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رعب غربي من انتخابات ( ...تتمة �ص)1

وعلمت «البناء» أن هذا الحراك بدأ في نهاية األسبوع
الماضي غير أنه لم يسفر عن نتائج كاملة ،واكتفت الكتل
المقاطعة بالقبول بالمشاركة في جلسات المجلس
التشريعية للضرورات واالستثناءات مثل سلسلة
الرتب والرواتب بعد حسم الخالفات حولها ،أو قانون
االنتخابات ،أو بعض األمور الطارئة.

هل ينسحب التعطيل على الحكومة؟

وفي مقلب آخ��ر ،نشط التحرك أيضا ً لتالفي شل
العمل الحكومي ما حدا برئيس الحكومة تمام سالم
إلى الدخول على خط االتصاالت والمداوالت خوفا ً من
تح ّول الحكومة إلى مج ّرد حكومة تصريف أعمال.

سقوط اتفاق الطائف

وفي سياق آخ��ر ،أك��دت مصادر نيابية في  8آذار
لـ«البناء» أنّ على الفريق اآلخر إما القبول بالوضع
الراهن وانتخاب رئيس تقبل به المقاومة واإلبقاء على
اتفاق الطائف ،وإما إفراغ المؤسسات وسقوط اتفاق
الطائف وعندها لك ّل حادث حديث.

التزام  14آذار بترشيح جعجع

وعلى ضفة  14آذار أشار عضو كتلة المستقبل النائب
جان أوغاسبيان لـ«البناء» الى أنّ اجتماع  14آذار أكد
االلتزام واالستمرار بترشيح رئيس حزب القوات سمير
جعجع لالنتخابات الرئاسية ،بانتظار أن يعلن فريق
 8آذار طرحه للرئاسة.
وأشار أوغاسبيان إلى أنّ  14آذار لن يقدم على أي
خطوة من شأنها أن تحرق المرشحين اآلخرين .واعتبر
أنّ التفاوض العوني -المستقبلي مستمر حول ك ّل
المواضيع المطروحة ،ومن ضمنها رئاسة الجمهورية،
م��ؤك��دا ً ف��ي ال��وق��ت عينه أن ال صفقات على حساب
الحلفاء.
وإذ لفت إلى أن ال تعويل على الخارج الذي ال يضع
لبنان في سلم أولوياته ،أكد أوغاسبيان أن ال سقف
زمنيا ً لالنتخابات الرئاسية.

ال انتخابات قبل ستة أشهر

وأكدت مصادر نيابية قواتية لـ«البناء» أنّ االنفتاح
والتواصل العوني – المستقبلي يشمل الكثير من
الملفات باستثناء انتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً
للجمهورية ،وأن المستقبل يد ّور الزوايا للخروج من
هذا األمر بأق ّل الخسائر ،فهو ال يريد الجنرال عون رئيسا ً
للجمهورية .وأكدت أن ال انتخابات قبل ستة أشهر.

ال إشارات جدية من التفاوض
العوني ـ المستقبلي

وأك��د النائب عالء الدين ترو لـ«البناء» أنّ اللقاء
الديمقراطي ض ّد أي مقاطعة للمؤسسات ،مشيرا ً إلى
أننا كما حضرنا إلى المجلس النيابي عندما قاطع نواب
المستقبل الجلسات في ظ ّل حكومة تصريف األعمال،
سنحضر إلى الجلسات التي يدعو إليها الرئيس نبيه
بري .وإذ قال إنّ اللقاء الديمقراطي ال يريد الفراغ ويؤكد
على ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية ،أكد ترو أنه
ال يمكن مقاطعة المؤسسات وسير عملها .وشدّد على
أن ال إشارات إيجابية أو جدية من التفاوض العوني
– المستقبلي تبشر بأنّ هناك توافقا ً حول الموضوع
الرئاسي ،مشدّدا ً على موقف اللقاء من أن عدم الذهاب
والرجوع عن المرشح التحدي من الفرقين يؤدي إلى
انتخاب الرئيس.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،أكد انّ إقرار
السلسلة يتوقف على الواردات التي يمكن أن تتأ ّمن من
الغرامات على األمالك البحرية وعلى العقارات وأرباح
المصارف ،فإقرارها من دون واردات يعني تعريض
القطاع االقتصادي والقطاع النقدي لمخاطر كبيرة،
مشدّدا ً على أنّ أي جلسة لن تعقد قبل االتفاق على سلة
كاملة تحقق التوازن.

مصير االمتحانات مرتبط بالسلسلة

ب��م��وازاة ذل��ك ،حط الشغور الرئاسي في ساحة
النجمة .طارت جلسة إقرار سلسلة الرتب والرواتب
بسبب مقاطعة المسيحيين من التغيير واإلص�لاح
والقوات اللبنانية والكتائب والمسيحيين المستقلين
في  14آذار بحجة الفراغ في كرسي الرئاسة األولى،
إلى العاشر من حزيران المقبل .موعد ال يمكن التعويل
عليه في ظ ّل تلطي نواب  14آذار خلف عبارة ملغومة
ومدروسة جيدا ً التشريع في ظ ّل الشغور الرئاسي غير
جائز إال في حال الضرورة القصوى.
طارت السلسلة ...يعني طارت االمتحانات الرسمية
كما هدّدت هيئة التنسيق النقابية ،التي أمهلت مجلس
النواب ال��ى  7حزيران إلق��راره��ا ،محذرة من الشلل
في القطاع العام ومقاطعة التصحيح واالمتحانات
الرسمية.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
لـ«البناء» أنّ مواعيد االمتحانات الرسمية المق ّررة في
شهر حزيران مرتبطة بقرار هيئة التنسيق النقابية،
المرتبط بإقرار سلسلة الرتب وال��روات��ب .ودع��ا بو

المطلوب العبون ( ...تتمة �ص)1

صعب السياسيين إلى التفاهم والمساعدة للخروج من
المأزق .وشدّد على أنّ ملف الجامعة اللبنانية ال يزال
عالقاً ،داعيا ً الى فصله عن التجاذبات السياسية.

