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ا�ستحقاقات الرئا�سة ( ...تتمة �ص)1

في قلب ه��ذه المفاوضات المتعددة األط��راف يجري
التعامل مع حزب الله كالعب إقليمي ،على رغم االستدراك
ال��ذي أص ��دره وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي ج��ون كيري
إلضعاف مفعول مناشدته حزب الله للمساعدة في الح ّل
السياسي في سورية ،وفي قلب هذه المفاوضات البحث
في كيفية السير بتطبيع ب��ارد على المسارين السوري
واألوكراني ينتهي بحكومة وانتخابات في سورية يب ّرران
لواشنطن بدء التطبيع مع الدولة السورية ،مقابل تطبيع
تدريجي للعالقة بين الرئاسة األوكرانية والجمهوريات
المنفصلة ينتهي باالستفتاء وتكريس الفيديرالية.
ل ��ن ي �ك��ون س �ه�ل ً
�ا ع �ل��ى واش �ن �ط��ن ف� ��رض ش� ��يء من
روزنامتها على القيادة السورية وال االنعطاف لالعتراف
بالرئيس بشار األسد ،بعد ك ّم الكالم الكبير الذي صدر
عنها والسقوف العالية للرحيل ومواعيده التي قطعتها،
متيسرا ً لموسكو من جهة أن تفرض
بمثل ما سيكون
ّ
روزنامة الفيديرالية على الرئاسة األوكرانية ،ومن جهة
أخ��رى أن تتعاطى معها بواقعية تمثلت بلقاء الرئيس
الروسي مع الرئيس األوكراني في باريس.
في قلب هذه المعادلة تبدو مصر في موقع يتهيّأ لدور
ه��و حاجة لها ول�لآخ��ري��ن ،وب��دا الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي مدركا ً لهذا التحدي وهذه الفرصة.
من جهة بدا واضحا ً أنّ األميركي والسعودي ال يقدران
مهما بلغت درجة العقالنية عند ك ّل منهما على الدخول في
مفاوضات مع سورية ،وال يرغبان بتفويض هذا الدور
إلي��ران على رغم وج��ود العالقة بسورية كملف حاضر
في المفاوضات مع طهران ،لتبدو مصر التي تخوض
ح��رب�ا ً شبيهة للحرب السورية م��ع اإلخ ��وان المسلمين
والقاعدة ،الجهة األق��رب إل��ى ه��ذا ال��دور ،خصوصا ً مع
تعثر التفاهم على مبعوث دول��ي ع��رب��ي تقبله سورية
وي �ك��ون م��وث��وق�ا ً ب ��أداء المهمة ال�ت��ي ي��ري��ده��ا األميركي
ويرتاح إليها السعودي ،لتصير مصر السيسي مخرجا ً
م�ق�ب��والً ب�ب��دء م �ش��وار االن�ف�ت��اح على س��وري��ة ول��و أمنيا ً
وبالتدريج سياسياً ،وربما إلطالق مبادرات للحوار حول
سورية ،وبين الدولة والمعارضة السورية ،يستثنى منها
اإلخوان المسلمون والقاعدة ومت ّمماتهما وفقا ً للتوصيف
المصري المباشر كما تمليه األجندة المصرية الداخلية.
من جهة مقابلة بدت مصر السيسي في يوم الرئاسة
األول ،معنية بتأكيد اهتمامها الخليجي س��واء بشكر
السعودية المباشر ،أو بالتذكير الذي بدا مقصودا ً بأنّ
مصر حاجة خليجية ،بالقول إنّ مصر مسؤولة عن أمن
الخليج كمدخل لألمن القومي العربي ،وم��ا يعنيه ذلك
من تمهيد لدخول مصر على التوازن الخليجي اإليراني،
واس �ت �ط��رادا ً ال �خ��روج م��ن ع�ق��دة التعامل م��ع السعودية
بعين النقص والضعف ،بل وفقا ً لمعادلة تحتاجوننا كما
نحتاجكم ،كما ب��دا التجاهل المصري ألزم��ات المشرق

ال �ع��رب��ي ع�ل��ى رغ ��م أول��وي�ت�ه��ا ت �ف��ادي �ا ً ل�ل�ح��رج وتأجيالً
للموقف ،فالتجاهل يعني بالتوازي ،عدم رغبة في إحراج
وإزع��اج السعودية بموقف إيجابي من الدولة السورية
تجاه الحرب المشتركة لسورية ومصر ض ّد العدو نفسه،
لكنه عدم مماشاة للسعودية وموقفها العدائي من سورية
والحرب عليها من جهة مقابلة.
م�ص��ر ال�س�ي�س��ي م��رش�ح��ة ل�ت�ك��ون ال�س�ل��م األميركي
السعودي للدخول غير المباشر على العالقة بسورية،
ومرشحة بالتالي عبر هذا الدور إلنتاج ما أسماه الرئيس
السيسي دور مصر اإلقليمي والدولي.
في قلب هذا المشهد قالت مصادر متابعة للتطورات
اإلقليمية والدولية المتسارعة ،إنّ الزمن الرئاسي اللبناني
قد يتحرك على إيقاع صعوبة االنعطاف السريع األميركي
السعودي لالنفتاح على الرئيس السوري بشار األسد،
في ضوء ما ترتب على االنتخابات من معانٍ أظهرت حجم
التح ّول في الشارع السوري ،لمصلحة ع��ودة مشروع
ال��دول��ة على حساب ك� ّل فرضيات ووع��ود المعارضات
وعنادها ،متوقعة أن يصير التعويض بصرف فائض
القوة الذي راكمته سورية والمقاومة بنتيجة هذا التح ّول،
بتعزيز الفرص الرئاسية للعماد ميشال عون وربما من
البوابة المصرية مرة أخرى.

