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التمديد على نار حامية خالل األيام المقبلة

في األثناء ،بقيت الملفات الداخلية الساخنة تنتظر التوافقات
السياسية لوضع مقاربات جدية تفضي إلى معالجتها .وإذا كان
موضوع التمديد لمجلس النواب هو األولوية عند قوى  14آذار وكتل
نيابية أخرى ،على رغم إعالن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه
توجه لدى تك ّتل التغيير واإلصالح للتصويت ضده أيضاً،
له ووجود ّ
فإن هذه المعطيات تطرح تساؤالت عما إذا كان سيحصل «شيء
ما» تحت الطاولة لتسويق التمديد ،خصوصا ً أن كتلة «المستقبل»
وحلفاءها يرفضون إجراء االنتخابات النيابية قبل الرئاسية.
وفيما غادر رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري إلى جدة فجر
أمس للتشاور مع المسؤولين السعوديين في موضوع هبة المليار
دوالر وكيفية انفاقها ،قالت مصادرعليمة إن موضوع التمديد لمجلس
النواب سيوضع على نار حامية بعد عودة الحريري إلى بيروت
المتوقعة مطلع األسبوع المقبل ،للوصول إلى تسوية بين بعض
الكتل النيابية لتأمين نصاب النصف زائدا ً واحدا ً في أي جلسة عامة
يطرح فيها موضوع التمديد .إال أن المصادر الحظت أن هذه األكثرية
شبه مؤمنة لكن المشكلة كما قال بري ،في تمرير التمديد في مجلس
الوزراء ،ألن القانون يحتاج إلى توقيع كل الوزراء بال استثناء وفق
الصيغة التي جرى التوافق عليها داخ��ل الحكومة للتوقيع على
القوانين والمراسيم .وأضافت أنه إذا أصر تكتل التغيير واإلصالح
أو بري أو كتل أخرى مشاركة في الحكومة على رفض توقيع قانون
التمديد ،فذلك يعني إسقاطه ،وعندها سنكون أمام فراغ في السلطة
الثانية ،خصوصا ً أن ال نص واضحا ً حول ما إذا كان بمقدور مجلس
النواب إعادة التصويت عليه مرة ثانية ،كما هي الحال عندما يرد
رئيس الجمهورية أي قانون إلى مجلس النواب.

وعود الحريري تنتظر عودته

وفي معلومات خاصة لـ«البناء» من مصادر مطلعة ،أن الحريري
طرح مسألتين قبل سفره إلى جدة .األولى تتعلق بالمجلس النيابي
وهي شقان :األول ،عودة عمل مجلس النواب التشريعي وقد وعد
الحريري بتسهيل هذا األمر وذلك في ضوء إصرار الرئيس بري على
تفعيل عمل المؤسسات .والثاني النزول إلى المجلس النيابي في
الجلسات التشريعية والمباشرة واستئناف مناقشة سلسلة الرتب
والرواتب .وتقول المعلومات أيضا ً أن الحريري كان مبدئيا ً في جو
إيجابي لكنه لم يعط كلمة نهائية مع العلم أن رئيس كتلة المستقبل
النائب فؤاد السنيورة بقي يضغط باتجاه عدم إقرار السلسلة .وما
عكس موقف الحريري هو نزول رئيسة لجنة التربية النائبة بهية
الحريري إلى مجلس النواب أمس واجتماعها مع وزي��ر التربية
الياس بو صعب وهيئة التنسيق سعيا ً إليجاد مخرج سريع .وقالت
المصادر إن األمور لم تحسم بعد وإن كانت هناك أجواء أفضل من
السابق.
أما المسألة الثانية ،فتتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية وإجراء
الحريري استطالعا ً إضافيا ً في السعودية حول هذا الموضوع.
وتقول المعلومات إن كل ذلك ترافق مع المناخ المستجد في
العراق والذي يوحي بحلحلة بعد تكليف الرئيس حيدر العبادي
تأليف الحكومة الجديدة .وقد عكس هذا الجو الرئيس بري في لقاء
األربعاء النيابي أمس عندما أمل بحصول انفراج لبناني على وقع
تحسن المناخ اإلقليمي بدءا ً من العراق.

االتصاالت حول السلسلة تراوح مكانها

وانطالقا ً من االتجاه ل��دى األكثرية النيابية نحو التمديد

الحكومات ال�سورية ( ...تتمة �ص)1

للمجلس ،فإن ملف سلسلة الرتب والرواتب هو أيضا ً وضع على
نار حامية ،ليس فقط ألن مصير أكثر من مئة ألف طالب ما زال
معلقاً ،بل ألن التمديد يمر عبر إقرار السلسلة ،على اعتبار أن
بري ترك آخر جلسة تشريعية والتي كانت مخصصة للسلسلة
مفتوحة ،ما يعني أن الدعوة ألي جلسة عامة ستبدأ ببحثها
وإقرارها.
وأم��س بحث االجتماع ال��ذي ضم ال��وزي��ر بو صعب والنائبة
الحريري وهيئة التنسيق النقابية ،في ما آلت إليه االتصاالت حول
السلسلة ومصير الشهادة الرسمية.