شتانماير في بيروت غدا ً

في سياق آخر ،يصل وزير الخارجية االلماني فرانك
فالتر شتانماير في السابعة من مساء غد الخميس
إلى بيروت ،حيث سيستقبله وزير الخارجية جبران
باسيل ويجري معه جلسة محادثات في قصر بسترس
يعقبها عشاء يقيمه االخير على شرف الضيف األلماني.
ويلتقي الوزير شتانماير الجمعة رئيسي مجلس النواب
نبيه بري والحكومة تمام سالم قبل أن يغادر بيروت.
وستتركز محادثات وزير خارجية ألمانيا على ملف
النازحين والمساعدات التي تقدمها بالده والوضع
اإلقليمي واللبناني ،ال سيما في ظل الفراغ في موقع
الرئاسة االولى وسبل الخروج من المأزق السياسي.

قداس الراعي في كنيسة القيامة

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،واص���ل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته األراضي
المقدسة وترأس داخل قبر السيد المسيح في كنيسة
القيامة الذبيحة اإللهية على نية لبنان واللبنانيين
والسالم في الشرق األوسط.

نصرالله :هناك فرصة
النتخاب الرئيس

وفي هذا السياق ،أكد األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله في كلمة له لمناسبة الذكرى الرابعة
عشرة لعيد المقاومة والتحرير أن��ه ما زال��ت هناك
فرصة النتخاب رئيس قوي ،مشيرا ً إلى «أن المشروع
بالنسبة للفريق اآلخر كان التمديد ،واآلن مع سقوط
هذا المشروع نحن اليوم ال نبحث عن رئيس جمهورية
يحمي المقاومة ،فالمقاومة تحمي الدولة وتحمي
الشعب والوطن والكيان» .وقال« :نحن نريد رئيسا ً ال
يتآمر على المقاومة وال يطعنها في ظهرها ويثبت على
موقفه من المقاومة».
وأك��د السيد نصرالله في مجال آخ��ر ،أن مشروع
إسقاط سورية قد فشل ،وأن سورية ومحور المقاومة
يتقدمان ،مشيرا ً إل��ى أن الجميع ب��ات ي��درك خطر
الجماعات المسلحة في سورية وسيأتي يوم تندم فيه
الحكومات على دعمها للجماعات المسلحة في سورية
وسوف تشكرها على صمودها.

القوة الفائ�ضة ( ...تتمة �ص)1
بمعنى أ ّنه لم يتم التفكير بثقلها وحضورها ووجودها
الحقا ً على مستوى المنطقة ،إذ فكر البعض أ ّنها يمكن
أن تحرز النصر ،أي هَ ْزم الدولة السورية ،وهذا يكفي.
ولم يفكر هؤالء ،أو لم يضعوا استراتيجية التخلص
من هذه الحالة الحقاً.
إنّ اإلبقاء على هذا الكم البشري المسلح واالشتغال
على تحييده عن إمكان التأثير على الدولة كدولة،
شكل فائض قوة أو قوة زائدة .هذه القوة لم تبق قادرة
على الفعل الذي جاءت أو أُع �دّت ألجله ،ما سيدفع
هذه القوة الزائدة أو الفائضة إلى االستطالة والتمدّد
في اتجاه جغرافيات أخرى تتجاوز من خالله المكان
الذي أعدت ألجله ،أو دُفعت إليه ،فعنصر السيطرة
عليها لم يعد سهالً ،كون أنّ ثمة اشتباكا ً استخباريا ً
من جهة أخرى سوف يدفع في اتجاه عناوين جديدة
لوجود هذا الجسد أو هذه القوة وحضورهما.
إنّ الخريطة الجديدة المحمولة على فائض القوة
التي تشكلت على أكتاف العدوان على سورية ،سوف
تساهم في رس��م معالم ورئيسيات خريطة عنف
إقليمي .لع ّل ذلك اتضح في مواقع وأماكن تجاوزت
الجغرافيا السورية ،ولم يتضح في بعض المواقع
واألم��اك��ن األخ��رى .ه��ذه الخيطة من العنف سوف
تتجاوز الجغرافيا السورية والعناوين السورية،

وسوف تصل في ارتدادتها واستطاالتها الرئيسية إلى
رؤوس مؤثرة جدا ً على أمن واستقرار اإلقليم ،وسوف
تصل إلى عناوين أخرى ذات عالقة بمصالح دولية
وإقليمية مه ّمة جداً.
إنّ خريطة العنف الجديدة س��وف تنشأ عليها
خريطة مصالح جديدة تتجاوز العنوان األساسي
ّ
تتخطى هذه المصالح
للعدوان على سورية ،وسوف
المصالح الرئيسية التي قام العدوان ألجلها ،وما
س��وف يدفع إل��ى تشكيل خريطة مصالح جديدة
تتجاوز جميع الخرائط السابقة.
ال يمكن لهذه الخريطة الصاعدة أن تبقى بعيدة
عن إلحاق الضرر بمعظم مك ّونات اإلقليم ،ومعظم
المصالح المرتبطة بأمن اإلقليم أيضاً .وال أعتقد أن
هذه الخريطة سوف ُتواجه بمزيد من القوة فوق فائض
القوة ،وال أعتقد أن هذه الخريطة وتلك المصالح سوف
ُتواجه أيضا ً بمزيد من االشتباك لفض االشتباك ،أو
إللحاق الهزيمة بالدولة السورية ،إذ أضحى جليا ً أن
التعويل على العنف سيأتي بمزيد من العنف للمنطقة
بأسرها ،وأن مزيدا ً من فائض القوة سوف يع ّقد أكثر
خريطة العنف اإلقليمي ،وسوف تنشأ مصالح جديدة
مرتبطة بالعنف ذاته ،وهو الشرط الذي ال يمكن أن
يؤ ّمن عناصر تبريد واستقرار المنطقة!

