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حمليات � /إعالنات
«بدنا نحا�سب» �إلى ال�شارع غد ًا

هيئة �إدارية جديدة
لجمعية �صداقة لبنان � -أرمينيا

دعت حملة «بدنا نحاسب» في بيان تلته نعمة بدر الدين ،خالل مؤتمر صحافي
عقدته في ساحة رياض الصلح ،بمشاركة حمالت من الحراك الشعبي وفاعليات،
إلى تظاهرة تحت شعار «النسبية بتمثلني» ،غدا ً السبت مع مجموعات الحراك
الشعبي كافة ،تنطلق من ساحة البربير إلى ساحة رياض الصلح.
ورأت الحملة أن «العودة إلى الشارع باتت ضرورية» ،الفتة إلى أن «المعركة
اليوم هي معركة قانون االنتخابات النيابية أي معركة إعادة تشكيل السلطة في
لبنان ،واللبنانيون ال يريدون أن يقضوا ما تبقى من أعمارهم في ظل الوجوه
نفسها التي أصبحت رمزا ً للفساد والنهب واإلذالل واإلفقار والتهجير وانعدام
الكفاءة والتخلي عن المسؤولية».
وطالبت بـ «قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية والمواطنة يسمح
للشعب بالنهوض والتعبير عن آالمه وآماله .واعتبرت أن «النسبية تفتح المجال
أمام نقل الصراع من الشارع إلى داخل المؤسسات» ،مشير ًة إلى أن «النسبية
ليست موجهة ضد طرف بعينه ،بل هي حبل اإلنقاذ الذي نمده من أجل الحفاظ
على ما تبقى من دولة ،ومن أجل تحصين الساحة المحلية من المخاطر المحدقة
بنا وبمحيطنا الحيوي المباشر».
وأشارت إلى أن «أصوات اللبنانيين يجب أن ُتعطى حقها وتحترم قيمتها،
وأص��وات عشرات ومئات اآلالف من المهمشين يجب أن تؤخذ في االعتبار في
تحديد مستقبل البلد ،فهذا األمر ال يتحقق بقانون «الستين» وال بأي قانون أكثري،
ألن تلك القوانين ال تضمن سوى استمرار نهج المحادل الطائفية والمالية».

الأ�سعد :لدعم الجي�ش بكل الإمكانات

الهيئة االدارية الجديدة
عقدت جمعية ص��داق��ة لبنان  -أرمينيا جمعية
عمومية في ن��ادي الصحافة ،حضرها سفير أرمينيا
صموئيل م��ك��ردش��ي��ان ،وانتخبت هيئتها اإلداري���ة
الجديدة التي جاءت كاآلتي :رجل األعمال بيار فتوش
رئيساً ،الدكتور باولو قازازيان نائبا ً للرئيس ،بوغوص
كورديان أمينا ً للس ّر وممثالً للجمعية تجاه الحكومة،
هاكوب قصباريان أمينا ً للصندوق ،ديكران كالوستيان
محاسباً ،ريتا شمعون أمينة ثانية للس ًر ،وميرا
ياردميان ،كريكور بياسليان ،كارمن لبكي ،يوسف
الحويك ،انطوان م��راد ،وجاكلين شاهينيان أعضاء
مستشارين.

كما عين يوسف الحويك رئيسا ً للجنة اإلعالمية
وموسى فتوش رئيسا ً للجنة الصناعة.
وت ّمت تسمية سفير أرمينيا رئيسا ً فخريا ً للجمعية
باإلجماع ،وتمنى «النجاح والتوفيق للهيئة اإلدارية
المنتخبة في مهامها في تنفيذ أهداف الجمعية» ،مؤكدا ً
«دعمه الكامل لتحقيق تلك األهداف».
وأمل أن «تتم ّكن الجمعية من المساهمة في تعزيز
العالقات بين لبنان وأرمينيا على مختلف الصعد،
خصوصا ً الثقافية والتجارية والفنية» ،وق��ال« :إنّ
السيد فتوش شخصية معروفة ومحترمة لدى الدولة
األرمينية».

رأى األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد في تصريح «أن
اإلعالن عن القانون المختلط هو أخطر من العودة إلى قانون الستين» ،وطالب
السلطة بـ «التمديد للمجلس النيابي توفيرا ً ألموال الدولة والشعب ولتجنب
المشاكل والنزاعات بين الناس ولمنع التجييش الطائفي والمذهبي الذي يلجأ
اليه كل فريق قبل أي استحقاق».
وأكد األسعد «أن الطبقة السياسية التزال مصرة وتمعن في اقتسام المغانم
وتوزيع الحصص في كل شيء وعلى حساب اللبنانيين وقد جلبت لهم الكوارث
االجتماعية والمعيشية والخدمية التي باتت علنية من دون حياء أو خجل».
وهنأ األسعد الجيش في عيده ،مشددا ً على «ضرورة دعمه بكل اإلمكانات
وإزالة الخطوط الحمر السياسية والطائفية والمذهبية التي تعيق دوره الضامن
ألمن لبنان وسلمه األهلي واستقراره وضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية،
ألنها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تعلّق عليها آمال اللبنانيين».

