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حمليات � /إعالنات
كلينتون وكيلة غولن ( ...تتمة �ص)1

أش��د س���وادا ً مثل دوره���ا الموثق ف��ي تسليم
األس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة لجبهة ال��ن��ص��رة عبر
السفارة األميركية في بنغازي ،لتبرير شن
الحرب على سورية.
 شكلت كلينتون مع ديفيد بترايوس يومكان رئيسا ً للمخابرات األميركية ثنائي الحرب
على سورية ،وتشكل اليوم مع وزير الدفاع
أشتون كارتر ثنائي اللعب والعبث في الوقت
المتبقي م��ن والي���ة أوب��ام��ا ،ل��وض��ع رؤوس
جسور تتناسب مع معادلة تخفيض سقف
ال��ت��ن��ازالت ،في مضمون التفاهمات ،لحفظ
أحجام أعلى في النظام العالمي الجديد ،بوجه
روسيا خصوصاً ،وحجم مماثل للسعودية
و«إسرائيل» في النظام اإلقليمي بوجه إيران
خ��ص��وص��اً ،وتشكل جبهة النصرة حصان
الرهان الوحيد للمهمتين .وهذا هو التفسير
الذي تقدمه صحف أميركية كبرى ،للتغيير
المفاجئ ف��ي وضعية النصرة وتسميتها،
كما قالت واشنطن بوست ،وللصاروخ الذي
أس��ق��ط ال��ط��واف��ة ال��روس��ي��ة ،ال��م��س��لّ��م لجبهة
النصرة بموافقة وزارة الدفاع األميركية ،كما
قالت نيويورك تايمز ،وتاريخ كلينتون مع
النصرة من يوم بنغازي والسالح الكيميائي
يقول بما قاله رفيق دربها ديفيد بترايوس
عن النصرة كشريك بديل للجيش السوري
في الحرب على داعش.
 ي��ن��ح��ص��ر ال���خ�ل�اف داخ�����ل ال���خ���ي���اراتاألم���ي���رك���ي���ة ،ب��ي��ن م��ع��ادل��ت��ي��ن ت��ح��ت سقف
ال��ذه��اب للتسوية ،معادلة يقول بها أوباما
ووزي��ر خارجيته جون كيري ،إن العبث مع
روسيا وإيران بتبني النصرة ورفض تغطية
الحرب عليها ،سيُحرم واشنطن من فرص
ال��ف��وز ب��ح��رب ع��ل��ى داع����ش ،وم��ن��ح روسيا
وإي��ران وسورية فرص الفوز باالنفراد في
ال��ح��رب��ي��ن ع��ل��ى داع���ش وال��ن��ص��رة ،م��ن جهة
أخ���رى ،وأن م��ث��ل ه��ذا ال��ع��ب��ث يشبه الدعوة
ل��ت��رك روس��ي��ا ت��دخ��ل برلين وح��ده��ا ،عشية
إنزال النورماندي ،في نهاية الحرب العالمية
ال��ث��ان��ي��ة ،ت��ح��ت ش��ع��ار ت���رك روس��ي��ا تواجه
النازية وتغرق في الرمال .والمعادلة المقابلة
التي تتبناها كلينتون ومعها كارتر الموعود
بالبقاء في وزارته إذا فازت كلينتون ومعهما
ب��ت��راي��وس ون��خ��ب ديمقراطية وجمهورية،
ت��ق��وم على أن أفغنة س��وري��ة ب��وج��ه روسيا
وجعلها ت��دف��ع أث��م��ان��ا ً بمنح ال��ن��ص��رة فرص
المواجهة واألسلحة المناسبة ،يفتح الفرص
ل���ت���ف���اوض ب���ش���روط م��خ��ت��ل��ف��ة ،وأن ح��رب
االس��ت��ن��زاف ل��م تستنفد أغ��راض��ه��ا إلنضاج
الحل ،وأن ك��ون روسيا وإي��ران متورطتين
مباشرة في الحرب ،يمنح واشنطن فرصة
االستثمار على الزمن ورف��ض االستعجال،
وعبر تعديالت في وضعية النصرة يجري
العمل عليها يمكن أن تكون شريكا ً سورية
يشبه طالبان وليس القاعدة ،وأن حربا ً طويلة
ف��ي س��وري��ة ب�لا ت���و ّرط مباشر على طريقة
ح��رب أفغانستان قبل أح��داث الحادي عشر
من أيلول تمنح واشنطن فرص الحفاظ على
ت��وازن��ات ،وأدوار لها ولحلفائها م��ن موقع
القوة ال الضعف ،وتجعل موسكو وطهران
في موقع العرض ال الطلب.
 ال��م��خ��اط��رة غير ممكنة ب��ت��رك االختبارلهذه السياسة لما بعد نهاية والي��ة أوباما،
فالزمن متسارع وستكون التفاهمات التي
ت ّمت في موسكو قد أت ّمت مفاعيلها وانتهت