أضحى المشهد اآلن مع ّقدا ً جداً ،والزمن ليس في
مصلحة أحد من مك ّونات خريطة مصالح المنطقة،
وال يمكن لهذا المشهد أن يخرج من عقدته إالّ بفضل
فض اشتباك كاملّ .
ّ
فض االشتباك هذا سوف يتجاوز
المعنى الكالسيكي للتراجع عن جملة مواقف تبنتها
أو اتخذتها قوى إقليمية ودولية في عدوانها على
سورية ،فاألمر أضحى أكبر وأوسع وأعقد من أن يكون
متعلقا ً بمنع التسليح أو التجييش ،إنما ال بد من أن
يتط ّور هذا الموقف لتعاون استرتيجي ضروري كبير
تتوقف عليه مصالح ك ّل مك ّون من المك ّونات المتعلقة
بأمن المنطقة واستقرارها.
إنّ خريطة المصالح التي سوف ُتبنى على خريطة
العنف على مستوى المنطقة ،ال يمكن أن تكون من
دون فهم دقيق للمصالح الناشئة ذاتها ،ف��أيّ فهم
موضوعي لهذه المصالح سوف يجعل
غير دقيق أو
ّ
أصحابها خارج نطاق هذه الخريطة ،وبالتالي فإن
أمن المنطقة ال يمكن أن يكون من دون عمل مشترك
ج��ام��ع ،ولغة ج��دي��دة مشتركة تضمن عامل أمن
إقليمي ،وكل من سوف يفكر بلغة منفردة غير جامعة
سوف يكون خارج النسق العام لصيغة أمن المنطقة
أخيراً.

خالد الع ّبود

رجوب خط توا�صل ( ...تتمة �ص)1
وحول المساعي اإليرانية إلعادة حركة حماس إلى
محور (طهران -بغداد -دمشق) قالت المصادر إن
التسوية لم تنضج بعد وذلك يعود إلى أن الجانب
اإليراني يضع شرطا ً على حركة حماس يتمثل في
إعالن الحركة على لسان خالد مشعل شخصيا ً أن ما
يحصل في سورية مؤامرة خارجية ،وهذا ما لم يحصل
لحد اآلن بسبب رفض مشعل القيام بهذه الخطوة،
فضالً عن عدم الرغبة السورية حاليا ً باستقبال أي
مسؤول في حركة حماس.
وتشير المصادر العربية إل��ى الموقف التركي
الطاغي على خالد مشعل في ه��ذا المجال؛ وتؤكد
أن أردوغ��ان يقود التنظيم الدولي لجماعة اإلخوان

وفيات
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف
على شبابها

المهندسة
ديما ابراهيم غندور

زوج��ه��ا :المهندس م��ازن رض��وان
فاضل
ابنتها :نور
والدها :المهندس ابراهيم اسماعيل
غندور
والدتها :عائده عيسى غندور
شقيقها :الدكتور جهاد
شقيقتاها :الدكتورة منى والمحامية
األستاذة ريما
ووريت الثرى في بورتلند ـ الواليات
المتحدة األميركية.
تقبل التعازي في منزل والدها في
النبطية الفوقا ،حي الدير وذلك طيلة
أي��ام األسبوع لغاية يوم الجمعة 30
أيار  2014حيث يقام مجلس عزاء عن
روحها الطاهرة في حسينية بلدتها
النبطية الفوقا في الساعة العاشرة.
ولكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل غندور ،آل فاضل وعموم
أه��ال��ي النبطية ال��ف��وق��ا وكفرتبنيت
الكرام

مفقود
هربت الخادمة البنغالدشية Lepe
 Begumمن منزل مخدومها علي العفش،
ال��رج��اء ممن يجدها االت��ص��ال على الرقم
70.767877
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المسلمين في ه��ذه المرحلة الحساسة ،خصوصا
ًبعد سقوط حكم الجماعة في مصر ،وتشير المصادر
العربية إل��ى أن أردوغ����ان ه��و ال���ذي أش���ار لراشد
الغنوشي بضرورة استقالة حكومة النهضة التي
كان يرأسها علي العريضي وتسليم النهضة الحكم
في تونس إلى جماعة األمن وجماعة النظام السابق
من أجل الحفاظ على تونس قاعدة خلفية لجماعة
اإلخوان المسلمين وعدم مواجهة مصير إخوان مصر
بانتظار أيام أفضل.
المصادر تشير إلى حاجة حركة حماس إلى الخروج
من العزلة التي تعيش فيها عبر إعادة جسور العالقة
مع إيران وحزب الله ،غير أن وضع الحركة الداخلي في

غزة معقد بشكل كبير ما يمنع الوصول إلى تقارب جدي
في وقت قريب حيث تعيش حركة حماس في غزة ،حالة
من التفتت في طل وجود زعامات كثيرة رسخت أجنحة
متنافسة ضمن الحركة في حالة تشرذم تشابه حالة
المجموعات المسلحة في سورية ،وتشير المصادر
إلى وجود جماعة تتبع رئيس حكومة غزة اسماعيل
هنية وجماعة أخرى تتبع خالد مشعل وهناك جماعة
محمود الزهار ،كما تتواجد جماعات سلفية كثيرة في
غزة ،ويوجد أيضا ً جماعة األنفاق وهؤالء مافيا قائمة
بذاتها داخ��ل الحركة ومصلحتها تبقى في استمرار
الحصار الستمرار الحاجة الى األنفاق ،وهؤالء يقفون
وراء المجموعات المتشددة في حماس.