�صفعة يمنية لل�سعودية ( ...تتمة �ص)1
الحلبيّين يحتفلون باالنتصارات التي ترافقت مع انهيارات
الجماعات المسلحة.
بالتزامن مع التقدم العسكري في حلب ،أعلنت جبهة
النصرة تغيير تسميتها استجابة لنداء زعيم تنظيم القاعدة
أيمن الظواهري ،أنها تنظيم مستق ّل وغيّرت اسمها لتصير
«فتح ال�ش��ام» ،وأعلن األميركيون موقفا ً متلعثما ً أك��د أنّ
التصنيف للنصرة سيبقى كتنظيم إرهابي ،لكنه قال إنّ
واشنطن ستراقب سلوك النصرة وعقيدتها لتحكم على
طبيعة التغيير ونوعها ،بينما ب��دا أنّ التغيير في وضع
النصرة يت ّم في إطار تخديم الحاجة األميركية لما وصفه
وزي��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي آش�ت��ون ك��ارت��ر بتطويق داعش
جنوب س��وري��ة ،وم��ا يعنيه م��ن سعي لتسليم جماعات
تحمل لواء المعارضة تحت الرعاية األميركية خط الحدود
مع الجوالن المحت ّل ،وعلى الحدود مع األردن وصوالً إلى
معابر الحدود العراقية السورية ،وتبدو جماعات النصرة
ّ
المرشحة للمهمة بعد التغيير المتزامن ،بما يشبه
هي
عمليات تبييض األم ��وال بنقلها م��ن اس��م إل��ى اس��م ومن
مصرف إلى مصرف.
دمشق وحلفاؤها مهت ّمون بإنهاء وضع الشمال قبل
االس �ت��دارة نحو م��ا ي�ع�دّه األم�ي��رك�ي��ون للجنوب ،ويبدو
ت�س��ارع ال�ت�ط��ورات الميدانية م��ؤش��را ً على ت�ف� ّوق كاسح
للجيش السوري وحلفائه ،مع التجاوب الكبير الذي لقيه
اإلعالن عن المعابر اآلمنة للمدنيين والمسلحين الراغبين
بمغادرة األحياء الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة،
مع صدور مرسوم رئاسي بالعفو عن المسلحين الذين
يستجيبون مع نداءات التسوية وترك مواقع القتال.
ال �ح��دث ال �س��وري وال�ح�ل�ب��ي ب��وج��ه خ ��اص ،سيحضر
في خطاب مرت َقب لألمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،بعدما كان خطابه األخير بالتزامن مع خطاب
ال��رئ �ي��س ال �س��وري ب �ش��ار األس ��د ق��د ش�ك�لا اإلع �ل�ان عن
انطالق عمليات تحرير حلب ،بينما اللبنانيون يتابعون
ما يجري في سورية وهم من مواقعهم المختلفة يلتقون
على حجم تأثير ما يجري في سورية على لبنان سياسيا ً
وأمنياً ،ويترقبون انعكاسات على أعمال هيئة الحوار التي
ال تبدو اآلم��ال كبيرة ببلوغها نتائج إيجابية ما لم يحدث
اخ�ت��راق يغيّر ق��واع��د اللعبة اإلقليمية ينتظر أن تصنعه
التطورات السورية .وعلى ضفة آمال الحوار وتوقعاته،
دع��ا رئيس الحزب ال�س��وري القومي االجتماعي النائب
يؤسس
أسعد ح��ردان إل��ى اتفاق وطني على األول��وي��ات ّ
لتفاهمات سياسية على االستحقاقات ،ويضمن االلتفاف
حول الجيش بوجه اإلرهاب.

إجازة قسرية مفتوحة...

وتستمر السياسة في إجازة قسرية مفتوحة فرضتها التعقيدات
المحيطة باالستحقاقات المترابطة ،من الملف الرئاسي وقانون
االنتخاب وتشكيل الحكومة والتعيينات األمنية ،وصوال ً إلى إقرار
الموازنة ،وملف النفط ،فيما البلد غارق في سبات عميق رغم
وجع المواطنين على أبواب المستشفيات ،واألزم��ات الحياتية
كأزمة المياومين ،انقطاع الكهرباء  24/24في أكثر المناطق
اللبنانية ،ال سيما في الضواحي المحيطة بالعاصمة اإلدارية،
تل ّوث الليطاني...
بات مؤكدا ً أن أي خرق سياسي لن يسجل قبل يوم الثالثاء
في الثاني من آب ،الموعد المعقود للجلسة األولى من الخلوة
الحوارية التي تستمر حتى يوم الخميس وتلتئم بغياب رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون (لم يحسم بعد قرار
حضوره من عدمه) ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع.