مضمون اللقاء مع بو صعب والحريري

وأكدت مصادر الهيئة أن األخيرة كانت تنتظر من الحريري التقدم
بنوع من المبادرة المنسقة مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري،
ولكن تبين أنها ال تحمل أي شيء جدي يفتح الطريق أم��ام إقرار
السلسلة.
وأوضحت المصادر أن الوفد طلب من الحريري أن تعمل مع
رئيس المستقبل على إط�لاق مبادرة في سبيل دفع التوافق بين
الكتل النيابية على السلسلة ،ما يؤدي إلى انعقاد جلسة تشريعية
إلقرارها.
في المقابل أش��ارت مصادر النائبة الحريري إل��ى أن الرئيس
الحريري لم يلتق وفد هيئة التنسيق كما كان مفترضا ً أمس بسبب
سفره إلى جدة ،وأنه كلفها إبالغ الهيئة أن السلسلة ستقر ،وأن
النائبة الحريري تمنت على األساتذة تصحيح االمتحانات.

بو صعب :لن اتصل
بأي من السياسيين بعد اليوم

من جهته ،أكد بو صعب لـ»البناء» أنه يعمل على إبعاد التجاذبات
السياسية عن المصالح التربوية ،ولفت إلى أنه أبلغ هيئة التنسيق
النقابية أنه لن يتصل بأي من السياسيين بعد اليوم ،كما أنه لن
يجتمع بها (هيئة التنسيق) أيضاً ،فالقرار الذي ستتخذه الهيئة
خالل  48ساعة عليها أن تبلغه به عبر الهاتف.
وتمنى بو صعب بمناسبة عيد السيدة ال��ذي يصادف غ��دا ً أن
ينزل الوحي على السياسيين إلق��رار السلسلة وعلى التربويين
للتصحيح ،الفتا ً إلى أنه ليس مستعجالً الص��دار االف��ادات ،ألن ال
فرق من استخدامها اليوم (األربعاء) أو السبت ،فهو أعطى هيئة
التنسيق مهلة اضافية على رغم أن مجلس الوزراء أعطاه الغطاء

الكامل إلصدار اإلفادات.

الهبة السعودية من خارج جدول األعمال

من ناحية أخرى ،يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي
الحكومية برئاسة الرئيس تمام سالم وعلى جدول أعمالها  130بنداً،
أبرزها فتح كليات جديدة في الجامعة اللبنانية كما سيناقش مجلس
الوزراء من خارج جدول األعمال الهبة السعودية للجيش والقوى
األمنية ،بعد أن تسلمت رئاسة الحكومة من قادة األجهزة األمنية
الئحة بما تحتاجه من تجهيزات عسكرية وعتاد.
أما قضية العسكريين المحتجزين لدى المجموعات االرهابية فلم
يطرأ أي معطى جديد لحلها في وقت تسلمت رئاسة الحكومة من
وفد هيئة «العلماء المسلمين» شريط فيديو من «داعش» يظهر فيه
سبعة عسكريين مع مطالب التنظيم اإلرهابي ،بينما لم تعلن «جبهة
النصرة» من جهتها مطالبها حتى اآلن.
وقال عضو الهيئة الشيخ عدنان امامه إن «داعش» طلب فتح ممر
آمن لما زعمه إيصال المساعدات للنازحين ،وإطالق سراح سجناء
من رومية ومن الذين أوقفهم الجيش في عرسال .وتابع قائد الجيش
العماد جان قهوجي هذه المسألة وتفقد وحدات الجيش في عرسال
واللبوة.

إجماع إقليمي دولي على استقرار الضرورة

إلى ذلك ،رأى نائب األمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم
أن «تطورات المنطقة كثيرة ومعقدة ،والكل مشغول بقضاياه ،ويوجد
شبه إجماع إقليمي دولي على استقرار الضرورة في لبنان ،ما يعني بأن
تبقى رتابة الوضع اللبناني على حالها ،فال استحقاقات دستورية ،وال
تشريعات لمصلحة البلد والناس ،بل تجميد الوضع اللبناني».
وأكد وزير الخارجية جبران باسيل من األردن بعد لقائه نظيره
األردن��ي ناصر ج��ودة ،أننا نواجه تحديات ومخاطر مشتركة في
السياسة واألمن واإلرهاب في ظل الداعشية التي تأخذ مساحة أكبر مما
يجب ،وهذا ما يستلزم تنسيقا ً إقليميا ً وتشاورا ً بين دول الجوار على
الصعيد األمني ،وال سيما بين لبنان وسورية ،لمواجهة الداعشيين.
ودعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى االستفادة
من حرب تموز أيا ً كانت الظروف الداخلية واالنقسامات اللبنانية
المستمرة حيال القضايا الكبرى والصغرى.
ويطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة
«المنار» عند الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة ،في ذكرى حرب
تموز ،حيث سيلقي كلمة يتطرق فيها إلى الشؤون الداخلية واإلقليمية.