ال�سفارات ال�سورية ( ...تتمة �ص)1
وأشار الشعار الى أن «الجهات والوزارات المتعلق عملها
باالنتخابات ملزمة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة ،الفتا ً
إلى أن اللجنة «تمارس العمل القضائي المستقل وتقف على
مسافة واحدة من جميع المرشحين» ،مضيفاً« :أن اللجنة
في حالة انعقاد دائم وبحثت أمس في نقاط لوجستية عدة
تخص اللجان الفرعية والمراكز االنتخابية وتجهيزاتها في
المحافظات ،مبينا ً أنه تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
ليصار إلى تنفيذها».
وفي هذا السياق ،تنطلق اليوم انتخابات الرئاسة في
الخارج ،حيث يستعد السوريون للتوجه إلى صناديق
االقتراع في مقار السفارات السورية في الدول التي يقيمون
فيها لممارسة حقهم الدستوري ،في وقت منعت فيه دولة
االم��ارات أكثر من ثالثين ألف مواطن س��وري مقيم على
أراضيها كانوا قد سجلوا أسماءهم في لوائح االنتخابات
من االدالء بأصواتهم ،بعد قرارها عدم السماح للسفارة
السورية بإجراء االنتخابات الرئاسية على أراضيها.
وأعلنت منظمة حظر األسلحة الكيماوية أن موظفي
بعثتها ،الذين تعرضوا لهجوم أمس في سورية ،في أمان
وأنهم سيعودون إلى مقرهم ،مشيرة إلى أن «قافلة سيارات
موظفي بعثة تقصي الحقائق ،الذين توجهوا إلى موقع
هجمة محتملة باستخدام الكلور ،تعرضت لهجوم صباح
الثالثاء ،وأن جميع أعضاء البعثة بخير وأنهم سيعودون
إلى مقرهم» .وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت في
وقت سابق أن مجموعة إرهابية مسلحة خطفت  11شخصا ً
منهم  6من أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة
حظر األسلحة الكيماوية و 5سائقين سوريين في ريف
حماة وسط البالد.
وأش��ارت في بيان صدر عنها أن��ه بتاريخ -5-27
 2014تم إعالم فريق البعثة الموافقة على وقف إطالق
النار في منطقة كفر زيتا في ريف حماة الشمالي من
الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة السادسة مساء
لتسهيل عمل هذه البعثة ،وبعد وصول فريق من هذه
البعثة مكون من أرب��ع سيارات رباعية الدفع تابعة
لألمم المتحدة إلى قرية طيبة اإلمام جرى إبالغ الفريق
بعدم إمكان تأمين الحماية له بعد هذه النقطة ،وعلى
مسؤوليته قرر المتابعة من دون مواكبة أمنية سورية

باتجاه قرية كفر زيتا وعلى بعد  2كلم من قرية طيبة
اإلم��ام ،تم تفجير إحدى سيارات البعثة بعبوة ناسفة
ما اضطر من فيها لالنتقال إلى سيارة أخرى ليعودوا
أدراجهم باتجاه قرية طيبة اإلمام إال أن سيارة واحدة
وصلت إلى هذه القرية ،في حين ُخطفت سيارتان من قبل
المجموعات اإلرهابية بداخلهما أحد عشر شخصا ً خمسة
منهم سوريون سائقون وستة من فريق بعثة تقصي
الحقائق.
وأكد البيان أن دمشق إذ تضع هذه الوقائع أمام المدير
ال��ع��ام لمنظمة األسلحة الكيماوية ،تؤكد م��ج��ددا ً «أن
المجموعات اإلرهابية هي من تقوم بإجهاض عمل بعثة
تقصي الحقائق وترتكب جرائم إرهابية بحق العاملين
من األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية ،كما
تفعل مع قوافل المساعدات اإلنسانية التي تسيّرها األمم
المتحدة» .وشددت الحكومة االردنية ان «السفارة السورية
في عمان ستظل مفتوحة وتعمل كالمعتاد ،وان بإمكان
دمشق تعيين سفير جديد لها في عمان ،مؤكدة أن قرار طرد
السفير السوري من عمان ال يعني بأي حال قطع العالقات
مع سورية».
ميدانياً ،واص��ل الجيش ال��س��وري مدعوما ً بالقوات
الرديفة عملياته ،حيث استهدف تجمعات للمسلحين في
الغوطة الشرقية وبلدات أخرى بريف دمشق ،فاستهدف
مسلحين في محيط المليحة ومناطق جسرين وزبدين ودير
العصافير وسقبا وحمورية ،فيما نفذت وحدات منه عمليات
في مزارع الباللية ومزارع بلدة القاسمية في النشابية.
فيما استهدفت وحدات منه مسلحين في مزارع عالية في
دوما ومناطق عدرا العمالية وعدرا البلد وجيرود والضمير
وخان الشيح وداريا ومحيط السيدة سكينة و الزبداني،
فيما واصل الجيش عملياته في جوبر مستهدفا ً تحصينات
المسلحين وغرف عملياتهم في الحي.
وفي حلب ودرعا ،استهدف الجيش تجمعات للمسلحين
في حندرات والمناطق المحيطة بسجن حلب المركزي.
وفي الزبيرة باللجاة وبين جاسم وانخل وجمرة ومحيط
المدرسة الغربية بقرية جدل واللجاة وجنوب المؤسسة
االستهالكية وجنوب جامع ب�لال الحبشي وغ��رب فرن
العباسين وغرب مدرسة اليرموك في درعا البلد.