 ...اليوم السادس عشر

وفي اليوم السادس عشر من الشغور الرئاسي ،لن يتأمن
النصاب في الجلسة العامة النتخاب الرئيس التي ستكون
كسابقاتها .تكرر اليوم الكتل السياسية في  8و 14آذار السيناريو
الذي دأبت عليه منذ الدعوة الثانية التي وجهها رئيس مجلس
النواب نبيه بري النتخاب الرئيس.
يحضر نواب  14آذار إلى المجلس النيابي ،يدخلون القاعة
العامة ونواب التحرير والتنمية واللقاء الديمقراطي .فيما يجلس
نواب الوفاء للمقاومة في مكاتبهم في المبنى المجاور ،ليقتصر
حضور نواب التغيير واإلصالح على بهو المجلس والتصريح
للصحافيين.
وفيما دعا األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
مساء الجمعة الماضي إل��ى ب��ذل جهد داخلي ج��دي متعدد
األطراف إلنجاز االستحقاق الرئاسي ،أكد رئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط أمس أنه لن يسحب ترشيح النائب
هنري حلو ولو حتى توافق الرئيس سعد الحريري مع رئيس
تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون.

التفاوض المنقوص ليس توافقيا ً

وف��ي السياق أك��د أمين السر العام ف��ي ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي ظافر ناصر لـ«البناء» أن المنطق يقول أن التوافق
على رئيس للجمهورية يتطلب االت��ف��اق بين كل المكونات
السياسية األساسية في البلد على اسم المرشح ،فالتفاوض
المنقوص سواء كان ثنائيا ً أو ثالثيا ً ال يكون توافقياً.
ورأى ناصر أن موقف النائب جنبالط يؤكد أن ترشيح النائب
هنري حلو ليس مناورة فنحن لسنا مستعدين لسحب ترشيح
حلو ألننا نريد مرشحا ً توافقيا ً يتحاور مع الجميع يتصف

ال�شورى الإيراني ( ...تتمة �ص)1
أضاف :إن «للغرب سياسات مزدوجة في التعامل مع الدول
والشيء المهم الوحيد للواليات المتحدة وحلفائها هو تحقيق
مصالحهم في المنطقة».
وشدد بروجردي على أن الواليات المتحدة «تخشى السيادة
الشعبية في سورية وشرعية الحكم فيها كما أنها كانت تخشى
من إجراء االنتخابات الرئاسية في سورية ألن األميركيين يعرفون
نتيجة هذه االنتخابات» ،مشيرا ً الى «قيام عشرات الدول بدعم
وإرسال اإلرهابيين إلى سورية لتصعيد األزمة فيها» ،وقال إن
«الحكومة السورية وبعد االنتخابات الرئاسية أصبحت في
موقف جديد حيث ستتصدى للمجموعات اإلرهابية المسلحة في
شكل أكثر حزماً».
وفي السياق ،أشار وزير االعالم السوري عمران الزعبي الى ان
تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دليل إضافي
على هزيمة المشروع االستعماري بسورية والمنطقة وتأكيدا ً على
انتصار ارادة السوريين ،الفتا ً الى ان تلك التصريحات تعكس
التواطؤ العميق مع التنظيمات االرهابية في سورية ،وتعبر
عن مستواه االخالقي والتناقض مع آداب الخطاب السياسي
والدبلوماسي.
الى ذلك ،ذكرت منظمة حظر األسلحة الكيماوية أمس ،أن سفينة
نروجية محملة بشحنة من المواد الكيماوية السورية أبحرت إلى
فنلندا والواليات المتحدة .ووفقا ً للجدول الزمني ،فإن السفينة
النروجية «تايكي» غادرت المياه السورية وتوجهت إلى الواليات
المتحدة وفنلندا ،حيث سيتم تدمير المواد الكيماوية هناك.
وأض��اف��ت المنظمة أن سفينة ثانية وه��ي «آرك ف��وت��ورا»
الدنماركية راسية حاليا ً بالقرب من السواحل السورية وتستعد
لتحميل المتبقي من المواد الكيماوية ونسبته  8في المئة لنقلها
إلى الخارج.
وقال المدير العام للمنظمة أحمد أوزومكو في بيان أن «مهمتنا
األساسية تتركز على نقل الشحنة األخيرة من المواد الكيماوية