النصرة ،وف��ازت موسكو وطهران ودمشق
بقصب السبق ،وإن لم يحدث ذلك وتواصلت
الحرب ،قد تشكل المغامرة مصدرا ً إلثبات
ص��ح��ة ت��ح��ذي��رات أوب��ام��ا وك��ي��ري ،م��ن دفع
لروسيا وط��ه��ران وس��وري��ة لخوض الحرب
باالنفراد ،واختالل التوازن لصالح روسيا
عالميا ً ولصالح حلفائها إقليمياً ،لذلك فإن
التوقيت األمثل هو خوض االختبار قبل ربع
ال��س��اع��ة األخ��ي��ر ،أي ف��ي م��ا تبقى م��ن والية
أوباما وم��ن قلب إدارت��ه وتحت رايتها ،فإن
أف��ل��ح��ت دخ��ل��ت والي���ة ال��رئ��اس��ة المقبلة من
موقع القوة في التفاهمات ،وإن أخفقت شكل
سقف ما تبقى من والية أوباما فرصة إلنقاذ
الموقف والعودة للتفاهمات.
 حديث وزير الدفاع األميركي عن جبهةالجنوب وم��ا يعنيه من صلة بنشر وحدات
م��ن ال��ن��ص��رة ال��م��ع�� ّدل��ة ت��ح��ت ش��ع��ار الحرب
ع��ل��ى داع���ش ع��ل��ى ح���دود ال���ج���والن وتوفير
ال��غ��ط��اء ل��ه��ا ،وم��ا ي��ح��دث ف��ي ش��م��ال سورية
من حرب ضروس تخوضها جبهة النصرة
بوجه روسيا وسورية وإي��ران وحزب الله،
ف��ي ظ��ل م��وق��ف أم��ي��رك��ي متلعثم ،وتشجيع
س��ع��ودي «إس��رائ��ي��ل��ي» م��ب��اش��ري��ن ،يكشف
الحلقة ال��م��ف��ق��ودة ف��ي اخ��ت��ب��ارات كلينتون،
وهي تركيا ،السند الذي ال غنى عنه لمثل هذه
ال��م��خ��اط��رة .وه��ن��ا تحضر ال��رواي��ة الخطيرة
التي تتحدث عنها تقارير استخبارية تركية
وروس��ي��ة ،ح��ول دور ت��واله ال��ج��ن��رال ديفيد
بترايوس في تدبير االنقالب في تركيا بعدما
قررت االستدارة نحو موسكو ،والتيقن من
فشل الرهان على النصرة ،والتموضع على
م��ا أس��م��اه األت����راك ب��خ��ط تطبيع العالقات.
وعن عالقة مكتب هيالري كلينتون للمحاماة
ب��إدارة مصالح فتح الله غولن داخ��ل أميركا
وخارجها ،وعن دور لقاعدة أنجرليك وقائد
المنطقة الوسطى ف��ي الجيوش األميركية،
وأل��غ��ازه��م��ا ع��ن��د ب��ت��راي��وس س��ي��د أنجرليك
والمنطقة ال��وس��ط��ى وال��ن��ص��رة م��ع��اً ،وربما
يفسر ذلك إذا صحت الروايات نقاط ضعف
اإلنقالب التي تسبّبت بفشله ،والتي ربما إذا
انكشفت كليا ً تتسبب بسقوط فرص كلينتون
بمواصلة خوض اختبار ربع الساعة األخير
رغم التمويل السعودي السخي والتشجيع
«اإلسرائيلي» العلني.
 بنظر متابعين ف��ي م��وس��ك��و م��ا يجريف���ي ش��م��ال س���وري���ة وف����ي واش��ن��ط��ن يعني
شيئا ً واح���داً ،وه��و أن إدارة أوب��ام��ا تحولت
م��ن اآلن بطة ع��رج��اء ،وأن التفاهمات تبدو
حبرا ً ع��اى ورق ال تملك إدارة أوب��ام��ا قدرة
حمايتها ،وليس فقط تنفيذها ،ولذلك يبدو
ت��رك الكلمة الفاصلة للميدان ال��س��وري بال
ح��دود وض��واب��ط .هو الطريق الوحيد الذي
دعا إليه السوريون واإليرانيون وحزب الله
واستمهلتهم موسكو لمنح واشنطن فرص
التموضع على خ��ط��وط التفاهمات ،وتبدو
ت��رك��ي��ا ال��ي��وم بنظر م��وس��ك��و ش��ري��ك��ا ً أفضل
من واشنطن للتفاهمات ،كما تبدو واشنطن
ال��ق��ادم��ة م���ع ك��ل��ي��ن��ت��ون ش��ري��ك��ا ً غ��ي��ر جدير
بالثقة إال منزوع األن��ي��اب ،وأولها استكمال
سحق ال��ن��ص��رة ،وت��أخ��ي��ر روزن��ام��ة الحرب
على داع��ش ،وت��رك التفاعالت في العالقات
التركية األميركية تكشف المستور عن دور
كلينتون في االنقالب.
ناصر قنديل