أوالها ،مسألة الشغور في سدة الرئاسة وجواز أو عدم جواز التشريع
خاللها .ذلك أنّ فريقا ً وازنا ً من الحقوقيين الكبار ،كما من النواب ،يعتقدون أنّ
استبعاد رئيس الجمهورية حكما ً بفعل خلّو سدة الرئاسة من دائرة المراجع
التي يحق لها مراجعة المجلس الدستوري إلبطال قانون ما ،إنما هو سبب
دستوري يحول دون ممارسة مجلس النواب سلطة التشريع .فالقانون
ليس مج ّرد عمل معبّر عن إرادة الشعب إذ أضحى بعد إنشاء المجلس
الدستوري الناظر في دستورية القوانين« ،ال يمثل اإلرادة العامة إال ّ بقدر
توافقه وأحكام الدستور» .غير أنه يحق لمجلس النواب التشريع خالل خلو
سدة الرئاسة في «حال الضرورة التي تع ّرض الدولة أو مؤسساتها للخطر
أو عندما يقتضي إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة او حماية حقوق
دستورية» (كما سبق وأوضحت هيئة التشريع واالستشارات في رأيها
خص التشريع في ظ ّل حكومة مستقيلة).
تاريخ  2013/6/26في ما
ّ
ثانيتها ،مسألة الصالحيات التي يحق لمجلس ال���وزراء ممارستها
وكال ًة عن رئيس الجمهورية بعد خلو سدة الرئاسة .ذلك أنّ فريقا ً من كبار
الحقوقيين ،كما من النواب ،يرى أنّ مجلس الوزراء عندما يمارس وكال ًة،
بموجب المادة  62من الدستور ،صالحيات رئيس الجمهورية فإنما يمارسها
بصورة انتقالية وموقتة وبالحدود التي تم ّكنه من تسيير شؤون البالد على
تمس الصالحيات اللصيقة بشخص الرئيس مثل إصدار مرسوم بقبول
أن ال
ّ
استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة ،أو إجراء استشارات نيابية لتسمية
رئيس الحكومة المكلّف ،أو تولي المفاوضة في عقد معاهدة دولية ،أو طلب
ح ّل مجلس النواب ،أو اقتراح تعديل الدستور ...غير أنّ ثمة من يعتقد بين
النواب أنّ ممارسة مجلس الوزراء صالحيات رئيس الجمهورية بعد خلو
سدة الرئاسة تبقى ح ّرة وكاملة وليس ثمة نص دستوري يقيّدها.
ثالثتها ،مسألة انقضاء والية مجلس النواب من دون تشريع قانون
انتخابات جديد تبعا ً لتبني الرأي القائل بعدم جواز التشريع في حال خلو
سدة الرئاسة .ذلك أنّ والية المجلس تنتهي في مطلع شهر تشرين الثاني
المقبل ما يستوجب إجراء االنتخابات وفق القانون النافذ الذي سبق لمعظم
رؤساء الكتل النيابية أن رفضوه كليا ً من دون التوافق على قانون بديل.
يواكب هذه المسائل الدستورية المعقدة مشاكل سياسية واجتماعية ال
تق ّل عنها تعقيداً .ذلك أنّ مجلس النواب دُعي إلى جلسة للبت في مشروع
سلسلة الرتب والرواتب المحفوف بالخالفات والمخاطر في وقت بدا أنّ
فريقا ً من النواب يميل إلى مقاطعة الجلسة إيمانا ً منهم بعدم جواز التشريع
في ظ ّل خلو سدة الرئاسة .إنّ عدم انعقاد الجلسة بسبب المقاطعة ،أو
انعقادها من دون إقرار السلسلة المذكورة ،أو إقرارها على غير ما تشترطه
«هيئة التنسيق النقابية» سيؤدي إلى اضطراب اجتماعي وسياسي.
فالهيئة أعلنت أنها ستواجه أيا ً من الحاالت السلبية المار ذكرها باالمتناع
عن وضع أسئلة االمتحانات في المدارس الرسمية والخاصة وعدم تصحيح
المسابقات ما يؤدي إلى ش ّل قطاع التربية والتعليم.
إل��ى ذل��ك ،ف��إنّ ع��دم إق��رار السلسلة قبل انتهاء ال��دورة النيابية آخر
الشهر الجاري ،تطرح مشكلة جديدة هي جواز أو عدم جواز قيام مجلس
ال��وزراء بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب ،كما جواز أو عدم جواز
اتخاذه قرارات أساسية أثناء خلو مدة الرئاسة .فمن شأن انفجار هاتين
المشكلتين أن يؤدي إلى تالحم الساخطين على النظام ألسباب اجتماعية
مع الساخطين عليه ألسباب سياسية وتعاونهم تاليا ً في الشارع بالضغط
لتحقيق مطالبهم.
ك ّل هذه األزم��ات والمشاكل والتطورات المحتملة تش ّكل فرص ًة نادرة
يقتضي أن تغتنمها القوى الوطنية والديمقراطية الحية إلدخال العبين جدد
إلى ملعب النظام بغية تغيير «قواعد اللعبة» لما فيه خير المشاهدين ،أي
المواطنين .كيف؟
لع ّل أولى التدابير الواجب اتخاذها تحوي ُل المشاهدين (المواطنين) في
مدارج الملعب إلى مشاركين في اللعبة .يتحقق ذلك بطريقتين :األولى،
مسارعة القوى الوطنية والسياسية الحية إلى احتضان «هيئة التنسيق
النقابية» ومساندة نضالها المطلبي بدعم شعبي قويّ وتطوير التعاون
معها إلى عمل سياسي جبهوي متعاظم على مستوى البالد كلها .الثانية،
بالتزامن مع الطريقة األولى ،تقوم القوى الحية ببناء هيئة تنسيق سياسية
إلقامة أعرض تحالف شعبي سياسي بغية الضغط على الحكومة ،خالل
ال��ظ��روف االستثنائية السائدة ،لحملها على اتخاذ ق���رارات إصالحية
استراتيجية استثنائية ثالثة:
أوالً ،وضع قانون ديمقراطي لالنتخابات باعتماد البالد دائرة انتخابية
واحدة ،على أساس نظام التمثيل النسبي أو نظام التمثيل األكثري وفق
قاعدة «لك ّل ناخب صوت واحد» ،وإحالته بصيغة مشروع قانون معجل
على مجلس النواب وفق أحكام المادة  58من الدستور ليصار إلى إصداره
بمرسوم اذا تع ّذر البت به خالل مدة األربعين يوما ً المنصوص عليها في
المادة المذكورة ،أو إصداره بمرسوم إذا تع ّذر على مجلس النواب االنعقاد،
وذلك عمالً بنظرية الظروف االستثنائية وأحكام الضرورة .بعد ذلك ،تقوم
الحكومة ،خالل المدة التي حدّدها قانون االنتخابات الجديد ،بإجرائها
تحت إشراف المنظمات غير الحكومية العالمية المختصة بحقوق اإلنسان
والحريات العامة ،ووسائل اإلعالم اللبنانية والعربية واألجنبية ،وحتى
بإشراف األمم المتحدة إذا اقتضى األمر.
ثانياً ،ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيسا ً جديدا ً للجمهورية ،فيقوم
الحقا ً بإجراء االستشارات النيابية الالزمة لتأليف حكومة جديدة.
ثالثاً ،يقوم المجلس النيابي الجديد ،وقد أضحى له طابع تأسيسي
ومشروعية وطنية جامعة ،بمباشرة عملية حوار شامل من خالل لجانه
المتخصصة لتحديد األولويات الوطنية ،السياسية واألمنية واالقتصادية
واالجتماعية ،ويتولى تحويلها إلى تشريعات بالتعاون مع الحكومة.
قد تبدو هذه المبادرات والقرارات ،في منظور تجارب الماضي التقليدية
العقيمة ،ثورية وصعبة التطبيق .لكنها ليست كذلك في منظور الظروف
االستثنائية التي تستوجب قرارات استثنائية وشرعية استثنائية.
 ...وإال ّ فإنّ الحاجة العارمة للتغيير قد تستولد مطالبة شعبية متعاظمة
بتدخل الجيش.
الكي؟
أليس آخر العالج
ّ