من األراضي السورية» ،داعيا ً السلطات السورية التخاذ جميع
التدابير لإلسراع بتسليم تلك المواد في ميناء الالذقية.
ميدانياً ،أعلن أمس عن تجميد الهدنة التي اتفق عليها بين
الجيش السوري والمسلحين المنتشرين في حي الوعر في مدينة
حمص ،وذلك بسبب رفض الجيش السوري شرط ابقاء الغرباء
من المسلحين في الحي.
ويأتي هذا التجميد للهدنة بعد مفاوضات طويلة جرت بين
الجيش والمسلحين بوساطة وجهاء من الحي ولجنة المصالحة
الوطنية وق��د ت��م االت��ف��اق على ش��روط للمضي بهذا االت��ف��اق،
تضمنت تسليم السالح وتسوية اوضاع المطلوبين والمنشقين
والمتخلفين عن الخدمة ،وفتح الطرقات كافة الى الحي واطالق
سراح المعتقلين بمن فيهم النساء ،والعمل على اطالق سراح
مخطوفي نبل والزهراء.
وبالتزامن مع اعالن تجميد الهدنة في حي الوعر ،كشف أمس
عن ب��دء االت��ص��االت في ش��أن تسوية محتملة في منطقة ال��دار
الكبيرة في الريف الشمالي لحمص برعاية مندوب االمم المتحدة
في سورية ولجنة المصالحة ،واتفق أمس على اعالن وقف اطالق
النار بين الجيش السوري والمسلحين في الدار الكبيرة وبلدة
الغاصبية تمهيدا ً البرام التسوية.
جاء ذلك ،في وقت واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها
في ريف العاصمة واستهدفت مسلحين في المزارع الشمالية من
مدينة المليحة وعلى محور بلدة جسرين ووادي عين ترما ومزارع
النشابية في عمق الغوطة الشرقية ،في حين استهدفت وحدات
اخرى مسلحين في داريا وخان الشيح وجوبر وزملكا وحرستا
وعدرا العمالية وعدرا البلد ومزارع عالية في دوما.
وفي حلب استهدف الجيش مسلحين في كويرس وقبتان
الجبل والمنطقة الحرة والشيخ مقصود والجبيلة واالن��ذارات
وبالس والشيخ نجار وحيالن وحندرات وخان العسل وهنانو
وتل رفعت وتل جبين وحيان وبابيص.

�أنا رئي�س ( ...تتمة �ص)1
وشدد الرئيس المصري على عدم المساس بحرية الفكر
واإلبداع والفنون واألدب وحرية الصحافة.
وفي أول قرار له عقب توليه منصب الرئيس أصدر الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،ق��رارا ً جمهوريا ً بمنح المستشار عدلى
منصور ق�لادة النيل ،لتحمله مسؤولية إدارة ش��ؤون البالد
خالل الفترة االنتقالية الماضية بعد ثورة  30حزيران .2013
وتم اإلعالن عن القرار خالل االحتفال بمناسبة تسلم السيسي
منصب رئيس الجمهورية ،والذي أقيم بقصر القبة.

ووقع الرئيس المصري في وقت سابق من أمس األحد وثيقة
تسلم السلطة من الرئيس السابق عدلي منصور ،وذلك أثناء
مراسم تنصيب رسمية أقيمت في قصر اإلتحادية بالقاهرة.
وقال السيسي في كلمة ألقاها أمام حشد من القادة وممثلي
الدول العربية واإلفريقية والدولية إنه «آن للشعب المصري
أن ينال حصاد ثورته وتحقيق تطلعاته المشروعة» ،مؤكدا ً
عزمه على «العمل من أجل سيادة قيم الحق والسالم» (راجع
التفاصيل في صفحة .)12

البيت ( ...تتمة �ص)1
أس ُوق هذه الخواطر ،وأضعها أمام المجلس الدستوري،
ح��ارس الدستور وقيمه ومبادئه ،وأب��رزه��ا مبادئ حقوق
اإلنسان التي ال يهددها خطر كخطر االقتالع من منزل بات جزءا ً
من حياتك ،كما باتت حياتك جزءا ً منه.
أسوق هذه المشاعر وأضعها أمام المجلس الدستوري الذي
نحترم موقعه ،كما رئيسه وأعضاءه ،وهو يراجع اليوم قانونا ً
لإليجار ،أُق ّر على غفلة من الزمن ،وبمادة وحيدة أقرها نواب
مستعجلون إما بدافع الرغبة في «اإلنجاز» بعد «عطلة طويلة»
ومتجدّدة ،وإما بسبب «ضغوط» مارسها احتكاريو العقار
وهم جزء من األخطبوط الشامل ال��ذي يمسك بخناق لبنان
واللبنانيين في كل مجاالت حياتهم.
في لحظة إنسانية عارمة بالقلق ،كهذه التي تعيشها مئات
اآلالف من العائالت المهدّدة بالرمي في الشارع ،أو باالقتالع
من أحياء أمضت عمرها في كنفها ،لن أدخ��ل في تفاصيل
المواد المجحفة التي يتضمنها قانون كنا نأمل أن يكون قانونا ً
إلنصاف قدامى المالكين ،كما لحماية المستأجر القديم ،وقد
دخل سن التقاعد ،منتظرا ً قانون ضمان الشيخوخة الذي وعد
به رؤس��اء وزعماء كثر ،فإذ بضمان الشيخوخة يتح ّول إلى
حرمان الشيوخ من حق شبه وحيد بقي لهم في دولة يقودها
نظام السلب المنظم للحقوق ،والنهب الممنهج للموارد وللقمة
العيش.
في لحظة إنسانية صادقة كالتي أعيشها كغيري من قدامى
المستأجرين ،ال أسمح لنفسي أن أُسهم في ظلم مالك قديم قد ال
يكفيه ما يناله من إيجار لتغطية نفقات تنقله لجبايته كل شهر