البنتاغون ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وق��د ن��ف��ذت وح���دات الجيش ال��س��وري
سلسلة عمليات في حي جوبر المالصق
للعاصمة وفي حرستا ومزارع عالية بمحيط
دوم���ا ،ومنطقة الخمارة وش���ارع الزهور
بمنطقة خان الشيح ،وزاكية والمقبرة في
الكسوة وقتلت أعدادا ً من المسلحين.
ً
وفي حلب قتل الجيش السوري عددا من
المسلحين في سلسلة عمليات نفذها في
مناطق الحيدرية وفافين والمناشر وشرق
السفيرة وبالط وعبلة وخناصر وكفر كار
وص�لاح الدين والعامرية والباب وتادف

قراءة مغايرة ( ...تتمة �ص)1

يوم لي�س مثله يوم (تتمة �ص)1
م��ا تنجزه بتضحياتها لحساب مواقعهم ك��دول لها مصالح،
فإيران رسمت تراجعها عن خط التفاوض لحساب ما تراه قيادة
المقاومة ،وس��وري��ة وضعت جيشها في ح��ال الحرب وتركت
للمقاومة تقدير توقيت الساعة عند الحاجة.
 غزة تنتصر عسكريا ً وي��راوح نصرها السياسي في عقدةالعجز «اإلسرائيلي» عن تحويله إل��ى هزيمة ،وبالمقابل عجز
قيادة المقاومة عن ترجمته نصرا ً في السياسة ،ألن القيادة
السياسية أخطأت البوصلة في رسم المكافئ لتضحيات شعبها
ومقاوميها ،فالنصر العسكري والشعبي ه��و رص��ي��د بعملة
خاصة ماسية ال يجري تداوله في مصارف الدول الكبرى على
رغم أنه أغلى العمالت الصعبة ،المصرف الوسيط بين العمالت
المقاومة والعملة العالمية يعود للدول ،والمقاومة تختار حلفاءها
بينهم ،أحسنت المقاومة اللبنانية خيارها ف��ج��رى بسالسة
تحويل رصيدها لنصر متكامل ،ويتوه النصر ال��ذي أنجزته
غ��زة شعبا ً ومقاومة ألنّ النصر ف��ي س��وق س���وداء ومصرف
تبييض سياسي ،القطري والتركي ليسا حليفي مقاومة ببساطة
واألعالم «اإلسرائيلية» تلوث سماء الدوحة وأنقرة ،بال دمشق
وب�لا طهران ال يتح ّول النصر العسكري والشعبي إل��ى نصر
سياسي.

وم���زارع طيبة شمال المحطة الحرارية
وشرق الشيخ سعيد والباب وخان العسل.
وف���ي ح��م��ص ص���دت وح����دات الجيش
السوري محاولة تسلل مجموعة مسلحة من
جهة جسر الخراب باتجاه بساتين الوعر
وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم ،في
حين استهدفت وح��دات الجيش تجمعات
اإلرهابيين في ريف حمص في كل من جرود
عرسال وتوينة ووادي السمرمر جنوب
غرب حسياء وفي عين حسين وتلبيسة
وفي حي الوعر بحمص وأوقعت عددا من

القتلى والمصابين بينهم فيما تم تدمير
سيارة بيك أب بمن فيها من إرهابيين في
جبل الشاعر شمال شرقي محطة سيرياتيل
بريف تدمر.
وف��ي درع��ا استهدف الجيش السوري
مسلحين غرب بلدة عتمان وعلى الطريق
الغربي للبلدة وفي الحراك وانخل وعلى
مفرق الثريا بالبلدة وعلى طريق اليادودة
درعا وفي نوى وخربة الجعيلية والغارية
والحراك ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد
منهم.

م��ن السيد خامنئي ال ت��ف��اوض اآلن
واشنطن إال على ملف واحد هو الملف
النووي ،وقبل إنجاز أي حل بصدده،
ل��ن يكون ف��وق المنضدة اإليرانية
األميركية أي ملف آخر.
وت��ض��ي��ف ه����ذه ال���م���ص���ادر أن
أج��واء لبنان ،وعلى عكس ما يتوقع
البعض أو حتى الكثيرين ،ليست
س��ائ��رة ب��ات��ج��اه إن��ف��راج��ات جزئية
وعالجات سياسية مسكنة ،كتمديد
للمجلس النيابي إذا كان الثمن سلبه
صالحياته ،أو انتخابات رئاسية
كيفما ات��ف��ق ،وذل���ك تحت التهويل
بضغط أن التخلص من ال��ف��راغ هو
أهم من الحرص على اإلتيان برئيس
يمثل الغالبية المسيحية النيابية
على ما هو قائم في التمثيلين الشيعي
والسني .بمعنى آخر  -تشرح هذه
المصادر -فان النواة الصلبة داخل
فريق  8آذار لن تتخلى عن ترشيحها
لعون وال ترى بديالً عنه استطرادا ً
إال سليمان فرنجية ،كونه ام��ت��دادا ً
له تمثيليا ً على المستوى المسيحي
وأيضا ً على المستوى السياسي.