حردان :للتوافق على األولويات الوطنية

وفي السياق ،شدد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان على ض��رورة الوصول إل��ى توافق على
األول��وي��ات الوطنية التي تسهم في تحصين لبنان بمواجهة
المخاطر والتحديات.
وخالل استقباله رئيس الحزب الوطني العلماني الديمقراطي
– «وعد» جو حبيقة .حدّد الجانبان قائمة األولويات اللبنانية
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات
الرسمية كافة ،وقانون انتخابات نيابية على اس��اس لبنان
دائرة واح��دة ،واعتماد النسبية .ولفتا إلى أنّ االهتمام بالشق
االقتصادي واالجتماعي يجب أن يكون متالزما ً مع األولويات
السياسية واإلصالحية ،وأكدا أن «الجيش اللبناني يشكل ضمانة
حقيقية لوحدة لبنان وصون استقراره ،وهذا يجعل من تسليح
الجيش باألسلحة الالزمة وتوفير كل اإلمكانيات له ،أولوية ثابتة
ودائمة».

نصرالله ُيط ّل اليوم

وبانتظار ما سيحمله األسبوع الطالع من مستجدات ،يُط ّل
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في احتفال
عند الساعة الخامسة والنصف عصراً ،في ذكرى أسبوع القيادي
اسماعيل أحمد زهري.
وعلمت «البناء» من مصادر عليمة أن «السيد نصر الله سيبدأ

كلمته بنبذة عن ازهري ودوره وجهاده وسيركز في خطابه على
نقطتين أساسيتين :األولى إسرائيل والمقاومة ،وتصدّي رجال
المقاومة للعدوان الصهيوني .الثانية :إسرائيل والمملكة العربية
السعودية ،من تاريخ السعودية وسياساتها ودورها في حرب
تموز ،الى العالقة بينهما السرية والعلنية ،وصوال ً الى التطبيع
بينهما لجهة أسبابه وخلفياته» .وسيتط ّرق السيد نصر الله،
بحسب المصادر ،إلى دور موريتانيا الدولة العربية الوازنة
والمهمة والمؤثرة بتاريخها وحضارتها ،وسيشيد بموقف أربع
دول في القمة العربية (تونس ،الجزائر ،موريتانيا والعراق) من
قضية حزب الله.
وإذ أكدت المصادر أن «المزيد من المواقف سيطلقها السيد
نصر الله يوم األحد في  14آب المقبل في ذكرى عيد االنتصار»،
لفتت الى أن «الوقائع المتدحرجة في حلب ستفرض نفسها على
الخطاب ،ربطا ً بخطابه السابق وكالمه عن حلب ،سيُعيد رسم
الصورة االستراتيجية على ضوء تسارع الوقائع في الميدان،
خاصة أن خطابه الذي تزامن مع كلمة الرئيس بشار األسد في
مجلس الشعب الجديد منذ نحو شهر ونصف ،كانا إشارة االنطالق
لمعركة الكاستيلو ومزارع المالح والليرمون التي أسست لسقوط
بني زيد».

الوفاء للمقاومة :الحوار فرصة وطنية

وعشية إطاللة السيد نصر الله دانت كتلة الوفاء للمقاومة
في بيان لها بعد اجتماعها ال��دوري «كل االتصاالت واللقاءات
والخطوات التطبيعية الوقحة التي يواصلها بشكل منهجي النظام
السعودي مع «إسرائيل» ،وترى فيها مروقا ً واضحا ً وارتما ًء مهينا ً
في أحضان العدو الوجودي لكل الشعوب العربية واإلسالمية
وتخليا ً مخزيا ً ونهائياً ،عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب
الفلسطيني ونضاله المشروع لتحرير أرضه وتقرير مصيره»،
وتم ّنت الكتلة من ناحية أخرى« ،أن تسفر مداوالت هيئة الحوار
المنوي عقدها في مطلع شهر آب عن توافقات إيجابية تدفع
باتجاه إعادة الحياة المنتظمة الى المؤسسات الدستورية كافة»،
مؤكدة «أن الحوار يشكل فرصة وطنية يفترض بكل الحريصين
على لبنان اغتنامها».

بري يكثف اتصاالته قبل آب

وعلى الرغم من األجواء التشاؤمية بأن الحوار لن يخرج بأي
خرق في الملفات العالقة ،طالما أن التسويات اإلقليمية لم تنضج.
فإن مصادر مطلعة تؤكد لـ «البناء» أن «رئيس المجلس النيابي
نبيه بري يجري اتصاالت مكثفة مع المعنيين إلنهاء الفراغ
الرئاسي ،وكان وال يزال على تواصل مع المكونات االساسية رغم
سفره».
ولفتت المصادر إلى «أن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة
ال ي��زال عند موقفه ال��راف��ض انتخاب رئيس تكتل والتغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ،رغم أن مسألة انتخابه تطرح
جديا ً في المجالس وفق سيناريوات متعدّدة» .واذ استبعدت أن
تعلن الكتلة تأييد أو دعم العماد عون ،رأت أن السيناريو األقرب
الى المنطق يتمثل بحضور نواب كتلة المستقبل الجلسة من دون
التصويت ،الفتة إلى «أن التبدل في المواقف لن يحصل من دون
الحوار ،ألن أحدا ً لن يقدم على تقديم تنازالت تجاه اآلخر من دون
تسوية سياسية تضمن الجميع وتحفظ ماء الوجه ،لذلك فإن
المواقف سوف تحتاج إلى ثالثة أيام على األقل لتخرج هذه القوى
وتؤكد أنها قررت تخطي الحسابات الداخلية لمصلحة لبنان».
واعتبرت المصادر «أن عجز الحوار عن الوصول الى اتفاق يعني
أن البلد سيدخل في المجهول».