من المستأجرين ،فحق المالك في إيجار يعيله على مصاعب
الحياة ،ويؤ ّمن له عيشة كريمة ،وألوالده إرثا ً يرتكزون عليه
حق مقدّس ال يجوز أن نضعه في وجه ّ
في مستقبلهم ،هو ّ
حق
المستأجر في البقاء في بيت له كل هذه االعتبارات العاطفية
واإلنسانية ل��دى ساكنيه ،ناهيك عن االع��ت��ب��ارات المادية
واالجتماعية.
لقد م� ّرر مجلس النواب قانون اإلي��ج��ارات على عجل غير
مسبوق ،عكس البطء واالرتباك في تعامله مع قانون سلسلة
ّ
وفضل
الرتب والرواتب الذي لحست فيه كتل نيابية وعودها،
بعض زعمائها أن يبقى الموظف والمد ّرس والعسكري ،وهم
عماد الدولة أساساً ،على حالهم المقلق كي ال يضطروا إلى تح ّمل
عبء «دع��وة» من جمع المليارات من عرق الناس وجهدهم
وجيوبهم ،وأحيانا ً على حساب القانون وفوقه ،لكي يتح ّملوا
جزءا ً من عبء مالي لصون استقرار اجتماعي هو وحده الذي
يحمي مصالحهم كما يحمي الوطن.
فهل يعيد المجلس الدستوري إلى هذا القانون الجائر بعض
توازنه ،بل هل يعيد بعض العدل إليه ،ويطلق مبادرة تح ّمل
الدولة مسؤولية حماية حق السكن لمستأجر أمضى عمره في
بيته ،كما لحماية حق المالك في تعويض يستحقه.
فباسم «البيت» بكل ما تتج ّمع فيه من معانٍ وقي ٍم وطنية
واجتماعية وإنسانية ،نتطلع إلى قرار المجلس الدستوري
مستم ّد م��ن روح ال��دس��ت��ور ،ب��ل روح ال��ع��دال��ة التي تبقى،
كالدستور ،فوق كل قانون.

معن ّ
بشور

باالعتدال والوسطية ويعبر عن موقع سياسي ،وتمنى أن تأتي
التسوية السياسية التي يجب أن تشمل الجميع على المرشح
حلو.

التغيير واإلصالح يحضر الجلسة
والمستقبل رهن االتفاق على تصور واضح

بموازاة ذلك ،تتجه االنظار إلى جلسة يوم غد المخصصة
لمناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظل مؤشرات عن
انعقادها ،بالتزامن مع اشتعال نار السجال بين هيئة التنسيق
النقابية ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب المص ّر
على إجراء االمتحانات الرسمية في موعدها الخميس المقبل
مستعينا ً بموظفين من القطاع العام ومتعاقدين من القطاع
الرسمي ممن ال يؤيدون توجهات الهيئة وآخرين من القطاع
الخاص للمراقبة التي ال تحتاج كما قال بو صعب إلى شهادات
دكتوراه.
وأعرب بو صعب لـ«البناء» عن أمله في إقرار السلسلة غدا ً
متفهما ً «فشة الخلق» التي يتحدث بها أعضاء هيئة التنسيق
النقابية ،فهو يعمل لتحقيق مطالبهم وحقوقهم ،لكنه في الوقت
عينه يريد أن يضع حدا ً لمعاناة الطالب ،مؤكدا ً أن االمتحانات
ستجرى يوم الخميس وهي شأن يعني وزارة التربية.
وفي السياق ،تتحضر هيئة التنسيق اليوم إلى انتفاضة ضد
القرارات الجائرة التي تتجاوز االمتحانات الرسمية كما أسمتها،
مؤكدة ان ال امتحانات بال سلسلة ،وأن الشهادة الرسمية خط
أحمر ولن تسمح ألحد بالتالعب فيها أو بالتدخل بوضع أسئلة
أو مراقبة االمتحانات.

