسبية الكاملة وإجراء االنتخابات
على أساسه.
فالتغيير ال يتحقق بالمناشدة ،وال تقبل به الطبقة السياسية الحاكمة إال مكرهة،
وعندما تجد أنّ قبولها النسبية الكاملة أق ّل سوءا ً بالنسبة لها من الذهاب إلى خيار
المؤتمر التأسيسي الذي سيصبح هو المخرج إذا ما انتهت مدة التمديد لمجلس النواب
ولم تج ِر االنتخابات في موعدها ،في حين أنّ التمديد للمجلس بات صعب المنال.
وربما كان التمديد حافزا ً قويا ً ومحركا ً غير متوقع لدفع البالد إلى ما هو بين الفراغ
والفوضى.
فهالّ أدركت الطبقة السياسية ووَعَ تْ إلى أين ستج ُّر البالد والعباد؟
ونك ّرر على مسامع المعنيّين قول الصديق معالي الوزير طالل أرسالن ما مضمونه
لقد جَ َّرب ُتم ك َّل شيء...
فهالّ ج َّربتم قانون النسبية لإلصالح السياسي لبنية هذا النظام؟
أيّها المصلحون اتحِّ دوا،
أقيموا جبهتكم اإلصالحية،
ان ِزلوا إلى الساح ،واف ِرضوا النسبية.

زاهر الخطيب

الم�شنوق ّ
وقع و�شورتر مذ ّكرة تفاهم لدعم قوى الأمن
و ّقع وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق مع سفير بريطانيا هوغو
شورتر ،في مركز عرمون للتدريب
التابع لقوى األم��ن ،مذ ّكرة التفاهم
اللبنانيّة البريطانيّة حول المشروع
البريطاني لدعم قوى األمن الداخلي
وترسيخ التعاون المستقبلي ،وهي
بقيمة  13مليون جنيه إسترليني من
«صندوق النزاع واألمن واالستقرار»
البريطاني ،وتمت ّد على السنوات
الثالث المقبلة.
وح��ض��ر ال��ت��وق��ي��ع ال��م��دي��ر ال��ع��ام
لقوى األم��ن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،قائد القوى السيارة العميد
فادي الهاشم ،المف ِّتش العام في قوى
األم���ن العميد ج���وزف ك�ّل�اّ س ،قائد
شرطة بيروت العميد محمد األيوبي،
مدير معهد قوى األمن الداخلي العميد
�ج��ار وك��ب��ار ض��ب��اط قوى
أح��م��د ال��ح� ّ
األمن .كما حضر الملحق البريطاني
لشؤون الشرطة واألمن الداخلي روب
شيبيرد ومم ّثلون عن قوة ضبط األمن
البريطانية.
وع��ل��ى األث���ر ،ق��ال ش��ورت��ر« :ه��ذا
مثال آخر ساطع على دعمنا للبنان،
وعالقتنا الطويلة األم��د م��ع وزارة
الداخلية وقوى األمن الداخلي .نحن
ن��درك التحدّيات التي تواجه رجال
ونساء قوى األمن بشكل يومي ،ونحن
عازمون على تقديم الدعم لهم وهم
يواجهون تصاعد التهديدات األمنيّة
واإلرهابيّة .أحيي عزم ال��وزارة على
بناء قوة شرطة حديثة تعتمد على
أح��دث التدريبات وحقوق اإلنسان
والشرطة المجتمعيّة».
بدوره ،أثنى المشنوق على «مبادرة
السفارة البريطانيّة ،خصوصا ً أ ّنها
الوحيدة التي عيّنت ضابطا ً مسؤوال ً
متخصصا ً لشؤون دع��م ق��وى األمن
ّ
الداخلي ،وهذه التفاتة مميّزة».
وق��ال« :يأتي ه��ذا التوقيع ،على
أهميّته ،وبلدة القاع الصامدة تلملم
جراح العاصفة اإلرهابيّة واالنتحاريّة
التي ضربتها ،وافتدت بها كل لبنان.
فهذه البلدة ،وسائر البلدات الحدوديّة
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،