وعون مرتاح ومتفائل...

ونقلت مصادر مطلعة عن أوساط مقربة من السعودية تأكيدها
أن هناك «تعديالً في لهجة المملكة تجاه وصول عون للرئاسة
وبات ذلك خيارا ً قائما ً ووارداً».
ونقلت مصار قيادية في التيار الوطني الحر عن العماد ميشال
عون لـ «البناء» «ارتياحه وتفاؤله حول المعطيات والمؤشرات
الداخلية واإلقليمية في اآلونة األخيرة لحل األزمة في لبنان ال
سيما في موضوع رئاسة الجمهورية» ،مضيفة «تمت حلحلة
العقبات التي تمنع وصول العماد عون إلى الرئاسة مع بعض
األطراف الداخلية باستثناء الرئيس سعد الحريري حيث يعمل
الرئيس فؤاد السنيورة المستحيل لقطع الطريق على أي اتفاق
يوصل عون لرئاسة الجمهورية والحريري الى رئاسة الحكومة
العتبار السنيورة بأن وص��ول الحريري إلى رئاسة الحكومة
يعني نهاية حلمه في الوصول إلى هذا الموقع» ،مرجحة «حضور
العماد عون شخصيا ً جلسات آب الحوارية إذا رأى جدية في طرح
الملفات الخالفية».
والحظت المصادر «جدية في إشارات رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط تجاه وص��ول ع��ون للرئاسة والتطور
اإليجابي في العالقة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي
ال يمانع وصول عون وإعادة تأكيد رئيس القوات سمير جعجع
على موقفه الداعم لترشيحه ،بينما موقف حزب الله محسوم
لصالح عون».
ولفتت المصادر إلى أن «تبدل وتغير بعض المواقف هي نتيجة
التحوالت العسكرية الكبيرة الحاصلة في سورية وفي تركيا وما
سبقها من اعتذار الرئيس التركي رجب أردوغ��ان لروسيا حول
إسقاط الطائرة الروسية والتكويعة التركية والتقدم على داعش
في سورية والعراق بعد معارك الفلوجة والتقدم نحو الموصل
والتفاهمات األميركية  -الروسية بعد لقاءات كيري – الفروف».
مشيرة إلى أن «رئاسة الجمهورية ليست مسألة تقنية ويحاولون
تصويرها على هذا النحو ،لكنها مشكلة ميثاق وطني وحق في
الشراكة الميثاقية» ،متساءلة« :هل يريد تيار المستقبل الشراكة

في الوطن أم ال؟» .وأكدت المصادر أن «العالقة بين عون والرئيس
بري جيدة وهناك تواصل غير مباشر من خالل وزراء التيار الذي
يزورون عين التينة بشكل دائم ونقاش الملفات المطروحة».

النسبية الكاملة خيارنا

وحول موقف «التيار» من قانون االنتخاب على طاولة الحوار
المقبلة ،قالت المصادر« :النسبية الكاملة خيارنا ،لكن التيار
يقدر التركيبة اللبنانية وآراء وحسابات األط��راف األخ��رى في
رفض النسبية» ،وموضحة أن «طرح القانون المختلط يؤدي
إلى قوطبة المستقبل على حقوق الشركاء في الوطن المسيحيين
وغيرهم ،ألن النسبية تسمح بتمثيل األقلية الوازنة لدى الطائفة
السنية».

المشنوق :انتخاب الرئيس قريب

اعتبر وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث
تلفزيوني ،أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية باتَ قريبا ً جداً ،وقبل
رأس السنة» ،وقال إ ّنه «صديق العماد عون ،لكن ليس مه ّما ً
نحب ومن نكره» .واعتبر ،أنّ «النفط السياسي في لبنان
من
ّ
أشجع على توقيع مراسيم النفط قبل
هو بانتخاب رئيس ،وال
ّ
ّ
«مرشحنا حتى اآلن هو النائب سليمان
هذا االنتخاب» ،أضاف:
ّ
فرنجية ،لكن ال يكفي أن نكون ملتزمين وجالسين كل في بيته
وننتظر القدر الذي ال نعرف متى يأتي ،وال مَن سيأتي به .لنقل إنّ
ّ
للحث على انتخاب رئيس
مه ّمتنا أن نستمر في الحركة السياسيّة
للجمهوريّة».