وتتوقع هذه المصادر أن مفاجآت
ستحصل داخ��ل المناخ السياسي
اللبناني في المقبل من األسابيع،
ستفرض نفسها كمسار مغاير لما هو
متوقعا ً اآلن .وتعتقد هذه المصادر
أن كالم الشيخ قاسم كانت أول نذره،
وتلفت إلى أنه ال يقصد تصعيد األزمة
باتجاه المجهول ،بل دفعها إلى درجة
عالية م��ن ح���رارة ال��ف��راغ الرئاسي
والنيابي لكي تصبح قابلة ألن ينطبق
عليها المثل الشعبي القائل :اشتدي
يا أزمة تنفرجي .واالنفراج هنا يكون
بوضع الواقع اللبناني المشلول أمام
ضرورة الذهاب لمعالجة جذرية له،
وإف��ه��ام ال��ط��رف اآلخ��ر م��ن المعادلة
اإلقليمية فيه (أي السعودية) بأن
المظلة اإلقليمية ال يمكن أن تأتي
بنتائج على الساحة اللبنانية إال إذا
تم اكتمال عقد تفاهمها مع أطرافها
األخ��رى التي من بينها إي��ران وأيضا ً
سورية.
وتتوقف هذه المصادر وهي ليست
من فريق  14وال  8آذار ،عند عبارة
الشيخ نعيم قاسم من أن طهران تمد

العراق والتغيير ( ...تتمة �ص)1
نيابية في البرلمان ( 93نائباً) ما جعله مؤهالً بحسب الدستور لتشكيل
الحكومة العراقية التي تضطلع بالسلطة التنفيذية في البالد ويكون رئيسها
الحاكم الفعلي للدولة إذا قيض له أو نجح في تشكيل حكومة متجانسة تعكس
األكثرية النيابية وتنأى عن مفهوم الحكومة الجامعة التي يشترك فيها الجميع
دونما أن يبقى للمعارضة مقاعد معتبرة تكمل مشهد الديمقراطيات القائم على
مواالة ومعارضة ،مواالة تحكم بفعالية ومعارضة تواجهها .وهذا ما كان يحلم
به المالكي الذي تولى الحكم مرتين متتاليتين ولم يستطع أن ينجز شيئا ً ذا
أهمية معتبرة بسبب حكومة الجميع القائمة على التناحر والتعطيل المتبادل.
لم يكن المالكي في فترتي حكمه خالل السنوات الثماني الماضية عدوا ً ألميركا
ال بل كان في أكثر من محطة من تاريخ حكمه موضع انتقاد شديد حتى من
أقرب أصدقائه ألنه يساير أميركا في الكثير مما تطلب بدءا ً باتفاقية اإلطار
االستراتيجي وص��وال ً إلى العالقات الثنائية واليومية مع مسؤوليها ،لكن
المالكي لم يكن أيضا ً تابعا ً أعمى منقادا ً ألميركا في كل ما تطلب أسوة بحكام
الخليج الذين ال يجرأون على قول كلمة ال ألميركا في صغيرة أو كبيرة ،وقد
تجلت صورة المالكي المستقلة في هذا الجانب في موقفه من العدوان األميركي
على سورية موقف بدا معارضا ً لهذا العدوان ومستعدا ً لتقديم العون في القدر
المتاح لتمكين سورية من مواجهته ،تجلى ذلك سياسيا ً في مواقف الحكومة
العراقية في الجامعة العربية والمنابر الدولية وميدانيا ً في اكثر من محطة
وموقف ،وقد اتهم المالكي بأنه «سقط في الحضن اإليراني» وانه في دعمه
لسورية إنما يستجيب إليران ويحجز مقعدا ً للعراق في محور المقاومة.
أغضبت سياسة المالكي في الملف السوري أميركا وحلفاءها ،وأضيف إلى
هذا األمر ما رمي به المالكي من نزعة استئثار ومذهبية وإقصاء لآلخرين من
سنة وكرد وبعض الشيعة أيضاً ،ما أدى إلى تشكيل جبهة معادية له رافضة
الستمراره في الحكم ومستعدة لفعل أي شيء بما في ذلك التلويح بتقسيم
العراق في حال استمر المالكي في الحكم.
جبهة تكونت في األص��ل في الداخل من الخصوم المتضررين من سياسة
المالكي واحتضنت إقليميا ً بشكل خاص من السعودية وتركيا على رغم ما
بينهما من خالف في ملفات إقليمية أخرى ،أما أميركا فقد عبرت عن دعم هذه
الجبهة بشكل خفي ال يشعر المالكي بما تخطط له لإلطاحة به ،فجمدت الكثير
من العقود والمساعدات األميركية للعراق كما امتنعت عن احترام أحكام اتفاقية
اإلطار االستراتيجي معه (االتفاقية األمنية) ورفضت التدخل بناء لطلب المالكي
ضد داعش عندما اجتاحت وسط العراق وه��ددت وحدة الدولة مدعية بأن
أميركا لن تشكل سالح الجو للشيعة .وزاد مأزق المالكي عندما انقسمت الكتل
الشيعية بين مؤيد له ورافض لعودته إلى الحكم ،حيث حمله بعض الشيعة
مسؤولية تردي أحوال العراق وفساد الحكم ،والفشل في بناء وحدة وطنية
عراقية جامعة وتعريض مصالح الشيعة ومكتسباتهم للخطر ،ال بل ذهب
البعض إلى حد تحميله مسؤولية تقسيم العراق إن وقع.
في ظل هذا المشهد المأسوي وفي تقييم مجرد رأت المرجعية الدينية الشيعية،
أن استمرار المالكي في السلطة في ظل ذاك االنقسام حوله سيؤدي إلى اإلطاحة
بأمن العراق حتى وبوحدته ويحول دون مواجهة وطنية جامعة ألخطار
اإلره��اب والفوضى التي تنشرها داع��ش ومن خلفها ،وسيهدد المكتسبات
الوطنية والطائفية التي حصل عليها الشيعة بعد عهود من القهر والتهميش،

