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حمليات � /إعالنات

ال رئا�سة في جل�سة
الثامن من �شباط ...وال�سبب؟
} بتول عبدالله
أي من السيناريوات المطروحة على الطاولة اليوم ال توحي
ٌّ
بانعقاد جلسة لملء الفراغ الرئاسي في الثامن من شهر شباط
المقبل ،ذلك أنّ المشهد اللبناني يتلخص على الشكل التالي:
 سليمان فرنجية ،المرشح لرئاسة الجمهورية ،يملكاألك�ث��ري��ة ال�م��ؤ ّي��دة ل��ه داخ��ل أروق ��ة المجلس النيابي ،نسب ًة
لدعم «بري – جنبالط – الحريري» ،وإنْ كان األخير لم يدل
بتصريحات رسمية تتبنّى هذا القرار حتى الساعة ،غير أ ّنها
مسـألة وقت ليس إال.
 ميشال ع��ون ،ال�م��رش��ح للرئاسة أي �ض �اً ،ل��دي��ه فرصتهب��ال��وص��ول إل��ى س �دّة ال��رئ��اس��ة وإن ت�ب��دو أض�ع��ف م��ن حليفه
فرنجية في لغة األرقام.
وبالرغم من ترشيح جعجع للعماد عون ،إال أن ذلك لن يغيّر
ترجح كفة فرنجية ،واألخير ال يزال
في المعادلة الرقمية التي ّ
مستمرا ً بترشيحه «وال عودة عن الترشيح إال في حالة واحدة
ودائما ً في اإلطار الموضوعي» ،يقول المسؤول اإلعالمي في
تيار المردة المحامي سليمان فرنجية في حديث تلفزيوني،
مضيفا ً أنّ «ذل��ك يت ّم من خ�لال التفاهم مع العماد ع��ون بأن
يتع ّهد بدعم ترشيح النائب فرنجية فيما لم يحالفه الحظ ،أما
خص المدّة الزمنية فتق ّررها قيادتا التيار الوطني الحر
في ما ّ
والمردة».
إض��اف� ُة إل��ى ذل��ك ،ي��رى مراقبون أنّ دع��م جعجع لعون ال
يعني أنّ على المسيحيين كافة دعمه ،وأنه ال منطق لـ«الثنائية
المسيحية» في الحياة السياسية.
ال شك في أنّ التوافق المسيحي – المسيحي بين الثنائي
العوني والقواتي بعد خصام طال أمده ،خلط األوراق الداخلية
وفرض على الجميع إع��ادة ترتيب مواقعهم وحساباتهم ،ما
قد ينتج عنه تحالفات جديدة أو عراقيل جديدة لم تكن في
أي من األطراف السياسية .مع اإلشارة إلى أنّ ذلك ال
حسبان ّ
يكفي لتأمين تكامل مجموعة من الظروف ،الخارجية خاصة،
لمزاوجتها مع الظروف الداخلية .فلن نتل ّمس نصابا ً في جلسة
الثامن من شباط ما دام التفاهم اإلقليمي حول ملفات المنطقة
لم يحدث بعد ،ولبنان جزء منها.
كما أن��ه ال يمكن للبنانيين االختباء خلف إصبعهم ونفي
التأثيرات الخارجية والضغوط والتطورات التي قد تطرأ بين
الفينة واألخرى .فتركيبة السلطة اللبنانية مبنية على انقسامات
داخلية  -سياسية طائفية  -محكومة بتبعيات خارجية ال تبرح
يصب في مصلحة أبناء
تش ّل القرار اللبناني – اللبناني الذي
ّ
بالد األرز بدالً من أن يظلوا «مكسر عصا» لدول الخارج.
وألنّ موقف المك ّون السني ه��ا ّم ج��دا ً وال معزل عنه في
تحديد هوية الرئيس المرتقب ،فإنّ على الجميع التريث إلى أن
يفك التيار األزرق صمته ويعلن اسم مرشحه بشكل رسمي
كما جرى في معراب .وحزب الله بدوره ،حليف الرجلين معا ً
فرنجية وع��ون ،سبق وأعلن ترشيحه األخ�ي��ر ،من دون أن
يتخلى يوما ً عن زعيم زغرتا الذي يصفه جمهور الحزب بـ«ابن
المقاومة» الوفي لهذا الخط.
فرص فرنجية أكبر من فرص عون ،كما يقول محبّوه .لكن
مهب الغيب ،وعلى عون «العنيد
الملف الرئاسي ال ينفك في
ّ
والصلب» أن يصمد إل��ى أن يحين األوان محافظا ً على قوة
الدفع م�ع� ّوالُ على دع��م «السيد» وت �ط � ّورات المنطقة التي لن
تكون إال لمصلحته في اآلتي من األيام.

«منبر الوحدة» :ن�أمل �أن ي�ؤدي
التقارب �إلى انتخاب رئي�س للجمهورية
أملت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة الوطنية» في بيان
بعد اجتماعها في مركز «توفيق طبارة» برئاسة األمين
العام خالد الداعوق «أن يؤدّي االتفاق النووي األميركي
 اإليراني إلى انعكاس إيجابي على منطقتنا العربيةِّ
ويخفف من ح ّ��دة التوتر ويح ِّرك القضايا
واإلسالمية،
اإلقليمية العالقة نحو الحل».
ودعت الحكومة إلى «أن ُتولى األمور المعيشية االهتمام
الكافي من ج ّراء األوضاع االقتصادية المترديّة ،والتي لم

الخال�صي في لقاء «تج ّمع دعم خيار المقاومة»:
موجه �ضد المقاومة
«التحالف الإ�سالمي» ّ

يعد بمقدور المواطن احتمالها وخصوصا ً فيما يتعلّق
بالفساد في اإلدارات الرسمية ،وبالتالي بتكاليف باهظة
وغير منطقية على كاهل المواطن ،وليس أمام المواطن
سوى الحكومة للدفاع عنه ال أن تكون غريمه».
واعتبرت أنّ «التقارب المسيحي المسيحي الذي حصل
أخيرا ً خطوة إيجابية في البلد» ،آمل ًة أن «ي��ؤدّي هذا
التقارب إلى جمع كافة القوى السياسية إلجراء انتخابات
رئاسية في أقرب وقت ممكن».

«التمييز الع�سكرية» تتابع ا�ستجواب �سماحة في � 4شباط

م�سجل
لطوف :لم نت�س ّلم �أي �شريط َّ
مما عَ َر�ضه الإعالم
أرجأت محكمة التمييز العسكرية
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي ط��ان��ي ل��ط��وف،
وح��ض��ور م��م��ث��ل ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
التمييزية القاضي شربل أبو سمرا،
إلى الرابع من شباط المقبل متابع ًة
استجواب الوزير السابق ميشال
سماحة.
وج��ل��س��ة أم����س ،ه���ي األول����ى
ل��س��م��اح��ة ب��ع��د تخلية سبيله،
وت��رك��ز االس��ت��ج��واب على عالقته
بميالد ك��ف��وري السيما اللقاءات

واالتصاالت والطلبات.
وقبل بدء االستجواب وردا ً على
أسئلة الدفاع ،قال رئيس المحكمة:
«إن األخ��ي��رة لم تتسلم أي شريط
مسجل م��ن األش��رط��ة ال��ت��ي ج��رى
عرضها في وسائل اإلع�ل�ام ،حتى
اآلن ولم يردها أي طلب بإدخال هذه
األشرطة إلى ملف المحاكمة».
وأص������ ّرت ج��ه��ة ال���دف���اع على
الحصول على «داتا» االتصاالت من
شركة «أم ت س��ي» بعدما حصل

عليها من شركة «ألفا».
وخ��ل��ال االس����ت����ج����واب ،أش���ار
سماحة إل��ى أن��ه لم ي��درك يوما ً أن
ل���دى ك��ف��وري ن��ي��ات مبيتة ض��ده
وأن العمليات األمنية على الحدود
كانت ستستهدف المسلحين الذين
يخرقون السيادة اللبنانية.
ال��ج��ل��س��ة اس��ت��م��رت س��اع��ت��ي��ن
وت��زام��ن��ت م���ع اع��ت��ص��ام أله��ال��ي
الموقوفين اإلسالميين أم��ام مبنى
المحكمة.

قطع غيار للمروحيات من �أ�ستراليا

استضاف «التجمع العربي واالسالمي لدعم خيار
المقاومة» رئيس المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي
الشيخ ج��واد الخالصي في لقاء ح��ول «مشروع األمة
في مواجهة الفتنة والتقسيم ما بعد االتفاق النووي
االي���ران���ي» ،بحضور ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ع��ص��ام نعمان
وشخصيات وفاعليات سياسية وثقافية.
ورح��ب األمين العام للتجمع الدكتور يحيى غ�دّار
ّ
بالوفد ،متوقفا ً عند أهمية «اإلنجاز التاريخي إليران
والمتمثل ببدء تنفيذ االتفاق النووي ،حيث شكل بداية
مرحلة مفصلية في حياة الجمهورية لتبلغ مصاف الدول
العظمى».
أض��اف« :إن موقف الرجعية العربية المتماهي مع
موقف العدو الصهيوني المتخوف من هذا اإلنجاز يؤكد
صدقية مشروع الممانعة والمقاومة وصوابية مساره
المتمثل في دحر العدو الصهيوني وتحرير فلسطين

والعمل على توحيد األمة في مواجهة المشاريع الصهيو-
تكفيرية».
ب��دوره ،انطلق الخالصي من «تحديات وآثار الفتنة
الطائفية التي تعصف بالمنطقة» ،مشيرا ً إلى «انعكاسات
ه��ذا الواقع على لبنان ال��ذي يدفع شعبه ثمنا ً باهظا ً
للتركيبة الطائفية والمذهبية المعقدة التي تتفاعل بشكل
مستمر مع المتغيرات االقليمية والدولية».
وأشار الى أن «النظام السياسي في العراق لم يكن
يقوم على أساس الطائفية ،ولكن الغرب ح ّرك واستثمر
النزعات الطائفية ليش ِّكل ذلك مرتكز األزمة التي تعصف
بالعراق حالياً».
واعتبر أن «ما يُس ّمى التحالف اإلسالمي المزعوم،
كان األجدر أن يكون تحالفا ً شامالً وموجها ً ضد اإلرهاب
اإلسرائيلي أوال ً وض��د اإلره���اب التكفيري وليس ضد
مشروع المقاومة كما يبتغون».

والدة ح�سن يعقوب تعاود الإ�ضراب عن الطعام
ع��اودت عقيلة الشيخ المغيَّب
محمد يعقوب بعد ع��ودت��ه��ا إلى
مسجد الصفا ،من المستشفى أول
م��ن أم��س ،إض��راب��ه��ا ع��ن الطعام،
الذي كانت بدأته ألسبوع قبل نقلها

أقيم قبل ظهر أمس ،في قاعدة بيروت الجوية ،حفل
تسلم كمية م��ن قطع ال��غ��ي��ار ال��خ��اص��ة بالمروحيات
العسكرية ،مقدّمة هبة من السلطات األسترالية لمصلحة
الجيش اللبناني ،في حضور سفير أستراليا مايلز غلين،
نائب رئيس األركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان
ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من الضباط
وأركان السفارة األسترالية.

إلى المستشفى.
وأك��دت الحاجة امتثال يعقوب
«أن الشيخ محمد يعقوب سجن
عند القذافي وما زال لمدة  38عاما ً
ولكن ابن القذافي في لبنان يسجن

إبني أيضاً؟ أليست الدولة اللبنانية
اآلن معتقلة للنائب السابق حسن
يعقوب فقط للشبهة بأنه وراء خطف
ال��ق��ذاف��ي» ،وق��ال��ت« :نطلب الفرج
وندعو على كل مَن َظلَمَنا».

وتال كرجيان كتاب شكر باسم قائد الجيش وسلّمه
إلى السفير األسترالي .كما قدّم له درع الجيش التذكاري،
تقديرا ً لجهود السلطات األسترالية في دعم الجيش.
من جهته ،ألقى السفير األسترالي كلمة أعرب فيها عن
تقدير سلطات بالده «للدور الوطني الذي يؤديه الجيش
في سبيل حماية لبنان» ،مؤكدا ً عزمها على «االستمرار في
تعزيز قدراته اللوجستية والقتالية».