التعيين وإما التمديد لقهوجي

وفي سياق آخر ،يعود ملف التعيينات األمنية إلى الواجهة،
مع اقتراب إحالة رئيس األركان في الجيش اللواء وليد سلمان
إلى التقاعد ونهاية مدة التمديد الثاني لقائد الجيش الحالي
العماد جان قهوجي في قيادة الجيش في  30أيلول المقبل،
في ظل اتجاه لتمديد ثالث لقهوجي في حال لم يتم االتفاق بين
األطراف السياسية على تعيين قائد جديد للجيش في مجلس
ال��وزراء وفق ما تؤكد مصادر وزاري��ة لـ «البناء» ،وأوضحت
مصادر عسكرية لـ «البناء» «أن التمديد لقائد الجيش يحصل
بقرار من وزير الدفاع لعام واحد فقط إذا فشل التعيين في مجلس
الوزراء .وهذا ممكن ،ألن القانون يجيز بقاء الضابط برتبة عماد
في الخدمة العسكرية حتى  26عاما ً ورتبة ل��واء حتى 61
عاما ً وبالتالي ال يمكن التمديد لرئيس األركان ،مشيرة إلى أن
ال مشكلة لدى قوى  8آذار في التمديد لقهوجي وال في قوى 14
آذار ال سيما في ظل الظروف األمنية الحالية التي يواجهها لبنان
والمهمة الملقاة على الجيش في حماية الحدود والداخل ،بينما
رأت مصادر في التيار الوطني الحر أن «التمديد لقائد الجيش
الحالي مخالف للقانون والدستور ،داعية الى إجراء تعيينات
أصيلة للمواقع الشاغرة وهنا الكثير من الضباط األكفاء
وبالتالي ال يوجد سبب للتمديد ،مؤكدة لـ «البناء» أن «التيار
لن يلجأ إلى الشارع اعتراضا ً على التمديد ،لكنه سيستخدم كل
الوسائل السلمية والقانونية لردع وزير الدفاع سمير مقبل عن
هذا القرار المخالف للدستور».
واعتبر الوزير مقبل في تصريح أن «موضوع التعيينات
العسكرية ال ي��زال سابقا ً ألوان��ه و«ل ّما منوصل اليها منصلّي
عليها» ،الفتا ً الى أن «التمديد لرئيس االرك��ان في الجيش غير
وارد ،النه تخطى الحد االقصى لسنوات الخدمة بينما ال يزال
التمديد لسنة ممكنا ً لقائد الجيش».

خطة «داعش» للسيطرة على عين الحلوة

أمنياً ،كشفت مصادر واسعة اإلط�لاع لـ «البناء» عن «قرار
لدى تنظيم «داعش» لوضع اليد على مخيم عين الحلوة كمرحلة
أولى للسيطرة على المفاصل الرئيسية في المخيم واستقدمت
لهذه الغاية حوالي  120عنصرا ً قادرون على تجنيد أشخاص
داخل المخيم وتمهد لمرحلة ثانية لوضع اليد على كامل المخيم
ومحيطه لتنفيذ المرحلة الثالثة أي التمدد في محيط المخيم
وخارجه للوصول ال��ى الساحل وبالتالي التجول في صيدا
وقطع طريق بيروت – الجنوب» ،ولكنها أشارت إلى أنه «حتى
اآلن يواجه التنظيم نوعين من الصعوبات ،األول داخل المخيم،
رفض الفصائل الفلسطينية الوازنة لهذا األمر .وهناك استعداد
من قبل الفصائل لمواجهة داع��ش بالسالح ،ورف��ض من قبل
الفلسطينيين بشك ٍل عام تحويل المخيم الى يرموك آخر .أما النوع
الثاني فهو التعزيزات واإلجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني
لمواجهة أي تمدد إرهابي خارج المخيم يضاف إليه رفض أهالي
صيدا لمحاولة سيطرة داعش على مدينتهم وقطع طريقها على
الجنوب».
ولفتت المصادر إلى أن «وجود هذه العوائق ال يعني أن داعش
تراجع عن الخطة ،لكن المخيم عرضة لمواجهة بين إرادتين،
إرادة داعش اإلرهابية وإرادة فسلطينية  -لبنانية لرفض خطة
التنظيم وهو ليس في المستوى الذي يمكنه من تحقيق أغراضه
وأهدافه ،والوضع تحت السيطرة اللبنانية خارج المخيم وتحت
السيطرة الفلسطينية داخل المخيم».

االدعاء على عسكريين في قضية اإلنترنت

وعلى صعيد فضيحة شبكة «اإلنترنت غير الشرعية» ،إدعى
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على ثالثة نقباء وأربعة مؤهلين أول في قوى األمن الداخلي،
بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ،في
جرم اإلهمال في القيام بالوظيفة وعدم تنظيم محاضر ضبط في
حق أصحاب محطات اإلنترنت غير الشرعي في الزعرور .وأحال
الملف الى قاضي التحقيق العسكري األول.

