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حمليات � /إعالنات

لحام :للمحافظة على م�شرقيتنا
زارت مركزية مسيحيي المشرق برئاسة الكوموندور فادي حبيب سماحة
وأعضاء هيئتها اإلدارية المقر الصيفي في عين تريز بطريركية الروم الملكيين
الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ألخذ بركته وموافقته على
المؤتمر الذي تحضر له المركزية في شباط .2017
وتحدث لحام ،فقال« :يجب على المسيحيين التشبث والعمل على البقاء في
أرضهم وعدم اللجوء الى الهجرة ،واألهم المحافظة على مشرقيتنا التي نحن
منها ولها».
وأضاف« :لنعمل لحياتنا كلبنانيين وليس مع بعض فقط ،وإنما من أجل
باق ،والغد مشرق قريب بإذن
بعض وهذا األهم ،وعلينا باألمل ،والصمود فينا ٍ
الله».

وفد من مديرية �أوتاوا في «القومي»
التقى �سفير فنزويال في كندا

السفير الفنزويلي متوسطا ً حاماتي وحجار
زار وفد من مديرية أوتاوا في الحزب السوري القومي االجتماعي السفارة
الفنزويلية في كندا ،والتقى السفير مورغن بالوو ،وضم الوفد إلى مدير المديرية
عيسى حاماتي ،عضو المجلس القومي حبيب حجار.
عرض الوفد القومي مع السفير الفنزويلي عددا ً من المواضيع ،وأكد أهمية
العالقات القائمة بين الحزب السوري القومي االجتماعي وفنزويال.
ووضع الوفد سفير فنزويال في صورة ما تتع ّرض له بالدنا بسبب االحتالل
واإلره��اب ،ووق��وف الواليات المتحدة األميركية إلى جانب «إسرائيل» التي
تحت ّل أرض فلسطين وتمارس ك ّل أشكال الغطرسة والعدوان والعنصرية بحق
الفلسطينيين.
وأعرب الوفد عن تقديره الكبير لموقف فنزويال الداعم للمسألة الفلسطينية
وحق أبناء شعبنا الفلسطينيين في التحرير والعودة ،كما حيا الوفد وقوف
فنزويال إلى جانب سورية في مواجهة الحرب اإلرهابية الكونية.
وك��ان اللقاء مناسبة الستعراض الوضع في أميركا الالتينية ،وإدان��ة
التدخالت األميركية في شؤون الدول.
وقد شكر السفير الوفد على الزيارة ،مشدّدا ً على أهمية وضرورة التواصل
الدائم.

مخيم عين الحلوة قنبلة موقوتة...
م َْن ي�سحب فتائل التفجير؟
جمال الغربي
رغ���م أنّ قضية تسليم بعض
المطلوبين أنفسهم إل��ى الجيش
اللبناني وإن��ه��اء ملفاتهم األمنية
والتي تص ّنف بخانة العادية وال
تتجاوز ح��دود إط�لاق ن��ار وتهمة
االنتماء إل��ى تنظيمي جند الشام
وف��ت��ح اإلس��ل��ام ب��م��وج��ب وث��ائ��ق
أمنية غير مؤكد منها ،تلقى صدىً
إيجابيا ً على المستويين الفلسطيني
اللبناني ،إال أنّ الهاجس األمني
يؤرق الفلسطينيين قبل اللبنانيين
في مخيم عين الحلوة .وأنّ المخيم
بح ّد ذاته هو قنبلة موقوتة بفتائل
متعدّدة والعمل على سحبها صعب،
ولكنه غير مستحيل ،وتحديدا ً إذا ت ّم
التعاطي بحزم من القوة األمنية
ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ي م��ع��ال��ج��ة قضايا
المجموعات المتطرفة ومنها ما هو
مرتبط بجهات خارجية على سبيل
ال��م��ث��ال داع���ش وك��ت��ائ��ب عبد الله
عزام ،وما كان يُعرف سابقا ً بجبهة
النصرة.
عند أحد مداخل الشارع التحتاني
للمخيم وهو أحد الشوارع الرئيسية
ثمة راية لداعش معلقة بين األسالك
الكهربائية المتداخلة.
ال ينكر أحد وجود موالين لداعش
وللنصرة سابقا ً وكتائب عبد الله
عزام .تعكس هذه الراية والتي هي
ليست يتيمة في المخيم تواجد هذه
الجهات ،وإنْ لم يت ّم اإلع�لان عن
تواجدها رسمياً ،إال أنّ معطيات عدة
تؤكد تو ّرطهم في عمليات اغتيال
ع��دة حصلت داخ��ل المخيم بالحد
األدنى .إضافة إلى اعترافات بعض
الموقوفين لدى القضاء اللبنانيين
منهم «األخوان كعوش» بأنّ داعش
ّ
تحضر لتنفيذ عمليات أمنية
كانت
عدة واستهداف شخصيات لبنانية
وفلسطينية.
ب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن ع���ن تلك
الجماعات وتوابعها يفعلون ما
يريدون من دون أيّ رادع .فالمخيم
شهد عمليات اغتيال عدة في اآلونة
األخيرة ،طاولت قيادات فتحاوية

أبرزها ك��ان خ�لال العام الماضي،
قائد كتيبة شهداء شاتيال في فتح
العقيد طالل بالونة اغتالته مجموعة
ب�لال ب��در المتطرفة ،وك��ان ب��در من
بينها ،بحسب ما بيّنت كاميرات
المراقبة في حينه .أما آخر العمليات
فكانت اغتيال علي رضا الملقب بـ
«البحتي» تحت أنظار الكثيرين.
ع��ائ��ل��ة ال��م��غ��دور ط��ال��ب��ت ال��ق��وى
األمنية المشتركة بتسليم القاتل
إلى القضاء اللبناني .شكلت لجان
تحقيق .القاتل والمخطط والمساهم
معروفون للجميع بحسب العائلة،
غير أنّ اإلعالن عن اسم القاتل لم يتم
حتى اآلن رسمياً .توضح كاميرات
المراقبة الموجودة في المكان هوية
المنفذين أم��ا األس��ب��اب فهي عدة
بحسب م��ص��در فلسطيني مطلع.
يؤكد المصدر انّ الجهة أو المجموعة
التي نفذت عملية اإلغتيال ترتبط
بداعش وتحديدا ً مجموعة المدعو
عبد فضة ،وهو من المشاركين في
عملية االغتيال .والهدف من هذه

«تج ُّمع العلماء»:
لعدم مقاطعة العمل الحكومي

العملية ليس جنائيا ً بل متعددة
األهداف في أكثر من اتجاه ،منها أنّ
هذه المجموعة لها اليد الطولى في
المخيم وتستطيع أن تنفذ ما يُطلب
منها ،أما السبب بحسب ما ت ّم تناقله
على وسائل التواصل االجتماعي
فهو شتم الصحابة .كما أنّ عائلة
البحتي جزء كبير منها ينتمي إلى
حركة فتح ولها وزن على األرض.
ه��ذه القضية واح��دة من قضايا
تؤجج الوضع األمني في
ع��دة قد
ّ
المخيم وت��أخ��ذه ال��ى المجهول.
في األم��س شهدت ش��وارع المخيم
استنفارا ً وت��وت��را ً بين عناصر من
ح��رك��ة ف��ت��ح وم��ج��م��وع��ة ال��م��دع��و
عبد فضة ،وذل��ك بعد قيام فضة
ومجموعته باالنتشار بالقرب من
أحد مراكز فتح في المخيم وتهديده.
ه��ذا التطور ج��اء بعد الحديث عن
وج��ود إمكانية لصدور بيان يتهم
فضة بجريمة قتل علي رضا عوض
(ال��ب��ح��ت��ي) والمطالبة باعتقاله
للتحقيق معه.

سارعت القيادات الفلسطينية إلى
تطويق ذي��ول ه��ذا التط ّور والعمل
على إنهائه ،ولكن دون الوصول إلى
حسم األمر وعدم تكرار ما حصل.
يصف مسؤول فلسطيني ما قامت
به مجموعة فضة بأنه رسالة إلى
القوة األمنية وإلى ك ّل مَن يعنيهم
األمر تتلخص بأنه ر ّد على اتهامهم
بعملية االغتيال وانهم لن يقدموا
على تسليم أيّ أحد من مجموعتهم.
وتنسحب هذه الحال على العديد
م��ن األش��خ��اص المعروفين الذين
قاموا بعمليات اغتيال بحق كوادر
وعناصر من حركة فتح .فضالً عن
أس��م��اء أخ���رى ت��و ّرط��ت وش��ارك��ت
بعمليات إره��اب��ي��ة ض�� ّد الجيش
اللبناني وق��وات الطوارئ الدولية
والتخطيط الس��ت��ه��داف��ات أخ��رى.
إذ إنه لم تتخذ أيّ إج��راءات جدية
بحق أولئك األشخاص المتورطين
بقضايا كبيرة م��ن قبل الفصائل
ب��ات��ج��اه تسليمهم إل���ى ال��ق��ض��اء
اللبناني.