د .عصام نعمان

فراغ القرار الدولي ( ...تتمة �ص)1
تضيف هذه المعلومات إن القيادة اإليرانية لم تتعامل مع الدعوة السعودية
الشفهية بوصفها فرصة يجب التقاطها ،بل هي بادرت عبر قنوات غير رسمية
أيضا ً إليضاح أن ظريف لن يصل إلى السعودية إال في حال كان هناك جدول
أعمال واضح لموضوع هذه الزيارة .ويبدو أن طهران وفق المعلومات عينها،
تتمهل أيضا ً في إجراء لقاء سياسي عالي المستوى مع الرياض ،وذلك إلى ما
بعد مرحلة إنضاج الوضع الحكومي العراقي.
وكل هذه المعطيات اآلنفة قادت مصادر غربية وأيضا ً إقليمية إلى تحديد
بداية ما بعد شهر تموز كموعد محتمل لتحرك المسعى اإلقليمي والدولي
للمساعدة في إنتاج رئيس جمهورية جديد للبنان.
ـ ثانيا ً  -تضيف هذه المعلومات إن محافل القرار القريبة من الملك السعودي،
قررت أن تتعامل مع شهري حزيران وتموز المقبلين بوصفهما شهري استراحة
داخلية ،وذلك حتى يصار خاللهما لهضم سلسلة القرارات التي اتخذها عبد الله
خالل الفترة الماضية والتي أفضت إلى تغييرات مفصلية في خريطة مواقع
الحكم في السعودية .وتبقى قرارات يفضل الملك السعودي تأجيل اتخاذها إلى
حين اتضاح مناخات إقليمية ودولية جديدة ،وعلى رأس هذه القرارات استبدال
وزير الخارجية الحالي وجملة أخرى من التغييرات سوف تكون لها نتائج
حاسمة على مستوى ترتيب خريطة نهائية تبين من هم األشقاء من أمراء الجيل
األول الفاعلين الذين سيستلم أبناؤهم الحكم في المرحلة المقبلة.
تختم هذه المعلومات أن الرياض دخلت إج��ازة سياسية على مستوى
الملفات الداخلية واإلقليمية ،وتحديدا ً لجهة اتخاذ م��ب��ادرات كبيرة في
سياساتها ،وحاليا ً هناك سياسة متابعة مستمرة حتى عيد األضحى ،وتتمحور
حول النقاط التالية:
 على المستوى الداخلي السعودي هضم التغييرات الداخلية العديدةوالهامة التي قام بها الملك وكان على رأسها إزاحة بندر بن سلطان من موقعه
وتعيين بديل موقت محله.
 على المستوى االقليمي :متابعة الوضع في العراق بعد انتخاباتهالتشريعية العامة مع التسليم بأن الخالف مع إيران في شأنه ال يزال قائماً،
وانتظار نهاية المرحلة األولى من الحوار اإليراني مع الخمسة زائد واحد إلعادة
إثارة مالحظات الرياض على الوضع العراقي مع أميركا على أمل أن تضغط
األخيرة على طهران لتشكيل حكومة عراقية جامعة تتمثل فيها القوى السنية
الحليفة للمملكة.
...إضافة إلى متابعة الوضع السوري مع تسليم الرياض بأنه لم يعد
ممكنا ً القيام بمبادرات عسكرية أو سياسية تقلب المعادلة هناك بشكل حاسم،
واالكتفاء برفض التسليم بنتائج االنتخابات الرئاسية السورية بانتظار
حصول تطورات دولية وإقليمية جديدة .أما على مستوى الملف اللبناني؛ فإن
السعودية تقف اآلن في محطة االنتظار وتدعم حكومة تمام سالم لملء الفراغ
موقتاً .وتعتقد السعودية أنه ال يمكن إنتاج تسوية للرئيس اللبناني العتيد من
دون إنشاء رابط مقايضة بينه وبين ملفات أخرى إقليمية شائكة.
باختصار السعودية حتى مرحلة الحقة تعرف ماذا ال تريد وليس كيف
تستطيع فرض ما تريده.