مصادر الهيئة :ضغوط بو صعب لن ُتفيده

واستغربت مصادر هيئة التنسيق قيام الوزير بو صعب
بالشيء ونقيضه .وقالت إنه ال يستطيع أن يستمر بإمساك
«العصا في الوسط» ،خصوصا ً إذا طارت جلسة الثالثاء ولم
تقر السلسلة .وأضافت :إن أساليب التهديد التي بدأ وزير
التربية استخدامها ضد المعلمين غير مسبوقة ،فهو عبر رؤساء
المراكز التربوية طلب من كل األساتذة والمعلمين الوجود في
مدارسهم صباح يوم الخميس ،ويبدو أن المقصود من ذلك
محاولة الضغط على المعلمين لإلشراف على االمتحانات

الرسمية كل في منطقته ،مشيرة إلى أنه جرى إرسال رسائل
عبر الخلوي إلى كل المعلمين تطلب من الذين يريدون عدم
االلتزام بقرار هيئة التنسيق إعطاء جواب إذا كانوا مستعدين
للمشاركة في عملية اإلش��راف على االمتحانات ،وعندما لم
يتجاوب سوى القالئل جدا ً مع هذه الرسائل ،لجأت وزارة
التربية إلى دعوة المعلمين للحضور إلى مدارسهم صباح
الخميس ،وهو أمر مرفوض وغير قانوني ،وفق كل مسيرة
وزارة التربية منذ عشرات السنين.

خليل يرفض التعليق
عن جلسة بغياب «المستقبل»

وعلمت «البناء» أن لقاء سيعقد اليوم بين وزيري المال علي
حسن خليل والتربية الياس بوصعب ،للبحث في موضوع
السلسلة .وأكد خليل لـ«البناء» أن االتصاالت مستمرة ونحن
سننزل إلى المجلس وندعو كل الكتل لحضور الجلسة .ورفض
خليل التعليق عن فرضية عقد الجلسة إذا تأمن النصاب بغياب
تيار المستقبل.
وفي السياق أكد مصدر نيابي في التحرير والتنمية لـ«البناء»
أن موضوع السلسلة تجاوز كل الحدود المعقولة وبات يتعلق
باالستقرار االجتماعي ،داعيا ً جميع الكتل السياسية لحضور
الجلسة ال سيما أن وزارة المال ستكون لديها تقديرات وفق
الدراسات التي أعدتها لجهة اإليرادات حول كل بند من البنود.

وفق «التغيير واإلصالح»
«المستقبل» سيحضرون

وإذا كان حضور نواب  8آذار وجبهة النضال الوطني محسوما ً
لجلسة الثالثاء.علمت «البناء» أن حضور نواب تكتل التغيير
واإلصالح الجلسة بات مؤكداً ،وقد يكون الحضور أولى االشارات
االيجابية للقاء الرئيس بري والعماد ميشال عون األسبوع
الفائت .وأكد مصدر نيابي في التغيير واإلصالح لـ«البناء» أن
الحضور تأكيد على أن ما يهم التكتل هو حقوق المواطنين ويبدو
أن هناك تبدال ً في مواقف القوى السياسية .وإذ توقعت أن يحضر
نواب تيار المستقبل أشارت إلى أن نقاطا ً عدة تم االتفاق عليها
ومن بينها تقسيط الدرجات على  3سنوات.

وقال عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب آالن عون مساء
أمس لـ«البناء» إن هناك تغييرا ً في مسار الجلسة ع ّما سبقها من
جلسات.
وح��ول جلسة السلسلة ،ق��ال« :إن التكتل سيحضر جلسة
الثالثاء» .وقال« :متل ما أنا شايف يبدو أن كل الكتل ستحضر
الجلسة».
التوصل إلى مقاربات حول
وردا ً على سؤال ما إذا كان جرى
ّ
تكاليف السلسلة وتغطيتها؟ قال« :لم نتوصل إلى مقاربات
نهائية لكل األمور ،لكن االتصاالت مستمرة ،ونأمل أن يتم االتفاق
على األرقام قبل جلسة الثالثاء».

السلسلة بين تأمين األموال واإليرادات

وعلمت «البناء» أن موقف ال��ق��وات اللبنانية كموقف
رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة لجهة أن اقرار
السلسلة بحاجة إلى تأمين األموال وهذا األمر يتوقف على
وزارة المال ،التي تقول بدورها إن األمر يتوقف على ماذا سيقر
من إيرادات.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف لـ«البناء»
أن قرار المشاركة في جلسة الثالثاء رهن تطورات الساعات
المقبلة ،متحدثا ً عن اتصاالت تجرى بين أعضاء اللجنة ،وإذا
تم االتفاق على تصور واضح بالنسبة للسلسلة ال سيما في ما
يتعلق بالمال المتاح سننزل إلى الجلسة.