جريج ا�ستنكر �إطالق النار على مكتب خ ّياط

الم�شنوق :مهمتنا توقيف الفاعل
استنكر وزير اإلعالم رمزي جريج
االع���ت���داء ال���ذي ت��ع��رض ل��ه مكتب
رئيس مجلس إدارة محطة «الجديد»
تحسين خياط ،مشددا ً «على ضرورة
احترام الحريات اإلعالمية التي هي
أساس الحريات العامة».
ودع������ا ج���ري���ج ال�����ى «ات���خ���اذ
اإلج����راءات ال��ف��وري��ة لكشف هوية
الفاعلين ومالحقتهم ومعاقبتهم»،
م��ش��ددا ً على «ض����رورة وض��ع حد
نهائي ألعمال العنف ضد اإلعالميين
والمؤسسات اإلعالمية» ،مؤكدا ً «أن
أي اعتداء على أي مؤسسة إعالمية
يشكل اعتداء على الحرية اإلعالمية
المكرسة في الدستور وفي تراثنا
الديموقراطي».
من جهته ،أش��ار وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق خالل تفقده
مكاتب خياط بعد تع ّرضه إلطالق
ن��ار في بئر حسن «أن ال��زي��ارة هي
للمعاينة من جهة ،ومن جهة ثانية
للتأكيد أن وزارة الداخلية ستقوم
بكل واجباتها بصرف النظر عن أي
مسألة سياسية أو غير سياسية
إلكمال التحقيق وتوقيف الفاعلين
واتخاذ كل اإلج��راءات القانونية في
حقهم».
وأض����اف أن «م���ا ح��ص��ل ليس
رصاصا ً عشوائيا ً وال تجوز المقارنة
بين ال��س�لاح العشوائي أو إط�لاق
ال��ن��ار ال��ع��ش��وائ��ي ال���ذي يطلق في
مناسبات سياسية سخيفة أو في
مناسبات شخصية أسخف والذي
ع ّرض كل الناس للمخاطر وقد ّ
خف
ه��ذا ال��رص��اص ف��ي اآلون��ة األخيرة
نسب ًة إلى المراحل السابقة».
وأك��د أن��ه «استنادا ً ال��ى القانون
اللبناني مضطرون للتعامل مع هذه
الحالة على أنها تتابع ونصل فيها الى
نتيجة أيا ً كان الفاعل ولن نترك هذه

الحلبي يطلع المشنوق على آثار الرصاص
المسألة ،خصوصا ً أنها تكررت للمرة
الثانية بصرف النظر عن المكاتب
الشخصية لمجموعة تحسين خياط
أو لتلفزيون «الجديد» .وهذا المسار ال
يجوز أن يستمر ويجب على الفاعلين
أن يدفعوا ثمنه بالقانون».
واع��ت��ب��ر المشنوق ان «ال��س�لاح
المتفلت هو جزء من الحالة السياسية
ف��ي البلد وليس ج���زءا ً م��ن الحالة
الشعبية ومهمتنا ضبطه ومحاسبة
م��ن يستعمله عندما يتعلق األم��ر
ب��إي��ذاء مواطنين عن سابق تصور
وتصميم سواء كانوا رجال أعمال أو
إعالميين ،حيث نحن حرصاء على
حرية اإلعالم وعلى أن يقوم بواجبه
كامالً دون أن يتعرض للتهديدات
سواء بالسالح أو بغيره».
وكان في استقبال المشنوق نائبة
رئيس مجلس إدارة القناة كرمى
خياط ومديرة األخبار مريم البسام
وم��دي��ر ش��ؤون الموظفين إبراهيم
الحلبي.

على صعيد آخ��ر ،أج��رى رئيس
المجلس الوطني ل�لإع�لام المرئي
والمسموع عبد ال��ه��ادي محفوظ،
ات��ص��اال ً بكل م��ن رئيسي مجلسي
اإلدارة ف���ي ق��ن��ات��ي «ال��ج��دي��د»
وال���������ـ» »NBNت��ح��س��ي��ن خ��ي��اط
وقاسم سويد ،متمنيا ً عليهما «وقف
الحمالت المتبادلة بين القناتين
واع��ت��م��اد خ��ط��اب ه����ادئ وت��ب��ري��د
األجواء اإلعالمية».
وش���دّد محفوظ على «ض���رورة
تبني الحوار في معالجة الخالفات
ع��ل��ى ق��اع��دة ال��م��وض��وع��ي��ة ودق��ة
ال��م��ع��ل��وم��ات وض��م��ن األط���ر التي
يحددها القانون ال��ذي يحظر أي
تشهير أو تحريض ضد أي شخص
مسؤوال ً كان أو إعالمياً».
وفي اتصاله مع خياط ،استنكر
محفوظ «إطالق النار على مكتبه»،
م��ح��ذرا ً م��ن «دخ���ول أط���راف ثالثة
على خط السجال عبر أفعال من هذا
النوع».