دعا تجمع العلماء المسلمين ،في بيان أصدره إثر االجتماع الدوري لمجلسه
المركزي ،إلى «عدم مقاطعة العمل الحكومي ،ذلك أنها السلطة التنفيذية التي
بتعطيلها تتعطل الحياة السياسية اللبنانية» ،واعتبر «أنّ الحل يكون بالضغط
لإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي عصري يعتمد
النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة».
واعتبر «أنّ إع��ادة الحديث عن سرايا المقاومة وتوجيه الكالم نحو سالح
المقاومة في هذا الوقت ،إنما هو استغالل سيئ لهذه المقولة الخاطئة في إطار
البازار السياسي اللبناني الداخلي» ،مؤكدا ً «أنّ سالح المقاومة هو الذي حمى
لبنان من األطماع الصهيونية ومن الهجمات التكفيرية ،وبالتالي تجب المحافظة
عليه ضمن استراتيجيتنا الدفاعية التي يجب أن تبنى على ثالثية الجيش
والشعب والمقاومة التي أثبتت فاعليتها ال أن يتعرض لها خدمة لمصالح حزبية
ضيقة».
ورأى التجمع «أنّ األمور في المنطقة تتجه نحو خيارات حاسمة قد تؤثر على
إعادة رسم الحدود الجغرافية لها ،والوصول إلى األهداف األساسية للمشروع
المقسم بعد استنفاد مشروع
الصهيوني األميركي التفتيتي ألمتنا وتقسيم
َّ
سايكس بيكو ألهدافه في ظ ّل ما يُحكى عن دولة كردية تؤدي إلى تقسيم سورية
والعراق وتركيا وإيران ،وتقسيم اليمن من خالل العدوان السعودي ،وفي أكثر من
بلد عربي وإسالمي».
وأعلن التج ّمع «رفض تقسيم سورية وتركيا وإيران والعراق إلنشاء دولة
كردية» ،معتبرا ً «أن هذا المشروع ال يستفيد منه سوى العدو الصهيوني» ،مشددا ً
على «أنّ األكراد مك ّون أساسي في األمة يجب أن ينالوا حقوقهم الطبيعية التي
تحفظ لغتهم وتقاليدهم وتراثهم من دون أن يؤثر ذلك على وحدة األمة».
ورأى «أن التدخل التركي في الشمال السوري في منطقة جرابلس يجب أن
ينال موافقة الحكومة السورية ،وأن يكون الهدف منه القضاء على داعش وتسليم
المنطقة للحكومة السورية ،وإال اعتبرت القوات الداخلة قوات احتالل يجوز معها
للحكومة السورية اتخاذ اإلجراءات الدبلوماسية والعسكرية الالزمة تجاهها».

تقي الدينً :
قوى �سيا�سية
تريد الإبقاء على قانون ال�ستين
رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين «أنّ القوى السياسية الحاكمة
تستمر في المماطلة في موضوع قانون االنتخاب لتمرير المهل القانونية متذرع ًة
بذلك لإلبقاء على قانون الستين وإجراء االنتخابات على أساسه ،ضارب ًة بعرض
الحائط إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم وسعيهم إلى التغيير».
وأش��ار تقي الدين ،في بيان ،إلى أنّ «ه��ذا القانون ،سيعيد إنتاج الطبقة
السياسية نفسها الحاكمة منذ أكثر من عقدين والتي أثبتت عدم جدارتها وعدم
قدرتها على إجراء أي تغيير أو خرق في المنظومة الفاسدة والراسخة منذ زمن
طويل ،وهو تمدُّد لحالة عدم المحاسبة والفساد والتخلف».
ودعا األقطاب السياسية الحاكمة إلى «الكف عن التكاذب واالستهتار واالستهزاء
بعقول اللبنانيين» ،مؤكدا ً أنّ «إقرار قانون انتخابي حديث مبني على النسبية
هو القرار الوحيد الصائب وهو مسؤولية ك ّل الوطنيين» ،منبّها ً من «مغبة السير
بقانون الستين أو محاولة التمديد للمجلس القائم؛ األمر الذي سيؤدي حتما ً إلى
استمرار األزمة وخلق حالة من الفوضى في البلد والنزول إلى الشارع لالعتراض
على قانون الستين وحالة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة كلّها».