جولة مارونية على المرجعيات
الرسمية والروحية

في سياق آخر علمت «البناء» أن وفد المؤسسات المارونية
مؤسسة
(المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ،ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة،
ّ
االنتشار) يتحضر لجولة على المرجعيات الرسمية والروحية
للبحث في مصير االستحقاق الرئاسي ولتسريع الخطوات
النتخاب الرئيس ،بعدما كان أنهى جولته على القيادات األربعة
الموارنة.
وأمس اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي أن قيام حكومة تحل محل الرئيس لمدة غير محددة هو
انتهاك خطير للدستور والميثاق إذ يقصي المك ّون المسيحي
الماروني عن الرئاسة األولى.

فابيو�س الإ�سرائيلي ( ...تتمة �ص)1
«ميديا بارت» الذي كان وراء العديد من الفضائح
التي هزت هرم السلطة في فرنسا هو وراء هذا
الخبر أي�ض�اً ،وتعتقد «ليبراسيون» أن موقع
«ميديا ب��ارت» ق��د يكون ف��ي جعبته دليل على
أنّ ل��وران فابيوس يملك حسابا ً أو حسابات
في الخارج» ،مضيفة أنه منذ أيام يردّد رئيس
ال�م��وق��ع وأح ��د مؤسسيه إي ��دوي بلينال بأنه
سيكشف عن «فضيحة جمهورية» قريباً.
 واشنطن ـ (أ ف ب) – 2014 - 5 - 20أع �ل��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي ل ��وران
ف��اب �ي��وس ال �ث�لاث��اء م��ن واش �ن �ط��ن أن فرنسا
«تأسف» ألن الرئيس األميركي باراك أوباما لم
يوجه ضربة عسكرية إلى سورية في خريف
عام .2013
وقال فابيوس في مؤتمر صحافي« :نأسف
لذلك ألننا كنا نعتقد أنها كانت ستغيّر كثيرا ً
من األمور على مستويات عدة ،إال أنّ هذا واقع
حصل ولن نعيد صنع التاريخ».
 ف��ي ع ��ام  1991ه ��زت ف��رن�س��ا فضيحةسياسية كبيرها لما نشرت صحيفة «أحداث
الخميس» الفرنسية مقاالً تشير فيه إلى وجود
كميات كبيرة من الدم الملوث بفيروس األيدز
– عافاكم الله -ت ّم بيعها إلى كثير من الدول
العربية على وج��ه الخصوص ب��ال�ت��وازي مع
ترويج كميات كبيرة أخ��رى للداخل الفرنسي
تسبّبت في وف��اة ما ال يق ّل عن  4000مريض
فرنسي ولبعض بلدان الجوار األوروبي ،وقد
ت ّمت هذه العمليات على مراحل من عام 1983
إلى عام  1985بل األده��ى أنّ فابيوس المتهم

�إعالنات ر�سمية

األول في القضية ،وللتغطية على الجريمة لم
يتو ّرع عن إيقاف ك ّل عمليات الفحص المخبرية
حتى ال تنكشف الجرثومة داخل الدم الملوث.
 ل �ع � ّل م��ن أك �ث��ر ال� ��دول ال �ت��ي ت�ح��دث��ت عنالجريمة عربيا ً هي العراق وليبيا وتونس التي
مات المئات من مرضى حقنوا بالدماء الملوثة
«الفابيوسية» وال شك أنّ البعض ما زال يتذكر
فضيحة ال�م�م��رض��ات ال�ب�ل�غ��اري��ات ف��ي ليبيا،
والتي أستدعى حلها تدخل ساركوزي نفسه
لدى الراحل معمر القذافي ،غير أنه وعلى رغم
عديد القضايا المرفوعة قضائيا ً لم يت ّم تعويض
المتض ّررين ،ورفضت فرنسا مج ّرد االعتراف
بالخطأ على رغ��م التعويض للمتض ّررين في
فرنسا وإدانة بعض الكوادر في وزارة الصحة
ال�ف��رن�س�ي��ة وال �ح �ك��م ب��ب��راءة ف��اب �ي��وس بسبب
ت��دخ�لات سياسية تحدثت عنها الصحف في
حينه مما دفع بالمتض ّررين إلى الصراخ في
وجه القضاة عند النطق بالحكم« :تبا ً لكم ...تبا ً
لكم».
 لع ّل الكثيرين يجهلون أنّ ي��دي فابيوسملطختان بدم الصحافي فرناندو بيريرا الذي
كان على متن السفينة رامبو وار يور التابعة
لحركة غرين بيس الشهيرة التي كانت تعارض
التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي،
والتي ت ّم تفجيرها بعلم رئيس الحكومة لوران
فابيوس بواسطة رجال االستخبارات الفرنسية
بتلغيمها في البحر بتاريخ  10تموز ،1985
وقد ت ّمت التغطية عنه سياسيا ً باستقالة وزير
الدفاع آنذاك شارل هيرنو.