اتفاق بين ( ...تتمة �ص)1
وبما أنّ الشعب اليمني العظيم بجيشه ولجانه
الشعبية وقبائله الحرة قد تصدّى وبقوة وبسالة ال
نظير لها وال ي��زال وألحق بالعدوان الهزائم المنكرة
المتك ّررة بنص ٍر من الله وتأييده ،إزاء ذلك فإنّ المؤتمر
الشعبي وحلفاءه وأنصار الله وحلفاءهم وبما توجبه
المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية
واألمنية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية وغير ذلك،
وما يقتضيه واج��ب الحفاظ على وح��دة الوطن وأمنه
واستقراره وسالمة أراضيه والذ ْود عن حياضه وتنسيق
الجهود ومضاعفتها للدفاع عنه وعن الدولة اليمنية
والمجتمع ورفع مستوى التنسيق والتخطيط لتحقيق
ذلك فقد ت ّم االتفاق على ما يلي:
أوالً :تشكيل مجلس سياسي أعلى يتك ّون من عشرة
أعضاء من ك ّل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار
الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة

العدوان السعودي وحلفائه وإلدارة شؤون الدولة في
البالد سياسيا ً وعسكريا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً وإداري���ا ً
واجتماعيا ً وغير ذلك ،وفقا ً للدستور.
وللمجلس في سبيل ذلك إص��دار ال��ق��رارات واللوائح
المنظمة وال���ق���رارات ال�لازم��ة إلدارة ال��ب�لاد ومواجهة
العدوان.
ثانياً :تكون رئاسة المجلس دوري ًة بين المؤتمر الشعبي
العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري األمر ذاته
على منصب نائب رئيس المجلس.
ثالثاً :تكون للمجلس (سكرتارية عامة /أمانة عامة)
يحدّد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرا ٍر منه.
رابعاً :يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه
الالزمة لمواجهة العدوان وإدارة البالد ورسم السياسة
العامة للدولة وفقا ً للدستور ،وذل��ك بقرارات يصدرها
المجلس.

ّ
زف الرفيق البطل ب�شار ( ...تتمة �ص)1
بطولية ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،على جبهات
المورك ،القنيطرة ،الباشورة ،كباني ،حقل الشاعر ،الرقة،
سلمية ،جسر الشغور ،وكنسبا.
تميّز الرفيق البطل بمناقبيته القومية ،وبشجاعته
وتفانيه ،وكان صلباً ،مندفعاً ،يردّد دائماً ،أنّ أمتنا في عين
عاصفة اإلرهاب ،وقد آن األوان لكي نر ّد لها وديعة الدم،
فدماؤنا الزكية هي التي تمنح أمتنا الحياة وتم ّكنها من
االرتقاء وبلوغ االنتصار.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،وه��و يعلن
انضمام الرفيق بشار يوسف ،إلى كواكب الشهداء األبطال
الذين تعطرت أرضنا بدمائهم ،يؤكد أنّ النهج الذي صاغه
سعاده وأرساه ،هو نهج ثابت ،راسخ ،ال تزعزعه خرائط
التقسيم والتفتيت المرسومة صهيونيا ً واستعمارياً ،وهو
نهج ال يتبدّل من جراء وحشية جرائم اإلرهاب التي تنفذها
مجموعات متطرفة إخوانية قاعدية داعشية ولدت من
رحم الصهيونية العنصرية المعادية لإلنسانية ،وهو
نهج ال تنال منه مؤامرات المتآمرين ،أتراكا ً كانوا أم عربا ً
متأسرلين.
إنّ نهج الحزب السوري القومي االجتماعي ،يرتكز على
قيم الحق والخير والجمال ،ومستم ّر على قاعدة الصراع

والمقاومة سبيالً لتحقيق السيادة والكرامة والحرية،
والقوميون االجتماعيون ،أبناء مدرسة سعاده ونسورها،
مؤمنون بهذا النهج الصراعي ،مؤتمنون عليه ،يحملون
دماءهم على أك ّفهم ،يبحثون عن القتال ،لبلوغ االنتصار،
وهم ي��ردّدون قول زعيمهم «نشأنا نبحث عن القتال وال
يبحث عنا القتال أبداً ،نشأنا وفي نشأتنا ع ّز هو ك ّل معنى
وجودنا ،ولسنا بمتنازلين عن معنى وجودنا لشيء في
العالم».
إن الحزب السوري القومي االجتماعي ،المتقدّم حضورا ً
ودورا ً في ميادين الصراع ض ّد أعداء األمة ،يدرك «أنّ أزمنة
مليئة بالصعاب والمحن تأتي على األمم الحية فال يكون
لها إنقاذ منها إال بالبطولة المؤيدة بصحة العقيدة» .وها
هم القوميون يمارسون البطولة ويبذلون الدماء تثبيتا ً
للنهج وترسيخا ً للخيار المقاوم.
يعاهد الحزب ،الشهيد البطل الرفيق بشار يوسف
على مواصلة مسيرة النضال ،حتى القضاء على اإلرهاب
وتحرير ك ّل ذرة تراب من أرضنا المحتلة والسليبة.
التحية للشهيد البطل ،لك ّل شهداء الحزب ،لشهداء
المقاومة ،لشهداء الجيش في الشام ولبنان ،ولك ّل الشهداء
الذين صمدوا في وجه اإلرهاب واالحتالل .البقاء لألمة.