تمو�ضع �أميركي ( ...تتمة �ص)1
صفعة قوية ،بالموافقة األميركية على اإلن��ذار التركي لها بمغادرة
شرق الفرات ،وقد فقدت فرص ترميم عالقتها بدمشق بعد موقفها
االنتحاري في الحسكة ،الذي لواله ربما لقيت فرصة الرفض ومعه
التف ّهم والمساندة من دمشق ،ومثلها االئتالف المعارض وجيشه
الح ّر ،الذي بدا لفترة طرفا ً مشاغبا ً على مشاريع التسويات مستقويا ً
بالوقوف وراء جبهة النصرة ،بدا أمس مجرد واجهة للجيش التركي
بحثا ً عن دور بعد ضياعه بين أقدام جبهة النصرة في معارك حلب،
وانتظار النهاية المميتة معها ،بينما كسب فرصة العودة لحجز مقعد
في الواجهة السياسية ،ولكن كمجرد أداة تابعة ألنقرة ،أما الطرف
ال�ث��ال��ث ف�ك��ان داع��ش ال��ذي بقي يظهر ك�ق��وة مستقلة ،وق ��ادرة على
ضرب تركيا نفسها رغم العالقات الخاصة التي تربطه بأنقرة منذ
ال��والدة ،بدا أمس جزءا ً من مسرحية التسلّم والتسليم ،ليثبت حجم
التأثر بالعالقة مع أنقرة ،واالستعداد لمقايضات معها وبقاء الخيوط
والخطوط بينهما .وبحصيلة ه��ذا كله قالت مصادر متابعة لم يعد
ممكنا ً الحديث عن عوامل خ��ارج السيطرة في االنضباط األميركي
التركي بتفاهمات التسوية ،التي ستشهد اختبار مصيرها الجدي في
اجتماع جنيف بعد غد ،قبل أن يصبح ك ّل شيء خارج السيطرة.
األسبوع الحاسم سوريا ً يواكبه حراك على المسار اليمني إلنعاش
مساعي التفاوض مجدّداً ،بعد الفشل في وضع دفتر شروط سعودي
بعنوان أممي من مجلس األمن لجلب أنصار الله والمؤتمر الشعبي
إلى بيت الطاعة ،وجاءت التطورات العسكرية الميدانية على الحدود
السعودية اليمنية ،ومعها المسيرة المليونية في صنعاء لمبايعة
المجلس السياسي الحاكم ،والخطوات التي يمكن أن يتخذها المجلس
إذا بقي االنسداد السياسي ،بالتزامن مع الحركة األميركية والروسية،
لتبدو الحركة المتسارعة لتحديد موعد جديد للعودة إلى الكويت في
الواجهة.
لبنانياً ،شهد أمس جوالت مكوكية لتبريد المناخ الحكومي الساخن
تحت تأثير استحقاق تعيين قائد جديد للجيش م��ع صعود خيار
التمديد للعماد جان قهوجي بقوة ،وسط ق��رار التيار الوطني الحر
والمضي بخيار
بمقاطعة الجلسة ،ونية تيار المستقبل تجاهل الغياب
ّ
التمديد ،لتسفر المساعي التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري
وقيادة ح��زب الله ،عن تثبيت عقد جلسة اليوم وابتعادها عن البت
بموضوع التمديد لقائد الجيش ،إفساحا ً في المجال لتهدئة األجواء،
ومنعا ً لتكريس معادلة إدارة الظهر لمقاطعة فريق وازن من األفرقاء
لجلسة الحكومة احتجاجاً ،بما يهدّد الطابع الميثاقي لقرارات الحكومة
وصيغتها التوافقية ،كما حمل مسعى حزب الله ،وفقا ً لما شرح الوزير
محمد فنيش لـ «البناء» ،مؤكدا ً أنّ الحزب ال يؤيد المقاطعة لكنه ال يؤيد
التمديد وال يوافق على التجاهل.

االضطراب في البلد إلى ذروته

وصلت حالة االضطراب في البلد لذروتها .المشهد الراهن يدعو الى القلق،
فالغرق في الحسابات الضيقة واالستثئار بالسلطة بات يهدّد الحكومة ،ال
سيما إذا استم ّرت مقاطعة التيار الوطني الحر .لن يغيب حزب الله اليوم عن
جلسة مجلس الوزراء التي يحضرها وزراء التحرير والتنمية ،والطاشناق،
والمرده من جهة ،وتيار المستقبل واللقاء الديمقراطي واللقاء التشاوري
ووزراء محسوبين على رئيس الحكومة تمام سالم من جهة أخرى ،لكن حزب
الله في المقابل لن يسمح باتخاذ قرارات في قضايا أساسية ،بعدما كان تم ّنى
على رئيس الحكومة تأجيل الجلسة للمزيد من االتصاالت.
وب��رزت أم��س ،مطالبة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
الرئيس سالم بتأجيل موعد الجلسة المقررة غدا ً (اليوم) إفساحا ً في المجال
أمام االتصاالت والمشاورات بين مختلف مكونات الحكومة لتالفي بعض
االلتباسات والمعوقات ،انطالقا ً من حرص حزب الله على ضرورة إحاطة عمل
مجلس الوزراء بمناخات الشراكة اإليجابية بين كل مكوناته وخصوصا ً في
هذه المرحلة..