يدها للحوار مع الرياض ،ولكن األخيرة
تتمنع .وتختم بحسب معلومات لديها
بأن النواة الصلبة في  8آذار تعتقد
أن التسويات في لبنان ستظل غائبة
في المرحلة المقبلة إال إذا كان لشعار
االع��ت��دال تطبيقات عملية إقليمية
وداخلية من قبل الجهات التي ترفعه.
تختم ه��ذه ال��م��ص��ادر ب��أن لديها
م��ع��ل��وم��ات ت��ؤش��ر إل���ى أن اللحظة
اللبنانية ربما دخلت بعد تطورات
األيام األخيرة اإلقليمية منحى جديدا ً
ق��د يشهد إع���ادة تقويم لها م��ن غير
طرف داخلي وخارجي وازن.

العميد د .أمين محمد حطيط

خالد الع ّبود

اللهم اخلطها ( ...تتمة �ص)1
{ الرئيس سعد الحريري يعود إلى بيروت ،فيما تسبقه
اتصاالت عاجلة بين الوزير وليد جنبالط مع األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني
الح ّر العماد ميشال عون ،وبالطبع اتصاالت لم تتوقف مع
الرئيس نبيه بري الذي استقبل أيضا ً الحريري بعد ساعات
من اتفاق على مفتٍ جديد للجمهورية ،جاء تكريسا ً لتفاهم
بين أط��راف متنازعة منذ زمن وبرعاية مصرية معلنة،
ودعم سوري غير معلن.
وأكمل الصديق «الجديد» ،وكأنه «يقرأ» نشرة أخبار
متالحقة ،فيها المك ّرر وفيها العاجل ...وس��ط دهشة
امتلكتني من ق��درة هذا المواطن على القراءة السريعة
والعميقة لما يدور حولنا ...من دون أن ينسى بالطبع
أوكرانيا والعقوبات المتبادلة ،وأفغانستان واالنسحابات
المنتظرة ،والصين والتجاذبات المرتبطة ،وكوريا
واألزم��ات المتكررة ،والبريكس واالحتماالت المتوقعة،
وغيرها وغيرها...
تفسر كل ما يجري
فسألت «المواطن الخبير» :وكيف ّ
إذن؟
أض��اف بثقة العارف :لقد وصل الجميع إلى مرحلة
أدركوا فيها أن ال أحد يستطيع أن يكسر أحداً ،وأن جوالت
الحروب المتعدّدة التي نشهدها أثبتت أن كل طرف أضعف
من أن يهزم خصومه ،ولكنه أقوى من أن يهزمه خصومه.
وأخذ يعدّد لي ميادين المواجهات ،ميدانا ً ميداناً ،ويدلي
برأيه ...وأنا واقف استمع إليه واستمتع بما يقوله مواطن
ظننته عاديا ً برأيه ،بسيطا ً بمداركه ،سطحيا ً بتحليالته.
وفجأة توقف «الصديق» – المحلل اإلستراتيجي بالفعل

– قائالً« :إالّ غ ّزة»...
ّ
وقلت« :م��اذا في غ��زة»؟ أج��اب على الفور :لقد هزم
الفلسطينيون الصهاينة ،وما نراه في اإلقليم والمنطقة كله
من «خيرات» غ ّزة.
سألته «كيف»؟ قال الصديق :إن كل جهة راهنت على
صمود المقاومة والتزمت خيارها ربحت ،وك��ل جهة
توقعت أن يسحق الصهاينة المقاومة ويخلصونها
من أعبائها خسرت ،وبالتالي بدأ محور المقاومة ير ّمم
صفوفه ،ويتجاوز تناقضات استحكمت ببعض أطرافه في
السنوات السابقة ،بل يراجع حساباته وخطاباته في آن،
أما المحور اآلخر فأدرك أن كل سياساته قد تجد لها صدى
أو تجاوبا ً بين بعض أبناء األ ّمة إال حين يكون األمر متعلقا ً
بالكيان الصهيوني.
وختم المواطن الحكيم حواره ،وقبل أن يكمل طريقه،
بالقول :ألم تسمع باألمس وزير خارجية المملكة العربية
السعودية األمير سعود الفيصل يتحدث عن العدوان
الصهيوني على غ � ّزة ،وكأنه وقع قبل ساعات ،ويلوم
المقصرين والصامتين والمتلكئين ع��ن دع��م الشعب
الفلسطيني.
وأمسكت به قائالً :ولكن كيف تقرأ هذا التطور؟
ضحك ق��ائ�لاً :يجب أن نقرأه بشكل إيجابي ،فنحن
أصحاب قضية ال أصحاب أحقاد ،ولكن ألم أقل منذ البداية
أننا في مرحلة خلط األوراق ،اللهم أخلطها على خير.

