10

السنة اخلامسة  /اخلميس  17 /نيسان  / 2014العــدد 1465

تتمات

Fifth year / Thursday / 17 April 2014 / Issue No. 1465

الأردن ي�صف م�س ّلحيه ( ...تتمة �ص)1

عشر من آذار من يستطيع جلب أصوات كافية
م��ن خارجها لتوفير ف��رص ال��ف��وز ،ف��ي إشارة
واض��ح��ة ل��ل��دع��وة إل���ى اس��ت��ب��ع��اد تبني ترشيح
أي صوت
ج��ع��ج��ع ال��م��ح��س��وم ف��ش��ل��ه ب��ك��س��ب ّ
من خ��ارج الرابع عشر من آذار ،ه��ذا إذا ضمن
تصويتا ً كامالً من داخلها ،وال��دع��وة الكتائبية
واضحة لصالح تبنّي ترشيح الجميّل الذي بيده
وعد من النائب وليد جنبالط بدعم وصوله إلى
الرئاسة إذا ح��از الترشيح الرسمي ألصوات
الرابع عشر من آذار ،لكن تبنّي ترشيح الجميّل
ال��ذي يبدو مستحيالً بالنسبة لتيار المستقبل
تجاه الجولة األول��ى ،التي تبدو محسومة ولو
من ب��اب إب��راء الذمة تجاه جعجع ،يبقى واردا ً
للجولة الثانية ،خصوصا ً أنّ ترشيحه للجولة
األول��ى ال يحقق له الفوز الذي يحتاج إلى ثلثي
أع��ض��اء مجلس ال���ن���واب ،بينما وج���ود فرصة
تحقيق غالبية نيابية ت��دع��م ترشيحه يجعله
مرشحا ً محتمالً للجولة الثانية.
إذا س���ارت األم���ور كما ه��و متوقع فجعجع
سيحظى بترشيح الرابع عشر من آذار ،والعماد
ع��ون لن يعلن ترشيحه ،ول��ن يطلب التصويت
له في الجولة األولى إال إذا ضمن تصويت تيار
المستقبل خ�لال اتصاالت األي��ام التي تفصلنا
عن األربعاء.
من سيقابل جعجع من طرف الثامن من آذار
م��ا ل��م يكن مطلوبا ً منح األص���وات إل��ى العماد
ميشال عون؟ طالما أنّ الوزير سليمان فرنجية
لن يقبل بطرحه للمناورة السياسية خصوصا ً
في وجه جعجع ،وضرورة أن تتقدم الثامن من
آذار بمرشحها؟
ترجح مصادر في الثامن من آذار أن ترتفع
أسهم ترشيح النائب أميل رحمة للجولة األولى
مقابل جعجع ،وهو القاسم المشترك بين العماد
عون والوزير فرنجية ،متوقعة أن ينال رحمة
أص��وات��ا ً تفوق األص��وات التي سيحصل عليها
جعجع.

تساؤالت حول تطيير السلسلة

ّ
الملف الرئاسي إلى
أما داخلياً ،فعلى رغم انتقال
واجهة االهتمامات الداخلية مع تحديد رئيس مجلس
النواب نبيه بري جلسة االنتخاب األولى يوم األربعاء
المقبل ،إال أن اله ّم الحياتي االجتماعي بقي األول عند
معظم اللبنانيين ،خصوصا ً الفئات الفقيرة وذوي
الدخل المحدود ،انطالقا ً من «التهريبة» التي لجأ إليها
بعض الكتل النيابية في جلسة مجلس النواب أول من
أمس ،وأدت إلى تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب
بل إدخالها في المجهول ،ال سيما في ظل التحالف
الواضح بين بعض السلطة والنافذين وأصحاب
الرساميل والمصارف والشركات الكبرى .بحيث
أظهر هذا التحالف اإلصرار على استمرار االحتكارات
وسرقة أموال اللبنانيين ،والتم ّنع عن أجزاء بسيطة
من األرباح الخيالية لهؤالء.
ال بل إن ما حصل في مجلس النواب من تحالف هجين
ضد المعلمين والموظفين والعسكريين سينعكس من
دون شك على االستحقاق الرئاسي لناحية إدخال
ال��ب�لاد ف��ي مزيد م��ن التعقيدات واالن��ق��س��ام��ات ،ما
سيصعّ ب من إمكان الوصول إلى توافق حول شخص
الرئيس الجديد ،على رغم أن التحالف الذي ظهر ضد

إقرار السلسلة وفي الحد األدنى بين بعض أطرافه له
عالقة باالنتخابات الرئاسية.

هيئة التنسيق تضرب
وتتوعد بالتصعيد

وقد ردّت هيئة التنسيق النقابية على المماطلة
والتسويف التي دُفعت إليها جلسة مجلس النواب
أول من أمس بتنفيذ إضراب عام في القطاع التربوي
الرسمي والخاص وفي اإلدارات العامة ،وإن كانت
لم تلتزم المدارس الخاصة كلّها باإلضراب .ونفذت
الهيئة اعتصاما ً قبل ظهر أمس ،أمام وزارة التربية
في األونيسكو واعتصاما ً ثانيا ً بعد الظهر في رياض
الصلح .وألقيت خ�لال االعتصامين كلمات نددت
بالمنطق التسويفي ال��ذي لجأ إليه بعض الكتل
النيابية وتحالفها مع أصحاب الرساميل الكبرى
واالحتكارات .وف ّند رئيس الهيئة حنا غريب في كلمته
باألرقام األرب��اح الخيالية التي تجنيها المصارف
والشركات والريوع العقارية والشركات المضاربة
كلها ،ما ينسف مزاعم كل أصحاب هذه االحتكارات.
كذلك ُن ّفذت اعتصامات في األقضية والمحافظات
كلها تنديدا ً بتغيير السلسلة.
وه��ددت هيئة التنسيق بالذهاب نحو اإلض��راب
المفتوح والتظاهر ومقاطعة االمتحانات بعد األعياد
ُصر إلى بتّ السلسلة سريعا ً من دون إنقاص
إذا لم ي َ
في الحقوق.

شكوك حول مهلة الـ 15يوما ً

وق��د شككت مصادر وزاري���ة ب��أن تتمكن اللجنة
النيابية التي جرى التوافق عليها بين الكتل التي
طيّرت الجلسة العامة من فعل أي شيء خالل إعادة
درس السلسلة في مهلة الـ 15يوما ً التي أعطيت لها.
وأوضحت أن نصف المهلة ستكون عطلة األعياد بينما
سينهمك مجلس النواب بعد العطلة باالستحقاق
الرئاسي ،ما سيؤدي إلى ترحيل السلسلة إلى العهد
الجديد في الحد األدنى ،والحظت المصادر أن لجوء
الكتل النيابية إلى طلب مهلة األسبوعين غير منطقي،
بل إن هذا القرار من شأنه أن يحمل الكثير من المخاطر
ليس على السلسلة فحسب ،بل على الوضع الداخلي
أيضا ً لناحية إدخال البالد في أزمة اجتماعية مفتوحة،
خصوصا ً أن هيئة التنسيق وكل المعنيين بالسلسلة
ذاهبون نحو التصعيد واإلضرابات المفتوحة.

السلسلة تخ ّيم
على جلسة مجلس الوزراء

وفي السياق ذات��ه ،عقدت جلسة مجلس ال��وزراء
أمس على وقع اإلضرابات واالعتصامات التي نفذتها
هيئة التنسيق النقابية .فأكد رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان أن «السلسلة حق ويجب
إسهام الجميع في حمايته» ،لكنه رأى أن ما حصل من
تعديالت عليها في اللجان النيابية «أربك السلسلة
وأرهقها» .وقد ر ّد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم
كنعان على سليمان مؤكدا ً «أن المشروع كما أحيل
من الحكومة كان مسخا ً عجيبا ً يتضمن نقصا ً فاضحا ً
باإليرادات وخطأ جسيما ً في النفقات».

وزير التربية يح ّذر
من الخطر على االمتحانات

وعصر أمس ،اجتمع وزير التربية الياس بو صعب
مع وفد هيئة التنسيق ،إذ أكد الوزير بوصعب «ضرورة
حل موضوع السلسلة خالل األسبوعين المقبلين ،وإال
سيكون هناك خطر على العام الدراسي واالمتحانات
الرسمية .بينما شدّد رئيس الهيئة حنا غريب على أن
«ال تفاوض على الحقوق ،وأن هناك إضرابا ً كبيرا ً في
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 29الجاري إذا لم تق ّر السلسلة».

دعوة بري إلى جلسة االنتخاب
تس ّرع االتصاالت

أم��ا على صعيد االستحقاق الرئاسي فقد بادر
الرئيس بري أمس ،كما وعد فور االنتهاء من الجلسة
التشريعية إلى الدخول في االستحقاق ،داعيا ً إلى
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ظهر األرب��ع��اء
المقبل .ومن المنتظر أن تسرع هذه الدعوة في حركة
االتصاالت والمشاورات على غير صعيد ،أوال ً تحضيرا ً
للجلسة المقررة وثانيا ً لرسم الحسابات السياسية
واالنتخابية لهذا االستحقاق.
ووف��ق م��ص��ادر مقربة م��ن رئيس المجلس فإنه
انطلق بالدعوة التزاما ً بما أكده سابقا ً ـ وهو الدعوة
إل��ى الجلسة قبل نهاية الشهر ال��ج��اري .وأضافت
المصادر أنه في ضوء المشاورات واالتصاالت التي
أجرتها لجنة التواصل التي كلفها االتصال بالكتل
النيابية والمرجعيات ،فمن المتوقع أن يتأ ّمن نصاب
الثلثين في الجلسة االولى ،غير أن ذلك مستبعد في
الدورة الثانية ألسباب تتعلق بالتحالفات االنتخابية
والسياسية وعدم التوافق على مرشح واحد.
والجدير بالذكر أن الرئيس بري شدد على لبننة
االستحقاق الرئاسي ،ودعا األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله إلى انتخاب رئيس الجمهورية
«صنع في لبنان» ،لكن المعطيات المتوافرة تفيد أنه
لن يتمكن أحد من المرشحين المحتملين من الحصول
على ثلثي أصوات مجلس النواب ،خصوصا ً أن هناك
عددا ً من المرشحين المتنافسين .وفي حال لم يتأمن
النصاب في الدورة الثانية في الجلسة فإن الرئيس
ب��ري سيدعو إل��ى جلسة ثانية بعد فترة قصيرة
وسيكرر ذلك حتى انتخاب رئيس جديد.

خطوة استعراضية
جديدة لجعجع

وفي هذا اإلط��ار ،لجأ رئيس «القوات اللبنانية»
سمير جعجع إلى خطوة استعراضية أمس ،سعيا ً
لفرض أمر واقع على حلفائه في « 14آذار» من خالل
عقد مؤتمر صحافي في معراب أعلن فيه برنامجه
لالنتخابات الرئيسية.
وفيما اجت ّر جعجع بعض البديهيات في ما
يتعلق بمسار الدولة إال أنه ح��اول إعطاء نفسه
بعض الخصوصية بقوله« :إن المرحلة التي نمر
بها ال تحتمل أنصاف الحلول وال أنصاف رؤساء»،
مهاجما ً من وصفهم بـ»الوسطيين» .وألمح إلى
موضوع سالح المقاومة ،مكررا ً معزوفته حول
«حصرية السالح بيد الدولة» ،لكنه تناسى بالكامل
أطماع العدو «اإلسرائيلي» وعدوانه ضد لبنان
وباقي الدول العربية ،إذ لم يأت ولو بكلمة واحدة
عن «أطماع «إسرائيل» وعدوانيتها» ،وتناسى
ما قامت به المقاومة من تحرير ليس للجنوب
فحسب ،بل لكل لبنان من االحتالل «اإلسرائيلي»
وهيمنته».

الغياب النيابي صدمة
لرئيس «القوات»

وفيما الحظت مصادر متابعة أن الحضور اقتصر
بمعظمه على المحازبين وبعض المدعوين من داخل
البيت ،قالت إن مشاركة بعض نواب كتلة «المستقبل»
لم يضفِ الهالة التي كان يريد رئيس «القوات» أن
يعطيها لمؤتمره الصحافي ،إذ كان يأمل حضور عدد
كبير من النواب من «المستقبل» وحلفائه في «14
آذار» لكن هذا الحضور القليل من النواب م ّثل صدمة
كبيرة له ،بما في ذلك غياب نواب الكتائب وآخرين.

بوغدانوف يح�ض وفداً ( ...تتمة �ص)1
وقال المقداد« :إن الواليات المتحدة
تريد من خالل هذه الحرب ضد سورية
استسالم آخر دولة في الشرق األوسط
تطالب بالحل العادل للصراع العربي
اإلسرائيلي وتغيير طبيعة التحالفات
ف��ي المنطقة ،مشيرا ً إل��ى أن ال��دول��ة
السورية تعاملت بروية مع األح��داث
وحاولت قراءتها بشكل مفصل وأنها لم
تكن تتوقع الكمية الهائلة من األسلحة
واألموال التي دخلت إلى البالد ،كما أن
ّ
محضرا ً لحرب
الجيش السوري كان
خارجية مع العدو الذي يحتل األرض،
ولذلك كان هناك نوع من المفاجأة في
بداية األحداث».
وح��ذر المقداد من السياسات التي
يتبعها بعض السياسيين لتبرير
دعم المجموعات اإلرهابية على غرار
القاعدة عبر القول« :إن سورية أصبحت
كالمغناطيس للمنظمات اإلرهابية»،
مح ّمالً«أصحاب هذه المزاعم المسؤولية
عن تدفق اإلرهاب إلى سورية عبر خلق
البيئة التي جذبت هذه المجموعات».
وفي سياق متصل ،عّ برت موسكو عن
قلقها الشديد من احتمال وقوع منظومات
مضادة للدبابات في أيدي اإلرهابيين
ف��ي س��وري��ة ال��ذي��ن ق��د يستخدمونها
ضد المدنيين .ودع��ت جميع من يزود
«المعارضة» بالسالح إلى الحذر لمنع
تصعيد العنف ووقوع خسائر بشرية
جسيمة بين المدنيين.
إلى ذلك ،نفى مصدر عسكري سوري
ت��ح��رك أي آل��ي��ات أو م��درع��ات تابعة
للجيش ب��ات��ج��اه ال��ح��دود األردن��ي��ة،
بالتالي ما تم استهدافه من قبل سالح
الجو األردني ال يتبع للجيش السوري.
وك���ان التلفزيون األردن���ي ذك��ر أن
طائرات أردنية دمرت عددا ً من اآلليات
المموهة حاولت اجتياز ال��ح��دود من
سورية إلى األردن فيما زعمت بعض
وسائل اإلع�لام أن هذه اآلليات تابعة
للجيش السوري ،في وقت أكد محمد
المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة
األردنية أن اآلليات التي دمرها سالح
الجو األردن��ي هي سيارات دفع رباعي
وتختلف عن اآلليات التي تستخدمها
الجيوش النظامية ،مبينا ً أن��ه يعتقد
بحسب الخبرة في ه��ذا المجال أنها
تحمل سالحا ً أو مخدرات.
م��ي��دان��ي��اً ،ت��اب��ع الجيش ال��س��وري
عمليته العسكرية داخل أحياء حمص
القديمة ،مستهدفا ً تجمعات وتحصينات
المسلحين ف��ي ال��ق��ص��ور والخالدية
والقرابيص وب��اب السباع وبساتين
الوعر وأحياء باب هود وجورة الشياح
والحميدية والدبالن والورشة ،في حين
استهدفت وح��دات أخ��رى من الجيش
المسلحين ف��ي مناطق ت��ل السناسل
بالرستنوكراجالدرويشوالتلةبتلبيسة

وفي الغنطو والخالدية وال��دار الكبيرة
وعين حسين والقبان بريف حمص.
وفي حلب استهدفت وحدات الجيش
مسلحين في محيط السجن المركزي
وكفرحوت وأورم وبابيص والشيخ
سعيد والعامرية والمنصورة والليرمون
ودارة عزة وكفرحمرة ومحيط المدينة

الصناعية ،في حين استهدفت وحدات
الجيش في درع��ا مسلحين في جنوب
شرقي القصر بالنعيمة وفي بلدات أم
ولد والمسيفرة وعتمان ونوى وداعل
وال��ي��ادودة ،وفي حديقة حي األربعين
وش���رق دوار المصري بمدينة درع��ا
ومحيط جامع بالل.

وفي ريف الالذقية الشمالي سيطر
الجيش السوري والقوات الرديفة على
السفوح الغربية للمرتفع  1017في
منطقة عين تشالما ،واستهدفت مدفعيته
مسلحين في نبع المر وكسب ومحيطها
وجبل النسر والخرافة وترتياح والقصب
ومناطق سلمى.

وطوال األشهر األخيرة ،حاول الملك
عبد الله ،ابتداع ضمانات لنجله متعب
تعينه إزاء وضع قد ينشأ بحال وفاة
الملك قبل أخيه سلمان .وجاء تعيينه
لألمير مقرن وليا ً للعهد لولي العهد
الحالي ،كأبرز خطوة في هذا المجال.
ويُعتبر مقرن األق��رب له من بين كل
أشقائه من غير أمه ،ويمكن لعبد الله،
نظريا ً على األقل ،أن يطمئن إلى مصالح
ابنه باالتكاء على دور مقرن كملك
انتقالي بين عهدي نهاية الجيل األول
وبدء عهد جيل أوالد العم الثاني.
ولكن ،ومع أهمية هذا اإلجراء ،إال أنّ
السائد في كواليس الرياض عنه انه
ال يوفر لمتعب س��وى ضمانة نظرية
مرشحة ألن تتبدّد مع مرور الوقت بعد
وف��اة عبد الله وجريان مسار الوراثة
ضمن أح��داث انتقال الملك من سلمان
إلى مقرن .وهناك قناعة بأنّ مقرن قويّ
باالعتماد على وج��ود عبد الله على
سدة العرش .وأغلب الظن أنه سيصبح
األضعف داخل أسرة عبد العزيز بعد
غيابه ،بخاصة في ظ�� ّل تحالف ملك
قويّ كسلمان وابن عم أقوى كمحمد بن
نايف.
 ...وعليه فإنّ المشكلة أمام مستقبل
متعب داخل معادلة المملكة في مرحلة
انتقال الملك م��ن األش��ق��اء إل��ى أبناء
العم ،ال تزال ماثلة .ومشكلة عبدالله
في ه��ذه اللحظة هي أن��ه ال يستطيع
اتخاذ إج���راءات إقصاء بحق أي من
أشقائه ،ي��رى أنها تناسب مستقبل
نجله متعب .وبدل ذلك يمكنه أقله أن
يكبّل أيديهم ،كما فعل بالنسبة إلى
ول��ي عهده سلمان ال��ذي ف��رض عليه
قبل وصوله للملك القبول بمقرن وليا ً
لعهده .األمر اآلخر المتاح حاليا ً أمام
عبدالله ه��و إزاح���ة األع��ب��اء م��ن أم��ام
متعب على مستوى صفوف أوالد العم
القادرين على منافسته .وتأتي خطوة
إقالة بندر كجزء من هذا المسار ،ولكنها
أيضا ً غير كافية بالتأكيد؛ فبندر نظرا ً
لتركيبة وضعه االجتماعي داخل أسرة
عبد العزيز ال يعتبر من بين األم��راء
المرشحين لنادي الملك .وجل أهميته
تكمن في أنّ عالقاته الخارجية القوية
تسمح له بلعب دور عراب خارجي هام
لمصلحة هذا األمير أو ذاك.
وخ�لال اآلون��ة األخ��ي��رة ،وم��ع بروز
السباق الصامت بين الملك عبد الله
وول��ي عهده سلمان على رسم معالم
الملك ف��ي عهد الجيل ال��ث��ان��ي ،صار
بندر محسوبا ً على خط سلمان ،ما
أضاف لدى الملك سببا ً داخليا ً إلقالته
تضافرت مع أسباب خارجية.
وفور إقالة بندر التي كانت متوقعة
منذ فترة من قبل مراقبين متابعين
ل��ل��وض��ع ال��داخ��ل��ي ال��س��ع��ودي ،ف��إنّ
ال��س��ؤال ال���ذي ط���رح نفسه ه��و عن
الخطوة التالية لعبدالله ف��ي إط��ار
مشواره الحثيث إلزاح��ة ما استطاع
م��ن أع��ب��اء أم��ام نجله ضمن صفوف
أمراء الجيل الثاني من أوالد العم .وال
يتجادل اثنان في السعودية على أنّ
األم��ي��ر محمد ب��ن نايف يمثل العقبة
األكثر نفورا ً أمام خطة الملك عبد الله
لضمان مستقبل نجله ك��أول ملك في
مرحلة الجيل الثاني .يحظى محمد
بن نايف بعالقات قوية في الواليات
المتحدة األميركية ،ويصفونه هناك
بأنه األك��ث��ر تعقالً م��ن بين ك�� ّل طيف
أمراء أسرة آل سعود الحاكمة .وليس
سرا ً أنّ األمير محمد أقرب إلى سلمان
منه إلى الملك ،وأنه أميَل إلى مقاربة
األول لمعادلة الحكم في المملكة في
عهد الجيل الثاني .وصار واضحا ً أيضا ً
أنّ كليهما تقبّل على مضض تعيين

ال�سل�سلة تف�ضح( ...تتمة �ص)1
لم ي��ع��رف ي���وم���ا ً ح��ري��ة ب���ل ع��اش
الفوضى ،ولم يعرف يوما ً الديمقراطية
ب��ل م��ارس نفاقا ً أس��م��اه «ديمقراطية
توافقية» ال عالقة لها ب��أي شكل من
أشكال بالديمقراطية الحقيقية التي
هي أصالً وببساطة تا ّمة حكم األكثرية
وم��ع��ارض��ة األق��ل��ي��ة ،معارضة ترشد
وتترقب أن تصبح أكثرية ،مستفيدة من
أخطاء األكثرية السابقة ،بعد محاسبة
الشعب لها وإسقاطها في االنتخابات
الحرة النزيهة.
أما في لبنان ف��إنّ األقلية هي التي
تحكم وه��ي ال��ت��ي ت��س��ود ،وه��ي التي
تستم ّر في السلطة وتتقاسم خيراتها
حصصا ً في ما بينها ،فتراكم الثروات
ألعضائها ومن سائر الطوائف وتفاقم
الجوع ل��دى الشعب بجميع طوائفه.
حتى اذا غ��اب أح��د م��ن ه��ذه األقلية
األرستقراطية الحاكمة بسبب موت أو
عجز مباغت قام وارثه أو وكيله مقامه،
وتستمر األقلية الحاكمة تجدّد نفسها في
األُسر والبيوت ذاتها.
استم ّر هذا الوضع منذ إنشاء الدولة
اللبنانية حتى ُخرق التوارث العائلي
األرستقراطي المخملي بعد حرب ،1975
وبعد اتفاق الطائف مع حلول «طوائف
المال والسالح» (ليست طوائف دينية
وال عالقة لها بالدين فعالً) مكان بعض
أجزاء طوائف اإلقطاع السياسي القديم
(ال��ذي لم يكن للدين أص�لاً موقع في
سلوكه رغ��م تق ّنعه بالطائفية) .ث ّم
استؤنفت مسيرة األقلية األرستقراطية
الحاكمة بعد إعادة تشكيلها ،مع تبدّل
في بعض األشخاص وثبات في النهج
القائم على الفساد والطائفية.
قامت ديمقراطية لبنان التوافقية
إذن على حكم أقلية مش ّكلة على أساس
طائفي ال عالقة له بجوهر الدين ،وتمثلت
فيها مك ّونات من الطوائف كلها من دون
أن يقوم فعليا ً حكم الطائفة ،فإذا تقدم
أشخاص طائفة معينة في لحظة ما
وشكلوا األكثرية الطاغية في تلك األقلية
ال يعني ذلك أنّ طائفة هؤالء هي الحاكمة
بل تكون تلك األقلية هي المستفيدة من
طائفتها حتى تحكم من دون أن يصل
خير الحكم وعسله الى الطائفة عينها.
عندما قام حكم ما ُس ّمي «المارونية

السياسية» قبل ع��ام  ،1975لم يكن
موارنة لبنان مستفيدين جميعا ً من
ه��ذا الحكم ،بل ك��ان الحكام جمعٌ من
عائالت مارونية متحالف مع جمع آخر
من عائالت من باقي الطوائف ،وعندما
تح ّول الحكم الى ما ُس ّمي بـ»السنية
ال��س��ي��اس��ي��ة» أو بتعبير أك��ث��ر دق��ة
بـ»الحريرية السياسية» قامت وأرست
حكمها على دستور عدل بعد الطائف،
تقدم «الحاكم الس ّني» المشهد السياسي
وم��ع��ه آخ�����رون م���ن ط���وائ���ف أخ���رى
مستفيدين من السلطة ،لكن «الطائفة
الس ّنية « لم تستفد من هذا التغيير ،ومَن
كان محروما ً منها في ظ ّل «المارونية
السياسية» استم ّر على حرمانه في
«الحريرية السياسية» ،ألنّ الحاكم
باسم السنة واآلت��ي ال��ى الحكم بقوة
المال ،تربّع على العرش وفاقم الحرمان
وأرهق الوطن والدولة والشعب ،وزاد
من حرمان المحرومين وفي طليعتهم
أهل السنة من طائفته.
عندما أخرج هذا الحاكم من السلطة
بسبب سلوكه غير المتوافق مع عنفوان
عاشه لبنان ما بعد التحرير الذي حصل
المنسق مع الجيش
بجهد المقاومة
ّ
اللبناني والمحتضن م��ن قبل شعب
يتوق الى الكرامة والحرية ،شحذ سالح
وفجر الشارع في وجه من ح ّل
الطائفية ّ
مكانه في كرسي الحكم وحاصره في
مدينته وشارعه ومنزله بنار طائفية
ذهبت بأمن المدينة وهناء شعبها ،ول ّما
عاد الى الحكم أخمد النار لينصرف إلى
حماية مصالحه متسلحا ً بالسلطة
التي عاد إليها .وكانت أولى ممارساته
في مجلس النواب في مواجهة الطبقة
الشعبية التي تسبّب بإفقارها وه ّمشها
وأرهقها بالديون مذ جاء الى الحكم عام
 ،1992و لم يتص ّد له في محاولته إالّ
ممثلو الفئة التي قاومت «إسرائيل»
وح ّررت القسم األكبر من أرض الجنوب
وتتوق اآلن إل��ى تحرير المواطن من
فساد النظام .تصدّت له ،لك ّنه تغلب
عليها بسبب تحالف أصحاب الشهوات
في المال والسلطة ،وهم األكثرية في
المجلس التي لم تتشكل على أساس
ديني أو طائفي بالطبع.
هنا كانت الفضيحة الفاجعة في