�سقط التمديد ( ...تتمة �ص)1
لم تتلق موسكو اللعبة األوكرانية وفقا ً للقواعد التي رسمتها
واشنطن وعواصم الغرب ،فخرجت كل من شبه جزيرة القرم
وش���رق أوك��ران��ي��ا جمهوريتين مستقلتين ع��ن غربها وطالبتا
باالستفتاء على دستور جديد قائم على الفيديرالية ،كما مضى
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ف��ي م��ق��ارب��ة مسؤولياته نحو
االستحقاق الدستوري من دون االستعداد ألي مساومة على
شأن سيادي دستوري ،ومضت موسكو بدعمه .وبعدما كانت
المحطة الواجب تجاوزها هي مقايضة التمديد للرئيس اللبناني
التابع للغرب مقابل التمديد وليس االنتخاب للرئيس السوري،
فرفض العرض من األسد والمقاومة ،حتى صار مسلما ً به لدى
الغرب أن األسد سيفوز وسيحسم الجيش الميدان ،وبعد حين
تتشكل حكومة سورية ائتالفية تحت ظل الرئيس بعد االستفتاء
على دستور جديد ،بينما في أوكرانيا فأزمة مفتوحة على رغم
تمرير رئيس موال للغرب يواجه خطر تقسيم بالده ،واألزمة لن
تنتهي إال باستفتاء على دستور وتنتج بعده حكومة ائتالفية بدالً
من الرئيس.

القرار األردن��ي الذي استهدف السفير السوري اللواء بهجت
سليمان ليس مرتبطا ً على اإلط�لاق بما ورد في البيان األردني
حول ما يسميه بتجاوزات السفير ،ألن أداء السفير لم يتبدل ولم
يتغير طوال فترة األزم��ة خالل ثالث سنوات سواء كان مطابقا ً
لألصول أو مخالفا ً لها ،فإما أن معايير الحكومة األردنية تغيرت
وه��ذا يستدعي تفسيرا ً في السياسات األردن��ي��ة تجاه سورية،
ولكن اإلعالن األردني عن االستعداد لقبول تسمية بديل للسفير
سليمان من الحكومة السورية ينفيه كفرضية ،وإما أن التفسير
الوحيد هو التوقيت ،والسيطرة بالفراغ على السفارة في الوقت
المنقضي بين ترحيل السفير وفرضية تعيين ب��دي��ل ل��ه وفق
األص��ول المعمول بها ،أي تمرير وق��ت االنتخابات للسوريين
المقيمين في األردن من دون أن يكون في السفارة سفير ،فإما
تلغى االنتخابات أو يتم التهويل على الناخبين بقوة ما جرى مع
السفير أو يجري التالعب بمن يسمح لهم بالوصول ومن يجري
منعهم منه ،ليكون ملف السفارة والسفير في عمان انتخابيا ً
صرفا ً بعدما تأكد من التقارير الصحافية واإلاستخبارية األردنية
أن غالبية الذين سيقترعون سيمنحون أصواتهم للرئيس بشار
األسد وهم بعشرات اآلالف ،وما يرتبه ذلك من مصداقية للعملية
االنتخابية داخل سورية بالقياس والمقارنة ومن إحراج للحكم
األردني.