«طبق األصل»
معن ّ
بشور

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم 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 اسم كل منهم مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال
يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً
أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

ولكنها رأت أيضا ً بأن التدخل العلني ضد المالكي الحائز على أكبر كتلة نيابية
سيشكل تخطي للدستور وتجاوز للعملية الديمقراطية وقد يفسر بأنه نوع من
العقاب للمالكي على سياسته اإلقليمية ومكافأة لمن عارضه في ذلك داخليا ً
وإقليميا ً ودولياً ،فضالً عن إمكانية المس برمزية العالقة مع إيران.
لم يكن وضع المرجعية حيال الشأن باألمر السهل ،وعلى رغم ذلك كانت
الجرأة في اتخذ الموقف الذي يحفظ الحالة ،من دون أن يعدم الشخص أو
يقدم رأسه لخصومه ،فكان كما يبدو أو تسرب ،تفاهم في البدء مع إيران على
ض��رورة التمييز بين الحالة والشخص ثم اتفاق على ض��رورة حفظ الحالة
من دون التفريط بالمكتسبات ،ويكون ذلك باختيار بديل للمالكي يستجيب
للقواعد األساسية الثالث التي اتخذت معيارا ً النتقاء المسؤولين الشيعة في
عراق ما بعد االحتالل وهي ،هوية الشخص السياسية والفكرية والعقائدية،
صلة الشخص بالنظام الصدامي السابق ،دور الشخص في الحتالل األميركي
والعمل معه .بديل ال يشكل اختياره نصرا ً لخصوم المالكي بل يكون بمثابة
سحب الذرائع من يدهم .وعلى هذا األساس كان اختيار حيدر العبادي رئيسا ً
جديدا ً للوزراء لخالفة المالكي ،وهو زميله في حزب الدعوة اإلسالمي الذي
أسسه السيد محمد باقر الصدر ،وهو شريكه في االضطهاد على يد النظام
الصدامي والتهجير خارج العراق ،وهو قرينه في السعي لعالقة استراتيجية
مع من يحفظ للعراق مكانته وقراره ويحفظ للمكونات األساسية فيه دورها
وفي احترام األحجام الديمغرافية لسكانه.
لقد شكل اختيار العبادي بالشكل الذي حصل ووفقا ً لإلخراج الذي اعتمد نوعا ً
من خطة ذكية تحفظ للمكون الديمغرافي األكبر في العراق حقوقه ،فرصة إلعادة
جمع شرائح المجتمع العراقي ،وبابا ً إلعادة إنتاج صيغة تمنع االستمرار في
مسار التقسيم الذي تهب رياحه من بابين كردي وإرهابي ،وال يعتبر اختيار
العبادي انقالبا ً على سياسة المالكي الخارجية خاصة في ما يتعلق بسورية
ومحور المقاومة ،فاألمر مستبعد كليا ً جملة وتفصيالً نظرا ً لشخصية العبادي
وجذوره العقائدية الموثوقة ،كما انه ال يعتبر هزيمة للحالة التي ينتمي إليها
المالكي بل حفظ لها ،وإذا كان الخصوم قد رأى فيها انتصاراً ،فال بأس إذا كان
هذا األمر يريحهم ويدفعهم لكف شرهم عن العراق وأمنه ففي هذا تحقيق لما
رمى إليه االستبدال أصالً من سحب الذرائع.
وأخيرا ً ال بد من تسجيل حذاقة عراقية داخلية في عملية اإلخراج لجهة إعادة
تشكيل الكتل والبقاء تحت سقف الدستور ،بتسرب البعض من كتلة المالكي
إلفقادها صفة الكتلة األكبر وتشكيل لالتحاد الوطني ليصبح هو الكتلة األكبر
التي تسمي رئيس الحكومة تحت سقف الدستور أيضاً ،كما يجب تسجيل
واقعية المرجعية الدينية ومبدئيتها في السعي لحفظ الحالة قبل الشخص،
والحرص اإليراني على موقع العراق وأمنه والمرونة في التعامل مع شأن عراقي
وإقليمي حساس ،أما ما يقال عن اتفاقيات وتسويات دولية بدأت في العراق
وستنسحب على سواه في اإلقليم فإننا ال نرى له موقعا ً في الحقيقة ،ألن العراق
شهد تغيير شخص وثبات حالة ،بينما نجد أن ما يطلب في اإلقليم تغيير حالة
بصرف النظر عن األشخاص ،وهي حالة المقاومة حيث يقصد رأسها ومحورها،
وهذا كما يبدو لن يحصل عليه المعتدون وفي غزة اليوم نموذج حي.

إن هذا التعتيم على هذه الخريطة وهذا اإلشغال لهذه
الوزارات عمل على تراجع وانقباض الجدل اإليجابي في
تظهير العمل السياسي الوطني الذي يساهم في إيجاد
مساحات منافسة حقيقية في مشهد العمل السياسي
الكلي ،وعمل على تقديم العمل السياسي ضمن خرائط
وظيفي ضيّق،
الحكومات السورية المتعاقبة على أ ّنه عمل
ّ
ال يرتقي لمستوى عمل سياسي وطني نافذ ،أو إلى اختالف
رؤى تعكس انتماءات سياسية متباينة.
لقد بقي «الجسد الحكومي» يعكس واقعا ً سياسيا ً
جامدا ً وصامتاً ،تحت ذريعة عناوين عدة ،في حين أنّ
هناك إش��ارات وافية تحدّد الرؤية التاريخية للرئيس
ال��راح��ل ح��اف��ظ األس���د ،ت��ؤك��د ه��ذه اإلش����ارات على أنّ
المساحات في «الجسد الحكومي» التي نالتها بعض
األحزاب األخرى ،إنما هي مساحات فاعلة لتمارس هذه
األح��زاب رؤاه��ا السياسية الوطنية في إدارة وتحريك
وقيادة هذا المفصل أو ذاك ،كما أنّ هناك لحظات مهمة
في إدارة تشكيل هذه الحكومات ،خصوصا ً في ظل قيادة
الرئيس بشار األسد ،كانت تحمل دالالت موضوعية لجهة
أن تمارس هذه األحزاب دورها الحقيقي في إغناء البناء
الوطني ،ناهيك عن إشراف بعض قيادات هذه األحزاب
على مئات المشاريع من خالل وزارات الدولة التي كان
يشغلها بعض ممثلي تلك األحزاب.
إنّ جزءا ً رئيسيا ً من الجدل السياسي غاب في ظل هذا
المشهد ،كما أنّ هناك ضغطا ً هائالً حصل على عنصر
التنافس السياسي والوطني ،على رغم أنّ البعض يس ّوق
لهذا المفهوم على أ ّن��ه عنصر إيجابي في عمل الحكومة
الجمعي ،إال أ ّننا نرى فيه تراجعا ً مهما ً للعمل السياسي
الصرف ،الذي يحدث نوعا ً من الخصوصية التي تفرز وتظهر
عمالً عن آخر ،وتحدث تباينا ً إيجابيا ً لقوى على أخرى ،وهو
ما يمكن صرفه وطنيا ً وسياسيا ً في دفع وتظهير الحراك
السياسي الذي يغني التدليل والتأكيد على جملة رؤى
سياسية واقتصادية واجتماعية من دون أخرى.
لم تستطع الحكومات السورية المتعاقبة أن تضيف هذه
األساسية التي تدفع العمل الحكومي ،وتحدث فيه تباينا ً
لمصلحة الدولة والمجتمع ،كون أن هناك روح�ا ً راكنة
وساكنة لم تكن حاضرة في سيرورة هذه الحكومات ،األمر
الذي أدى إلى غياب عناصر فريدة ومهمة في منتج العمل
الحكومي ،والتي كان يمكن لها أن تأخذ العمل الوطني إلى
مساحات أخرى مفيدة.
كما أنّ هناك حكومات عايشتها جيّدا ً لم تكن تمتلك عقالً

جمعيا ً ناجزا ً بالشكل الذي كان مفروضا ً أن يكون عليه هذا
العقل ،حيث انحصر المنجز الحكومي في التصدي لعناوين
تتعلق بفعل «المياومة» المشغولة بمستويات ليست
خالقة ،إال في اللحظة التي يتقدم بها الرأس الدستوري
لهذه الحكومات ،ونعني به مقام «رئاسة الجمهورية»،
حيث يظهر المنجز عندها ويبدو تدخل الرأس فيه واضحا ً
جداً ،لجهة التطلعات االستراتيجية المؤثرة في صيرورة
عمل تلك الحكومات واألهداف الكبيرة لها.
يقرأ هذا األم��ر جيدا ً في العقلية المهنية التي حكمت
المشهد السياسي في هذه الجزئية ،حيث غاب كل السادة
الذين ترأسوا هذه الحكومات بعد انتهاء رئاستهم لتلك
الحكومات ،وتح ّولوا إلى أف��راد عاديين ج � ّدا ً في حياة
السوريين ،إذ أننا لم نشهد القامات الوطنية الحاضرة
والمشدودة إلى عناوين وطنية صرفة ،أو إلى عناوين
سياسية تعكس األرضية التي ج��اء منها ه��ؤالء ،وهذا
يعكس العقلية التي كانت تدير وتقود هذه الحكومات ،كما
أ ّنها تعكس الثقل غير الموضوعي الذي أدى إلى دفع هؤالء
كي يكونوا في رأس هذه الحكومات.
كما أن األشخاص الذين مألوا الشاشات الوطنية خالل
وجودهم على كراسي وزارات��ه��م غابوا تماما ً مجرد أن
أصبحوا من دون هذه الكراسي ،حتى أ ّنهم تبخروا خارج
الوعاء السياسي والوطني ،ولم يعد أحد منهم يُذكر ،ال
من خالل رأي أو موقف أو مقال أو لقاء أو إطاللة أو حتى
ندوة أو منتدى ،وهذا كان واضحا ً جيدا ً وذا داللة مهمة
وخطيرة خصوصا ً في السنوات األخيرة من العدوان على
الوطن السوري ،فقد بدا هؤالء خارج المشهد الوطني العام
للدولة والمجتمع.
بقي أن نضيف أمرا ً نزعم أ ّنه مهم ،وهو أنّ تلك المقدمات
لم تكن معزولة أو مفصولة عن عقلية غير ق��ادرة على
اإلبداع ،وغير قادرة على التجلي الذي حكمت جزءا ً يسيرا ً
منها ،وخالل فترات متفاوتة ،إذ أ ّنه ال يغيب ع ّنا أنّ حكمنا
ووصفنا السابق لم يكن عاما ً وشامالً ،كون أنّ البعض
اليسير واليسير جدا ً من أولئك الذين مألوا المشهد الوزاري
تاريخيا ً ظلّوا حاضرين وموجودين ،وأضافوا إضافات
باهرة ،لك ّنهم ظلّوا يشكلون حاالت طارئة وناتئة ،لك ّنها
مهمة لجهة البرهان على أنّ البيئة السياسية للدولة لم
تكن مانعة مثل هذا الحضور وهذا الدور ،ولم تكن تحول
دون وجود استرداد مثل هذه القامات دورها الفاعل بعيدا ً
عن مواقعها الرسمية!

رقم المكلف رقم البريد المضمون
9468

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

14/03/13 RR123984765LB

14/07/24

ش��ي��دو ش.م.م274531 SHEDO .
S.A.R.L

14/03/14 RR123984796LB

14/07/22

581711

14/03/13 RR123984592LB

14/07/24

شركة البحيرة ش.م.ل

كيغام وأروجان خاناميريان

عن رئيس مالية محافظة جبل لبنان
رئيس دائرة التدقيق
إسكندر حالق
التكليف 1396
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم 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 اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

أنطوان فارس بو شديد

69383

14/03/17 RR123984779LB

حسام سالم الحسن

14/07/23

131462

14/03/18 RR141006734LB

14/07/22

وليد وليم حداد

132394

14/03/17 RR141006717LB

14/07/22

مروان نجيب خاطر

147129

14/03/19 RR141013457LB

14/07/24

إميل أديب كبا

192539

14/03/18 RR141012045LB

14/07/22

سليمان فؤاد صابر

192553

14/03/18 RR141012037LB

14/07/22

رلى إميل فريحه

202669

14/03/18 RR123985200LB

14/07/22

ياسر محمد مهنا

218172

14/03/17 RR141012315LB

14/07/22

ربيع محمود عنان

222928

14/03/17 RR141012350LB

14/07/22

ناجي ريمون أبي أنطون 228606

14/03/17 RR141012425LB

14/07/22

جان جوزف درويش

229301

14/03/18 RR141012496LB

14/07/22

أرليت ريمون الفغالي

274148

14/03/17 RR141011204LB

14/07/22

بسام منير قهوجي

309450

14/03/18 RR141011371LB

14/07/22

مهى طانيوس أبو حمد

315992

14/03/18 RR141011558LB

14/07/22

جورجيت البير للي

316075

14/03/18 RR141011575LB

14/07/22

سامر محمد جهاد سنو

320862

14/03/18 RR141011703LB

14/07/31

نبيل كميل ماضي

321234

14/03/18 RR141011748LB

14/07/22

أيمن رياض مراد

531522

14/03/17 RR123985227LB

14/07/23

نانسي نايف حسين بو 1717127
صالح

14/03/18 RR123984969LB

14/07/23

2912110

14/03/17 RR123958221LB

14/07/25

إيلي روبير الحاج

عن رئيس مالية محافظة جبل لبنان
رئيس دائرة التدقيق
إسكندر حالق
التكليف 1396

تعلن بلدية علي النهري ع��ن وضع
ج��داول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية ع��ن ع��ام  2014وم��ا قبله قيد
التحصيل عمالً بنص المادة  104من قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60ويلفت النظر
إلى ما يلي:
 1ـ عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
 2ـ عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%إثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
 3ـ تذكر البلدية المكلفين الذين لم
يسددوا الرسوم البلدية المتوجبة عليهم
عن األع���وام السابقة المبادرة ف��ورا ً إلى
تسديدها.
 4ـ يعتبر ه��ذا اإلع�لان بمثابة إن��ذار
وتبليغ شخصي لكل مكلف وقاطعا ً لمرور
الزمن.
رئيس بلدية علي النهري
أحمد المذبوح
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء أسعار لشراء
قطع غير ل��زوم خاليا التوتر المتوسط
من نوع Shock absorber for FG3
breaker Merlin Gerin – Fluair
 300الموجودة قيد الخدمة في محطات
التحويل الرئيسية ،م��وض��وع اس��ت��دراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 6075/ت��اري��خ
 ،2014/6/7قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2014/9/5عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
م��ج��ان�ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق
النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2014/8/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1387

إعالن
تعلن بلدية مارشعيا والمزكه عن رغبتها
إجراء مناقصة عمومية لتلزيم أشغال إعادة
تزفيت بواسطة الظرف المختوم بطريقة
تقديم أسعار تنزيل مئوي.
على الراغبين باالشتراك بهذه المناقصة
االط��ل�اع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط ف��ي مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي على أن تصل
العروض قبل الساعة الحادية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد لجلسة
فض العروض .تفض العروض يوم السبت
في  2014/8/30عند الساعة الحادية
عشرة صباحاً.
رئيس البلدية
األب بولس دحدح
التكليف 1370
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته ع��ن محمد علي ال��ح��اج حسين
الوريث عن علي خليل الحاج حسين لمورثه
خليل موسى الحاج حسين سند تمليك بدل
ضائع بالعقار  3135الهرمل.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
لموكله عبدالله مرعي باقي سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  554العين.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
ط��ل��ب ع��ب��د ال��ن��اص��ر ع��ب��د الغني
ال��س��اح��ل��ي ب��وك��ال��ت��ه ع���ن مصطفى
قاسم الحجيري لمورثه قاسم محمد
الحجيري شهادة قيد بحصته بالعقار
 1270عرسال.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

مفقود
هربت ال��خ��ادم��ة البنغالدشية rina
 aktarمن منزل مخدومها حسين زكي
عباس ،الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .03/935883