أثناء التوقيع
مرورا ً بسهل البقاع ،تدفع أثمانا ً غالية
للجغرافيا ،لكونها تقع على حدود
يومي
الحريق السوري ،وعلى تماس
ّ
تتجسد أوال ً
مع ويالته ومآسيه التي
ّ
بأزمة النزوح ،وثانيا ً بخطر اإلرهاب
الذي يحاول اعتماد هذه القرى مم ّرا ً
ّ
مخططاته اإلجرامية في الداخل
لتنفيذ
اللبناني».
وتابع« :هذا التوقيع اليوم ليس
إلاّ ترجمة عمليّة ل��ق��رار الحكومة
البريطانيّة بدعم الدولة اللبنانية،
مم ّثلة بالمديريّة العامة لقوى األمن
ال��داخ��ل��ي ،بمبلغ  13مليون جنيه
إسترليني .ه��ذا ال��ق��رار ال���ذي ت � ّوج
الزيارة الرسمية التي قمتُ بها إلى
لندن ،في شهر آذار الماضي ،على
رأس وف��د أمني وإداري م��ن وزارة
الداخلية والبلديات».
من جه ٍة أخرى ،زار شورتر الشيخ
ن��ص��رال��دي��ن ال��غ��ري��ب ف��ي كفرمتى،
بحضور قاضي المذهب الدرزي نزيه
أبو إبراهيم وعدد من مشايخ الطائفة
ورئيس بلدية كفرمتى نظير خدّاج،
وأعضاء المجلس البلدي.

وأ ّك����د ال��س��ف��ي��ر ال��ب��ري��ط��ان��ي ،أنّ
«ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهوريّة هو
لبناني ،وعلى القادة
�ي
ّ
ش��أن داخ��ل� ّ
اللبنانيّين أن ي ّتخذوا القرار باالجتماع
والحوار للوصول إلى انتخاب رئيس
للجمهوريّة اللبنانيّة».
ورأى أنّ «ليس هناك م��ن راب��ح
وخاسر في مسألة انتخاب رئيس
للجمهوريّة ،إ ّنما هناك راب��ح واحد
اللبناني ولبنان بأجمعه،
هو الشعب
ّ
ألنّ عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة
ي��ع� ّ
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي تهتم
�ط��ل
ّ
بالمواطن اللبناني الذي فقد صبره،
وهذا ما ُترجم في االنتخابات البلديّة
األخيرة».

الغريب

من جهته ،ق��ال الشيخ الغريب:
«ل��ق��د تباحثنا م��ع س��ع��ادة سفير
بريطانيا بكل ما يه ّم الوطن والمواطن
واإلقليم في هذه الظروف الصعبة،
وأ ّك��دن��ا على مساعدة دول الغرب
للبنان في اختيار رئيس للجمهوريّة
في أس��رع وقت ممكن لتعود الهيبة

لمؤسساته الدستورية .كما تباحثنا
ّ
ف��ي ال��وض��ع الصعب ال���ذي ت��م� ّر به
المنطقة ،خصوصا ً سورية .وأكبر
دليل ما حدث باألمس في القاع وفي
شرق البقاع».
وأم��ل من دول الغرب «أن تساعد
لبنان على اج��ت��ي��از ه��ذه المرحلة
الصعبة ،وأن ُتعيد الدولة عالقاتها
م��ع س��وري��ة الشقيقة ف��ي التباحث
والتفاوض المباشر لعودة النازحين
الموجودين في لبنان إل��ى وطنهم،
وخصوصا ً أنّ كثيرا ً من المناطق في
سورية باتت آمنة وتسمح بذلك».
وأ ّكد أنّ «النظرة إلى أبناء الطائفة
الدرزيّة في سورية ،كما نظرة األمير
ط�ل�ال أرس��ل�ان ،أن تبقى س��وري��ة
موحدة بكل فئاتها وطوائفها ،فكما
ّ
لبنان يبقى س��يّ��دا ً ح��� ّرا ً مستقلاّ ً
كذلك سورية ،ال أن يعمل أحد على
تقسيم هذه األوطان إلى فيديراليات
وطوائف وغير ذلك».
واستمع السفير البريطاني إلى
مطالب واحتياجات رئيس بلديّة
كفرمتى الذي ألقى كلمة.

كرامي التقى مجل�س بلدية وادي النحلة:
للتعاطي ب�إيجابية مع الجميع
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في مكتبه
بشارع نديم الجسر  -طرابلس ،وف��د بلدية وادي
النحلة ،تقدمه رئيسها خالد الج ّزار سيف ونائبه موسى
سيف واألعضاء.
بداية ،شكر رئيس البلدية للوزير كرامي دعمه
ووقوفه بـ «جانب الئحة العزم والكرامة التي ترأسها»،
وقال« :إن بلديتنا مستحدثة ،وانطالقتنا من الصفر،
وباذن الله سيكون النجاح حليفنا ،وليس لنا أي هدف
سوى رفع الحرمان واإلهمال والقيام بواجباتنا على
أكمل وجه».
أضاف« :كما تعلمون ،كانت البلدة جزءا ً من بلدية
ال��ب��داوي وادي النحلة ،وبعد االستحداث واجهتنا
مشكلتان ،األول��ى خ�لاف مع ال��ب��داوي ح��ول النطاق
العقاري للبلدية ،فلدينا خريطة موقعة من الرئيس
األسبق ماجد غمراوي وأعضاء المجلس في الحيين
ال��ب��داوي ووادي النحلة تثبت أن النطاق العقاري
واإلداري لبلديتنا أكبر بكثير مما هو موجود في قرار
االستحداث .أما المشكلة الثانية ،فهي عضويتنا في
اتحاد بلديات الفيحاء وخدماته ،فعندما كنا جزءا ً من
بلدية البداوي وادي النحلة ،كان اتحاد بلديات الفيحاء
يهتم بخدمات النظافة وغيرها ،وال ندري ما هو مصيرنا
اآلن ،فنحن انفصلنا عن البداوي ولم ننفصل عن اتحاد
بلديات الفيحاء وحدودنا مع طرابلس جنوبا ًمن الملولة
التبانة وجبل محسن وحتى القبة ،ومع البداوي من
الجهات الثالث الباقية شرقا ً وشماال ً وغرباً ،والمطلوب
من االتحاد والشركات الملتزمة استمرار أعمالها في
نطاقنا اإلداري ،حتى إنجاز المعامالت اإلدارية وتقديم
انتسابنا إلى االتحاد كبلدية مستقلة عن البداوي».
من جهته ،بارك كرامي للج ّزار واألعضاء ،داعيا ً إياهم
إلى «العمل والمثابرة والحرص على مصالح الناس
والتعاطي مع الجميع بإيجابية بعيدا ً عن تداعيات
االنتخابات» ،وقال« :نحن وأهالي وادي النحلة عائلة
واحدة ،ولدينا أحبة وأهل منذ أن أ ّمن لها الرئيس الشهيد
رشيد كرامي في الستينيات كل مستلزمات الحياة من
بنى تحية وطرق وكهرباء ومياه ،بالتزامن مع ما قدمه

كرامي محاطا بأعضاء المجلس البلدي
إلى أهالي المنكوبين التابعة حاليا ً لبلديتكم ،واستمر
هذا التواصل مع وال��دي الرئيس عمر كرامي ،رحمه
الله ،وسيستمر معي ،فالمطلوب العمل بصدق وصمت

والسنوات الست تمضي سريعا ً واإلن��ج��ازات تبقى
وتستمر ،نحن معكم وسنبقى إلى جانبكم لما فيه خير
ومصلحة المنطقة وأهلها».

�شاتيال ِّ
يندد بتفجير ا�سطنبول
ندّد رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيال في تصريح أمس بالتفجير اإلرهابي الذي وقع
في مطار أتاتورك باسطنبول.
ّ
التدخل سلب ّيا ً في شؤونهم ،فالتعاون التركي
وطالب «الحكومة التركية باالنفتاح على العرب وعدم
العربي من شأنه محاصرة اإلرهاب وردعه ،وهذه مه ّمة أساسيّة لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تفتقر
إلى ّ
خطة واضحة حول هذه المسألة التي تش ّوه اإلسالم ،وتهدِّد الوحدات الوطنية وتنشر الفوضى
ً
ّ
في بالد المسلمين» ،مشيرا إلى أنه «بدون مواجهة مشروع األوسط الكبير الصهيوني األميركي بشكل
جماعي ،فإنّ اإلرهاب سوف يهدّد الجميع .وأولى الواجبات لنهوض العالم اإلسالمي ،عقد مصالحات
ّ
التدخالت المتبادلة في الشؤون الداخلية ،من أجل توليد الثقة المتبادلة والتي على
بينيّة ووقف
تكاملي يدافع عن جوهر اإلسالم ويردع التط ّرف».
أساسها ينهض تعاون
ّ

«المرابطون»  :ثورة  30يونيو
فتحت �آفاق الم�ستقبل الواعد

«ت�ضامن» ت�شارك في
جل�سة «حقوق الإن�سان»