حزب الله يحضر الجلسة

ونقل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى رئيس الحكومة
رسالة من قيادة حزب الله بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم ،إلعطاء
فرصة لالتصاالت ومحاولة إليجاد مخارج كي ال نأخذ الوضع في البلد الى
التحدي والتصادم .وأكد فنيش لـ «البناء» أن «ال قرار عند حزب الله بالمقاطعة
وسنحضر الجلسة اليوم ،والرئيس سالم أبلغني أنه سيكون حريصا ً كي
ال تذهب األمور باتجاه تجاوز غياب التيار الوطني الحر» .وأشار إلى «أن
حضورنا ال يؤثر على تفاهمنا مع «الوطني الحر» ،فالتحالف مبني على اسس
متينة له عالقة برؤية وطنية ومرتكزات سياسية وأهداف كبرى واستراتيجية؛
أما في التفاصيل قد يكون هناك خالفات في التقييم ،لكن ال يوجد أي خالف في

االهداف .نحن لسنا مع المقاطعة لكن ال يعني أننا مع التمديد ،نحن ص ّوتنا
ووزراء التيار الوطني والطاشناق مع التعيين في الجلسة السابقة» ،مشيرا ً
إلى «أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يُط َرح بعد».
وأك��د س�لام م��ن جهته أنهم يعيشون وس��ط أزم��ة سياسية مستفحلة
تتجسد في عجز القيادات والقوى السياسية عن التوصل الى إحقاق الحق
في نظامهم وفي دستورهم الديمقراطي .وشدّد على أن الوضع ال يدعو الى
ماض في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة
التفاؤل ،لكنه
ٍ
وقال« :سنبقى حراسا ً لهذا الهيكل».

درباس :المك ّونات الحكومية كلها
تريد التمديد لقهوجي باستثناء التيار

وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أنه «ال يؤمن بما
يس ّمى الميثاقية في جلسات مجلس الوزراء ،فالكالم عن الميثاقية من خارج
السياق السياسي» .وأشار إلى «أن رئيس الحكومة استجاب للتمنيات بأن
يتم تأجيل البحث في القضايا الجوهرية الى جلسة مقبلة ،وتعاطى مع االمر
برحابة صدر» .وشدد على «أن الطبقة السياسية عاجزة عن االتفاق على
قائد جديد للجيش» ،معتبرا ً «أنه باستثناء التيار الوطني الحر ،كل المكونات
الحكومية تريد التمديد للعماد جان قهوجي أللف سبب وسبب؛ أولها :عدم
االتفاق بين الفرقاء السياسيين على تعيين قائد جديد .ثانيها :ماذا لو عين
قائد جديد وجرى بعد ذلك انتخاب رئيس للجمهورية ،وعمد إلى إقالته .وسأل
درباس لماذا نحدث بلبلة كهذه بالمؤسسة العسكرية في مثل هذه الظروف
الدقيقة؟» .معتبرا ً أن «بعد الذي يحصل لم تعد هذه الحكومة حكومتنا نحن
نشكل نواطير للقوى السياسية الممسكة بعنق البلد».

مكاري :كيف نتخذ القرارات في غياب مك ّونين؟

وقال وزير السياحة ميشال فرعون من السراي إن «المشكلة ليست في
مَن يحضر جلسة الحكومة أو مَن لن يحضرها ،إنما في القرارات واالتفاق
الذي حصل في السابق ،إذا عقدت الجلسة في غياب مك ّونين فكيف نتخذ
القرارات؟» .ولفت إلى أن لهذا السبب طلب من رئيس الحكومة تأجيل الجلسة
على أساس أن يفسح هذا التأجيل المجال لحوار حول المشاكل الموجودة،
وقد سبق أن طلب حزب الله أيضا ً تأجيل الجلسة .وكذلك فعل النائب فريد
مكاري ،ولكي ال ندخل في متاهات تفتح نقاشات جانبية حولها لناحية
الميثاقية والدستورية والوفاقية .ما هو المعيار إذا لم يحضر مك ّونان ،حزب
الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر ،جلسة الحكومة؟ ماذا يحصل في
القرارات والتواقيع؟».

بو صعب :خطوتنا التصعيدية
بناء على تصرف الحكومة اليوم

وأكد وزير التربية الياس بوصعب لـ «البناء» «أن التيار الوطني الحر
سيقاطع الجلسة اليوم» ،مشيرا ً إلى «أن أي قرار تتخذه الحكومة سيكون غير
ميثاقي وسنتعاطى معها على هذا أساس ،تماما ً كما كانت الحال أيام الحكومة
التي س ّميت بالبتراء ،فمراسيمها لم توقع حتى اليوم» .ولفت بو صعب إلى
«أن الجلسة غير ميثاقية فنحن لن نحضرها ،وحزب الكتائب أصبح خارج
الحكومة كما أعلن رئيسه ،والوزيران سجعان قزي ورمزي جريج لم يعودا
يمثالن حزب الكتائب ،والقوات لم تشارك أصالً ،الفتا ً إلى «أن القوى السياسية
األساسية الثالثة صاحبة القرار في الشارع المسيحي هي خارج الحكومة.
وهذا ما بحثته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول أمس» .ورأى بوصعب
«أن خطوات التيار الوطني الحر التصعيدية ستتخذ بناء على تصرف الحكومة
ورئيسها اليوم ،هل ستعترف باآلخر وستؤكد على الميثاقية أم ال».

بري :إذا ارجئت الجلسة
فال ضمانات النعقاد الجلسة المقبلة

وأبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة تمام سالم ،في
اتصال هاتفي ،موقف كتلته حضور جلسة الحكومة الخميس .وحصل اتفاق
خالل االتصال على تأخير اتخاذ أي قرار يتسم باألهمية في الجلسة .ونقل زوار
الرئيس بري عنه قوله لـ «البناء» إن تأجيل جلسة مجلس الوزراء ال معنى
لها ويخشى في هذه المرحلة إذا حصل تأجيل للجلسة أن تدخل الحكومة
في حالة تعطيل شامل خاصة أن رئيس الحكومة تمام سالم سيغادر الى
نيويورك الشهر المقبل .يُضاف إلى ذلك ،لو أرجئت الجلسة ولم تنعقد ماذا
عن الجلسة الثانية كيف ستنعقد ومن يضمن ان تنعقد ،ال ضمانات في ذلك؟
وأشار بري إلى «أن الحكومة ليست مسؤولة عن التمديد ،فهي لم تتخذ قرارا ً
بالتمديد ألمين عام المجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير ،ألن وزير الدفاع
هو من أخذ القرار ،فالحكومة التزمت باآللية وبالتصويت ،حيث ص ّوت سبعة
وزراء ،لكن لم يحز أي من االقتراحات الثلثين» .وشدد بري على انه اذا خير
بين الفراغ والتمديد فهو يختار التمديد ،اما اللجوء الى عدم التعيين واعتماد
التراتبية في استالم المهامات ،فهذه تحول الى األعلى رتبة ما يخل بالتوازن
الطائفي .ووضع الرئيس بري زواره في أجواء لقائه الوزير الياس بوصعب
يوم اول امس والنقاشات التي دارت حيال الحكومة والتمديد .ولفت بري إلى
«أنه كان ينتظر ان يعود الوزير بوصعب امس ويضعه في أجواء موقف التيار
الوطني الحر ،لكنه لم يعد الى االتصال بالرئيس بري أبدا ً الذي بات يسمع في
األخبار عن موقف التيار».

ورأى بري أن أقصى ما يمكن تقديمه في هذا االتجاه ان يطلب من رئيس
الحكومة ان ال تتخذ جلسة الغد (اليوم) قرارات في قضايا كبيرة وأساسية
احتراما ً لغياب ممثلي التيار الوطني الحر ،مشيرا ً في الوقت نفسه الى انه
«ال يوافق على ان الميثاقية مفقودة في الجلسة اليوم ،خاصة أن الحكومة
تضم  12وزيرا ً مسيحياً ،الكتائب ال تزال حاضرة عبر الوزيرين رمزي جريج
وسجعان قزي اللذين دخال الحكومة تحت اسم حزب الكتائب .وبالتالي
فإنهما يشكالن مع الوزراء اآلخرين المسيحيين الغطاء الميثاقي مسيحياً».

انسداد األفق في الملف الرئاسي

وأشار بري الى أن عالقته بالتيار الوطني الحر تحسنت في اآلونة األخيرة
في ما يتعلق بالقنوات المفتوحة بينهما حول قانون االنتخاب والملف النفطي،
وانه شخصيا ً ك ّرر مرارا ً انه يكنّ مودة خاصة تجاه الجنرال عون.
وأبدى زوار بري لـ «البناء» مخاوفهم مما يجري لجهة التصعيد مجددا ً وان
هذا التصعيد يرتبط بالجلسة التي ستنظر للتمديد لقائد الجيش في ايلول،
وبانسداد األفق في ما يتعلق بالملف الرئاسي ،معتبرة أن حقيقة الموقف
العوني يتجاوز موضوع التمديد الى مجمل الملفات التي ته ّمه.

القومي وحزب الله :إلنجاز االستحقاقات
الداخلية وتحقيق اإلصالحات

وأكد الحزب السوري القومي االجتماعي وحزب الله على الثوابت والخيارات
الوطنية والنضالية ،بوصفها عامل تحصين للبنان ،في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي» ،وفي مواجهة قوى اإلرهاب والتطرف ،وتعزيز وحدة اللبنانيين
وصمودهم ،والتفافهم حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة ،التي أثبتت
نجاعتها في تحقيق االنتصار على العدو.
جاء ذلك خالل استقبال رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير
السابق على قانصو في مركز «القومي» رئيس المجلس السياسي في حزب
الله السيد إبراهيم أمين السيد على رأس وفد .وشدّد المجتمعون على أهمية
الحوار بين سائر القوى اللبنانية ،والوصول إلى تفاهمات معيارها مصلحة
لبنان واللبنانيين ،وإنجاز االستحقاقات الداخلية ،وتحقيق اإلصالحات وفي
مقدّمتها سنّ قانون انتخاب على أساس الدائرة الواحدة والنسبية ،سبيالً
للوصول إلى صحة التمثيل وعدالته .وأكد المجتمعون «االستمرار في مواجهة
المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،التي هي صناعة «إسرائيلية» ،ومضاعفة
ال��دور النضالي المقاوم حتى القضاء على اإلره��اب وإسقاط أه��داف رعاته
ومم ّوليه وداعميه وإفشال مشاريع التقسيم والتفتيت ومحاوالت النيل من
قوى المقاومة».

رسالة فضة إلى المقدح

على الصعيد األمني عاد التوتر الى مخيم عين الحلوة ،بعدما أقدم المدعو
عبد فضة المتهم بقتل علي رضا مع مجموعة من المسلحين ،بالتهجم على
مركز تابع لحركة «فتح» في حي بستان القدس داخل المخيم.
وعلمت «البناء» من مصادر في اللجنة األمنية العليا في المخيم أن «قائد
القوة االمنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات اللواء منير المقدح يتهم
فضة بقتل المواطن علي البحتي منذ شهرين ما دفع فضة الى القيام بردة
فعل على مركز حركة فتح كرسالة الى المقدح وحصلت بعض االشتباكات
في األي��دي إال أن عصبة األنصار عملت على تطويق الحادث وثني فضة
ومجموعته» ،وشددت على أن «االتصاالت بين فتح وعصبة األنصار والقوى
اإلسالمية واألجهزة األمنية اللبنانية أدت الى تعهد عصبة األنصار بضبط
فضة ومجموعته الذين يتواجدون في حي الصفصاف معقل العصبة وأن ال
يك ّرر فعله مقابل سحب المقدح عناصره من الشوارع الذين استنفروا بعد
الحادث».

أبو عرب لـ «البناء»:
حملة التسليم أزعجت البعض

وقال قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب
وتهجمت على مركز لحركة
لـ «البناء إن «مجموعة فضة خارجة عن القانون
ّ
فتح وأطلقت النار والشتائم على المسؤولين في الحركة ،لكن قوات األمن
الوطني وفتح استنفروا وصدوا الهجوم وعصبة األنصار تعهدت بمحاسبة
المهاجمين» .وأوضح أبو عرب أن «حملة تسليم المطلوبين أنفسهم من داخل
المخيم لألجهزة األمنية اللبنانية وتحديدا ً لمخابرات الجيش أزعج هذه
المجموعة ،ألن ذلك ال يصب في مصلحتهم؛ وفي المقابل القت حملة التسليم
ارتياحا ً لدى أبناء المخيم واألمن الوطني وساهم بحل المشاكل األمنية»،
الفتا ً الى أن «مجموعة فضة وغيرها من المجموعات الخارجة عن القانون
والذي نبذها الشعب الفسطيني والمخيم تريد كل الناس مثلها خارجين عن
القانون».
وشدد على أن «األم��ن الوطني في أعلى درجة اإلستنفار والقوى األمنية
اللبنانية تدخلت لحل اإلشكال والقوى االسالمية التي لنا عالقة جيدة معها
وأبدت استعدادا ً لمحاسبة المعتدين» ،وشدد أبو عرب على أن «عبد فضة
ال يشكل خطرا ً على أمن المخيم ومجموعته ال تتعدى الـ 12شخصا ً واألمن
الفلسطيني يمكنه الدخول الى حي الصفصاف واعتقاله لكن ال يريد سقوط
دماء وأبرياء داخل المخيم ،وطمأن إلى أن ال خطر على المخيم واألمن مضبوط
وخطة تسليم المطلوبين مستمرة».

م ّتهم يسلّم نفسه ومنع محاكمة

وأمس سلم الفلسطيني محمد بسام عمر نفسه الستخبارات الجيش .وهو
متهم باطالق النار واصابة اشخاص في مخيم عين الحلوة .وأصدر قاضي
التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا قرارا ً اتهاميا ً منع فيه المحاكمة عن
الموقوف خالد المينا لجهة المادتين  5و  6من قانون االرهاب .58/1/11
وكانت النيابة العامة العسكرية ادعت على المينا بموجب المادتين المذكورتين
النتمائه الى مجموعة محمد شمندر في جند الشام التي تعمل داخل مخيم عين
الحلوة مع مجموعة محمد الحريري واحمد الناقوزي.

الأكراد وال�سعوديون ( ...تتمة �ص)1
�وح��دة ،ت�ح��ت ع �ن��وان صيغة ح�ك��وم��ة ف��ي ظ ّل
ال��دول��ة ال �م� ّ
الرئيس السوري ،وتقديم وعد انتخابي بضمانات دولية
للمعارضة.
 التموضع التركي الجديد ،يقول إنّ بمستطاع التنازلأن ال يبدو فاضحاً ،ويصير هزيمة مد ّوية ،وأنّ انتصارات
شكلية يمكن أن ت�ع� ّوض مشهديا ً وت ��ر ّد االع�ت�ب��ار ،وأنّ
الثالثي ال��روس��ي اإلي��ران��ي ال�س��وري ال يبحث في إذالل
خصومه العائدين للتموضع عند خطوط تفاهمات ،وأنه لو
فعل قادة اللجان الكردية ما فعله األتراك لوجدوا مخارج
أكثر حفظا ً لماء الوجه ،مما سيظهرون عليه مع التخلي
األم�ي��رك��ي عنهم ودع��وت�ه��م لالنصياع للتهديد التركي
باالبتعاد عن شرق الفرات ،ومثلهم لو فعل السعوديون،
فسيلقون ف��ي موسكو وط�ه��ران ترحيبا ً ل��م يحظ بمثله
أردوغ��ان ،وبحلول سياسية في سورية واليمن تمنحهم
مكانة ودوراً ،وتحفظ مصالح وم��اء وج��ه ،لكن مشكلة
القيادتين الكردية والسعودية أنهما وضعتا الوهم مكان
الحقيقة .وهم سعودي بمفعول المال واالنتظار لما بعد
االنتخابات الرئاسية األميركية ،وم��ا ستنفذه هيالري
كلينتون م��ن ال �ت��زام��ات م��دف��وع��ة ال�ث�م��ن س�ل�ف�ا ً لحملتها
االنتخابية ،ووه��م ك��ردي بما يمكن لألميركيين فعله،
وكالهما رهانه أميركي ،على شرف الوفاء بالتع ّهدات،
يتناسيان أنهما يشتريان بوعود وعوداً ،وبمال وتقديمات
مواقف ،وطالما يعلمان أنّ األمر بيع وشراء عند األميركي،
فكيف يمكن للشرف والوفاء أن يكون لهما وج��ود ،غدا ً
يبيع األميركي كما اشترى ،ويشتري كما باع.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
وزارة الزراعة
إعالن مناقصة تلزيم
ت��ق��دي��م م���واد مخبرية ل���زوم مختبر
المبيدات ف��ي كفرشيما التابع لمديرية
الثروة الزراعية
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء
ال��واق��ع فيه ال��راب��ع عشر م��ن شهر أيلول
ُ ،2016تجري إدارة المناقصات  -في
مركزها الكائن في بناية بيضون  -شارع
بوردو – الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة
الزراعة ،مناقصة تلزيم تقديم مواد مخبرية
لزوم مختبر المبيدات في كفرشيما التابع
لمديرية الثروة الزراعية.
التأمين المؤقت 1,500,000 // :ل.ل
 //مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية ال
غير ،لكل بند (عدد البنود .)5
طريقة التلزيم :تقديم أسعار ،لكل بند
على حدة.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع

والحصول عليه من قلم مصلحة دي��وان
المديرية العامة للزراعة – مبنى وزارة
الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن  -مقابل
ثكنة هنري شهاب  -الطابق لثالث.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف
1606
إعالن
من أمانة السجل العقاري المركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب المحامي جان نجيب بالش سند
تمليك ب��دل عن ضائع بحصة حياة ديب
صدقه في العقار رقم  1456تعلبايا.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري
ليلى الحويك