الغجر اللبنانية ( ...تتمة �ص)1
مطبّق على القسم الجنوبي من البلدة منذ اللحظة التي
أعلنت فيها ض� ّم ال��ج��والن ال��س��وري المحت ّل وتطبيق
القوانين «اإلسرائيلية» فيه .وبالتالي ف��إنّ تطبيق
القانون «اإلسرائيلي» على القسم اللبناني من الغجر
يعتبر بمثابة الخطوة التمهيدية األولى إلعالن ض ّم هذا
القسم كليا ً الى «إسرائيل» أسوة بالقسم الجنوبي .نقول
هذا وتزداد هواجسنا خاصة مع استعادة قصة الغجر
إلى األذهان ،وما حدث يوم التحقق من خروج «إسرائيل»
من لبنان في العام  2000ومن الغجر يومها.
ففي ال��ع��ام  2000ول���دى وص��ول��ن��ا م��ع اللجنة
العسكرية ال��دول��ي��ة التي كانت تعمل م��ع اللجنة
العسكرية اللبنانية التي كنت أرأسها تبيّن لنا أنّ
قرية الغجر التي هي سورية أصالً وسكانها جميعا ً
سوريون ،تبين انّ هذه القرية تمدّدت في البناء على
األرض اللبنانية التي يملكها السوريون والتي تقع
تحت السيادة اللبنانية بمقتضى القوانين واالتفاقات
الدولية والبينية ،وهنا طرحت المعضلة التالية:
كيف نتصرف من أجل تحرير األرض والمحافظة على
مصالح السكان؟
ط��رح للمسألة يومها ح � ّل عرضه العماد لحود
يقضي ب��أن يستضيف لبنان القسم ال��س��وري من
الغجر حتى تحرير الجوالن وتبقى القرية كلها حتى
موحدة مح ّررة بيد لبنان يمارس سيادته
ذلك الحين
ّ
على قسمها الشمالي وهي أرضه وأمانته على القسم
الجنوبي باعتبارها أرضا ً سورية كوديعة .رفضت
«إسرائيل» العرض وطرحت حالً مضادا ً يبقي القرية
كلها محتلة بما في ذلك القسم اللبناني منها تحت
السلطة «اإلسرائيلية» ،فرفض لبنان المقترح ،وأمام
تمسك ك ّل من لبنان و«إسرائيل» بموقفهما كان ال ب ّد من
رسم خط الحدود ليخترق الغجر وتنسحب «إسرائيل»
من شمال الخط وتتولى األمم المتحدة وبالتنسيق مع
المخابرات اللبنانية مسؤولية األمن في الجزء المح ّرر
من الغجر والعائد الى لبنان ،مع إبقاء المجال مفتوحا ً
امام األهالي بالتنقل بين الشمال والجنوب من البلدة
عبر بوابة عُ هد لألمم المتحدة باإلشراف عليها.
في العام  2006وفي سياق العدوان «اإلسرائيلي»
على لبنان وحرب تموز عادت «إسرائيل» الى القسم
اللبناني من الغجر واحتلته وأخرجت األمم المتحدة
منه وأبعدتها الى مسافة  2كلم شمال القرية ،وعندما
بالنص الذي جاء فيه كان منتظرا ً
صدر القرار 1701
ّ
أن يعود الوضع في الغجر ال��ى ما ك��ان عليه قبل
الحرب وب��إش��راف من األم��م المتحدة ،لكن األم��ر لم
يحصل ورغ��م استمرار اجتماعات اللجنة الثالثية
العسكرية بين لبنان و«إسرائيل» واألم��م المتحدة
في الناقورة منذ عشر سنوات – وهي اللجنة التي ال

نجد لها مب ّررا ً مطلقاً ،والتي تستفيد منها «إسرائيل»
على أكثر من وجه ،خاصة لجهة الحلول مكان لجنة
لهدنة وضياع مكتسبات لبنان من اتفاقية الهدنة –
رغم مرور هذه المدة ،والغجر اللبنانية ال زالت تحت
االحتالل ثم تأتي «إسرائيل» اليوم لتعلن عزمها على
تطبيق القانون «اإلسرائيلي» فيها مقدمة إلعالن ض ّمها
وهنا يكمن الخطر الشديد والمتفاقم.
إنّ الغجر في قسمها الشمالي وال��ذي يصل اليوم
الى ما يقارب ثلثي البلدة في مساحتها المبنية ،هي
أرض لبنانية ال ينازع أحد بما في ذلك «إسرائيل»
واألم��م المتحدة بلبنانيتها ،وانّ استمرار احتاللها
يعتبر عدوانا ً على لبنان ،وإنّ ض ّمها يعني تصعيدا ً
للعدوان بشكل موصوف ،ما يضع الدولة اللبنانية
امام تح ّد كبير يتعلق بتحرير األرض والسيادة عليها،
ما يفرض عليها وفقا ً للوقائع المتقدّمة الذكر المبادرة
الى إنقاذ أرضها المحتلة في الغجر وقطع الطريق
على المناورات «اإلسرائيلية» المخادعة والعدوان
«اإلسرائيلي» المتمادي ،وهنا نرى أن تقوم الدولة
اللبنانية بما يلي:
 1ـ وق��ف أعمال اللجنة العسكرية الثالثية في
الناقورة (لبنان « -إسرائيل»  -األمم المتحدة) والتي
ال ترتكز في وجودها الى أيّ مرتكز قانوني أو اتفاقي،
والعودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة مع «إسرائيل»
في العام  1949والتي ألغتها «إسرائيل» ومن غير
وجه حق من جانب واح��د في حزيران  .1967فإذا
شاءت «إسرائيل» واألمم المتحدة لقاء ثالثيا ً فليت ّم
ذل��ك عبر ال��ع��ودة ال��ى اتفاقية الهدنة دون سواها،
خاصة أنّ مراقبي الهدنة ال زال��وا موجودين على
األرض اللبنانية.
 2ـ توجيه كتاب الى مجلس األمن الدولي إلبالغه
بعدم تنفيذ «إسرائيل» للقرار  1701وتم ّنعها عن
االنسحاب من الغجر اللبنانية رغم إقرارها منذ العام
 2000بهويتها اللبنانية وبالسيادة اللبنانية عليها،
وكذلك الطلب من المجلس إصدار قرار يرفض تطبيق
القانون «اإلسرائيلي» على أرض لبنانية محتلة
ما يقطع الطريق أم��ام ض� ّم ه��ذه األرض ال��ى الكيان
المحت ّل .
 3ـ اتخاذ الحكومة اللبنانية ق��رارا ً علنيا ً يؤكد
حقها بالغجر ووج��وب تحريرها وخ��روج المحت ّل
منها وتأكيد حق لبنان باللجوء ال��ى ك� ّل الوسائل
القانونية والميدانية المتاحة بما في ذلك حق اللجوء
الى المقاومة المسلحة لتحرير األرض ،علما ً أنّ هذه
الوسيلة هي الطريق المجدّي للتحرير بعد أن فشلت
ك ّل الوسائل األخرى.