مجلس النواب اللبناني ،إذ تكتل من
يس ّمون «نواب األمة» بأكثريتهم المطلقة
ض ّد حقوق الشعب بأكثريته الساحقة،
ومن الطوائف كلّها بال استثناء ،وظهرت
حقيقة أنّ الصراع في لبنان ليس بين
طوائف ومذاهب دينية ،بل بين طوائف
ومذاهب سياسية ومالية واقتصادية،
فبسحر ساحر تالقى اليمين واليسار،
واجتمع الم ّتهم بالفساد مع مَن اتهمه،
واتحد من كان يطالب بحقوق الموظف
ومصالح الشعب مع من كان سببا ً في
إفقار الشعب وهدر المال العام .حلف
ب��رز على نحو م��ذه��ل فأسقط جميع
األقنعة ،وأظهر حقيقة األزمة في لبنان
بأنها أزمة نظام وليست أي شيء آخر،
فالتعدّد الديني ليس هو المرض بل
استغالل التن ّوع الديني الحضاري من
قبل مصاصي دم��اء الشعب هو ال��داء،
عبر تحويل الغنى بالتنوع الى علّة في
التناحر ،وقدمت هيئة التنسيق النقابية
المثل الحقيقي على وحدة وطنية لدى
الشعب اللبناني ،نقيض ما تريد األقلية
األرستقراطية الحاكمة إظهاره.

بلى ،يعاني لبنان أزمة نظام ،ولن
يكون هناك ح ّل إالّ بح ّل أزمة النظام
ه��ذا نفسه عبر إرس���اء الديمقراطية
الصحيحة ال��ص��ادق��ة وإق��ام��ة حكم
األكثريةالشعبيةالحقيقيةعلىأنقاض
حكم األقلية األرستقراطية المش ّكلة
من أقليات الطوائف والمتم ّرسة وراء
صناديق المال الذي جمعته من دماء
الشعب وع��رق��ه س��رق��ة واغتصاباً،
والمتمركزة في خنادق الطائفية التي
حفرتها لتمنع ق��ي��ام وح���دة وطنية
حقيقية تمنح لبنان القوة واالستقرار.
وال يكون الوصول الى هذه الديمقراطية
إالّ عبر قانون انتخاب يأتي باألكثرية
الشعبية تلك ،ويضع ح ّدا ً لحكم األقلية
ال��ف��اس��دة .نظام انتخاب يقوم على
النسبية المعتمدة في لبنان كلّه دائرة
انتخابية واح��دة .نظام يراعي وجود
الطوائف كي ال ته ّمش طائفة أو تلغى
من موقع ال��ق��رار الوطني السيادي.
نظام يقيم حقوق الفرد على أساس
أنه مواطن في دولة وليس عضوا ً في
طائفة.

ال�ضربة الجوية( ...تتمة �ص)1
وت ّم االتفاق في حينه بين الوزير اإلماراتي ونظيره اإليراني على قيام اإلمارات
بترتيب زيارة للرئيس اإليراني إلى الرياض في أقرب فرصة ،وبحسب المراجع نفسها
يوجد توجه سعودي إيجابي في الدائرة المحيطة بالملك السعودي في هذه المسألة
بعيدا ً عن سعود الفيصل.
وتشير المراجع في باريس إلى أنّ سعود الفيصل يتحدث عن شروط جديدة
للتواصل مع إيران تتلخص في تخلّي طهران عن لعب دور الوصي على الشيعة
في العالم ،وهذا الشرط أصبح أساسيا ً في مفكرة سعود الفيصل بعيدا ً عن الكالم
السعودي حول النووي اإليراني .إال أنّ القيادة الصاعدة في المملكة تعتبر سعود
الفيصل يشخصن األم��ور كثيرا ً في القضايا اإلقليمية ،ويحاول كسب المتطرفين
المؤيدين لصراع بين السنة والشيعة على أساس عقائدي ،األمر الذي يتعارض مع
سياسة المملكة الجديدة القائمة على الفصل بين اإلسالم المعتدل وبين الحركات
اإلسالمية السياسية التي ص ّنفتها الرياض على قائمة اإلرهاب ،وتطالب حلفاءها
باتخاذ إجراءات مشابهة .وقد جاء قرار إبعاد بندر بن سلطان (بعد تفكك المتحالفين
معه من غير اإلسالميين في االئتالف السوري ونجاح اإلخ��وان في العودة بقوة
إلى الهيئة السياسية في االئتالف ،األمر الذي استثمرته قطر وتركيا ونجم عنه أنّ
الحليف الوحيد الذي تب ّقى لبندر الجماعات التكفيرية التي دعمها بقوة منذ تسلمه
الملف السوري في تموز  .2012وجاء هذا القرار ليضعف موقع سعود الفيصل الذي
يحاول تغطية فشل سياسته بمطالبة جامعة الدول العربية بمنح مقعد سورية إلى
«االئتالف» ورفض أي تقارب سعودي ـ إيراني.

مقرن ولي عهد لولي العهد ،واعتبرا
هذا اإلج��راء محاولة من الملك لفرض
خريطة توريث للملك عليهم ،تتجاوز
مرحلة ما بعد مماته المباشرة لتشمل
مرحلة ما بعد موت ك ّل ملوك الجيل
األول ،واستدراكا ً لفرض إرادت��ه منذ
اآلن على شكل انتقال الملك بين أفراد
أمراء الجيل الثاني.
ول��ي��س س��ه�لاً ب��ح��س��ب م��راق��ب��ي��ن
عارفين ،توقع أن ينجح عبدالله قبل
أن يغمض عينيه ،بإزاحة محمد بن
نايف من أم��ام طريق مستقبل نجله
متعب .وعليه فإنّ قلق السباق الراهن
بينه وبين سلمان سيستم ّر ،وليس
مضمونا ً أن يكون لصالحه .فالملك
عبدالله يواجه بخصوص رهانه على
كسب معركة ضمان مستقبل ول��ده
منذ اآلن« ،معادلة القدر» وليس فقط
لعبة اقتداره داخل أسرته .وكتعبير
عن م��دى م��رارة عبد الله في صراعه
مع «معادلة القدر» ،يت ّم حاليا ً داخل
كواليس األس��رة السعودية الحاكمة
تداول رقمين لعدد سني عمره ،كإشارة
إلى موقع بقاء أي من الشقيقين (الملك
وولي عهده) أكثر على قيد الحياة في
حسم صراع مستقبل توريث الحكم في

السعودية .فبحسب التقويم الهجري
يبلغ عمر الملك عبد ال��ل��ه  92سنة
وبحسب التقويم الميالدي فهو شارف
على ت��ج��اوز  87سنة .وهناك داخل
التيار المحسوب على الملك عبدالله
اتجاه نفسي لإلشارة إلى عمر الملك
خالل اللقاءات الرسمية مع ممثلي دول
الغرب ،وفق الحساب الميالدي.
وأب��ع��د م��ن ذل���ك ،ف���إنّ المتابعين
ل��ح��س��اس��ي��ة ال���وض���ع ال��داخ��ل��ي في
السعودية ،ينقلون همسا ً كالما ً أكثر
من هام مصدره كواليس ك ّل من اإلدارة
األميركية وقصور أم��راء السعودية.
ومفاد القصة هي أن المعروض دوليا ً
ح��ال��ي��ا ً ع��ل��ى أس���رة آل ال��س��ع��ود هو
واحد من خيارين؛ إما محاكاة تجربة
ملك المغرب باالنتقال تدريجيا ً إلى
مملكة دستورية ،أو القيام بإجراءات
إصالحية عميقة تشتمل في المرحلة
المنظورة على الفصل بين الملك وأسرة
آل سعود وبين موقع رئاسة الحكومة
إضافة إل��ى إج���راءات إصالحية على
مستوى مناهج التعليم وحقوق المرأة
واالستخبارات الخ...
وضمن هذا السياق تفيد معلومات
م��س�� ّرب��ة م��ن ال��ري��اض أن��ه م��ن ضمن

السباق المحتدم حاليا ً بين عبد الله
وس��ل��ي��م��ان ،ه��ن��اك س���ؤال ع��ن أيهما
سيسبق اآلخر في رسم مداخل انتقال
السعودية إلى عهد المملكة الدستورية
أو شبه المملكة الدستورية .وبحسب
ه��ذه المعلومات فإنه في ح��ال سمح
القدر لعبدالله بالعيش أكثر من سلمان،
ف��إنّ خطة مقرن  -متعب هي الذهاب
بالسعودية إل��ى ح��زم��ة إص�لاح��ات
واسعة بينها الفصل بين موقع الملك
وولي عهده وأسرة األمراء وبين موقع
رئاسة الحكومة واالستخبارات؛ أما
في حال ق��دّر لسلمان أن يصبح ملكا ً
لسنوات فإنه بذلك سيمهّد لمرحلة
م��ل��ك محمد ب��ن ن��اي��ف ال��ت��ف��اه��م مع
واشنطن على خطوات داخلية تأخذ
السعودية بالتد ّرج إلى مرحلة المملكة
الدستورية.
ويت ّم في هذا السياق اإلش��ارة إلى
أن اللواء ركن أول يوسف اإلدريسي
هو أول رئيس لالستخبارات العامة
السعودية من خارج أسرة آل سعود،
وبهذا إيماءة من الملك عبد الله إلى
واشنطن ب��أنّ خطة إص�لاح��ات نظام
الحكم بدأت وستستم ّر على نحو أعمق
مع مقرن ومتعب من بعده.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102 :لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف

إسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

كريم محمود كوكاش

48112

RR123957835LB

14/02/18

14/02/25

نعيم كنعان عيد عطالله

75461

RR123980065LB

14/02/18

14/02/26

هنيبعل عبدالله مكرزل

131782

RR123969462LB

14/02/18

14/02/26

قارانكا ش.م.ل

1651291

RR123958779LB

14/02/18

14/03/03

رودي جوزف سمعان شلهوب

1679790

RR123957901LB

14/02/18

14/02/25

جوزف مخايل صعب

1992828

RR123957875LB

14/02/17

14/02/27

اليان أنطوان سالمه

2909747

RR123957795LB

14/02/17

14/02/25

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102 :لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف
شركة أنتر سرفيسز ش.م.م

رقم المكلف
9393

رقم البريد المضمون
RR123964377LB

تاريخ الزيارة الثانية
14/02/20

تاريخ اللصق
14/03/20

شركة ديتيك ش.م.م

161326

RR123970987LB

14/02/19

14/03/21

روني بديع أبو جودة

244174

RR123958059LB

14/02/21

14/03/18

محمد منير محمد مدحت زيادة

653840

RR123957985LB

14/02/20

14/03/18

دار المستقبل الجديد ش.م.م

1749265

RR123959448LB

14/02/19

14/03/28

باتسو غراف

1777983

RR123959482LB

14/02/20

14/03/20

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102 :لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

روبير يوسف زهره

63433

RR123958147LB

14/02/24

14/03/19

جوزف بطرس نجم

223402

RR123967617LB

14/02/18

14/03/19

جورج نعوم كامل

371243

RR123958028LB

14/02/25

14/03/20

كمال محمد االدلبي

951851

RR123957994LB

14/02/24

14/03/18

ولسن ابراهيم رزق

977748

RR123958080LB

14/02/24

14/03/18

جورج حنا مسعد

1086537

RR123958270LB

14/02/25

14/03/18

فادي حنا مسعد

1086549

RR123958283LB

14/02/25

14/03/18

كمال محمد االدلبي

2930182

RR123958116LB

14/02/24

14/03/18

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102 :لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اساهاك هاكوب قصارجيان

178295

RR123958371LB

14/02/26

14/03/20

مجد عصام نحالوي

491876

RR123984411LB

14/02/27

14/03/19

يوسف جميل وهبي

635108

RR123984371LB

14/02/27

14/03/18

احمد محمد الماضي

1302215

RR010080928LB

14/02/27

14/03/18

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 661
اعالن
تعلن بلدية زحلة ـ معلقة عند الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً بتاريخ 2014/5/5
بطريقة المناقصة العمومية.
تلزيم ملف أعمال طارئة أشغال مجاري
صحية ضمن ال��ن��ط��اق ال��ب��ل��دي لمدينة
زحلة.
يُمكن لمن يرغب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة أن يطلع على دفتر الشروط
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية في
البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه تقديم
عرضه باليد أو بالبريد المضمون شرط أن
يصل الدائرة اإلدارية قبل الساعة الثانية
ع��ش��رة ظ��ه��را ً م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد لبدء المناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ معلقة
المهندس جوزف دياب المعلوف
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
إجراء مناقصة عمومية على أساس السعر
المعروض لمشروع إعادة تأهيل محطتي
مركبا ورم��ي��ش ،وف��ق��ا ً لدفتر ال��ش��روط
الخاص الموضوع لهذه الغاية.
وقد تحدد موعد إجراء المناقصة الساعة
العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع
في /15أيار.2014/
يمكن الحصول على نسخة عن دفتر

ال��ش��روط ال��خ��اص بالمناقصة م��ن قلم
المؤسسة في مبنى المؤسسة الرئيسي،
ضمن ال����دوام ال��رس��م��ي وذل���ك بعد دفع
الرسوم المتوجبة.
آخ��ر م��وع��د لقبول طلبات االش��ت��راك
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر
يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة.
الرئيس/المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المهندس أحمد نظام
التكليف 690
اعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد ألعمال منع النش على
سطحي  11و  66ك.ف.أ .ف��ي محطة
الغربية الرئيسية ،موضوع استدراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 244/ت��اري��خ
 ،2014/3/7قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2014/5/9عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال تزال سارية المفعول

وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح���وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ
المبنى المركزي.
بيروت في 2014/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 689
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
ُتعلن المديرية العامة لألمن العام عن
انتقال دائرة أمن عام بيروت من موقعها
الحالي في المبنى المركزي رقم  /3/في
محلّة المتحف ،إلى المبنى الجديد لألمن
العام في منطقة السوديكو ـ مقابل سنتر
 Sodeco Squareوذلك اعتبارا ً من يوم
الثالثاء الموافق في .2014/4/22
يُ��رج��ى م��ن المواطنين ال��ك��رام تقديم
معامالتهم في المبنى الجديد كالمعتاد،
علما ً بأن المعامالت المقدمة في المركز
القديم س ُتسلم إليهم منجزة وفقا ً لتواريخ
اإليصاالت الموجودة بحوزتهم.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS

