10

السنة السادسة  /السبت  3 /أيار  / 2014العــدد

تتمات

1476

Sixth year / Saturday / 3 May 2014 / Issue No. 1476

فرنجية يك�شف ( ...تتمة �ص)1

مواطني الغرب والشرق وال يمكن له التماسك
ب��اس �ت �خ��دام��ه آل ��ة ل�ح�س��م ال� �ص ��راع لحساب
مكون طائفي وعرقي ض ّد مكون آخر طائفي
وعرقي.
االنفجار األوك��ران��ي يعني تأجيل الفرص
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�ت�س��وي��ات ق�ب��ل ات �ض��اح التفاعل
األوروب � ��ي واألم �ي��رك��ي م��ع م�خ��اط��ر الحرب
األهلية في أوكرانيا ،وامتداد نيرانها نحو بلدان
أوروبية أخرى تشبه أوكرانيا من حيث التكوين
اإلتني والديني كحال رومانيا وهنغاريا.
اختبار أوكرانيا الضروري لخروج الغرب
ب �خ�ل�اص��ات ن �ه��ائ �ي��ة ل �م �ض �م��ون ال� �ت ��وازن ��ات
وبالتالي اتجاه التسويات ،ينتظر لقاء الرئيس
األميركي باراك أوباما والمستشارة األلمانية
إن�ج�ي�لا م�ي��رك��ل وال �م��رج��ح ه��و تخفيف حدة
التوتر مع موسكو تمهيدا ً لبدء التفاوض.
ف ��ي ه���ذا ال �م �ن��اخ م ��ن ال��ت��ج��اذب ال��روس��ي
األم �ي��رك��ي ،وح�ي��ث إي ��ران ع�ل��ى ض�ف��ة مقابلة
لألميركي وف��ي ص��ف حلف م��ع روس �ي��ا ،بدا
أنّ القاسم المشترك بين طهران وواشنطن
يجسده ن��ور المالكي يتف ّوق بقوة في
ال��ذي
ّ
االنتخابات العراقية حاصدا ً  40في المئة من
أص ��وات الناخبين ،بمعزل ع��ن ع��دد المقاعد
الذي يقرره النظام االنتخابي الجديد.
ن ��ور ال �م��ال �ك��ي ي�ش�ك��ل ال �ح �ك��وم��ة أم يكون
ال��رق��م الصعب ف��ي ال�م�ع��ادل��ة الحاكمة يشبه
وض��ع ال�ع�م��اد م�ي�ش��ال ع ��ون ،ص ��ورة تسمح
ب�ف��رض�ي��ة رب ��ط ال�ش�ك��ل ال ��ذي س�ت��رس��و عليه
معادلة ال��رئ��اس��ة اللبنانية بمستقبل تشكيل
الحكومة العراقية ،ومثلما لن يكون في العراق
إال حكومة تلتزم ذات خط الحكومة الحالية
في السياسة الخارجية ،وفي مقدمها المكانة

المميزة للوقوف م��ع س��وري��ة ،ل��ن يكون في
لبنان رئيس إال من كنف حماية المقاومة ما لم
يكن العماد عون هو الرئيس.
ثالث المؤثرات وأهمها ،هو مستقبل الصراع
في سورية حيث الجيش يتقدم بقوة وينجز
في حمص نموذجه القابل للتعميم ،في سائر
المناطق بسيطرته العسكرية بعد حصار ألشهر
وت �ف��اوض م��ع المسلحين لحلحلة أوضاعهم
بين من يريد االنسحاب ،يريد تسوية لوضعه
واالنضمام للدفاع الوطني.
المهم أنّ سورية تخطو بسرعة نحو الجواب
على األسئلة ولبنان ال يزال في دائ��رة األسئلة
الكبرى.

االستحقاق الرئاسي:
دَوران في الحلقة المفرغة

في ظل هذه األجواء ،بقيت االتصاالت والمشاورات
حول االستحقاق الرئاسي ت��دور في حلقة مفرغة،
على رغم بداية الدخول الغربي ـ السعودي على خط
االنتخابات من خالل االتصال الذي أجراه الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند قبل أيام مع رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،وع��ودة السفير
السعودي علي عواض عسيري أمس إلى بيروت بعد
فترة انقطاع استمرت ألشهر عدة ،وسط معلومات
تتحدث ع��ن قيام موفد م��ن الخارجية األميركية
بزيارة قريبة إلى بيروت بخصوص الملف الرئاسي،
بالتوازي مع استمرار تحرك السفير األميركي في
بيروت دايفيد هِ ل باتجاه المسؤولين والقيادات
السياسية ،حيث زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،كما تحدثت معلومات أن هِ ل قد يزور السعودية
لهذه الغاية.

استمرار مناورات «المستقبل»

ومر ّد هذه المراوحة ـ وفق مصادر سياسية بارزة ـ
إلى استمرار المناورة من جانب تيار «المستقبل» ،وهو

األمر الذي بدا واضحا ً في الكالم الذي كان قد أبلغه
رئيسه سعد الحريري إلى موفد العماد عون الوزير
جبران باسيل من حيث دعوته «الجنرال» للتفاهم مع
مسيحيي  14آذار حول اسم المرشح الرئاسي ،قبل
إعالن الحريري موقفه من ترشح العماد عون أو أي
مرشح توافقي آخر ،وتقول المصادر إن هذا الكالم من
قِبل رئيس «المستقبل» بخصوص ترشيح عون ،هو
رفض ضمني لهذا الترشح ،ألنه على معرفة كاملة أن
حلفاءه لن يسيروا بترشيح «الجنرال» وباألخص من
جانب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي يصر
على استمرار ترشحه ،ما يعني حكما ً الدفع باتجاه
الفراغ في رئاسة الجمهورية واستحالة حصول
االنتخابات قبل  25أيار الجاري.
وفي معلومات المصادر أن عزوف كل من رئيس
حزب الكتائب أمين الجميل والوزير بطرس حرب
ّ
الترشح في مواجهة جعجع ،على رغم إعالن
عن
قيادات في حزب الكتائب أن رئيس الحزب سيذهب
نحو إعالن ترشيحه بعد انفراط عقد الجلسة النيابية
الثانية ،م��ردّه إل��ى ضغوط من تيار «المستقبل»
ورئيس حزب «القوات» على الجميل لمنعه الحزب من
إعالن ترشيحه .وقالت إن «المستقبل» يريد استمرار
ترشح جعجع حتى النهاية ،ألنه بذلك يقطع الطريق
على وصول العماد عون كمرشح توافقي .وكذلك لكي
يكون له القرار األول في تسمية إسم الرئيس الجديد
عندما تحين الظروف والمعطيات لهذه التسمية.

تفاقم الخالف والتجاذبات

إذاً ،فقد بقي االستحقاق الرئاسي يتأرجح في
حركة مراوحة بسبب استمرار التجاذب والخالف
المستحكم حوله .ووفق معلومات من مصادر موثوقة
لـ«البناء» فإن اللقاءات والمشاورات التي أجريت على
الصعيد اللبناني داخليا ً وخارجيا ً لم تخرج من إطار
العموميات ولم تتطرق إلى نقاط محددة أو أسماء.
كما علم أن رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري لم
ُيعطِ للبطريرك الماروني بشارة الراعي أيّ تطمينات
ملموسة تبعد شبح الفراغ الرئاسي ،وقد اكتفى بالكالم
عن رفضه للوصول إلى الفراغ ،بينما بقي من جهة

أخرى على استمراره بدعم ترشيح جعجع الذي ش ّكل
عقدة ومشكلة إضافية بالنسبة لالستحقاق الرئاسي.

حراك دبلوماسي غربي ـ أميركي

وفيما بقيت المشاورات اللبنانية تدور في الحلقة
المفرغة لوحظت أمس حركة دبلوماسية ناشطة،
ال سيما جولة السفير األميركي على المسؤولين
اللبنانيين ،وكانت محطتها أمس في عين التينة
وحرصها بعد اللقاء على تكرار القول« :إن شأن
االنتخابات الرئاسية هو شأن لبناني وليس لواشنطن
وأي قوة خارجية اختيار مرشح للرئاسة» .كذلك كان
الموقف ذاته بالنسبة لسفراء االتحاد األوروبي الذين
التقاهم الرئيس بري أم��س ،في حين أع��رب رئيس
المجلس النيابي أمامهم عن خشيته وخوفه على
االستحقاق في حال استمرت األمور على المنوال ذاته،
مؤكدا ًمرة أخرى على لبننة االستحقاق الرئاسي وبذل
المزيد من الجهد في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية
قبل  25أيار الجاري.
وعلم في هذا اإلط��ار ،أن كالً من السفير األميركي
وسفراء االتحاد األوروب���ي اكتفوا خ�لال اللقاء مع
الرئيس بري على عدم الدخول في تفاصيل االستحقاق
الرئاسي ومسألة المرشحين ،واكتفوا بالدعوة إلى
انتخاب رئيس للجمهورية قبل  25الجاري ،وأن
يتمكن اللبنانيون من انتخاب الرئيس حتى ال تدخل
البالد في الفراغ.

مصادر  14آذار :جعجع
يراهن على تغيير بموقف جنبالط!

وفي السياق ذاته ،كشفت مصادر في  14آذار أن
رئيس «ال��ق��وات» سمير جعجع يراهن على نجاح
الضغوط الغربية وضغوط تيار «المستقبل» على
النائب وليد جنبالط في إحداث تح ّول في موقف زعيم
المختارة لمصلحة ترشح جعجع ،أو االسم الذي قد
يتم تب ّنيه بين الطرفين .والحظت المصادر أن ما كان
قد أبلغه رئيس «المستقبل» سعد الحريري للوزير
جبران باسيل يشير بطريقة غير مباشرة إل��ى أن
الحريري إذا كان ال يريد وقف الحوار مع العماد عون

الأزمة ال�سورية ( ...تتمة �ص)1
عودوا إلى األرقام التي تشير إلى أنّ هذا الرئيس في
بلد يعتبر نفسه رمزا ً للديمقراطية ال يحظى بأكثر من
تأييد ربع شعب هذا البلد .أ ّما في فرنسا على سبيل
المثال ،فقد وص��ل الغضب الشعبي ض� ّد سياسات
هوالند وحكومته وخاصة وزير خارجيته ومبعوثيه
إلى ذروة فقدان الثقة بهم ،فما يزيد على  85%من
الشعب الفرنسي يقف ض ّد الرئيس وحكومته ،إثر فشل
عمله وعمل حكومته سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً،
ناهيك طبعا ً عن دول أوروب��ي��ة أخ��رى ك��ادت تصل
إلى دول فاشلة لوال «فزعة» الدول األخرى لنجدتها،
وفرض شروط مذ ّلة عليها بذريعة تحسين األوضاع
فيها وإنقاذها وإبعادها عن الحروب األهلية .وما أثار
اهتمامنا هو أننا لم نر أن المعارضة في تلك الدول
قد حملت السالح ض � ّد حكومتها ،وأن��ه عندما قام
البعض بأعمال الشغب فيها ردّت الحكومات بوحشية
تا ّمة ،مثلما حصل في ش��وارع لندن وبعض المدن
الفرنسية...
ال نذيع اآلن س ّرا ً إذا قلنا إنّ خطط الواليات المتحدة
والغرب التابع لها وعمالئها في المنطقة كانت واضحة
لنا منذ سنوات عدة .وهل هناك من عاقل يؤمن حتى
اليوم بأنّ ما يُس ّمى الربيع العربي جاء هكذا إلصالح ذات
البين بين الحاكم والمحكوم في بعض الدول العربية؟
هكذا ،ببساطة ،يريد الغرب لنا الحرية والديمقراطية
والتنمية والرفاه ،وفي مقدّم ذلك تحرير األرض العربية
المحتلة وطرد «إسرائيل» منها! ومع ذلك ،فإنّ هذه
الطموحات التي تش ّكل أه��داف النضال العربي من
أقصى موريتانيا وصوال ً إلى أبعد جزيرة في الخليج
العربي لم تظهر في هذا الربيع؟
لكن ال ،إنّ هذه الخطة وضعتها «إسرائيل» وأ ّمنت
لها التسويق األميركي واألوروب��ي الغربي لتصفية
القضية الفلسطينية ،وأنا ال أشير هنا إلى دور األنظمة
العربية ،خاصة في السعودية ،في االنضمام إلى
المخطط الصهيوني ،رغم بعض المصالح المتطابقة
مع المصلحة «اإلسرائيلية» وبعض التباينات هنا
وهناك ،والتي ابتلعت ألسنة وعقول هؤالء األغبياء
ألنهم لم يكونوا ساعة إالّ على شعبهم المستضعف،
بل إنّ دورهم انحصر في دفع المال بحيث يُقتل العربي
بالسالح العربي وبالمال العربي وباإلرهابي العربي
والمسلم!
الخطة الصهيونية تقتضي تصفية فلسطين
وقضيتها .هذا ال يمكن أن يت ّم إالّ إذا ت ّم القضاء على
الجيش العربي السوري والجيش العراقي والجيش
ّ
الخطة فواجبنا بال تردّد
المصري .وإذا سألت ما هي

هو إنجاز هدف الصهيونية باستيالء الدولة اليهودية
على  90%من أرض فلسطين ،إن لم يكن عليها كلّها.
و«اإلخ���وان المسلمون» ومشتقاتهم هم المؤهلون
تاريخيا ً للقيام بذلك ،إضافة إلى الوهابيين الذين
قتلوا أجمل ما في اإلس�لام وش ّوهوا الدين الحنيف،
وقاموا بتفريخ مجموعات إرهابية يضيع الباحث في
أسماء قادتها وتنظيماتها المتأسلمة بدءا ً من الشيشان
وانتها ًء بإرهابيّي ثالثة وثمانين بلدا ً في العالم أرسلت
قتلتها لتدمير سورية وشعبها.
قد يستغرب بعض الق ّراء ثقتنا بما نقول .ونحن
نثق بما نقول ،ألن محاضر االجتماعات األميركية ـ
«اإلسرائيلية» السرية مع «اإلخوان المسلمين» موجودة
بين أيدينا .وللمناسبة ،ف��إنّ بعض الصحف قامت
بنشرها .ولم نفاجأ كثيرا ً بما ورد في هذه المحاضر ألن
األميركي يقول فيها إنه فوجئ بالحرارة التي استقبل
ورح��ب��وا بحضور الجانب
بها «اإلخ���وان المسلمون» ّ
«اإلسرائيلي» لهذه االجتماعات ،التي ت ّم فيها رسم
االستراتيجيات الخاصة بتسليم «اإلخوان المسلمين»
السلطة في البلدان العربية ألنّ ثقة «إسرائيل» بهؤالء
ال حدود لها .في أيّ حال ،على ك ّل من فوجئ بذلك إعادة
التفكير .أالّ يثبت ذلك الحمية التي يقتل فيها رجب طيب
أردوغان زعيم حكومة «اإلخوان المسلمين» في تركيا،
شعب سورية والهجوم الذي يقوم به اآلن إرهابيّوه على
مدينةحلبالصامدةلتدميرهومنعاالنتخاباتالرئاسية
فيها ،والتصريحات التي يطلقها من دون خجل بأنه
صاحب مبادرة الشرق األوسط الجديد ،وهو بذلك يزاود
على إدارة جورج بوش اإلبن ومحافظيه الجدد ووزيرة
خارجيته سوزان رايس «معشوقة الربيع وعربه».
في أيّ حال ،تتراجع حاضنة «اإلخوان المسلمين»
والوهابيين في سورية وخارجها بعد افتضاح أهداف
الهجوم اإلره��اب��ي اإلس�لام��وي ،المنظم والمدعوم
والموجه من الدول التي تتشدق بمكافحة اإلرهاب،
ّ
خاصة أوروب��ي �ا ً وأميركياً ،وم��ا سقوط «اإلخ���وان
المسلمين» المد ّوي في مصر إال بداية الطريق.
كما انفضح أيضا ً الهدف الغربي الذي يقف خلف
تدمير الوطن العربي وليس سورية فحسب ،ولمن ما
زال يف ّكر بصحة ذلك نقول أنظر إلى ما حدث في ليبيا
وتونس ومصر واليمن والعراق وسورية والحبل على
الج ّرار .لكن الهدف الثابت أمام االشتراكيين الفرنسيين،
الذين لم يعد فيهم من اإلشتراكية إالّ إسمها ،واليمين
الفرنسي سوا ًء كان ساركوزي أو شيراك فهو واحد:
العودة إلى االستعمار ومناطق النفوذ.
صمدت س��وري��ة أس��ط��وري�ا ً وانتصرت على هذا

وق��ال زري��ق إنه تقدم خالل المهلة القانونية 24
طالبا ً للترشح إل��ى المحكمة التي أعلمت بدورها
مجلس الشعب بذلك ،موضحا ً أن المحكمة ستعكف
على دراس��ة طلبات الترشح ب��دءا ً من يوم الجمعة،
وستعلن إعالنها األ ّولي خالل خمسة أيام على األكثر.
وبحسب ق��ان��ون االنتخابات ال��س��وري ،يتعيّن
على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة
الدستورية العليا والحصول على موافقة خطية من
 35عضوا ً في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه
 ،250كشرط لقبول الترشيح رسمياً.

العدوان اإلرهابي بأضالعه الثالثة األميركية الغربية
واألدوات العربية وإرهابيي العالم .وإذا كان هؤالء
أعدّوا أنفسهم لإلجهاز على سورية وقيادتها الوطنية
المؤمنة ب��ق� ّوة شعبها وعقائدية جيشها الباسل
واألصدقاء اإلقليميين والدوليين ،خالل أيام أو أسابيع
قليلة ،أو على األكثر خالل أشهر ال تتجاوز أصابع اليد
الواحدة ،فإنهم قد فشلوا في تحقيق أهدافهم رغم أنّ
العدوان لم ينته بعد.
اآلن ،ها هي سورية تع ّد نفسها لممارسة أبهى أشكال
نتائج صمودها وانتصارها وحكمة قيادتها ،والذي
يتم ّثل في إجراء انتخابات تعددية ديمقراطية وش ّفافة
لمنصب رئاسة الجمهورية والذي كان القضاء عليه في
مقدم أهداف المؤامرة التي تتع ّرض لها سورية.
بدأ أع��داء سورية بإطالق النار على االستحقاق
الرئاسي في سورية قبل مؤتمر جنيف وبعده ،من
خالل تعليمات الفريق األميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي
ـ السعودي والصغار من أتباعهم لفريق االئتالف
المفاوض ،وبتنسيق تام مع المبعوث الدولي األخضر
اإلبراهيمي بعد القبول بمناقشة أيّ موضوع على
جدول أعمال جنيف الواسع ،سوى آليّة تسليم الحكم
ّ
ومشغلوهم
للقتلة واإلرهابيين ،في حين يعرف هؤالء
أنّ إدارة البالد ستذهب حكما ً إلى «داعش» و«جبهة
تنسق مع هؤالء
النصرة» و«الجبهة اإلسالمية» التي ّ
القتلة ،إال أنهم فشلوا في ذلك أيضاً .إنّ سورية هي
التي فتحت الباب أمام جنيف لمناقشة بيان جنيف
كما ت ّم اعتماده بأولوياته التي تقضي بوقف العنف
واإلره��اب أوالً ،م��رورا ً بثاني وثالث وراب��ع وخامس
وسادس األولويات ،وصوال ً إلى مسألة تشكيل حكومة
وطنية موسعة سابعاً .لقد فشلوا ،بلى ،وسيفشلون،
ألنّ سورية شعبا ً وجيشا ً وقيادة كانوا لهم بالمرصاد
وألن��ه��م يفتقدون المبادئ أوال ً وي��م��ارس��ون الكذب
والتضليل ثانيا ً ويفتقدون أوال ً وأخيرا ً األخالق والقيم،
فهؤالء الغربيون القتلة ليسوا أحفاد أولئك الذين آمنوا
بمبادئ الحرية والمساواة واألخ ّوة .فاسألوا من هم!
أتوجه إلى صحيفة «البناء» لمناسبة ذكرى
أخيراًّ ،
والدتها الخامسة لكي أعبّر عن تقديري لهذا الصرح
اإلعالمي الديمقراطي الح ّر والملتزم .إن إطفاء شمعة
«البناء» الخامسة هي الدليل على حاجة قارئنا العربي
إلى منبر إعالمي يحترم مشاعره ويتفهّم قضاياها
ويقدم إليه الخبر الصحيح ،والتحليل الموضوعي.
فألف مبروك لـ«البناء» ولك ّل القائمين عليها.

د .فيصل المقداد

يأتي ذلك في وقت بدأ البحث عن بديل لإلبراهيمي،
حيث أكدت مصادر دبلوماسية انه سيستقيل قريباً،
وأش��ارت إل��ى وج��ود ع��دد من المرشحين محتملين
لخالفة الدبلوماسي ال��ج��زائ��ري ،م��ن بينهم وزي��ر
الخارجية التونسي السابق كمال مرجان.
وسيسافر اإلب��راه��ي��م��ي إل��ى ن��ي��وي��ورك حيث
سيجتمع باألمين العام لألمم المتحدة ،وسيطلع
سفراء الدول األعضاء في المجلس يوم  13أيار على
جهوده التي فشلت حتى اآلن في إيجاد حل لألزمة
في سورية.

معادلة الميدان ( ...تتمة �ص)1
األول ،في رأيه ،صناعة خليجية بامتياز ،غير
موفقة ،قامت على وهم صنعوه هم ث ّم صدقوه،
والثاني مستورد من «إسرائيل» أله��داف باتت
معروفة ل��ل��رأي ال��ع��ام الخليجي ،وسقطت مع
ت��ط��ورات األوض����اع المتسارعة على أك��ث��ر من
صعيد.
زيارة أمير الكويت إلى طهران في بداية حزيران
المقبل ستعني في ما تعني:
أوالً ،سحب هذين الخطرين الموهومين من
التداول في المحادثات والمناقشات على مستوى
الكويت – إي���ران ،وك��ذل��ك وض��ع مسافة معلنة
واضحة مع أيّ طرف خليجي ال يزال يكابر في مثل
هذا الوهم المصطنع.
ثانياً ،وال يق ّل هذا أهمية عن األول ،إعالن كويتي
صريح ب��أنّ الحرب العراقية التي فرضت على
إيران في ثمانينات القرن الماضي ،وبدعم خليجي
وكويتي صريح وفاضح ،وكان من تداعياتها األه ّم
تأسيس مجلس التعاون الخليجي ،تنتهي اليوم
رسميا ً مع وصول أمير الكويت الحالي إلى طهران.
أما على مستوى المسألة السورية:
يضيف الديبلوماسي الكويتي نفسه قائالً إنّ
ك ّل ما اتخذ من قرارات ض ّد سورية تحديداً ،وك ّل ما
يتعلق بمحور المقاومة ثانياً ،إنما صدر من عاصمة

خليجية كبرى لم يكن أغلب أعضاء مجلس التعاون
راضين عنها فضالً عن أن يكونوا متماهين معها،
والزيارة المرتقبة ستضع حدا ً لهذه االزدواجية.
بناء عليه أيضاً ،إنّ تح ّوال ً مه ّما ً سيظهر في األفق،
وبشكل متسارع ،حول العالقة مع سورية وأطراف
محور المقاومة ليس من جانب الدولة الكويتية
فحسب ،ب��ل وك��ذل��ك م��ن ج��ان��ب غالبية مجلس
التعاون الخليجي.
على مستوى الوضع الخليجي نفسه:
إنّ المطلعين على كثير م��ن خبايا وخفايا
الخالفات الحادة والجوهرية بين غالبية أعضاء
المجلس الخليجي ،وتلك الدولة الخليجية الكبرى،
ستكون مح ّل مناقشة جدية وعميقة في هذه الزيارة
التاريخية.
ويعتقدون أنّ ال��زي��ارة ستكشف لإليرانيين
اآلتي:
أوالً :إن ما حاولته الكويت من رأب صدع داخلي
بين أع��ض��اء المجلس وتلك ال��دول��ة الخليجية
الكبرى ،وكان آخره إعادة مصالحة «بوس خشوم»
بين قطر وتلك الدولة وحليفاتها ،وصل إلى نهاياته
ولم يعد ناجعاً.
ثانياً :إنّ العالقة البينية التي تنام على مؤامرة
إسقاط نظام خليجي على يد نظام خليجي آخر

السفير السعودي:
على اللبنانيين اختيار الرئيس

وف��ي سياق متصل ،ق��ال السفير السعودي في
بيروت علي عواض عسيري بعد عودته إلى لبنان،
وبعد فترة انقطاع استمرت ألشهر عدة ،أن بالده «لم
ولن تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني» .وأضاف:
«على اللبنانيين أن يختاروا رئيسهم وهم قادرون
على ذلك ،ونرى أن الخيار يجب أن يكون لبنانياً ،وما
نعمل عليه هو أن يكون هناك توافق بين جميع القوى
السياسية بعيدا ًعن الفراغ لكي يختاروا رئيسا ً للبنان
للمرحلةالمقبلة».
وبينما اتصل عسيري بكل من الرؤساء سليمان
وب���ري وس�ل�ام ،ل��وح��ظ أن جعجع أج���رى ات��ص��اال ً
بالسفير عسيري بعد وقت قصير من عودة األخير،
معلنا ً «ترحيبه بعودة السفير السعودي».

فرنجية :عدم تأمين
النصاب حق دستوري

وأمس ،استبعد رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة
الدستورية ،واعتبر أن الطبخة اإلقليمية لم تست ِو
بعد.
ور ّد فرنجية بطريقة غير مباشرة على رئيس

سليمان ينتقد!

وكان سليمان واصل حملته غير المباشرة على
قوى  8آذار وسالح المقاومة ،فاعتبر أمس أن تعطيل
نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عمل غير
ديمقراطي» .كما خلط بين المجموعات المسلحة
وسالح المقاومة واعتبر أن القرار  1701نص على
سحب السالح من كل المجموعات» .كما دعا إلعادة
النظر بقيام المجلس األعلى اللبناني ـ السوري
المشترك!!

مجلس الوزراء يع ّين
خمسة محافظين

في سياق آخر ،عقدت جلسة مجلس الوزراء عصر
أمس في قصر بعبدا خالفا ً لما كان حدّد في جدول
األعمال الذي و ّزع على الوزراء وهو السراي الحكومي،
وأفادت مصادر وزارية أن نقل مكان االجتماع مردّه
إلى حصول توافق على بعض التعيينات من خارج
جدول األعمال وأبرزها تعيين خمسة محافظين هم:
ف��ؤاد فليفل (جبل لبنان) وزي��اد شبيب (بيروت)
وعماد لبكي (عكار) ورمزي نهرا (الشمال) وبشير
خضر (بعلبك ـ الهرمل).
كما أن الموضوع اآلخر البارز في جلسة مجلس
الوزراء كان في تقديم وزير الخارجية جبران باسيل
كتابا ً إلى مجلس الوزراء دعاه فيه إلى إعادة النظر في
القرار االتهامي للمحكمة الدولية بحق قناة «الجديد»
وجريدة «األخبار» والزميلين ابراهيم األمين وكرمى
خياط.
وأوضح وزير اإلعالم رمزي جريج بعد الجلسة أنه
لم يتم البحث خالل الجلسة بكتاب باسيل وأنه قد يتم
بحثه في الجلسة المقبلة ،مشيرا ً إلى أن الوزير باسيل
ترك الجلسة قبل انتهائها بنحو ساعة.

معلومات دبلوما�سية ( ...تتمة �ص)1

معلومات عن ا�ستقالة ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك ،أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون عن امتناعه التواصل المباشر مع الرئيس بشار
األسد ألنه لم يفِ بوعوده ،بحسب بان الذي قال« :منذ
فترة وأنا ال أتحدث معه .كنت أتحدث معه باستمرار
في بدايات األزمة ،ولكن مع مرور شهور على التواصل
المباشر ،وعدم التزامه بالوعود ،قررت بأن ذلك غير
داع ،ومنذ ذلك الوقت وأنا أستخدم
ُمج ٍد وليس له ٍ
مبعوثي الخاص للتواصل» .وأكد األمين العام أن
المبعوث الدولي إل��ى سورية األخضر اإلبراهيمي
سيستمر بتنفيذ مهامه في هذا المنصب.

لكنه في الوقت ذاته لن يسير بترشيحه ،خصوصا ً
عندما ربط هذا التأييد بحصول توافق بين عون
ومسيحيي  14آذار .وأضافت إن الحريري الذي ال يريد
أن يقطع التواصل مع التيار الوطني الحر وضع الكرة
في ملعب حلفائه ،عندما وضع معادلة التوافق بين
عون ومسيحيي  14آذار .والحظت المصادر أنه على
رغم أن الفرنسيين واألميركيين يتجنبون الخوض
في دعمهما ألسماء معينة ،إال أن الحَ راك الفرنسي ـ
األميركي يعمل لتسويق أسماء معينة ،وهذا األمر
ستظهر مؤشراته في األسابيع القليلة المقبلة ،لكن
المصادر رجحت عدم انتخاب رئيس للجمهورية
ضمن المهلة الدستورية ،متوقعة أن يمتد الفراغ
لحوالى عشرة أشهر في الحد األدنى.

الجمهورية ميشال سليمان ،وقال« :إن عدم تأمين
نصاب جلسة انتخاب الرئيس هو حق دستوري.
والحظ أن هناك تهويالً يمارس على الراعي ،مشيرا ً
إلى أن سعد الحريري مع وصول رئيس ضعيف ،ال
مع ميشال عون وال مع سمير جعجع».

من خالل محاولة انقالب مفضوحة وفاشلة ،ثم
تستيقظ على دعوة لوحدة خليجية كاملة تريد
محو الخصوصيات لم يعد في إمكانها االستمرار ال
بالطريقة وال باألسس التي قام عليها المجلس...
لذلك ف��إنّ دع���وات ض � ّم األردن وال��م��غ��رب ،أو
تشكيل مجلس تعاون أمني موسع لمواجهة أخطار
موهومة قديمة أو مستحدثة ال يعدو كونه اجترارا ً
فشل الماضي وح��رب طواحين ه��واء احترفها
البعض مكابرة وهربا ً إلى األمام.
في المختصر المفيد ،ما جرى في العالم العربي
من تح ّوالت خطيرة منذ عام  ،2010ال سيما بعد
اندالع الحرب الكونية على سورية ،إنما يصل اليوم
إلى واحدة من أه ّم محطاته هي إسدال الستار على
مجلس التعاون الخليجي.
أخيرا ً وليس آخراً ،الحظوا أن الزيارة األميرية
إلى طهران ت ّم توقيتها مع االستحقاق الرئاسي
السوري ،ما يؤكد مرة أخ��رى وأخيرة هذه المرة
التنصل منها ،وأنّ معادالت الردع
أن كثرا ً قرروا
ّ
الميدانية لمحور المقاومة على األرض السورية
بدأت تأتي أكلها ،وأول الغيث الخط البياني المؤدّي
إلى انحالل مجلس التعاون الخليجي عملياً.

محمد صادق الحسيني

وعند ه��ذه النقطة يكشف المصدر عينه عن
المعطى الثاني في سياق معلوماته ،فيقول إنه
بعد رسالة العراق المعطلة للمطلب السعودي
ف��ي��ه ،ف��إن ال��ري��اض ستشعر ب�لا ش��ك أن ورق��ة
االنتخابات الرئاسية في لبنان ،فقدت الكثير من
ميزة االستثمار فيها لطرحها كورقة مقايضة فوق
طاولة لعبة اإلقليم .وهذا األمر هو الذي فسر ما
شهدته الكواليس الدولية خالل الساعات الماضية
من حمأة استيقاظها من سبات االنتظار والبدء
بدل ذلك في مقاربة االستحقاق الرئاسي اللبناني.
فالساعات الـ 72الماضية -وه��ي عمر تراكم
م��ؤش��رات نجاح االنتخابات العراقية -شهدت
مهاتفة الرئيس الفرنسي فرنسو هوالند للنائب
وليد جنبالط وتسريب خبر نية السفير األميركي
ديفيد هِ ��ل زي���ارة ال��س��ع��ودي��ة للقاء مسؤولين
سعوديين ولبنانيين هناك للتباحث معهم في
شأن االستحقاق الرئاسي اللبناني ،وأيضا ً ورود
إشارات أميركية تدعم إجراء االستحقاق في أوانه،
تزامنت بتوقيتها مع تصريحات أميركية امتدحت
نجاح االنتخابات العراقية .ومجمل هذه المؤشرات
توحي بأن الدوليين كانوا ينتظرون ما ستفضي

إليه االنتخابات في العراق لبلورة مبادراتهم تجاه
انتخابات الرئاسة اللبنانية.
يقول المصدر عينه ،إن الخريطة اإلقليمية اآلن
باتت تتفاعل انطالقا ً من حقائق فرضت نفسها
وأب��رزه��ا اآلت���ي - :فشل ره��ان��ات ال��ري��اض على
إمكانية تعطيل االنتخابات العراقية ورهن إجرائها
بمطالب سياسية م��ح��ددة  -التقدم العسكري
للنظام في سورية بمقابل ليس فقط هزائم منيت
بها المعارضة المسلحة بل انفضاح أمر صلتها
العضوية بإرهاب القاعدة وأخواتها من التنظيمات
السلفية المتطرفة؛  -ترشح األسد للرئاسة ما عاد
محل شك ،وأبعد من وذلك ،وهو األمر الجديد على
الصعيد ،فإن ترشحه لم يعد قابالً لمقايضته بثمن
آخر في اإلقليم تحصل عليه الرياض؛  -االنتخابات
الرئاسية في لبنان بدأت تخرج من عنق زجاجة
مناورة الرياض بترشيح جعجع كورقة لمقايضتها
بمسار تمليها على نتائج انتخابات أخرى .ولكن
في هذه النقطة األخيرة ،يلفت المصدر نفسه ،إلى
أن ثمة نافذة ال يستبعد أن تبقي عليها الرياض
مفتوحة ،ومن شأنها أن تطيل عمر مناورة ترشيح
جعجع إلى أسابيع إضافية؛ وقوامها استخدام

هذا الترشيح وغيره من المعطيات ،كوسيلة لفتح
حوار مبارزة مع واشنطن هدفه إقناعها بالضغط
على المالكي للقبول كحد أدنى بحكومة توافقية مع
قوى سياسية أخرى محسوبة عليها ،بدل تشكيل
حكومة غالبيته السياسية المتوقع حصوله
عليها بعد فرز نتائج صناديق االقتراع .وهناك
معلومات تفيد أن انتقاء واشنطن لهِل تحديدا ً
ل��زي��ارة السعودية للتباحث مع مسؤوليها في
شأن االستحقاق اللبناني ،هدفه إبقاء الحوار معها
بخصوصه في أضيق الحدود ،وذلك من أجل قطع
الطريق على مناورتها ومطالبتها بالموافقة على
فصل االستحقاق اللبناني عن نتائج االستحقاق
االنتخابي العراقي وغيره ،ودخولها في جهد البحث
عن رئيس يؤمن النصاب البرلماني النتخاب رئيس
لبنان العتيد.
ومجمل المعطيات اآلنفة تؤشر إل��ى إمكانية
أن يدخل لبنان منذ مطلع األسبوع المقبل مرحلة
جديدة في معادالت استحقاقه الرئاسي ،مع اإلشارة
إلى أن توقع نضوج هذه المعادالت الجديدة يحتاج
إلى وقت ابعد من يوم األربعاء المقبل موعد جلسة
االنتخاب الثالثة.

�إعالنات ر�سمية
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج���راء مناقصة ع��ام��ة ب��واس��ط��ة الظرف
المختوم لتلزيم تقديم أدوي���ة واسمدة
ل��زوم مختبر البيوتكنولوجيا في محطة
تل العمارة ،أجهزة ومعدات مخبرية لزوم
وحدة المناخ والمياه في محطة الفنار.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ
رياق ـ البقاع.
الزمان :الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
يوم الثالثاء الواقع بتاريخ 2014/5/13
فعلى من يه ّمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى قسم
المناقصات وفي محطة الفنار ـ جديدة المتن
لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام
الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة
مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
العمارة ـ رياق ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  29نيسان 2014
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 747
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب ب��رادي وستائر
معدنية ل���زوم وح���دة معهد ق��وى األم��ن
الداخلي في مجمع عرمون.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/6/3وذلك في
ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 753
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :صيانة مختلفة ل���زوم بعض
القطعات في ثكنة بربر الخازن.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.

إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/6/3
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 753

إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/6/4
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 753

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب خزائن
خشبية لزوم لجنة استالم خدمات الطبابة
واالستشفاء.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/6/4وذلك في
ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 753

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :استحداث غرف عازلة للصوت
لزوم فريق إحالل األمن واالستقرار ()ssp
في مبنى معهد عرمون.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/6/19
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 756

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة مختلفة لزوم مخفر حدث
بعلبك.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
التاسعة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ
جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/6/5وذلك في
ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 753

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة لزوم حمامات سجن
زحلة للرجال.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/6/24
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 756

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب غرفتين مسبقتي
ال��ص��ن��ع ل����زوم س��ري��ة ح���رس المجلس
النيابي.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب غ��رف��ة مسبقة
الصنع ل��زوم فصيلة حراسة أمكنة إقامة
رئيس مجلس النواب في المصيلح وتقديم
وتركيب محرستي باطون لزوم المجموعة
األمنية التابعة لفوج السيار الثاني في
مدينة صور.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً

من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/6/24وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/30
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 756
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ندى عبد الرحمن كركي لموكلها
شريف حسين يوسف مكه سند تمليك
بدل ضائع للقسم  9من العقار  130مزرعة
كفرجوز.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن رشيد مهدي لموكله منيف
حسين علي ياسين وكذلك بوكالته عن
علي حسين ياسين لموكله محمد حسين
ياسين شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 426
قصيبة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب فضل محمد نزال شهادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  750قصيبة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب دل���ة مصطفى ال����داود لمورثه
مصطفى دلي ال داود شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  3731حبوش.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب كامل العبد شعيتلي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  975دير انطار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد محمد ضيا لموكله خضر
سليمان معتوق شهادة قيد ب��دل ضائع
للعقار  533صير الغربية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني

