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حمليات � /إعالنات
تركيا تفاجئ الحلفاء ( ...تتمة �ص)1

لم ينتبه الكثيرون إلى أنّ هذه
ال��ح��روب الجانبية التي افتتحها
ح��ل��ف��اء واش��ن��ط��ن ل��ل��ت��أث��ي��ر على
م��س��ار ال��ت��ف��اوض ح���ول الملف
تحسبا ً
ال���ن���ووي اإلي����ران����ي أو
ّ
ل���ت���وق���ي���ع���ه وم��ل��اق�����اة لنتائجه
باإلمساك بأكبر ع��دد ممكن من
أوراق القوة هي ح��روب دفاعية
على رغم ضراوتها ووحشيتها،
وه��ي ح��روب ر ّد اعتبار وخوف
م��ن اآلت���ي ال��واض��ح أن��ه ف��ي غير
مصلحتهم ما لم ينجحوا في خلق
واق��ع ووق��ائ��ع ج��دي��دة ،وكما هو
الواضح أيضا ً أنه قبل أن ينجلي
غبار حرب السعودية على اليمن
ع��ن الفشل ال���ذي أص���اب أه��داف
الحرب وترجمته صيغة الحوار
المق ّرر منتصف ه��ذا الشهر في
جنيف برعاية أممية ال سعودية،
ومن دون شروط مسبقة ،وليس
وفقا ً للرغبات السعودية ،وقبل
أن ت��ب��ان ح��ق��ي��ق��ة ت��ث��ب��ي��ت ميزان
ال��ردع في وجه «إسرائيل» وقبل
أن تبدأ الهجمات المعاكسة بتبديد
ان��دف��اع��ات «داع���ش» و«النصرة»
في سورية وال��ع��راق ،ف��إنّ قيمة
ك����� ّل ال����ح����روب ت��ب��ق��ى مرتبطة
بعاملين ،هما موقع ومكانة تركيا
في حلف الحرب ،وموقع ومكانة
سورية في توازنات ما بعد هذه
ال��ح��روب ،ف��ال��ت��وازن��ات الحاكمة
ل���م���ع���ادالت ال���س���اح���ات األخ����رى
غير سورية ال تع ّوض الخسارة
فيها واألرباح في ساحات غيرها
تقاس بمدى تأثيرها عليها ،وأنّ
ال��ب��واب��ة االستراتيجية الوحيدة
في جغرافيا المنطقة القادرة على
حمل عبء هذا التحويل والممسكة
بمشروع ق��ادر على االستثمار
والمالكة لقدرات ومكانة تتيحان
ل��ه��ا ت��ج��م��ي��ع األرص������دة وإع����ادة
توزيعها هي تركيا.
ك�� ّل ال��ص��راع ف��ي النهاية على
س��وري��ة وك��� ّل ال��ب��واب��ات توصل
إلى البوابة التركية ،ففي سورية
م��س��ت��ق��ب��ل ال����ص����راع ال���ع���رب���ي ـ
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،وف����ي س��وري��ة
مستقبل مكانة روس��ي��ا وإي���ران
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،وف����ي سورية
م��س��ت��ق��ب��ل وم���ك���ان���ة السعودية
اإلق��ل��ي��م��يّ��ي��ن ،وم���ن ت��رك��ي��ا يط ّل
األط��ل��س��ي ع��ل��ى ب�ل�اد المشرق،
وم���ن ت��رك��ي��ا م��ش��روع العثمانية
ال���ح���ام���ل ل��ط��م��وح��ات وح���واف���ز
التو ّرط في الحروب ،ومن تركيا
ُيقاد «اإلخ��وان المسلمون» القوة
المنظمة األبرز لحساب الحروب
المستهدفة للمنطقة والهادفة
إلخضاعها ،وم��ن تركيا ينطلق
مقاتلو «القاعدة» بقبعة «داعش»
أو «النصرة» غب الطلب.
ت���ق���دّم ال��س��اب��ع م���ن ح���زي���ران
ف��ج��أة وف���رض نفسه استحقاقا ً
على الجميع ،وقالت االنتخابات
التركية م��ا يكفي لتغيير وجهة
الحروب والتوازنات في المنطقة،
ف��ال��ق��ض��ي��ة ل��ي��س��ت ف���ي تشكيل
ح��ك��وم��ة ائ��ت�لاف��ي��ة أو ال���ذه���اب
إل��ى انتخابات م��ب��ك��رة ،ف��ه��ذا هو
بالضبط الشأن التركي الصرف
الوحيد في االنتخابات ونتائجها،
أم����ا ال���ش���أن اإلق��ل��ي��م��ي ف��ه��و أنّ
السياسة الخارجية التركية لم
تعد في يد «اإلخ��وان المسلمين»
وم���ش���روع ال��س��ل��ط��ن��ة ،وص���ارت
حاصل توازنات القوى الداخلية
وم��ا تشير إليه وفقا ً لكالم قادة
حزب الرئيس التركي الذي تلقى
الصفعة المدوية في االنتخابات،
بأنّ عقدة الحكومة االئتالفية هي
السياسة الخارجية وخصوصا ً
مصير التدخل في سورية ،وقادة
ال��م��ع��ارض��ة ي��ت��ش��ارك��ون رفض
المشروع األردوغ��ان��ي لسورية
ويدعون إلى وقف الباب المفتوح
ل��ـ«ال��ق��اع��دة» بجناحيها «داع���ش»
و«النصرة» نحو سورية.

سقطت ال��ح��رب على سورية
ف��ي ب��ي��ت أب��ي��ه��ا ،وت��ل��ق��ت الطعنة
القاتلة في الكبد ،فلن تقوم قائمة
في تركيا لحكومة تتابع ما بدأه
وما فعله أردوغان وحزبه خالل
س����ن����وات ،ف���ال���ك��� ّل اآلن منهمك
بإعادة حساباته لما لم يكن في
الحسبان ،حتى أن بعض الحلفاء
ألردوغ������ان وع���ب���ره ،خصوصا ً
ال���ذي���ن ك���ان���وا م��� ّم���ن س���اه���م في
تمويل وتسليح فروع «القاعدة»
ي��ح��س��ب��ون ح���س���اب الفضائح
ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ج��رج��ره��م إلى
م��ح��اك��م ت��رك��ي��ة إذا س����ار حزب
ال���م���ع���ارض���ة ال���رئ���ي���س���ي ح���زب
الشعب الجمهوري بما أعلنه ،من
السعي إلى إقامة تحقيق مستق ّل
عن ت��و ّرط أردوغ���ان وحزبه في
ت��وري��ط ت��رك��ي��ا ب��دع��م «القاعدة»
وتخريب سورية.
«داع����ش» وق��ادت��ه��ا يتدارسون
كيفيةمواصلةالتمويلبعدمتغيّرات
تركيا ،ووص��ول السالح ومصير
دور النقاهة وإقامة عائالت القادة،
وب��ي��ع ال��ن��ف��ط واآلث�����ار المنهوبة،
تتحسب لمصير
و«جبهة النصرة»
ّ
ق���واع���ده���ا ال��ع��س��ك��ري��ة وم���خ���ازن
س�ل�اح���ه���ا ،وغ�������رف عملياتها،
وق���ط���ر ت��ق��يّ��م ال���م���وق���ف وكيفية
التصرف م��ع حركة األم���وال عبر
ت��رك��ي��ا ،وال��س��ع��ودي��ة و«إسرائيل»
تدرسان وتقيّمان مصير الحرب
ع��ل��ى س��وري��ة ف��ي ض���وء م��ا جرى
ف��ي ت��رك��ي��ا ،وف��ي ال��م��ق�� ّدم��ة فرنسا
وأم��ي��رك��ا المعنيتان األساسيتان
بالحرب.
في المقابل حلف المقاومة من
إي�����ران إل���ى س���وري���ة وح����زب الله
م����رورا ً ب��ال��ع��راق يستع ّد لنقالت
ح���اس���م���ة ف����ي خ���ط���ط ال��ه��ج��م��ات
المعاكسة مستثمرا ً ه��ذا التح ّول
الكبير ف��ي م��وازي��ن ال��ق��وة لحسم
يتيح بلوغ الثالثين م��ن حزيران
ب���أف���ض���ل م����ع����ادالت وت����وازن����ات
ممكنة.
في لبنان لم يتح بعد ألحد تقييم
ال��م��ت��غ��يّ��ر ال��ت��رك��ي وانعكاساته،
خ����ص����وص����ا ً ال����م����ت����و ّرط����ي����ن في
ره��ان��ات ع��ل��ى ح��ل��ف ال��ح��رب على
سورية ،الذين سينتظرون التقييم
السعودي ،وعناصر التغيير التي
ستظهر على مواقفه او يتبلّغونها،
وح���ت���ى ذل����ك ال��ح��ي��ن ي��واص��ل��ون
العناد في قضية التعيينات األمنية
ويرتضون أخذ الحكومة في إجازة
مرضية حتى إشعار آخر.
ف��ي المقابل ت��واص��ل المقاومة
حربها على «النصرة» وتقترب من
النهايات ،مع فرار قائد «النصرة»
أبو مالك التلي إلى عرسال ،سواء
لالختباء كما تؤكد مصادر أمنية،
أو للعالج كما تقول بعض األوساط
المحسوبة على تيار المستقبل.

مخارج برية ـ عونية ـ
جنبالطية ـ مستقبلية

طارت جلسة مجلس ال��وزراء هذا
األسبوع إلى أجل غير مسمى ،فرئيس
الحكومة تمام س�لام لن يدعو إلى
جلسة بانتظار أن تتوصل المساعي
واالت��ص��االت التي يقوم بها رئيس
المجلس النيابي نبيه بري والنائب
ول��ي��د جنبالط إل��ى ح��ل اإلشكالية
الحكومية ،ال سيما أن األوض���اع
ال��ب��ال��غ��ة ال��خ��ط��ورة ف���ي ع��رس��ال
وجرودها تفرض ع��ودة اجتماعات
مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
«أن ال��ج��و معقد لكنه غير مغلق
ب��ال��ك��ام��ل» .ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر إل��ى
«م��س��اع��ي م��ك��ث��ف��ة ل��ل��وص��ول إل��ى
مخارج برية  -عونية  -جنبالطية -
مستقبلية».
واعتبرت المصادر «أن الحل ليس
جاهزاً ،لكننا لن نصل إلى استقالة
الحكومة وإل��ى شل البلد ،فالبحث
يجري ع��ن مخرج ف��ي التعيينات،
وعن تخريجة لتشريع الضرورة»،
مشيرة إلى «أن التقارب األخير بين
عون – جعجع سيساهم في إيجاد

انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف على شبابه المرحوم

�أ�سعد ح�سن ر�سالن
والدته :صبحية طباجة
أيمن وإيمان
ولداه:
أشقاؤه :فوزي ،حمزة ونعيم
أص��ه��رت��ه :أح��م��د ر ّم����ال ،خليل
ر ّمال ،نجيب قشمر ،المرحوم أحمد
الكبرى ،مختار العبد الله ويوسف
عباس
يصلى على جثمانه الطاهر بعد
وصول النعش من دولة الكويت إلى
مطار بيروت الدولي وذلك بعد ظهر
غد األربعاء الواقع فيه  10حزيران
 2015ويوارى في الثرى في جبانة بلدته العديسه في مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده المرحوم أبو فوزي
في العديسه .على أن يحدد الحقا ً موعد تقبّل التعازي في منزل ذويه في
بيروت.
اآلسفون آل رسالن ،ر ّمال ،طباجة ،قشمر ،الكبرى ،العبد الله ،عباس،
وعموم أهالي العديسه

تركيا والكارت ( ...تتمة �ص)1
في القضاء والجيش وسواهما على تعبير أش ّد
وضوحا ً عن االنسحاب من الشراكة في مشروع
أردوغ���ان الفاشل وتركه يتح ّمل التبعات ويدفع
الثمن وح��ده ،بالتالي ما شهدته االنتخابات هو
القليل م��ن الكثير ال���ذي سيظهر ب��ع��ده��ا ،لتكون
ك��رة ثلج يتدحرج معها رأس م��ش��روع اإلخ��وان
ال��ذي خسر في هذه االنتخابات القلعة التي كان
يأمل عبرها استرداد ما خسره في مصر وتونس
بقوة السيطرة على سورية ،التي خسر بسببها ما
خسر ،مراهنا ً أنه سوف يربح الكثير إذا ربحها
مرة أخرى.
 ج���ول���ة ف��اص��ل��ة وم��ص��ي��ري��ة ط����وت صفحةاإلخ������وان م���ن ح��ي��اة ال��م��ن��ط��ق��ة ،وط����وت صفحة
العثمانية ،وطوت الصفحة األخطر في الحرب على
سورية ،فاليوم ليس هو األه�� ّم ،بل المسار الذي
افتتحه هذا اليوم والذي سيعبّر عن ذاته بتداعيات
ال تع ّد وال تحصى هو األه ّ��م ،وليس من المبالغة
القول إنّ سورية وجيشها ورئيسها هم صانعو

نصر المعارضة التركية ألردوغان وحزبه ،وهم
الشريك في النصر وعائداته حكماً.
 إسرائيل كسيحة وعاجزة عن الحرب ،يكبّلهام��ي��زان ال���ردع القاتل م��ع المقاومة ،والسعودية
ت��خ��رج بهزيمة مشينة م��ن اليمن وال��ق��ب��ول بح ّل
س��ي��اس��ي ال ي��ش��ب��ه ال��خ��ط��اب ال��س��ع��ودي للحرب
بشيء ،ومصر مه ّمشة عن الفعل مثخنة الجراح،
فكانت تركيا الحصان األبيض للمشروع األميركي
و«اإلسرائيلي» ،وانتقالها إلى غرفة العناية الفائقة
يعني مع اقتراب ساعة التفاهم النووي اإليراني
اس��ت��ع��داد المنطقة ل��م��ع��ادالت ج��دي��دة ،تقع فيها
س��وري��ة ف��ي القلب ،وترتسم معها معالم نصر
يكتب صفحات مجيدة منه رجال الجيش السوري
والمقاومة في القلمون.
 مبروك لسورية ومبروك للمقاومة ،ما بذرتهالدماء النقية في القلمون أزهر وأثمر في شوارع
اسطنبول.
ناصر قنديل

«البناء» تن�شر ( ...تتمة �ص)1

مقاتل من المقاومة يرتاح مع نفس أركيلة على إحدى التالل في جرود عرسال
ح��ل��ول جزئية ف��ي م��واض��ي��ع ع��دة،
إضافة إلى المبادرة الجنبالطية».
ولفتت المصادر إلى «أنّ حزب الله
يواكب هذه المساعي ويشجع وجاهز
للموافقة على أيّ ح� ّل توافقي يت ّم
التوصل إليه ويعمل خلف الكواليس،
ّ
لعدم إسقاط الحكومة وللوصول إلى
حلول.
وكان الرئيس بري التقى أمس أمين
س ّر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
إبراهيم كنعان موفدا ً من الجنرال
ع��ون ال���ذي تمنى أن ي��ت � ّم تغليب
منطق الدستور أي المساواة ومبدأ
المشاركة الوطنية .ونقل كنعان عن
بري ترحيبه بالحوار المسيحي –
المسيحي ،واصفا ً الحوار بالخطوة
المهمة التي ال تريح المسيحيين فقط
بل لها انعكاساتها اإليجابية على
المستوى الوطني».

وراء األكمة ما وراءها

وأكد نائب األمين العام لـ«حزب
الله» الشيخ نعيم قاسم أن «أم��ام
الفريق اآلخ��ر خيارين ،إما انتخاب
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال ع��ون رئ��ي��س�ا ً للجمهورية
أو الفراغ إل��ى أج��ل غير مسمى وأن
المنطقة ال��ي��وم ف��ي حالة مراوحة
من اآلن ولفترة من الزمن أقلها سنة
وال يبدو أن��ه توجد حلول ألزم��ات
المنطقة».
وفي السياق أكدت أوساط سياسية
لـ«البناء» أن لقاء العماد عون برئيس
حزب القوات سمير جعجع ما كان
ليحصل لو لم يكن وراء األك��م��ة ما
وراءها» .مشيرا ً إلى «أن كالم الجنرال
عون «أن موضوع رئاسة الجمهورية
ال يزال محبوسا ً في القفص الذهبي»،
يعني أن الرئيس سيكون العماد
ع��ون» .وش��ددت المصادر على «أنه
ما دام عون مرشحا ً ال تسويات في
الملف الرئاسي».

وفد فاتيكاني في بيروت

وجه بطاركة المشرق
ومن دمشق ّ
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��روح��ي ال���ذي عقد
ف��ي الكنسية المريمية «ن���داء إلى
اللبنانيين النتخاب رئيس جمهورية
ي��ع��ي��د ل��ل��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة
ان��ت��ظ��ام��ه��ا» .ك��م��ا وج���ه ن����داء إل��ى
المسيحيين «لمحاربة الفكر التكفيري

وإحالل السالم في سورية والتشبث
بوحدتها».
وي���زور منتصف الشهر الجاري
وفد فاتيكاني رفيع برئاسة رئيس
أساقفة ميالنو الكاردينال أنجلو
سكوال لبنان لعقد سلسلة اجتماعات
كنسية وسياسية في مسعى لحل
ال��م��أزق ال��رئ��اس��ي ،وال��ت��أك��ي��د على
تثبيت المسيحيين في أرضهم قبل أن
يتوجه والبطريرك الماروني بشارة
الراعي إلى أربيل لإلطالع على واقع
المسيحيين في العراق.

المخطوفون
في عهدة الحجيري

أمنياً ،واصل حزب الله عملياته
العسكرية في ج��رود عرسال حيث
تقدم ش��رق ج��رود ع��رس��ال ووص��ل
جرود فليطة بجرود عرسال الشرقية،
وسيطر على وادي التركمان ووادي
القصير وعقبة القصيرة ووادي
السيري ووادي الحريقة ووادي
التنين ف��ي ج��رود ع��رس��ال .ونقلت
قناة «المنار» عن بعض الشهود أن
أمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو
مالك التلي هرب إلى عرسال ،حيث
قام مصطفى الحجيري «أبو طاقية»
باحتضانه في منزله.
وت���وق���ع���ت م���ص���ادر ع��س��ك��ري��ة
لـ«البناء» «أن يتوجه مقاتلو حزب
الله باتجاه الشمال بعد االنتهاء من
جرود عرسال حيث ستبدأ المواجهة
مع تنظيم داع��ش في األي��ام القليلة
المقبلة ،وتوقعت تكرار ما حصل في
المعارك مع النصرة مع داعش».
وأك����د م��ص��در ع��س��ك��ري بقاعي
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن جبهة ال��ن��ص��رة في
المنطقة الشرقية انتهت عمليا ً ولم
يعد لها الوجود العسكري كما كانت
في السابق وتقلص عديدها في شكل
كبير حيث قتل جزء منهم وفر آخرون
وب��ات��ت ف��ي وض���ع م��ي��ؤوس وأم���ام
خيارات صعبة وضيقة ،إما االلتحاق
بتنظيم داع��ش في الجرد الجنوبي
الغربي لعرسال ،وهناك ضغط عليهم
من الجيش السوري الذي يدخل إلى
تلك المنطقة والجيش اللبناني أيضا ً
من جهة رأس بعلبك وإم��ا الدخول
بالمفاوضات التي يبدو أنها لن تنجح
ألن حزب الله لم يعد له مصلحة بذلك
بعد التقدم الكبير الذي أحرزه».

(أحمد موسى)
وأك���د المصدر أن «العسكريين
األسرى موجودون منذ اختطافهم في
عرسال وال يزالون وليس في الجرود،
فقد كان المسلحون يأخذونهم إلى
الجرود اللتقاط الصور ثم يعيدونهم
إلى البلدة ،مستبعدا ً إطالق سراحهم
ألنهم ورقة الخاطفين األخيرة التي
ستنقذ حياتهم ،مرجحا ً «أن يكون
المخطوفون بعهدة الشيخ مصطفى
الحجيري «أبو طاقية» الذي يشرف
على المحاكم والمحاكمات والسجون
ومخازن الذخيرة ونقاط التسليح».
ول��م يستبعد ال��م��ص��در «دخ��ول
المسلحين إل��ى ع��رس��ال ،إذا أرادوا
التصعيد ،أو اللجوء إلى مفاوضات
ب��ال��ح��د األدن����ى ل��ي��ت��رك��وا ك��ل ش��يء
ويرحلوا ،لكنهم في كل األح��وال لم
تعد لديهم القدرة على الدخول في
معركة مع الجيش».
وأشار المصدر إلى «أن الجيش ال
ي��زال محكوما ً بالموقف السياسي،
فالقرار الحكومي األخير جاء إلرضاء
فريق  14آذار ب��أن يدخل الجيش
عرسال وليس قوى أخرى في حين
أن المقاومة لم تطرح أنها ستدخل
إلى البلدة».
ولفت إلى أن «الجيش لم يدخل
ف��ي أي ي��وم إل��ى ع��رس��ال ف��ي شك ٍل
ج���دي ،ف��دخ��ول��ه يتطلب مالحقة
المطلوبين وأماكن الذخيرة ونقاط
التسليح ومداهمة المخيمات التي
تأوي مقاتلين فضالً عن البحث عن
المخطوفين العسكريين ،إال أن رئيس
الحكومة ووزير الدفاع ال يؤيدان هذا
الطرح».
وأكد نظام مغيط شقيق المعاون
األسير إبراهيم مغيط لـ«البناء» أن
أهالي العسكريين يعيشون حالة
ضياع جديدة بعد نشر فيديو يظهر
خالله  5من العسكريين المخطوفين
لدى «جبهة ال ُنص َّرة» وهم يُشاركون
في القتال إلى جانب ال ُنص َّرة» ،مشيرا ً
إل��ى «أن م��ا يجري م��أس��اة جديدة
تضاف إل��ى المأساة التي يعيشها
هؤالء» .وقال مغيظ« :ال ندري ما هي
خلفيات نشر هذا الفيديو الذي سبقته
الصور ،بعد الحديث أن المفاوضات
في ش��أن إط�لاق س��راح العسكريين
تسير ف��ي منحى اي��ج��اب��ي» ،سائالً
الحكومة :أين العسكريون وما هو
مصريهم؟

جعجع وعون ( ...تتمة �ص)1
الوحيدة التي في يدها رم��ي حجر لتحريك مناخ هذا
ّ
بغض النظر عما إذا كان األمر سيؤدّي إلى نتائج
الملف،
عملية لخطوته هذه .فالمه ّم أن يكسب صورة أنه صانع
مناخ االنتخابات الرئاسية وليس بالضرورة صانع
فخامة الرئيس ،وأضافت النصيحة أن هذه الصفة فيما لو
إيجابي عليه.
اكتسبها سيكون لها مردود مسيحي
ّ
ويبدو أن جعجع اقتنع بضرورة أخذ دوره هذا ،وإنجاز
مبادرة على هذا الصعيد ،فكان قراره بتجاوز ك ّل حذره
والذهاب للقاء عون.
ذهاب جعجع ال يعني تسليمه بترشيح عون للرئاسة،
تضيف المصادر عينها ،بل المعنى الذي قصده هو إعادة
تحريك ملف الرئاسة وحصر ن��ادي أق��ط��اب طباخيه
المسيحيين به وبعون فقط.
ولكن السؤال عينه يستم ّر مطروحا ً في محافل أخرى،
وذلك حول كيف يمكن للقاء عون  -جعجع أن يسيل على
مستوى التوصل إلنتاج تسوية تنتج بدورها فخامة
الرئيس العتيد؟
في الشكل هناك إجابة عن هذا السؤال ،تفيد بأنّ عون
وجعجع اتفقا خ�لال اللقاء على آلية النتخاب رئيس،
قوامها إج���راء استفتاء مسيحي لتحديد المرشحين
األقوياء ،ولكن لم يتفق الرجالن على آلية هذا االستفتاء،
علما ً أنّ مصادر قريبة منهما قالت إنه ربما يُصار إلى
محاكاة طريقة انتخابات الرئاسة األميركية التي تنص
آليتها على أن ينتخب الرئيس الناخبون الكبار في ك ّل
والية ،وليس المواطنون األميركيون .بكالم آخر ربما يت ّم
إع��داد الئحة بأسماء هيئات وشخصيات تشكل مفاتيح
انتخابية مسيحية ويجري استفتاؤها.
على أن هناك مصادر قريبة من مناخ تفاعل حسابات
جعجع في هذه المرحلة ،تنصح بأن يت ّم رصد توقيته
المفاجئ لزيارة الرابية انطالقا ً من اعتبارات أخرى لديه،
تتسم بأنها أع ّم وأوسع أفقا ً وذات صلة بتغييرات ظهرت
ومرجح أن
داخ��ل الوضعين الدولي واإلقليمي مؤخراً،
ّ
تكون لها انعكاسات على لبنان.
أبرز هذه االعتبارات تتحدّث عن معلومات حملها من
الواليات المتحدة مؤخرا ً إلى بيروت أقطاب في  14آذار،
وتجزم هذه المعلومات بالتالي:
أوالً :إدارة أوباما ال تضع «فيتو» على عون رئيسا ً
للجمهورية ،وه��ي باتت أق��رب إل��ى المساعدة في ملف
الرئاسة اللبنانية ،وعرضت عمليا ً أن تتكلم مع إيران
لتسهيل انتخاب الرئيس اللبناني ،ش��رط أن يبدي
اللبنانيون أنفسهم تفاهما ً على اسمه.

ثانياً :االتفاق األميركي  -اإليراني حول برنامج األخيرة
النووي م��اض إل��ى خاتمته السعيدة في نهاية الشهر
الجاري ،أو كأبعد ح ّد حتى نهاية تموز المقبل ،وعلى
الجميع التأقلم مع هذا الواقع.
ثالثاً :تضع أميركا لعبة الك ّر والف ّر العسكرية المكثفة
منذ شهر ف��وق الميدان ال��س��وري في خانة أنها تخدم
فكرة إضعاف سورية إلرغامه على المجيء إلى طاولة
المفاوضات بشروط سياسية متواضعة .وضمن هذا
الهدف أيضاً ،تضع عودة ثنائية الفروف ـ كيري إلى العمل
المشترك على الملف السوري.
رابعاً :زوار أميركا خالل الشهر الماضي لم يسمعوا -
على غير العادة  -خالل محادثاتهم المغلقة مع المسؤولين
األميركيين أية لغة هجومية ض ّد حزب الله ،بل إن واشنطن
شجعت الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله بوصفه
يدعم أمرين أساسيين تريدهما بشدة إدارة أوباما :تحييد
لبنان أمنيا ً عن األزمة السورية ،وتشجيع مناخ االعتدال
في لبنان كسبيل لتحصينه سياسيا ً وأمنياً.
خامساً :تجزم واشنطن بأنها لن تسمح لـ«إسرائيل»
بالقيام بأيّ عمل ض ّد لبنان يه ّز استقراره ويعقد األمور
أكثر فوق ساحته.
والتوقع السائد هو أن يكون جعجع عمل على توظيف
هذه المعلومات في خدمة صياغة ق��راره بالذهاب إلى
عون ليب ّكر مسار التفاهم معه ،وليضعه على سكة بناء
سياق محاصصة تسمح له بأن يكون شريكه في تقاسم
حصة المسيحيين داخ��ل كعكة النظام اللبناني في
المرحلة المنظورة المرشحة ألن تدخل المنطقة خاللها
عهد التسويات الكبرى من العراق إلى سورية وصوال ً إلى
لبنان مرورا ً باليمن.
وثمة مالحظة تبرز ذاتها على صعيد توقيت زيارة
جعجع لعون ،وهي أنّ لقاءهما جرى في الوقت ذاته الذي
كان فيه الموضوع اللبناني يطرح في الرياض في خلوة
ولي العهد محمد بن نايف مع الرئيسين تمام سالم وسعد
الحريري .يشي هذا التوقيت برسالة للمجتمعين من أكبر
مك ّونين في الساحة المسيحية ،تقول إنّ تفاهمهما ممكن،
والمطلوب أخذه في اعتبار القرار اإلقليمي حينما يقارب
الملف الداخلي اللبناني ابتداء من ملف البحث عن ح ّل
للرئاسة األولى الشاغرة ،وصوال ً إلى وضع المسيحيين
داخ��ل خريطة استكمال تطبيقات دستور الطائف في
مرحلة بدء التسويات الكبرى في المنطقة.

يوسف المصري

في حديثها إن المفاوضات حاليا ً اصطدمت بمطالب
أميركية جديدة تقضي بتفتيش المراكز العسكرية اإليرانية
والتحقيق مع العلماء اإليرانيين ،فيما دخلت فرنسا على
الخط بالمطالبة بفتح ملف البرنامج الصاروخي إليران،
نسقوا هذا
وهذا ما رفضته روسيا ،ويبدو أن الفرنسيين ّ
المطلب مع السعوديين وأت��وا به إلى فيينا ،وقد يكون
هذا نوعا ً من توزيع األدوار بين فرنسا وأميركا كما تقول
المصادر الغربية.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلنا عليها
فإنّ المفاوض اإليراني قدّم اقتراحات عملية مجيبا ً على
المطالب األميركية المستجدة وه��ذه االق��ت��راح��ات هي
التالية:
 1وافقت طهران من حيث المبدأ على التحقيق مععلمائها طالما أن ذل��ك سيجري من قبل وكالة الطاقة
الذرية ،وفي إيران.
 2وافق الجانب اإليراني على تفتيش موقع برشينالعسكري الذي خضع للتفتيش في السابق.
 - 3ق�دّم الجانب اإليراني حالً علميا ً لتج ّنب معضلة
تفتيش المراكز العسكرية ،واقترح أن يت ّم إدخال قطعة من
القماش الخاص مخصصة للكشف عن اإلشعاعات النووية
إلى المركز المنوي تفتيشه ،وهذا القميص الخاص يعطي
جوابا ً دقيقا ً عن نسبة اإلشعاع النووي في المكان ،وقد
حظيت االقتراحات اإليرانية بموافقة روسيا والصين ،ويبدو
أنه على عكس ما تر ّوج له وسائل إعالم خليجية فإنّ األمور
تسير باتجاه اتفاق نهائي في نهاية حزيران الجاري.

واتفقت الدول الست على وسيلة إلعادة فرض عقوبات
األمم المتحدة على إيران ،إذا خالفت شروط اتفاق نووي
يت ّم التوصل إليه مستقبالً ،لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام
التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد نهاية مهلة  30حزيران
الجاري ،ويقول هذا التفاهم الجديد في شأن استئناف
عقوبات األمم المتحدة بين دول ( ،)1+5وهي الواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين،
إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران .وتقول المصادر
الغربية إنّ فرنسا مص ّرة على اتفاق يتيح إلغاء أيّ تخفيف
لعقوبات األمم المتحدة في شكل تلقائي إذا خرقت إيران
االتفاق ،فيما ترفض روسيا والصين مثل هذه اإلجراءات
التلقائية ألنها تلغي حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما
عضوين دائمين في مجلس األمن .في نفس الوقت طلبت
موسكو وبكين وطهران ،ضمانات بأنّ واشنطن لن يكون
ف��ي إمكانها ف��رض إع���ادة العقوبات م��ن جانب واح��د،
وهو خطر يعتبرونه جديا ً في حال فاز الجمهوريون في
انتخابات الرئاسة األميركية العام المقبل ،وتريد ك ّل من
موسكو وبكين وطهران إتمام اتفاق ملزم في نهاية حزيران
يمنع الجانب الفرنسي تحديدا ً من إشغال المجتمع
الدولي في إعادة فتح الملف النووي اإليراني كلما طلبت
تنسقان مع باريس في ك ّل
السعودية أو «إسرائيل» اللتان ّ
ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حاليا ً في فيينا بين إيران
والسداسية الدولية.

باريس ـ نضال حمادة

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
اجراء استدراج عروض لمزايدة بيع أعمدة
حديدية غير صالحة لالستعمال في دائرتي
صيدا صور.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل .ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع في 2015/7/10
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحاً.
بيروت في 2015/6/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1132
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -ال��ق��ادي��ش��ا ع��ن ت��م��دي��د مهلة
استدراج العروض العائد لشراء مكيفات
ه��واء (ع��دد  )19وذل��ك وف��ق المواصفات
الفنية والشروط االدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم ال��ش��راء في المصلحة
اإلداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من
يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  30حزيران  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمنا ً
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1113
المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية
اعالن تلزيم
م��ش��روع إن��ش��اء خطوط لتوزيع مياه
الشرب في بلدتي كفرنون ورماح في قضاء
عكار.
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم الثالثاء
الواقع فيه السابع من شهر تموز ،2015
ت��ج��ري إدارة ال��م��ن��اق��ص��ات ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية مناقصة تلزيم مشروع إنشاء
خطوط لتوزيع مياه الشرب في بلدتي
كفرنون ورماح في قضاء عكار.
التأمين المؤقت :عشرون مليون ليرة
لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون ف��ي ال��درج��ة األول���ى لتنفيذ
صفقات األشغال المائية المسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات
مائية ل��م يجر استالمها مؤقتا بعد مع
شروط إضافية.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع،
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
يجب ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1129
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/4/30على المتهم حسن أحمد
شمص سجله  /32شعت جنسيته لبناني
محل إقامته برج البراجنة -حي الجورة
وال��دت��ه��ن��وال عمره  1987أوق��ف غيابيا ً
بتاريخ  2014/10/8بالعقوبة التالية
أشغال شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة
غرامة.
وف��ق �ا ً للمواد  13/125م��خ��درات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طلية مدة
فراره.
في 2015/5/11
الرئيس
التكليف
1109
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/4/30على المتهم محمد زيد
اسماعيل سجله  185/75بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته بريتال -بملكه والدته
زينب عمره  1988أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2014/8/25بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  13/125و15/125
مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طلية مدة
فراره.
في 2015/5/7
الرئيس
التكليف
1109
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/4/30على المتهم علي زيد
اسماعيل سجله  185/75بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته بريتال -بملكه والدته
زينب عمره  1987أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2014/8/25بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  13/125و15/125
مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طلية مدة
فراره.
في 2015/5/7
الرئيس
التكليف
1109
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ

 2015/4/30على المتهم أحمد محمد
الجاسم سجله  1/8ج��ب حمد الشالل
جنسيته سوري محل إقامته رأس النبع-
ش محمد الحوت -بناية بلعه وعربي ط.
أرض��ي وال��دت��ه دالله عمره  1964أوقف
احترازيا ً بتاريخ  2014/6/25وجاهيا ً
ف��ي  2014/6/30وأخ��ل��ي سبيله في
 2014/7/14بالعقوبة التالية عشر
سنوات اعتقال مؤقت ومئتي مليون ليرة
غرامة.
وف��ق �ا ً للمواد  586ف��ق��رة 1و 3م��ن ق
 2011/164من قانون العقوبات.
الرتكابة جناية اتجار بالبشر واستغالل
قاصر
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طلية مدة
فراره.
في 2015/5/6
الرئيس
التكليف
1109
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/4/30على المتهم سلطان مصطفى
الرشيد جنسيته مكتوم القيد محل إقامتة
حي ف��رح��ات -الطريق ال��ع��ام -ملك علي
العقيل والدته مدينه عمره  1995أوقف
احترازيا ً بتاريخ  2014/7/18ووجاهيا ً
ف��ي  2014/7/31وأخ��ل��ي سبيله في
 2015/1/17بالعقوبة التالية سنتين
أشغال شاقة.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  201/638م��ن قانون
العقوبات.
الرتكابة جناية محاولة سرقة دراجة
نارية
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طلية مدة
فراره.
في 2015/5/8
الرئيس
التكليف
1109
ح��ض��رات ال��س��ادة الشركاء ف��ي شركة
تصنيع المنتجات ال��زراع��ي��ة ش.م.م
المحترمين
يتشرف السادة يوالند جورج اسطفان
وال���وزي���ر سليم ورده وع��زي��ز وس���وزي
وميشال وزي��ن��ة وك��ارول��ي��ن ع��زي��ز ورده
ومارلين حبيب قرطاس وخليل وسامي
وري��م��ا ورض����ى ج����ورج ورده وم��ول��ي��ن
نيوكوسميدس وسمير وجيلده وف��ادي
وكلوديا ج��ورج فريجي واألس��ت��اذ أمين
سليم معلوف بصفتهم يمثلون اكثر من ربع
عدد الشركاء في شركة تصنيع المنتجات
الزراعية ش.م.م .ويملكون أكثر من ربع
رأس مال الشركة بدعوة السادة الشركاء
لحضور اجتماع جمعية الشركاء المقرر
عقده في تمام الساعة العاشرة من ظهر
يوم السبت الواقع فيه  2015/7/11في
مكتب الشركة اللبنانية للتخمير والتقطير
ش.م.م« .سوليفد» الكائن ف��ي زحلة-
المنطقة الصناعية وذلك للتداول في جدول
األعمال التالي واتخاذ ال��ق��رارات الالزمة
بشأنه:
تعيين مصفي للشركة.
بيع أموال الشركة.
ويعتبر االجتماع قانونيا ً إذا حضره
شركاء يمثلون األكثرية المطلقة من رأس
مال الشركة ،وفي حال عدم اكتمال النصاب
ي��ؤج��ل االج��ت��م��اع إل��ى الساعة العاشرة
والنصف من قبل ظهر اليوم نفسه في نفس
المكان ويعتبر عندئذ االجتماع قانونيا ً بمن
حضر.