لمناسبة ذكرى «ثورة  30يونيو» المصريّة،
أصدرت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -ال��م��راب��ط��ون» ب��ي��ان�اً ،أ ّك���دت فيه
«أنّ ه��ذه ال��ث��ورة العظيمة التي ق��ام بها أهلنا
المصريّون بحماية خير أجناد األرض القوات
المسلّحة المصرية ض ّد طغيان وفساد وخيانة
عصابات اإلخ��وان المتأسلمين ،الذين حاولوا
أن يجعلوا من مصر المحروسة جزءا ً ثانو ّيا ً في
مشروع إجرامهم الدولي ،إنّ هذه الثورة كانت
األم��ل والمالذ لكل األوف��ي��اء والمخلصين لمصر
وألمتنا العربية ،والتي فتحت أمامنا جميعا ً آفاق
المستقبل الواعد في خِ َ
ض ّم هذه الغيمة السوداء،
إرهابي
صقيع
وهو
العربي
وما س ّموه بالربيع
ّ
إخواني متأسلم» .
ّ
�وج��ه��ت الهيئة بالتحيّة وال��ت��ق��دي��ر إلى
وت� ّ
الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي
ووزي��ر الدفاع واإلنتاج الحربي والقائد العام
للقوات المسلحة المصرية الفريق أول صبحي
ص��دق��ي ،وإل��ى الشباب المصري «ال���ذي خرج
في  30يونيو يرسم مصير مصر ومصير أمتنا
العربية ،وأصبحوا مثالً و ِم��ث��اال ً ليس فقط في
عالمنا العربي ،إ ّنما على مستوى كل العالم» .
وختمت« :ع��اش��ت المحروسة مصر وأهلها
الكرام ح ّرة كريمة عزيزة وقائدة أل ّمتها العربية،
وستبقى ب��إذن الله حياتنا وروح��ن��ا وقبلتنا
ووجهتنا وفخرنا ومِثالنا .ك ّل عيد وأنتم يا خير
أجناد األرض القوات المسلّحة المصرية بخير».

شاركت الحملة الدوليّة للتضامن مع األسرى
في سجون االحتالل اإلسرائيلي «تضامن» في
الجلسة الـ 35لمجلس حقوق اإلنسان المنعقد
المنسق العام فهد حسين
في جنيف ،وقد ألقى
ّ
كلمة عن التمييز العنصريّ الذي تمارسه سلطات
االحتالل «اإلسرائيلي» ض ّد الفلسطينيّين عموما ً
واألسرى على وجه الخصوص.
وعلى هامش الجلساتّ ،
نظمت «تضامن»
بالتعاون مع «مركز جنيف للديمقراطية وحقوق
اإلن���س���ان» ف��ي س��وي��س��را ،و«م��ؤس��س��ة ع��دال��ة
واح��دة» في فرنسا ن��دوة عن العزل االنفرادي
واالعتقال اإلداري الذي تمارسه سلطات االحتالل
«اإلسرائيلي» ض ّد األسرى.
وق��د ش��ارك في ال��ن��دوة ك� ٌّ
�ل من الخبير جون
فرنسوا والمحامي خالد الشولي وجمال الهاني
وفهد حسين ،بإدارة نعمان بلتاجي.
وق��د ت��ن��اول��ت أوراق ال��ن��دوة مجموعة من
األطروحات الخاصة بالعزل اإلنفرادي واعتقال
األطفال ،وتط ّرق المتحدّثون إلى اآلثار النفسيّة
والسلوكيّة للمعتقل اإلداري وانتهاكات االحتالل
لحقوق األسير.
وت��ش��ارك «ت��ض��ام��ن» ف��ي جلسات المجلس
للعام الثاني على التوالي ،وتحاول من خالل
مشاركاتها أن تطرح قضايا األسرى في المحافل
الدوليّة بهدف الضغط على سلطات االحتالل
للتخفيف من إجراءاتها اتجاه األسرى واإلفراج
عنهم.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أسعار لشراء غ��از  SF6لزوم
صيانة خاليا التوتر العالي والمتوسط في
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار السبت الواقع في  2016/7/9عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1282
إعالن
من أمانة السجل العقاري المركزية في
بعلبك الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها وكيلة
عن أحمد حسين عساف سند تمليك بدل
بحصته بالعقار رقم  2828بوداي.
ضائع
ّ
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