العميد د .أمين محمد حطيط

وقفة ت�ضامنية مع الجي�ش في جبل مح�سن
ومواقف ث ّمنت ت�ضحياته
ه ّنأت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان في بيان إثر اجتماعها الدوري في
مقرها الرئيسي في بيروت ،برئاسة منسقها العام الشيخ الدكتور زهير الجعيد
وحضور النائب كامل الرفاعي« ،الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً وجنودا ً
بعيده» ،مؤكد ًة «دوره الوطني في حماية األرض والحدود والمؤسسات وص ّد
العدوان الصهيوني والتكفيري رغم قلة اإلمكانات».
واعتبرت أن «الجيش اللبناني صمام األمان لحفظ االستقرار الداخلي والسلم
األهلي وصون العيش المشترك ألنه المؤسسة الوحيدة العابرة للطوائف
والمذاهب دون م ّنة أو تزلف» ،مطالب ًة الدولة بـ «ض��رورة اإلس��راع في ح ّل
قضية الجنود األسرى لدى تنظيم داعش اإلرهابي كي تكتمل الفرحة ،وكذلك
العمل على تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك من هيمنة وسيطرة اإلرهابيين
والتكفيريين».
بدوره ،حيّا األمين العام لـ «التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة»
الدكتور يحيى غ�دّار في بيان« ،مؤسسة الجيش الوطني في عيدها تقديرا ً
لتضحياتها الجسام ،وباعتبارها توأم المقاومة في المواجهة والدفاع باللحم
الحي عن سيادة الوطن ضد العدو الصهيوني والتكفير اإلرهابي».
وأشار الى أنه «في الوقت الذي تتساقط كواكب الشهداء من الجيش والمقاومة
السجان التكفيري،
دفاعا ً عن األمة وال يزال بعض العسكريين األبطال في قبضة
ّ
نجد بعض الحرصاء زورا ً على العروبة واإلسالم ،منهمكين بعملية التطبيع مع
الكيان الصهيون الغاصب».
وأوضح أن «المشهد على سوداويته ،لن يكون قدر الشعب العربي واإلسالمي
المؤمن بخياره المقاوم ،إذ له في نصر تموز وآب الرافعة التي أسقطت األسطورة
والمستحيل المحفز للمناضلين والمجاهدين في األقطار كافة ،ضمانا ً لعودة
سورية والعراق إلى رحاب األمة الواحدة الموحدة من المشرق إلى المغرب،
وتحقيقا ً لتحرير فلسطين وعودة شعبها».
وللمناسبةّ ،
نظم أهالي جبل محسن وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني
لمناسبة وذلك في باحة مركز الجيش في المنطقة ،بحضور مستشار رئيس
بلدية طرابلس لشؤون جبل محسن ربيع جحجاح وضباط واف��راد المركز
وفاعليات وأهالي جبل محسن.
وبعد توزيع الورود واألعالم اللبنانية وشعار الجيش على العساكر ،تحدث
جحجاح شاكرا ً لـ «الجيش تضحياته في سبيل إرساء األمن عبر خطة أمنية
ناجحة في هذه المنطقة التي شهدت ّ
خضات أمنية متعددة».
ونقل جحجاح تحيات الرئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين إلى
«ضبّاط وعناصر الجيش والحضور من فاعليات المنطقة».

جبري بحث مع وفد قم مواجهة الفكر التكفيري
استقبل عميد كلية الدعوة الجامعية للدراسات اإلسالمية في لبنان الشيخ
الدكتور عبد الناصر جبري ،وفدا ً من الحوزة العلمية في ق ّم ،برئاسة مدير
العالقات الدولية محمد حسين آل أي��وب ،في مج ّمع كليّة الدعوة الجامعي
للدراسات اإلسالمية في بيروت ،وتم التباحث في مجاالت التعاون في مجال
البحوث والدراسات ،وتبادل األساتذة والخبرات بين الطرفين.
ورحب جبري بآل أيوب والوفد المرافق ،مشددا ً على «ضرورة الوحدة بين
ّ
أبناء األمة لمواجهة التحديات واألخطار التي تواجهها ،وعلى مواجهة الفكر
التكفيري البعيد كل البعد عن ديننا الحنيف».
بدوره شكر آل أيوب جبري وأعضاء الهيئة اإلدارية على حسن االستقبال،
من ّوها ً بدور جبري ودور العلماء «الذين يعملون وفق مبادئ اإلسالم المعتمد
على القيم األصيلة والتسامح والحوار».