ال�سعودية تهدّ د ( ...تتمة �ص)1
يحمل وزي��ر الخارجية األميركي ه��ذه األف�ك��ار إلى
ال��ري��اض ومعها دع��وة لبدء ح��وار مباشر بين طهران
وال��ري��اض ،وف�ق�ا ً لما قالته م�ص��ادر إعالمية روسية،
مشيرة إل��ى أنّ ه��ذا األم��ر ك��ان موضع تشاور روسي
أميركي.
لبنانياً ،ال �ه��دوء م��ا بعد ال�ع��اص�ف��ة ،حيث انصرفت
األطراف السياسية إلى التشاور والتقييم وتجنّب التس ّرع
في التعامل مع االستحقاق الرئاسي ،بعد التطورات
الناجمة عن الترشيح المزدوج لك ّل من الرئيس سعد
الحريري للنائب سليمان فرنجية ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع للعماد ميشال عون ،والتشاور
والتقييم ليس موضوعهما االختيار بين الترشيحين،
كما تفيد نتائج استشكاف مواقف األطراف الرئيسية،
ب��ل البحث ع��ن صيغة لتحقيق إج�م��اع على آلية إنتاج
بمرشحيْن ،وما إذا كان
الرئاسة سواء بمرشح واحد أو
َ
طرح المرشحين سيت ّم بالتزامن أم بالتتابع ،وكان أبرز
َمن تحدّث عن الحاجة إلى اإلجماع البطريرك الماروني
بشارة ال��راع��ي ،بينما تساءلت األوس��اط المتابعة عن
أي مسعى أو جهد لتسويق
س ّر ته ّرب جعجع من بذل ّ
التفاهم الذي أعلنه مع العماد عون على اعتماد ترشيحه،
وسجلت بذلك مؤشرا ً لعدم الجدية؛ فيما كان للتشاور
والتقييم ُب ْع ٌد ثانٍ لدى األط��راف الرئيسية يطال كيفية
التعامل مع جلسة الثامن شباط التي ستح ّل من دون
أن تكون الطبخة الرئاسية قد نضجت ،حيث لن يكون
سهالً تفادي أزمة الحضور والمقاطعة ،بغير التأجيل
الذي يحتاج مب ّررا ً وغطاء توافقيا ً أيضاً.

حزب الله يلتزم الصمت

يبدو أن حزب الله قرر أن يلتزم الصمت مجددا ً حيال
الملف الرئاسي ،فأوساطه ترفض اإلدالء والتعليق على
لقاء معراب ومصير جلسة الثامن من شباط ،مكتفية
بالقول «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» ،وكتلة
الوفاء للمقاومة لم تجتمع كما كان مقررا ً إلعالن موقف من
خطوة معراب من دون توضيح األسباب.

بري :أتحلّى بالصبر

ويبدو أيضا ً أن هذه العدوى انتقلت أيضا ً إلى رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ال��ذي يؤكد بحسب ما ينقل
عنه زواره لـ«البناء» أنه يتحلى بالصبر .وكذلك كتلة
المستقبل التي قررت تجنب التصريحات ،واعتبار أن قلة
الكالم مفيدة أكثر على حد قول الوزير نهاد المشنوق من
عين التينة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن زيارة الوزير
المشنوق ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري
إلى الرئيس بري تأتي في سياق الطلب منه تأجيل موعد
جلسة  8شباط» .ولفتت المصادر إلى اتصاالت مكثفة
يجريها الرئيس الحريري لضمان حصول الوزير فرنجية
على  65صوتاً».
وتؤكد مصادر مطلعة في فريق  8آذار «أن حزب الله
مغتبط من حصول رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون على تأييد جديد ،ويرى في تراكم التأييد له
تسريعا ً إلنجاز االستحقاق الرئاسي والخروج من حالة
الفراغ» ،مشيرة إلى «أنه يثق بعون وبمواقفه وبالتالي
ال يخشى من صفقات يكون الجنرال طرفا ً فيها» .ولفتت
المصادر إلى «أن عدم اتخاذ حزب الله الموقف العلني مردّه
إلى ترك األمور تنضج بهدوء وببطء وعلى نار هادئة ،لكي
ال يكون موقفه الذي سيعلنه في توقيته عائقا ً أمام نضوج