هواج�س �أميركا ( ...تتمة �ص)1
كال ،بل مترعة بالمعاني والتداعيات ،أبرزها في المرحلة
الراهنة ثالثة:
تبدّى أول تداعيات االنتخابات السورية في مسارعة
كيري إلى قطع مشاركته في جولة رئيسه باراك أوباما
األوروب��ي��ة التي ب��دأت في فرنسا حيث ج��رى االحتفال
ب��ال��ذك��رى السبعين ل�لإن��زال ال���ذي ن��ف��ذه الحلفاء في
النورماندي خالل الحرب العالمية الثانية ،طائرا ً إلى
بيروت ليلتقي رئيس الحكومة تمام سالم ورئيس مجلس
النواب نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي.
في اختتام زيارته الخاطفة التي دامت أربع ساعات،
صدر عن كيري ،للمرة األولى ،موقف الفت يفيد االعتراف
بحزب الله قو ًة إقليمية فاعلة .فقد دعا خالل مؤتمر صحافي
في السراي الحكومية ،كالًّ من روسيا وإيران وحزب الله
إلى «العمل معا ً لوضع ح ٍّد للحرب في سورية» .الالفت
في إشارته الى حزب الله ليس االعتراف به فحسب ،بل
عدم توصيفه كتنظيم «إرهابي» ،كما يفعل المسؤولون
األميركيون دائماً ،وم��وازات��ه أيضا ً بإيران وروسيا من
حيث التأثير في مجريات األزمة السورية .ثم أنّ دعوة
الموجهة إلى حلفاء سورية الثالثة من بيروت غداة
كيري
ّ
االنتخابات الرئاسية السورية ّ
تدل على وجود هاجس
لديه من تداعيات نتيجتها على دول الجوار ،وال سيما
لبنان واألردن ،فهرع إلى بيروت ليحتويها ويؤكد دعمه
لحكومة تمام سالم التي باتت ،بعد خل ّو سدة الرئاسة،
السلطة التي تتولى وكال ًة صالحيات رئيس الجمهورية.
إلى ذلكّ ،
تكشفت زيارة كيري الخاطفة إلى بيروت عن
هاجس آخر يتصل بنتيجة االنتخابات السورية .فقد أوحى
في محادثاته مع المسؤولين كما في مؤتمره الصحافي
بوجود مخاوف لدى واشنطن من أن يؤدي شعور األسد
باالنتصار إلى مضاعفة نفوذ حلفائه في لبنان ،وبالتالي
إلى تزايد نفوذ دمشق على نح ٍو يؤدي تاليا ً إلى إضعاف
حلفاء الواليات المتحدة المحليين .فوق ذلكَ ،
تخ ّوف كيري
من التأثيرات السلبية لشغور سدة الرئاسة على استجابة
الجيش وقوى األمن اللبنانية ألي طارئ في غياب رئيس
للدولة.
غير أنّ هاجس كيري األكبر هو حساسيته إزاء مئات
آالف النازحين السوريين واالنعكاسات االقتصادية
واألمنية لوجودهم في لبنان والمنطقة .فقد ناهز تعداد
هؤالء النازحين في لبنان على المليون ونصف المليون،
أي ما يساوي ربع عدد السكان اللبنانيين ،وهم ما زالوا
يتدفقون .وإذ شاطر كيري المسؤولين اللبنانيين مخاوفهم
من عدم قدرة البالد اقتصاديا ً على تح ّمل أعباء هذه الكتلة
البشرية المتعاظمة وقدّم لهم دعما ً ماليا ً بقيمة  51مليون
َ
يتوان عن إبداء مخاوف أكبر من أن يتح ّول
دوالر ،فإنه لم
عشرات آالف السوريين النازحين إلى لبنان قوة أمنية
بيد دمشق تحركها في الداخل لخدمة سياستها وسياسة
حلفائهاالمحليين.
تخ ّوف كيري من االنعكاسات السلبية لمئات آالف
النازحين السوريين في دول الجوار ال يقتصر على لبنان
وال على النواحي االقتصادية واألمنية فحسب ،بل يطاول