«الن�صرة» واللعبة الأميركية ( ...تتمة �ص)1
الشمال ،وه��ذا يعني عمليا ً أنّ األميركي يعرض
تقاسما ً ج�غ��راف�ي�ا ً عسكريا ً على روس �ي��ا ضمن
التفاهم وال�ت�ع��اون ،أن يكون الشمال مسؤولية
روسية والجنوب وال�ش��رق مسؤولية أميركية،
وإع�لان الحرب على داعش جنوبا ً وشرقا ً يعني
ح ��رب� �ا ً غ��ام �ض��ة ،ح �ي��ث داع� ��ش وج� ��ود غامض
خارج الرقة ودير ال��زور والحسكة ،والجماعات
المتعاونة مع واشنطن من مس ّميات المعارضة
غامضة ،وحيث داع��ش هزيلة وه��ذه الجماعات
التي تقودها واشنطن أش ّد هزاالً.
 يسعى األم �ي��رك��ي للعبة جيواستراتيجيةف��ي ال�م�ي��دان العسكري ،فيترك سحق النصرة
ف��ي ال�ش�م��ال م�ت��اح�ا ً ل�س��وري��ة وحلفائها ،ومعها
ترتيب الحدود السورية التركية ،ويتف ّرغ للمهمة
التي من أجلها أص�لاً سلّم األميركيون بواسطة
األت ��راك ل��داع��ش كما س�ل ّ�م��وا م��ن قبل الجغرافيا
أي خطوط
ال�ح��دودي��ة المتممة لجبهة النصرةّ ،
الفصل الحدودية التي سبق وتحدثنا عن معانيها
وأب �ع��اده��ا م �ط��والً ،حيث ال يهت ّم ك��ل م��ن داعش
وال�ن�ص��رة لقلب ال�ح��واض��ر الكبرى مثل دمشق
وحلب ،حيث يفترض الكثافة التي تعني خطابهما
من الزاوية المذهبية ،بقدر ما كانا يهتمان لحدود
سورية مع تركيا ،وح��دود سورية مع العراق،
وح��دود سورية مع األردن ،وح��دود سورية مع
الجوالن السوري المحت ّل ،وح��دود سورية مع
لبنان ،ويتقاسمانها ،واآلن يندفع األميركي لملء
الفراغ الناجم عن قرار شطب داع��ش ،السترداد
المفاصل الحدودية دون أن يملك قوى تمأل الفراغ

فيها ،فهو سيخوض معارك هوائية تحت عنوان
إس�ق��اط داع��ش ف��ي القنيطرة ،وتسليم جماعات
يس ّميها م�ع��ارض��ة م�ع�ت��دل��ة ،وك��ذل��ك ف��ي حدود
سورية مع العراق ،وح��دود سورية مع األردن،
ويتقبّلون خ�س��ارة اللعبة ف��ي ال�ح��دود السورية
التركية ،ويتركون الوضع على الحدود اللبنانية
إلى بحث هادئ والحق.
 البديل األميركي سيظهر تباعا ً بمس ّمى يحملاسما ً ج��دي��داً ،مثل جيش سورية المستقبل ،أو
الغد ،أو الموحدة ،وتنض ّم إليه جماعات تنفصل
ع ��ن ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة ن �ظ��ري �اً ،وت� �ق ��ول إنّ ق ��رار
االستقالل عن القاعدة والعودة للحساب السوري
ال �ص��رف ي �ح � ّرره��ا م��ن ال�ت�ق�يّ��د بتعليمات زعيم
النصرة أب��ي محمد ال�ج��والن��ي ،وي�ج��ري تسليم
هذه الجماعات التي يتولى األميركيون ترتيبها
تحت إمرتهم ،لتتسلّم مهمتي ،منع التواصل بين
سورية والعراق ،ومنع المقاومة من التق ّرب من
أي ضمان أمن «إسرائيل»
حدود الجوالن المحت ّلّ ،
االستراتيجي ،ألنّ خط العراق سورية وحدود
الجوالن هما عنوان هذا األمن للمقاومة ومقابلها
لـ «إسرائيل».
 ما لم يحسبه األميركيون هو أنّ حرب شمالسورية ستحسم قبل أن يتسنّى لهم ترتيب بديلهم
للجنوب والشرق ،وسيجدون الجيش السوري
وحلفاءه أمامهم في جبهات الجنوب حتى خط
ال �ج��والن ،وعلى ال�ح��دود السورية العراقية من
التنف حتى الشمال.
ناصر قنديل