التسوية ،ولكي ال يكون هناك ردات فعل» ،مشددة على «أن
ما أعلنه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في
السابق من تأييد للجنرال ساري المفعول طالما ال يوجد
إع�لان ينقضه» .ولفتت المصادر تعليقا ً على التنافس
الحاصل بين العماد عون والوزير فرنجية والذي تح ّول إلى
تباين واختالف «أن حزب الله معني برغم الخنادق بين
حلفائه بمنع النار أن يشعلها هذا أو ذاك» ،مشيرة إلى «أن
كل حديث عن التزام حزب الله الصمت على خلفية اإلرباك
ال��ذي أحدثه ترشيح القطبين في  8آذار عون وفرنجية
لرئاسة الجمهورية تأويل وإشاعة وكالم خارج الموضوع ال
يمت إلى الحقيقة بصلة» .وشددت المصادر على «أن حزب
الله يلتزم الصمت في األوقات الحساسة برغم انه يجري
اتصاالت في السر بين المعنيين» ،مشددة على «أن عون
وفرنجية حليفان له ولن يخسرهما» .وجزمت المصادر
«أن حزب الله ال يستعمل القوة مع حلفائه وال أحد يزايد
عليه بتحالفه مع الجنرال عون ،ال سيما أن جعجع يعلم
أن حزب الله وحلفاءه يستطيعون أن يصلوا إلى تأمين
 65صوتا ً مؤيدا ً للجنرال مع القوات ،لكن مسألة تأمين
النصاب ليست بيد حزب الله .فإن الرئيس سعد الحريري
الذي أعلن جهارا ً أنه يعارض انتخاب الجنرال يالمس مع
نواب كتلة لبنان أوال ً  44نائباً ،فالنصاب ليس بيد حزب
الله إنما على حضور تيار المستقبل الجلسة ،وهذا يتوقف
على عاتق القوات اللبنانية التي تعهّدت القيام بخطوات
مع حلفائها».

فرنجية والخطة «ب»

وتشدّد أوس��اط سياسية لـ«البناء» أن «رئيس تيار
المردة يريد أن يكون هناك خطة «ب» ،وأن يتعهّد الجنرال
عون بانتخابه» ،مشيرة إلى «أنّ العماد عون يرفض ذلك
من منطلق أن موافقته ستكون ذريعة لتيار المستقبل
وبعض المك ّونات السياسية إللغاء الخطة «أ» .وإذ تبدي

هذه األوساط ارتياحا ً إلعادة العالقة بين التيار الوطني
الحر وتيار المردة إلى ما كانت عليه» ،تلفت إلى أنّ «األزمة
الفعلية اليوم هي عند تيار المستقبل الذي تشهد عالقته
بحزب القوات توترا ً شديدا ً وباتت نحو باتجاه السلبية».

الجم ّيل يترشح في طرابلس؟

وفيما يعقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل
الساعة  6:00من مساء اليوم مؤتمرا ً صحافيا ً في مق ّره في
بكفيا ،يعلن فيه موقف «الكتائب» من تطورات االستحقاق
الرئاسي ،غمزت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء»
من خانة االنتخابات النيابية بالقول «إنّ الجميّل سيص ّوت
في النهاية لمصلحة الجنرال عون وسينض ّم إلى التفاهم
المسيحي وإال عليه أن يترشح في طرابلس بدال ً من النائب
سامر سعادة».

جنبالط يتر ّيث!

ورح��ب «اللقاء الديمقراطي» في بيان إث��ر اجتماعه
ّ
برئاسة النائب وليد جنبالط بـ«التقارب الحاصل بين
«القوات» و«التيار الوطني الحر» ،معتبرا ً «انّ المصالحة
المسيحية  -المسيحية خطوة هامة على مستوى تعزيز
مناخات التفاهم ال��وط��ن��ي ،وه��ي تستكمل المصالحة
التاريخية التي حصلت في الجبل سنة  2001وطوت
صفحة أليمة من صفحات الحرب األهلية» .وإذ أكد اللقاء
«استمرار ترشيح عضو اللقاء النائب هنري حلو الذي
يمثل خط االعتدال ونهج الحوار» ،ثمن «خطوة ترشيح
رئيس «تيار المردة» باعتبارها تشكل مخرجا ً من األزمة»،
واعتبر «أن الترشيح الحاصل من قبل العماد عون يلتقي
مع المواصفات التي تم االتفاق عليها في الحوار الوطني.
واستدعى هذا الموقف اتصالين من الجنرال عون ورئيس
القوات بالنائب جنبالط لشكره على موقف اللقاء من لقاء

جنيف ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
روسيا وإي��ران ،ولذلك جاء التراجع األميركي أكبر من مجرد
ت��راج��ع ع��ن ض��رب��ة ،ل�ي�ص�ي��ر ت��راج �ع �ا ً ع��ن خ �ي��ار ،فتسارعت
ال �م �ف��اوض��ات ال��روس �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة وال �م �ف��اوض��ات األميركية
اإلي��ران �ي��ة ،وول��د تفاهما أوك��ران�ي��ا والملف ال �ن��ووي ،بشروط
تعكس م�ي��زان ق��وى ج��دي��داً ،يعكس ال�ق�ب��ول األم�ي��رك��ي بخيار
الشراكة واالعتراف بالعجز عن مواصلة القطبية األحادية على
الساحتين الدولية واإلقليمية ،واالعتراف الموازي بمحدودية
ق��درة الحلفاء على فعل المتوقع لتغيير م �ع��ادالت ال�ق��وة في
سورية.
 م��ع إن�ج��از التفاهم على الملف ال �ن��ووي اإلي��ران��ي وتقدّممسار التسوية ف��ي أوك��ران�ي��ا ،حدثت النقلة النوعية المتمثلة
بالتموضع الروسي العسكري في جبهات الحرب السورية،
وب��دأ االخ�ت�لال المعاكس في ال�ت��وازن��ات العسكرية ،وصارت
انتصارات الجيش السوري اليومية هي ملخص وقائع الميدان،
وك��ان��ت نتيجة إس�ق��اط تركيا ال�ط��ائ��رة ال��روس�ي��ة إخ��راج تركيا
من المعادلة السورية ،وم��ع تعزز وض��ع إي��ران اإلقليمي بعد
التفاهم النووي ،مقابل تراجع وضعية حلفاء واشنطن التركي
وال�س�ع��ودي و«اإلس��رائ�ي�ل��ي» وعجزهم ع��ن تغيير المسارات،

وتعديل قواعد االشتباك وموازين ال��ردع والمواجهة ،سارت
واش�ن�ط��ن نحو ال�ق�ب��ول بمفهوم ج��دي��د لجنيف ترجمه القرار
ال��دول��ي  2254وواص �ل��ت تطبيق م�ن��درج��ات التفاهم النووي
مع إيران ،بصورة معاكسة لرغبات حلفائها ،وصار مضمون
جنيف محسوماً ،شراكة كاملة إلي��ران في العملية السياسية
ال �س��وري��ة م�ق��اب��ل أدوار ح�ل�ف��اء واش �ن �ط��ن ،وول ��د م �س��ار فيينا
لترجمة هذا التح ّول ،وص��ار التسليم بكون الرئيس السوري
بشار األسد والجيش السوري عنوان هذه العملية السياسية
والحرب على اإلرهاب معاً ،وما عاد بيد السعودية التي بقيت
وحيدة على خط اإلنكار للمتغيّرات ،وفشلها في حرب اليمن،
وعجزها عن قيادة قاطرة عـزل إيـران ديبلوماسياً ،إال الرهان
على تفخيخ جنيف الجديد.
 المواجهة الدائرة حول جنيف بصيغته الجديدة ،تتبادل فيهاالحكومة السورية وتشكيالت المعارضة األدوار ،بسبب تبادل
المواقع ،والشعور بالقوة والثقة ،فالحكومة اليوم تتعامل مع
نص القرار األممي بوضوحه ،وال تشعر أنها بحاجة لالحتماء
ّ
وراء تعابير هامشية وضعت في جنيف األصلي إلرضائها،
بينما المعارضات السورية تفتش في القرار األممي عن جملة

معراب .وإذ أكدت مصادر في الحزب االشتراكي لـ«البناء»
«أن النائب جنبالط منفتح على كل الخيارات وان األمور
تحتاج إل��ى المزيد من الوقت لتتبلور المواقف» .رأت
مصادر في  14آذار لـ«البناء» أن «بيان اللقاء الديمقراطي
مشجع لفرنجية» ،مرجحة «أن يغير جنبالط موقفه
غير
ّ
إذا حصل على تطمينات انتخابية ،ال سيما انه ال يريد أن
يسجل على نفسه انه وقف في وجه التفاهم المسيحي».

باسيل يلتقي فرنجية
بعد عودته من دافوس

هذا ومن المفترض ان يستأنف التيار الوطني الحر
جولته على القيادات السياسية فور عودة وزيري الخارجية
جبران باسيل والتربية الياس بو صعب من داف��وس
لوضعها في ضوء ما ت ّم التوصل إليه في لقاء معراب،
ومن المتوقع أن يستهل باسيل وبو صعب جولتهما بلقاء
بفرنجية بعدما اتصل وزير الخارجية برئيس تيار المردة،
معتذرا ً عن عدم إمكانية زيارته بنشعي ،نظرا ً الضطراره
إلى السفر مع رئيس الحكومة تمام سالم إلى دافوس.
واكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «نريد
رئيسا ً من صنع لبنان بمعنى أن تتحمل الكتل السياسية
والنيابية مسؤولياتها وتنطلق م��ن ق���راءة األوض���اع
اإلقليمية والدولية وتأتي برئيس مقبول إقليميا ً ودولياً».
قال« :دعمنا الكتل السياسية والنيابية للتشاور واختيار
الشخص وأت��ت م��ب��ادرة جميلة بترشيح جعجع لعون
التي هلل لها اللبنانيون» .وكانت الفتة زيارات بطريرك
السريان الكاثوكيك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان
واالرث��وذك��س مار اغناطيوس اف��رام الثاني رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ورئيس حزب الكتائب وتأكيدهم من الرابية أن
«العماد عون شخص مناسب لرئاسة الجمهورية».

�إعالنات ر�سمية
هنا وجملة هناك لتحتمي وراءه��ا ،ومثلما كان هدف الحكومة
السورية تعطيل الوصول إلى نقطة البحث بهيئة حكم انتقالي،
وهي تعلـم أنها جوهر جنيف يومها ،تسعى المعارضة اليوم
إل��ى ت�ف��ادي ال��وص��ول لبحث تشكيل حكومة ف��ي ظ � ّل الرئيس
األسد ،مع فارق أنّ رهان الحكومة السورية على تغيّر الوقائع
بقوة الزمن ،والثبات والصمود أثبت صحته وج��دواه ،بينما
ره��ان المعارضة يت ّم على أحصنة عرجاء وبعدما قال الزمن
كلمته الفاصلـة ،فـال السعوديـة وال فـرنسـا تملكـان مفاتيـح
التغييـر.
 يكفي النظر إلى معادلة جنيف المتغيّرة من حيث الشكل،عندما كان وزير الخارجية األميركي جون كيري يق ّرر ووزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي س�ي��رغ��ي الف ��روف ي�ق��وم ب��ال��وس��اط��ة مع
الحكومة السورية لتسهيل القبول بما يمكن منعا ً للتصادم،
بينما يحدث اليوم العكس تماماً ،فيقول الف��روف «إذا لم يأت
جماعة الرياض إلى المفاوضات فسنختار وفدا ً بديالً عنهم»،
فيركض كيري للوساطة ومحاولة جلب الممكن من الرياض
حكاما ً ومعارضين.
ناصر قنديل
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي ديب فقيه بوكالته عن محسن
علي حجيج بصفته مشتري من البائعه
رؤوف��ه ابراهيم حاطون شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  221دير انطار.
للمعترض  15يوما ً من تاريخه.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب ع��ب��اس ح��ي��در فحص لمورثته
فاطمه حسن حسن شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  520جبشيت.
للمعترض  15يوما ً من تاريخه.
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب عبدلله عادل قانصو شهادة قيد

بدل ضائع للعقار  3860دوير.
للمعترض  15يوما ً من تاريخه
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت اي��ات جميل م�لاح بوكالتها عن
خديجه محسن واوالده���ا لمورثهم عبد
المنعم جواد شريم شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  28حومين الفوقا.
للمعترض  15يوما ً من تاريخه
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطيه
طلب علي حسين منصور لموكله حسن
شوقي مالك سندي تمليك بدل ضائع قسم
خاص  11و  12من العقار  1897حاريص.
للمعترض  15يوما ً من تاريخه
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