أيضا ً النواحي الديموغرافية والسياسية .فهو لم يكتم
خشيته من انعكاسات هذه الظاهرة على األردن ،وقبله
على لبنان ،ما يؤدي إلى اإلخالل بتركيبتهما االجتماعية
والسياسية .وقد تساءل بعض المسؤولين اللبنانيين ممن
استمع إلى مالحظاته في هذا الشأن ع ّما إذا كانت هواجسه
المتزايدة ستدفع واشنطن الى إعادة النظر بسياستها تجاه
سورية لوضع ح ٍّد للحرب العبثية الدائرة فيها منذ أكثر من
ثالث سنوات ،وذلك بغية تدارك مفاعيلها وانعكاساتها
السلبية على الدول المجاورة.
غير أنّ الهاجس الثالث األق��وى واألكثر مدعاة لقلق
رؤس��اء ال��دول في أميركا وأوروب��ا (وروسيا أيضاً) هو
«الجهاديون» والتنظيمات اإلرهابية في العالم ،وال سيما
في سورية والعراق واليمن وسيناء المصرية وليبيا.
صحيح أنّ حكومات دول الحلف األطلسي ال تعترض
على وال تكترث بما يرتكبه اإلرهابيون وتنظيماتهم ض ّد
حكومات الدول اآلنفة الذكر وشعوبها ،لكنها بدأت تقلق
مما يقومون به ض ّد حلفائها المحليين المعارضين في
تلك ال��دول التي تعاني حروبا ً واضطرابات أمنية منذ
سنوات .غير أنّ قلقها األكبر بات اآلث��ار المترتبة على
ع��ودة المئات من مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف
التنظيمات اإلرهابية في تلك الدول المضطربة ،وال سيما
سورية والعراق وليبيا ،إلى بالدهم األم .بعض مسؤولي
أجهزة االستخبارات األوروبية بات يخشى من أن يش ّكل
«الجهاديون» األوروبيون العائدون مجموعات منظمة
متصلة بتنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»
(داعش) للقيام بعمليات إرهابية مباشرة في دول أوروبا.
تقدّر أجهزة االستخبارات عدد «الجهاديين» األوروبيين
يتوجهون غالبا ً إلى سورية
بنحو  .3000تقول إنهم
ّ
والعراق عبر تركيا بدعوى السياحة أو بدعوى االنخراط
في العمل االجتماعي اإلنساني .وينسب الصحافي موسى
عاصي إل��ى أستاذ العلوم السياسية في باريس بيار
فيليو الذي أقام في سورية فترات متقطعة منذ 2011
قوله إنّ تنظيم «الجهاديين» األوروبيين يحارب تحت
راي��ة «داع��ش» ،وأنّ الخوف األوروب��ي اليوم هو من أن
يكون زعيمه أبو بكر البغدادي الذي بدأ فعالً بمزاحمة
«القاعدة» على الساحة الدولية في حاجة إلى عمل إرهابي
ضخم يفوق بتداعياته جميع عمليات «القاعدة» وآخرها
تفجيرات نيويورك في  11أيلول  ،2001وذلك من أجل
ترسيخ «داعش» كقوة «جهادية» دولية أولى.
الخوف من «الجهاديين» وتنظيماتهم اإلرهابية ال
يقتصر على دول الحلف األطلسي بل يمت ّد أيضا ً إلى
روسيا .فقد ح ّذر بوتين في مقابلة مع قناة «تي أف»1
الفرنسية من أنّ العناصر المتشدّدة الموجودة في سورية
ستشكل خطرا ً على أوروبا في المستقبل ،متخ ّوفا ً من أن
تتح ّول سورية إلى أفغانستان أخرى».
ُترى ،هل يق ّرب الخوف من «الجهاديين» بين أميركا
وأوروب��ا من جهة وروسيا من جهة أخ��رى ،فتجد األزمة
السورية حالً سياسيا ً سلميا ً لها يُنهي سفك دماء الناس
بال جدوى؟

د .عصام نعمان

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة التدقيق
الميداني المكلفين الواردة اسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل.
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

إيمان محمد الحلبي

45016

RR133718083LB

2014-01-22

2014-02-20

هناء محمد علي الحلبي

223336

RR133718106LB

2014-01-22

2014-02-20

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 978
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة اإللتزام
الضريبي المكلفين الواردة اسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل.
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

علي محمد جنيد

40501

RR133724185LB

2014-02-25

2014-03-04

سالم محمد جنيد

40745

RR133724177LB

2014-02-25

2014-03-04

عماد هنري الزاخم

563908

RR133724469LB

2014-02-24

2014-03-07

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة التدقيق
الميداني المكلفين الواردة اسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل.
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

ي��وس��ف ع��ب��د ال��ق��ادر
مشحاوي

1153409

RR133724129LB

2014-02-25

2014-03-04

ي��وس��ف ع��ب��د ال��ق��ادر
م��ش��ح��اوي ـ اش��ت��راك
مولد كهرباء

1153414

RR133724115LB

2014-02-25

2014-03-04

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 978
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة التدقيق
الميداني المكلفين الواردة اسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل.
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

جورج يعقوب المنصور

832514

RR133723018LB

2014-02-17

2014-02-25

الميتا يوسف البايع

1239162

RR133722975LB

2014-02-18

2014-02-25

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 978
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة التدقيق
الميداني المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل.
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

شركة ثمار لبنان ش.م.م.

2408393

RR133722423LB

2014-01-24

2014-02-24

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 978
إعالن
تعلن بلدية المنصورية ـ المكلس ـ الديشونية ،أنها وضعت قيد التحصيل جداول الرسوم
البلدية على أبنية السكن وغير السكن وصيانة المجاري واإلعالن لعام .2014
فعلى المكلّفين وجوب تسديد الرسوم المتوجبة عليهم بما فيها السنوات السابقة خالل
مدة شهرين من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية ،وكل تأخير عن الدفع ضمن هذه
المهلة يخضع لغرامة تأخير قدّرها  2%شهرياً.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار شخصي عن جميع الرسوم المتوجبة وقاطعا ً لمرور
الزمن.
تاريخ2014/6/2 :
رئيس بلدية المنصورية ـ المكلس ـ الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف 990