�إنجاز المرحلة الأولى من م�شروع �إنارة
طريق عام اللبوة ـ عر�سال على الطاقة ال�شم�سية
بعد شهرين من التعاون والعمل
المك ّثف ،أُنجزت المرحلة األول��ى من
مشروع إنارة طريق عام اللبوة ـ عرسال
على ال��ط��اق��ة الشمسية .وق��د جرى
تركيب  160عمود إن��ارة على امتداد
الطريق التي تربط البلدتين بطول 4
كيلومترات .ن ّفذ المشروع يدا ً بيد ،ك ٌل
من تك ّتل ّ
منظمات المجتمع المدني في
عرسال وتج ّمع شباب اللبوة المدني،
وس��ط أج���واء م��ن التآلف والتقارب
ل��م��ا ف��ي��ه ال��خ��ي��ر اإلن��م��ائ��ي للبلدتين
الجارتين .تكمن أهمية هذه الخطوة،
الجبلي الوعر
إلى جانب إنارة الطريق
ّ
والمتع ّرج ،في التقليص من حوادث
السير خصوصا ً في الليل وخالل فصل
الشتاء .أما قيمتها الكبرى فتبقى في
توطيد العالقات بين عرسال واللبوة
بعد ما شهدته من أحداث مؤسفة في
اآلونة األخيرة.
المشروع الصديق للبيئة وال ُمرتكز
حصرا ً على الطاقة الشمسيّة ،أُطلق في
مسبح القصر ـ رأس بعلبك ،خالل حفل
دُعيت إليه فاعليات المنطقة والقيّمون
على المشروع ،وتخلّله إلقا ُء كلمات لك ّل

من تج ّمع شباب اللبوة وتك ّتل منظمات
المجتمع المدني في عرسال ومحافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر ألقاها نياب ًة
عنه رئيس التنظيم المدني في بعلبك
جهاد حيدر ،ه��ذا إض��اف� ًة إل��ى عرض

وثائقي عن مراحل العمل أنجزه شبان
ّ
وش��اب��ات م��ن ع��رس��ال واللبوة سبق
وتد ّربوا على إنتاج األفالم.
توجه الحضور لزيارة
وعقب الحفل ّ
الطريق الجديد وتدشين اإلنارة فيه.

توقيف مطلوب بجرم ترويج ِّ
مخدرات
و�سائق فان �صدم �آليات لقوى الأمن
أعلنت المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة البالغ التالي أنه «في محلة السويقة -
طرابلس ،ونتيجة للمتابعة والرصد ،تمكنت قوة من مكتب
مكافحة المخدرات اإلقليمي في الشمال في وحدة الشرطة
القضائية من توقيف أحد أخطر المطلوبين المدعو :خ .د.
(مواليد عام  ،1996سوري) ،وهو مطلوب بموجب  65مذكرة
توقيف ،و 30بالغ بحث وتح ٍّر بجرم ترويج مخدرات.
وضبط في حوزته  7أكياس صغيرة بداخلها  12غراما ً
من مادة السيلفيا ،وكيس صغير بداخله  6غرامات من مادة
حشيشة الكيف ،إضافة إلى  8حبات ريفوتريل ومبلغ من
المال .التحقيق جار بإشراف القضاء المختص».
وعلى صعيد آخر اش��ارت المديرية إلى أنه بتاريخ 25
ح��زي��ران الماضي وأث��ن��اء إقامة حاجز تابع لمفرزة سير
الضاحية الجنوبية في محلة طريق المطار ،أق��دم سائق

سيارة «ف��ان» على تخطي الحاجز عنوة وبسرعة فائقة
وصدم دراجتين آليتين تابعتين للمفرزة متسببا ً بأضرار
جسيمة بهما وتمكن من الفرار الى جهة مجهولة.
ونتيجة لالستقصاءات والتحريات المكثفة ،تمكنت
مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ،من
معرفة هوية الفاعل وتوقيفه بتاريخ  2016/8/2في محلة
الشويفات  -التيرو قرب األجنحة الخمسة على متن سيارة
الـ «فان» ذاتها ،بعد أن قام بتصليحها ووضع لوحة مغايرة
عليها ،وهو :ق .ج( .مواليد عام  1993لبناني) والتحقيق
جار بإشراف القضاء المختص.
وفي مجال أمني آخر ،أفيد أن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية
من سيارة «بيكانتو» داخل سوق بعلبك التجاري ،باتجاه
سائق السيارة العمومية حسني عثمان ما أدى إلى اصابته
ونقل إلى مستشفى في بعلبك للمعالجة.