ت�صويت الم�صريين ( ...تتمة �ص)1
لكن مراكز اق��ت��راع ع��دة في القاهرة ب��دت خالية من الناخبين رغ��م تلك
القرارات.
وكان الناخبون المصريون قد استأنفوا أمس ولليوم الثاني لالنتخابات
ّ
المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ،فيما
الرئاسية لالختيار بين
جرت عملية التصويت في اليوم األول وسط إجراءات امنية مشددة ودعوات
للمشاركة وأخرى للمقاطعة.
وانطلقت العملية االنتخابية أول أمس األثنين في كل أنحاء البالد لالختيار
بين المرشحين .فهذه االنتخابات تكتسي أهمية خاصة لكونها تأتي بعد ثورة
ثالثين من حزيران التي انتهت بخلع الرئيس محمد مرسي ،واإلعالن عن خريطة
الطريق.
وحتى اللحظات األخيرة وقبل إغ�لاق صناديق االقتراع في اليوم األول
لالنتخابات الرئاسية ظ ّل توافد الناخبين على مراكز االقتراع وإن ق ّل نسبيا ً عما
كان عليه في الصباح.
عملية انتخاب سابع رئيس لمصر م ّرت بهدوء في يوميها األول والثاني
وكانت السمة البارزة في العملية االنتخابية تسهيل عملية التصويت على
المواطنين من قبل رجال الجيش والشرطة.
ولم تمنع المواطنين من التوافد على لجان االقتراع الدعوات سواء من قبل
جماعة اإلخوان المسلمين أو بعض القوى ،الى مقاطعة االنتخابات.
ويحق لنحو  53مليون مصري المشاركة في العملية االنتخابية التي يشرف
قاض في جميع أنحاء مصر.
عليه أكثر من  16ألف ٍ
و يبقى يوم آخر أمام المصريين لكي يختاروا فيه رئيسهم على أمل أن ينتقل
بهم الى مرحلة جديدة تؤ ّمن لهم األمن واالستقرار.

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلن��اث) ومأمورين
متمرنين (م���ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ً اعتبارا ً من تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
ل�لاط�لاع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم  1717أو مراجعة دوائر
ومراكز األم��ن العام اإلقليمية أو مراجعة
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم مؤسسة تجارية
ب��ن��اء للطلب ت��اري��خ 2014/5/21
تقرر تعديل االس��م التجاري للمؤسسة
التجارية المعروفة باسم «مؤسسة جورج
بطرس أبو ملهب لالستيراد والتصدير»
المسجلة تحت رق��م 2008/4800164
البقاع لتصبح« :مؤسسة ميلك الند تعنايل
»MILK LAND TAANAYEL
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إلحاقا ً إلعالنها السابق ،تعلن المديرية
ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ل��ع��ام ع��ن ت��م��دي��د فترة
قبول طلبات المتخلفين بعذر شرعي،
للتطوع لصالح األمن العام لرتبتي مفتش
ث��ان وم��أم��ور متمرن ،اب��ت��داء م��ن تاريخ
 2014/6/3لغاية  2014/6/7ضمناً.
ُتلفت المديرية العامة لألمن العام
انتباه أصحاب العالقة من حملة الشهادة
المهنية ال��رس��م��ي��ة أن االخ��ت��ص��اص��ات
المقبولة لمعادلة ش��ه��ادة البكالوريا
اللبنانية وال��ش��ه��ادة المتوسطة هي:
إل��ك��ت��رون��ي��ك ،ات���ص���االت ،تكنولوجيا
المعلومات وكهرباء.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS
إعالن
دعوة لجمعية عمومية
ي��ت��ش � ّرف م��ج��ل��س إدارة «الجمعية
التعاونية النسائية للتصنيع الزراعي
(وادي التيم) ،بدعوتكم لحضور الجمعية
العمومية العادية.
الخميس في /2014/06/26/الساعة
الحادية عشر صباحا ً في مركز التعاونية
في راشيا لإلطالع على الميزانية الموقوفة
حتى تاريخ /2013/12/31/وتبرئة
ذ ّم���ة مجلس اإلدارة ،وان��ت��خ��اب هيئات
مسؤولة جديدة.
وإذا ل��م يكتمل ال��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي،
ُتعقد جلسة ثانية بمن حضر بتاريخ
 /2014/07/02/ف��ي ن��ف��س ال��زم��ان
والمكان.

إعالن صادر عن المديرية العامة لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن مواعيد إجراء المرحلة األولى من االختبارات
الرياضية للمرشحين للتطوع بصفة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن اعتبارا ً
من يوم األربعاء  2014/5/28حتى يوم السبت  2014/5/31وذلك في مبنى الجامعة
اللبنانية ،مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ـ الحدت.
لالطالع على مواعيد إجراء االختبارات حسب األرقام من رقم ( )1إلى رقم ( )400ضمنا ً
باإلضافة إلى المستندات الواجب اصطحابها ،مراجعة موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت
والتويتر.
مواعيد االختبارات الرياضية للمرشحين
لرتبتي مفتش ثاني ومأمور في المديرية العامة لألمن العام
ّ
التاريخ

األربعاء 2014/05/28

األحرف

مفتش درجة ثانية متمرن من الرقم  1مأمور متمرن من الرقم  1إل��ى الرقم 100
إلى الرقم  100ضمنا ً
ضمناً.

الخميس  2014/05/29مفتش درج��ة ثانية متمرن من الرقم مأمور متمرن من الرقم  101إلى الرقم 200
ضمنا ً
 101إلى الرقم  200ضمنا ً
الجمعة 2014/05/30

مفتش درج��ة ثانية متمرن من الرقم مأمور متمرن من ال رقم  201إلى الرقم 300
 201إلى الرقم  300ضمنا ً
ضمناً.

السبت 2014/05/31

مفتش درج��ة ثانية متمرن من الرقم مأمور متمرن من الرقم  301إلى الرقم 400
ضمنا ً
 301إلى الرقم  400ضمنا ً