«الن�صرة» تعلن ( ...تتمة �ص)1
على خلفية هذه القراءة لتحول
اإلدارة األميركية إلى بطة عرجاء
عاجزة منذ اآلن سواء ثبتت صحة
ال��م��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ت�لاع��ب ال���ذي
يقوده الثالثي كلينتون بترايوس
كارتر أم لم تصح ،تتجه موسكو
وط��ه��ران ودم��ش��ق لمنح الميدان
األولوية التي تأجلت م��رارا ً لمنح
فرص التفاهم مع واشنطن المزيد
م���ن ال���وق���ت ،وت��ش��ه��د الجبهات
خ��ص��وص��ا ً ف���ي ش��م��ال س��وري��ة،
ح���ش���ودا ً واس���ت���ع���دادات لنقالت
حاسمة في الحرب ،بدأت طالئعها
م����ع ن����ج����اح ال���ج���ي���ش ال����س����وري
والحلفاء في سحق الهجمات التي
شنتها النصرة و َمن معها ،خالل
ال��ي��وم��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن بحصيلة
تخ ّطت األل��ف قتيل على محاور
ال��رام��وس��ة وح��ن��درات ،كما بدأت
م��وس��ك��و ب��اس��ت��خ��دام قاذفاتها
االستراتيجية مجددا ً في جوالت
ق��ص��ف م��رك��ز ل��غ��رف العمليات
والمستودعات ،واستخدام السفن
ال��روس��ي��ة ف��ي ال��ب��ح��ر المتوسط
لقصف أه��داف دقيقة وحساسة
في ريف إدلب ،بينما أعلنت قيادة
النصرة عن تجنيد مئة ألف مقاتل
ل��ل��ف��وز ب��ح��رب��ه��ا ل��ت��ك��ت��س��ب حلب
بجدارة صفة ستالينغراد الحرب
العالمية الثالثة ،وتتراجع فرص
واش���ن���ط���ن ب���ت���ك���رار اإلف�������ادة من
الشراكة بالنصر على اإلره��اب،
على عكس م��ا ح��دث ف��ي الحرب
العالمية الثانية عندما حقق إنزال
النورماندي لواشنطن الشراكة
مع روسيا في رفع شارة النصر
على النازية.
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ت��ب��دو ال���ق���راءات التي
شهدتها جلسات الحوار الوطني،
تعبيرا ً عن انطالق جامع من غياب
ال��ت��ف��اه��م��ات ال��دول��ي��ة واإلقليمية
لبناء جسر داخلي يمنع السقوط،
يمنح لبنان فرص الصمود ريثما
تتاح الفرص الدولية واإلقليمية
ل���خ���ط���وات ب��ح��ج��م االس��ت��ح��ق��اق
ال��رئ��اس��ي ،ح��ي��ث ال أوه����ام على
القدرة بالخوض بمخاطرة من هذا
العيار دون غطاء توفره التفاهمات
ال��خ��ارج��ي��ة .ف��ان��ت��ق��ل ال��ب��ح��ث إلى
اإلط��ار التوافقي المتمثل بتطبيق
ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ،ك��ج��دول أعمال
للحوار ،انطالقا ً من الباب الذي
فتحه رئيس مجلس النواب نبيه
وجهها
بري وتلقف الدعوة التي ّ
رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي للمتحاورين الختبار
ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال���وف���اء بموجبات
االلتزام باتفاق الطائف من بوابة
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ،ال���ذي يقدّم

ال��ط��ائ��ف وال���دس���ت���ور ل���ه وصفة
تفتح ب��اب الجمع بين التطلعات
اإلصالحية والهواجس الطائفية،
تتمثل بصيغة مجلسين للنواب
والشيوخ .فاستحوذ هذا البحث
ومعه قانون الالمركزية اإلدارية
على أغلب جلسة الحوار الثانية،
وسينتقل للتفاصيل ال��ي��وم في
ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة ،وس���ط تفاوت
ال��م��واق��ف بين ال��ت��ف��اؤل والتحفظ
تجاه فرص إحداث اختراق جدي،
أو االك��ت��ف��اء ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى باب
األمل.

توسع دائرة الحوار

وس��ع��ت ط��اول��ة ال��ح��وار الوطني
ّ
دائ��رة نقاشاتها في جلستها الثانية
لتطال بنود اتفاق الطائف كقانون
االن���ت���خ���اب���ات وم��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ
وال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة ،وت��ق � ّرر عقد
جلسة ثالثة ظهر ال��ي��وم لمتابعة
ال��ن��ق��اش ف��ي ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات.
وسجل غياب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط الذي
مثله النائب غازي العريضي.
وانطلقت الجولة الثانية من ثالثية
ال��ح��وار ببحث ق��ان��ون االنتخابات
وال�لام��رك��زي��ة اإلداري������ة ومجلس
الشيوخ الذي سيوضع على أساسه
قانون االنتخابات الجديد ،وحصل
تقدّم في النقاش ،لكن في الوقت عينه
بقي كل فريق على موقفه ،ووصف
المشاركون في الحوار الجولة بأنها
«كانت أهم وأنجح جولة حوارية»،
مؤكدين «العمل الجدي على تطبيق ما
تبقى من بنود اتفاق الطائف وال سيما
البنود اإلصالحية».
علّقت م��ص��ادر متابعة لجلسات
ال��ح��وار لـ «البناء» معتبرة أن هذا
المناخ اإليجابي ال��ذي ع� ّب��رت عنه
الجلسة الثانية للحوار م��ن خالل
عنوان آليات تطبيق اتفاق الطائف،
مجلس ْي النواب
خصوصا ً صيغتي
َ
وال��ش��ي��وخ وم���ا تتيحه م��ن ف��رص
مفتوحة على إمكانيات إصالحية
واسعة تلبي مقتضيات صحة التمثيل
وتهدئة الهواجس الطائفية في آن
واحد يشكل خطوة إلى األمام ،سواء
تم ّكن النقاش من تحقيق توافقات
تبصر النور وتمهّد الطريق للتوافق
على قانون انتخاب أو بقيت عند حدود
تبريد مناخات التجاذب والتوتر التي
سيطرت على مواقف األطراف عشية
جلسة الحوار ،وأعادت تعويم هيئة
ال��ح��وار بصفتها ص��م��ام أم���ان يمأل
الفراغ لحين تبلور معطيات خارجية
ال ب ّد منها إلنهاء الفراغ الرئاسي.

الرئاسة هي المفتاح

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،اع��ت��ب��رت م��ص��ادر
مقربة من التيار الوطني الحر« :أن
عدم اتفاق المتحاورين على الملف
الرئاسي دفعهم ال��ى توسيع دائ��رة
الملفات والقفز عن موضوع الرئاسة،
ف��أزم��ة لبنان الحالية ه��ي ال��ف��راغ
الرئاسي والعنوان األول على طاولة
الحوار ما يعني أنها فشلت حتى اآلن

في حل األزمة».
وأشارت المصادر لـ «البناء» إلى أن
«الالمركزية اإلدارية ومجلس الشيوخ
نقاط مهمة ،لكن طاولة ال��ح��وار قد
انتقلت للبحث في موضوع الطائف
وال عالقة لذلك بموضوع انتخاب
الرئيس الذي هو مفتاح الحل لألزمة،
لكنها تساءلت :من يستطيع إلغاء
النظام الطائفي اليوم؟ ولفتت الى أن
«فشل انتخاب رئيس يعني الذهاب
إلى إج��راء انتخابات نيابية جديدة
كخيار أخير ،ألن هذا المجلس الحالي
ال يستطيع في هذه المرحلة انتخاب
رئيس» .وأوضحت أن «الرئاسة لم
تنضج بعد ال داخليا ً وال خارجياً.
والمشكلة ليست في الطائف ،رغم
أنه يحتاج الى إصالحات في بعض
بنوده ،لكن العجز هو عجز سياسي،
ألن ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ي��ع��ي��د عجلة
المؤسسات ال��ى طبيعتها وينتظم
عملها».
وال ت��رى ال��م��ص��ادر أي م��ب��ادرات
خ��ارج��ي��ة ت��ل��وح ف��ي أف���ق األزم����ة،
ف��ال��خ��ارج مشغول ب��أزم��ات دولية
أكبر وأخطر بكثير من أزم��ة لبنان،
لكنها طمأنت الى أن «ال خوف على
لبنان لوجود ضمانتين هما الجيش
اللبناني وحزب الله اللذان يدفعان
الخطر اإلرهابي عن حدود لبنان في
ظل اشتعال المنطقة بالحروب».
(التفاصيل ص )3

زهرا لـ «البناء» :مقتنعون
بالمختلط ونرفض
النسبية

وفي غضون ذلك ،تواصل اللجنة
المشتركة بين التيار الوطني الح ّر
وح��زب «ال��ق��وات» اللبنانية عملها
موحدة
لمحاولة التوافق على صيغة ّ
لقانون االنتخاب وسط معلومات عن
توصلهما إلى شبه اتفاق على
قرب
ّ
صيغة القانون المختلط.
وق��ال عضو كتلة ال��ق��وات النائب
أنطوان زهرا لـ «البناء» إن «األجواء
بهذا الشأن إيجابية وهناك اتصاالت
واج��ت��م��اع��ات مكثفة وت��ب��ادل أفكار
ل��م��ح��اول��ة ال���خ���روج ب��ات��ف��اق بين
ال��ط��رف��ي��ن» ،الف��ت �ا ً ال���ى أن «قناعة
القوات حيال قانون االنتخاب ليست
بعيدة ع��ن قناعة ال��ت��ي��ار الوطني
الحر ،لكن إذا أردت أن تطاع فسل
المستطاع» ،مضيفاً« :نؤيد القانون
المختلط ونعمل للوصول إلى درجة
اإلجماع عليه مع باقي المكونات لكن
كل القوانين األخ��رى قابلة للنقاش
والبحث إال أننا نرفض ف��ي الوقت
نفسه طرح قوانين لمجرد الشعارات
الشعبية بل نحتاج إلى قانون ينطلق
م��ن ال��واق��ع وي��أخ��ذ بعين االعتبار
التركيبة السياسية والطائفية في
البلد».
وشدّد زهرا على أن «القوات ترفض
النسبية بالمطلق ألنه شعار وليس
واقعا ً وموقفنا ليس تناغما ً مع موقف
تيار المستقبل بقدر ما هو قناعة لدينا
بالوصول ال��ى قانون يؤمن صحة
التمثيل ويراعي الميثاقية».
وأمل زهرا أن تخرج اللجنة بقانون
مشترك يعرض على باقي المك ّونات،

وإذا ت � ّم إج��م��اع حوله يعرض على
هيئة مكتب المجلس إلحالته الحقا ً
الى اللجان المشتركة ومن ثم إقراره
في الهيئة العامة» ،وتم ّنى أن تصل
طاولة الحوار «التي طبّل وز ّمر لها»
الى اتفاق حول قانون االنتخاب ،لكنه
استبعد ذلك قائالً« :بدل أن تتفق على
قانون انتخاب اتفقت على إحالة بند
الالمركزية اإلدارية الى مجلس النواب
وه��و موجود منذ سنوات في أدراج
المجلس».

«التغيير واإلصالح» لـ
«البناء» :نرفض المختلط

وفي المقابل نفت مصادر في تكتل
التغيير واالصالح لـ «البناء» توصل
الفريقين الى صيغة مشتركة لقانون
االنتخاب ،مؤكدة أن المباحثات جارية
وهناك تقدم ،لكن ال نتيجة نهائية ألن
لكل فريق قناعاته وخصوصياته
وحساباته ،وأوضحت المصادر بأن
قرار التيار الوطني الحر والتكتل هو
مع أي قانون يعتمد معيارا ً واح��دا ً
وليس معيارين كالقانون المختلط
ال���ذي ال يمكن أن ن��واف��ق عليه»،
معتبرة أن بديل النسبية هو القانون

االرث��وذك��س��ي» ،مستبعدة «وص��ول
طاولة الحوار الى اتفاق على قانون
االنتخاب».

 ..وجلسة للحكومة اليوم

حكومياً ،يستكمل مجلس الوزراء
في جلسة يعقدها بعد ظهر اليوم
البحث في ملف االتصاالت ،وسيتط ّرق
في الوقت المتبقي إل��ى البحث في
بنود جدول أعمال الجلسة الماضية
ول��ن ي��ت��ن��اول الملفات والعناوين
السياسية الساخنة التي ستتابع
طاولة الحوار نقاشها اليوم.

بروجردي إلى دمشق

وعلى صعيد آخر أنهی رئيس لجنة
األمن القومي والشؤون الخارجية في
مجلس الشوری اإلسالمي اإليراني
ع�ل�اء ال���دي���ن ب���روج���ردي زي��ارت��ه
للبنان ،بعدما أج���ری ل��ق��اءات مع
كبار المسؤولين وقيادات سياسية
وحزبية لبنانية وفلسطينية تناولت
المستجدّات علی الساحة اإلقليمية.
متوجها ً
وغ���ادر ب��روج��ردي ب��ي��روت
ّ
ُ
سيمكث ليومين
إل��ی دمشق ،حيث
يلتقي خاللهما الرئيس بشار األسد
ومسؤولين آخرين.

�إعالنات ر�سمية
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إعالن
ُتجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواسطة الظرف المختوم
لتلزيم تقديم وتركيب وتشغيل مكيفات
كهربائية مع ما يلزم لزوم المصلحة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية –
رياق  -البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ .2016/8/31
فعلى من يه ّمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة – ري��اق  -البقاع لدى
قسم المناقصات ،وف��ي محطة الفنار -
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن
أوق��ات ال��دوام الرسمي ،علما ً بأنّ ثمن كل
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف
ليرة لبنانية.
ت��رسَ ��ل ال��ع��روض مباشرة باليد إلى
إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة – رياق  -البقاع خالل الدوام
ال��رس��م��ي ،على أن تصل ال��ع��روض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة ،وتهمَل
العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  1آب 2016
رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1485
التفتيش المركزي
إعالن
استدراج عروض أسعار لتلزيم تقديم
قرطاسية
ومطبوعات وم��واد تنظيف ومكيفات
وتجهيزات فنية متخصصة وتجهيزات
للمعلوماتية وأثاث ومفروشات ،لزوم
التفتيش المركزي لعام 2016
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
السبت الواقع فيه ُ ،2016/8/20تجري

لجنة اس��ت��دراج ال��ع��روض ف��ي التفتيش
المركزي بطريقة الظرف المختوم تلزيم
تقديم قرطاسية ومطبوعات ومواد تنظيف
ومكيّفات وتجهيزات فنية متخصصة
وتجهيزات للمعلوماتية وأثاث ومفروشات،
بطريقة استدراج العروض ،لزوم التفتيش
المركزي لعام  ،2016وفقا ً لدفتر الشروط
الخاص الموضوع لهذه الغاية ،وال��ذي
يمكن الحصول عليه من مصلحة الديوان
في التفتيش المركزي.
تقدّم العروض إلى قلم مصلحة الديوان
نص عليه دفتر الشروط الخاص،
وفقا ً لما ّ
على أن تصل قلم مصلحة ال��دي��وان قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم المحدّد إلجراء التلزيم ،وي َ
ُرفض
كل عرض يرد بعد الموعد المذكور.
بيروت في  27تموز 2016
رئيس التفتيش المركزي
جورج عواد
التكليف
1501
يعلن رئيس بلدية الفرزل السيد ملحم
غصان عن وضع جدوال التكليف األساسية
لكافة الرسوم البلدية عن عام  2016قيد
التحصيل عمالً بنص المادة  104من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60ويلفت النظر
إلى ما يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
ال��رس��وم البلدية رق��م  88/60ن ،على
المكلفين المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم
المتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين
البلدية
ّ
من تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( % 2اثنان بالمائة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدّد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
رئيس بلدية الفرزل
ملحم غصان

