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تتمات � /إعالنات
تركيا تعجز ( ...تتمة �ص)1

فبدأ الحديث عن ال�ت��و ّرط البري
ي��رت �ف��ع ل �ي �ت �ل��وه ك �ل�ام س �ع��ودي
م �ش��اب��ه ،وج� ��اء ال � ��ر ّد ال��روس��ي
واض � �ح � �ا ً ح ��اس� �م� �ا ً ح� ��ازم � �ا ً أنّ
ال � �ن � �ي� ��ران ال� ��روس � �ي� ��ة س �ت �ك��ون
أي ت ��دخ ��ل س �ع��ودي
ب��ان �ت �ظ��ار ّ
ت��رك��ي ب��ري ف��ي س��وري��ة ،بعدما
ك��ان رئ�ي��س الحكومة الروسية
ديمتري ميدفيديف تولى لمرتين
متتاليتين التحذير م��ن مخاطر
اللعب بالنار واالنزالق إلى حرب
إقليمية ق��د تتح ّول إل��ى ن��وع من
ال�ح��رب العالمية ،لكن المواقف
األميركية والفرنسية واأللمانية
كانت قد تكفلت بتعرية الموقف
أي ت�غ�ط�ي��ة غربية
ال �ت��رك��ي م��ن ّ
وتركته أعز َل.
ال��رئ��ي��س ال � �س� ��وري بشار
األس� ��د ال� ��ذي ت� �ح� �دّث لنقابة
المحامين السوريين وفروعها
مفصل
وك��وادره��ا ف��ي ش��رح
ّ
ع��ن م �س��ار األزم ��ة السورية،
توقف أمام العملية السياسية
وم ��ا ُي �ح �ك��ى ع��ن وق ��ف للنار
مبديا ً االستعداد لكل ما يحقن
ال��دم��اء ويس ّهل تطبيق القرار
األممي  2254على قاعدة أنّ
الح ّل س��وري ــــ س��وري ،وأنّ
السيادة والدستور مقدّسان

غ� �ي ��ر ق ��اب� �ل� �ي ��ن ل��ل��م��س��اوم��ة،
معتبرا ً أنّ صمود السوريين
وان �ت �ص��ارات جيشهم وثبات
حلفائهم وما أنجزه التموضع
ال� ��روس� ��ي ف� ��ي ال � �ح� ��رب هي
ال�س�ب��ب ف��ي ال �ت �ب �دّل ف��ي لهجة
ال���ذي���ن ش� �نّ���وا ال� �ح���رب على
س��وري��ة وجلبوا اإلرهابيين،
ل �ك �س��ر ث ��واب� �ت� �ه ��ا وم� �ش ��روع
ال��دول��ة الوطنية فيها وتفتيت
م �ك��ون��ات �ه��ا وإع � � ��ادة تركيب
ال ��دول ��ة ع �ل��ى أس ��س طائفية،
ل�ت�ف�ق��د ال��دول��ة م �ص��در قوتها
الذي يمثله استقاللها وتصير
مجموعة كانتونات متناحرة
تابعة تعتمد في قوتها بوجه
ال� ��داخ� ��ل ع �ل��ى دع� ��م ال� �خ ��ارج
المتعدّد لمكوناتها المتعدّدة،
ف��ت��ص��ي��ر ش� ��رك� ��ة م �س��اه �م��ة
أج�ن�ب�ي��ة ب��أس�م��اء س��وري��ة كما
ه ��و ح� ��ال وف � ��ود ال �م �ع��ارض��ة
إلى جنيف اليوم ،وبعدما فنّد
دع��وات هيئة الحكم االنتقالي
ومراميها وخلفياتها ،وربط
ك � � ّل م� �س ��ار ي �ن �ت �ق��ل بسورية
إل� ��ى االس� �ت� �ق ��رار واإلص �ل��اح
ب��ال��دس �ت��ور ،ت��وق��ف أم� ��ام ما
يقوله األت��راك وآل سعود عن
نيات التدخل في سورية ،فقال

الرئي�س ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
وتابع األسد قائالً «أثبتنا جهلنا المطلق بموضوع المصطلحات ،وكانت
تلقى لنا كالطعم للسمكة ويصطادوننا عبرها ..إذا كان هناك نجاحات في
سورية خالل العقود الماضية فكانت بسبب فهمنا على المستوى السياسي
لهذه المصطلحات ،ولكن في الوقت نفسه كنا مقصرين في سورية على مستوى
توعية المواطنين لهذه المصطلحات نفسها».
وقال األسد إنه «مع معرفتنا بكل النوايا السيئة تجاوبنا مع كل المبادرات
السياسية لنقطع الطريق عليهم ولنثبت للمواطن أنهم كاذبون ومخادعون»،
معتبرا ً أن «االنتخابات الرئاسية كانت ضربة قوية لهم ألنها جاءت تأكيدا ً على
الدستور وتمسك الشعب السوري به».
وتحدث الرئيس السوري عن أن «المسار األساسي ألع��داء سورية عبر
السنوات الماضية كان له جوهر واحد وهو إنشاء هيئة حكم انتقالي» ،مشددا ً
على أنه «ال يمكن القبول بأشياء متناقضة وكل ما يعنينا هو سيادة الشعب
السوري» .وأضاف أن كل ما يعنينا هو مكافحة اإلرهاب .وهي أولوية لن تتوقف،
مشيرا ً إلى أن الغرب يتحدث عن وقف إطالق النار عندما يتألم المسلحون وتبدأ
الهزائم وهذا دليل على ارتباطه باإلرهاب.
ورأى األسد أنه ال يمكن الحديث عن وقف إطالق النار دون تحديد زمن ،مؤكدا ً
أن كل مَن حمل السالح ضد الدولة والشعب هو إرهابي حتى يلقي السالح.
وأردف أنه في محصلة أي حوار أو عمل سياسي في المستقبل لن نذهب لنبيع
دماء الشهداء التي سفكت في األزمة ،قائالً« :إذا استطاعت أن تسيطر المعارضة
السورية على المشهد عندها يمكن أن نتحدث عن حوار سوري سوري».
واعتبر الرئيس السوري أنه عندما يكون الدستور هو المستهدَف فال بد أن
يكون هو الحامي ،واصفا ً وفد ما يُس ّمى بـ«المعارضة» الذي ش ّكل في الرياض
بأنه عبارة عن مجموعة من الخونة والعمالء.

إنّ سورية مستعدّة لمواجهة
أي ح �م��اق��ات ألن �ه��ا ت ��درك أنّ
ّ
م�ص�ي��ر ه ��ؤالء ص ��ار مرتبطا ً
بما يجري في سورية ،لكنها
ال ت�ق�ي��م ح �س��اب �ا ً ل�م��ا يقولون
ألن� �ه���م م� �ج���رد أدوات ل ��دى
أسيادهم ينفذون التعليمات،
والحرب اليوم صارت تعبيرا ً
ع��ن ت��وازن��ات دول�ي��ة حساسة
وم �ع �ق��دة ال ي �م �ل��ك ال�لاع �ب��ون
الصغار كأردوغان وآل سعود
أن يكونوا مق ّررين فيها.
لبنانيا ً وفي مناخ التصعيد
المحيط بما يجري في سورية
وحولها ،وانتظار االختبارات
ال �ت��رك �ي��ة وال��س��ع��ودي��ة آلخ��ر
ه ��وام ��ش وف � ��رص الحضور
على مائدة التفاوض اإلقليمية
ب�ق��وة دور م��ا ي�ج��ري انتزاعه
ف ��ي س ��وري ��ة ،ق �ب��ل أن يحين
م���وع���د ال� �خ ��ام ��س ع� �ش ��ر من
آذار وال��زي��ارة المق ّررة للملك
ال� �س� �ع ��ودي س �ل �م��ان ب ��ن عبد
ال �ع��زي��ز إل ��ى م��وس �ك��و ولقائه
المرتقب مع الرئيس الروسي
ف�لادي �م �ي��ر ب��وت �ي��ن ،لترصيد
ح �ص��اد ال �م��واج �ه��ات وتهيئة
منصات التسويات والحلول
وف � �ق � �ا ً ل� �ن ��ات ��ج آخ � ��ر ال� �ف ��رص
وال� � �ه � ��وام � ��ش ،ب� � ��دا ح��ض��ور
ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري إلى
ل��ب��ن��ان وح ��دي� �ث ��ه ع���ن ال �ب �ق��اء
ل � �م� ��دة ط ��وي� �ل ��ة ت� �ع� �ب� �ي ��را ً عن
تهيئة وض�ع�ي�ت��ه لتلقي ناتج
ال � �ت � �ط� ��ورات ال� �ت���ي ستسبق
وتلي زيارة الملك سلمان إلى
م��وس�ك��و ،س��واء بجعل تياره
ّ
تشظي
أش ّد تماسكا ً أو بلملمة
جبهته في فريق الرابع عشر
م��ن آذار ،أو ب��إل �ق��اء رؤوس
ال �ج �س��ور ال�ل�ازم��ة ل �ح��وارات
ب � ��اردة م��ؤ ّه �ل��ة ل�ت�ص�ي��ر أش� � ّد
ح� � ��رارة ع �ن��د ال � �ض� ��رورة مع
ال � �خ � �ص� ��وم أو م � ��ع ح� �ل� �ف ��اء
الخصوم على األق ّل.
ف � ��ي ق � �ل� ��ب ه � � ��ذا االن � �ت � �ظ� ��ار
واالس� �ت� �ع���داد لالستحقاقات
�س نبض
ي �ق��وم ال �ح��ري��ري ب �ج� ّ
بلدي الستكشاف ال�ق��درة على
خوض غمار االنتخابات البلدية
م��ن عكار إل��ى العرقوب وإقليم
ال� � �خ � ��روب وط� ��راب � �ل� ��س حيث

الحريري قال ( ...تتمة �ص)1
ال �ح��ري��ري ب�ك�ش��ف ال�س�ب��ب ال���ذي ت��ف��اداه ألنه
ليس واق�ع�ي�اً ،وألن��ه سيطرح س��ؤاالً بديهيا ً ال
يملك الحريري ق��درة استفزاز النائب سليمان
فرنجية الذي تبنّى ترشيحه ،باتهامه بالقبول
ب�م��ا ل��م يقبله ع ��ون ،س ��واء ك ��ان األم ��ر يتصل
بالمسيحيين أو بقانون االنتخاب أو بحزب الله
أو بسورية ،والثاني أنّ الحريري أعلن بعد تع ّذر
انتخاب رئيس في ظ� ّل ترشيح ك� ّل من العماد
ع��ون ورئ�ي��س ال�ق��وات سمير جعجع أنّ تفاهم
الزعيمين المسيحيين المرشحين كفيل بح ّل
معضلة الرئاسة ،وأنه سيؤيد ما يتفقان عليه،
فهل يتذ ّكر الحريري قوله هذا أم يراهن كاتب
الخطاب أنّ اللبنانيين ال يتذ ّكرون؟
 قال الحريري في الخطاب وردّد أمس منوراء رئ�ي��س الكتائب س��ام��ي الجميّل ورئيس
القوات سمير جعجع ،فيما بدا أنه شعار وحدة
الرابع عشر من آذار ،انزلوا ولننتخب وليربح
م��ن ي��رب��ح دي�م�ق��راط�ي�اً .وم��رة ثانية ن�س��أل هل
ه��ذه ه��ي منهجية ال �ح��ري��ري الحقيقية؟ وهل
�ص رئاسة
ك��ان ليقبل ب�ه��ذا ل��و ك��ان األم ��ر ي�خ� ّ
الحكومة ،مع ف��ارق أن ال والي��ة حكمية لرئيس
الحكومة المس ّمى ،فيمكن بتعديل في تموضع
الكتل النيابية أن يسقط بعد ثالثة شهور ،بينما
رئيس الجمهورية ب��والي��ة حكمية تمت ّد لست
س �ن��وات ،ورغ ��م ذل ��ك ه��ل ي��رت�ض��ي الحريري
أو سبق وارت�ض��ى أن تعتمد ه��ذه الطريقة في
تسمية رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة؟ ال�ت�ج��رب��ة ت �ق��ول إنّ
تسمية ال��رئ �ي��س نجيب م�ي�ق��ات��ي ت��واف��رت لها
شروط دستورية وميثاقية كافية وشبيهة بما
يدعو إل��ى ارتضائه ف��ي االنتخابات الرئاسية
وألنها لم تعجب الحريري يومها ،بوصفه زعيم
األغلبية السياسية والشعبية والنيابية في طائفة
رئيس الحكومة ،ماذا فعل؟ هل فعل ما يقول إنه
سيفعله ويدعو اآلخرين لفعله في حال انتخاب
رئيس باألغلبية ال�ع��ددي��ة المطلوبة دستوريا ً
وميثاقيا ً حتى لو وقف ضدّها من يمثل األغلبية
السياسية والشعبية والنيابية المسيحية؟ هل
رأينا ال��روح الرياضية الحريرية والمستقبلية
يومها حتى نصدّق وجودها اليوم؟ أم أنّ ما هو
حالل للحريري حرام على سواه؟ وإنْ كان حالالً
أي رئاسة يريد لنا أن نتحدّث؟ رئاسة تبدأ
عن ّ
بالمشهد الذي استقبل به المستقبليون الرئيس
نجيب ميقاتي أمام منزله الطرابلسي؟ ارجع من
حيث جئت أيها الخائن؟ حرق الدواليب ومشهد
النائب معين المرعبي يهدّد ويرعد ويزبد؟ رمي
الرئيس ميقاتي بالحرم وإل�ق��اء الحجر عليه؟
ومطاردته ومالحقته حتى استقال؟ أه��ذه هي
الروح الرئاسية الرياضية التي يريدها الحريري
للبنانيين ،وفقا ً لسابقته الحكومية التي ال ينفع
خطاب كتبه مستشرق بال ذاكرة؟
لمحوها
ٌ
 -ب�م�س�ت�ط��اع ال �ح��ري��ري أن ي �ث��ق أنّ وال ��ده

المرحوم رفيق الحريري تف ّوق في السياسة
اللبنانية يوم وضع المستشرقين ونصائحهم
جانباً ،واستخدم ذك��اءه الفطري ،وك��ان سهالً
وم �ف �ي��دا ً ل�ل�ح��ري��ري ل��و ق ��ال ل �ح��زب ال �ل��ه ،نعلم
وتعلمون أن��ه يمكن تقاذف االتهامات وسوق
الحجج وأن نجعل من لبنان ساحة مواجهة بين
حليفينا إي��ران والسعودية ،لكن تعالوا نج ّرب
شيئا ً آخر وهو أن نجعل من لبنان فرصة حليفينا
للتوافق ،وأن نه ّون عليهما البدء من لبنان بأن
نتهيّأ لتوافق نجعل عالقاتنا وتحالفاتنا مناسبة
لتسويقه ،ال جسورا ً تنتظر تفاهماتهم لتسويق
منتجاتها ،وبمستطاع الحريري بذكائه الفطري
دون م �ع��ون��ة وج �م �ي��ل ال�م�س�ت�ش��رق أن يقول
لجعجع« ،ي��ا حكيم ت�لات أرب ��اع مشكلتنا مع
الجنرال كانت منشانك بس مشكلتك مع فرنجية
ما تقلي كانت منشاننا»« ،فكان بيسوا تقلنا إنك
ن��اوي تصالح يمكن صالحنا معك وال تلومنا
ليش ما قلنالك» ،وأن يقول في الخالف مع عون،
ال يمكن إنكار التعقيدات المحيطة بالترشيحات
الرئاسية محليا ً وإقليميا ً وسعينا ليكون الرئيس
المنتخب محاطا ً بهالة توافق داخلي وخارجي
تم ّكنه من أن يحكم ،وه��ذا إنْ ك��ان يعيبه علينا
البعض فنحن نراه ضرورة لنجاح العهد العتيد
ول��و تأخر بعض الوقت وسنبقى نواصل هذا
المسعى ،ول �ع � ّل ه��ذا لعب دورا ً ف��ي تفضيلنا
ترشيح فرنجية على عون ،لكن ما ظهر داخليا ً
أكد أنّ الداخل اللبناني يبقى األه� ّم من الخارج
الدولي واإلقليمي الذي سيبقى متفاعالً إيجابا ً
مع ما يتفق عليه اللبنانيون ،وها نحن هنا لنفعل
ما يجب فعله من أجل أن يكون الرئيس العتيد
ثمرة هذا التوافق» ،وللحريري أيضا ً أن يقول،
أعلم أنّ ديمقراطيتنا التوافقية ال تتناسب مع
العددية البسيطة التي ال يمكن الدستور إال أن
يلحظها ويعتمدها أساسا ً في احتساب حدود
ال�ش��رع�ي��ة ،ول��ذل��ك كما ل��م نقبل ي��وم �ا ً بتسمية
رئيس حكومة من خارج مشيئة أغلبية الطائفة
التي ينتمي إليها سياسيا ً وشعبيا ً ونيابياً ،رغم
مكانة الرئيس نجيب ميقاتي يومها ،فلن نقبل أن
تشعر األغلبية المسيحية السياسية والشعبية
والنيابية بما شعرنا به يومها وال أن تجد نفسها
مضطرة لتفعل م��ا فعلناه ،ول��ذل��ك سنتشاور
م��ع الجميع ب�لا اس�ت�ث�ن��اء ،وب ��دالً م��ن األغلبية
سنحاول المساهمة بتحقيق اإلجماع المسيحي
حول المرشح العتيد ،وسنفتح صفحة جديدة
ف��ي الملف ال��رئ��اس��ي ون�ب��دأ م��ن بكركي لنكون
عونا ً لصاحب الغبطة لجمع القادة المسيحيين
وتوافقهم ،وتأييد ما يتفقون عليه ،باإلجماع أو
الترجيح ،لكن برضاهم ومشيئتهم.
 لم يفعل الحريري ،لكن ال يزال بإمكانه أنيفعل.
ناصر قنديل

ي��واج��ه ت�ي��اره أوض��اع �ا ً صعبة،
قبل أن ي�ق� ّرر الخطوة النهائية
تجاه االنتخابات التي قد يصير
ربطها باالنتخابات النيابية إذا
تسارع االستحقاق الرئاسي في
الربيع ،فتؤجل تقنياً ،كما تقول
دوائ� ��ر وزارة ال��داخ �ل �ي��ة لستة
أش��ه��ر ،وف ��ي ه ��ذا ت��وف �ي��ر على
ال��دول��ة وعلى منظمي الحمالت
والماكينات م�ع�اً ،ورب�م��ا يكون
الحريري في طليعة المحتاجين
إل��ى مثل ه��ذا التوفير من جهة،
ول �ت��أج �ي��ل ي�ج�ع��ل االستحقاق
ال� �ب� �ل���دي الح�� �ق�� �ا ً ل� �ل ��رئ ��اس ��ي،
فيخوضه على البارد.

الحريري :إقامتي
في لبنان ستطول

ال ت����زال ع����ودة رئ��ي��س ت��ي��ار
المستقبل سعد الحريري إلى لبنان
والمواقف السياسية التي أطلقها
في ذك��رى  14شباط وم��ا تحمله
م��ن رس��ائ��ل ف��ي أك��ث��ر م��ن ات��ج��اه،
تتصدّر المشهد الداخلي ومحور
اهتمام لدى األوس��اط السياسية
واإلعالمية فحركت الجمود القائم
رئاسيا ً وإن لم تلُ ْح بعد في األفق
أي م��ؤش��رات لتسوية على هذا
الصعيد ،بينما حسم الحريري
خالل زيارات لعدد من الشخصيات
واألح��زاب السياسية في قوى 14
آذار ،بأن إقامته في «بلده األم»
ستطول وأنه سيشارك في جلسة
انتخاب الرئيس في الثاني من آذار
المقبل التي لن تقدّم أي شيء يذكر
حتى اآلن.
واس��ت��ه � ّل ال��ح��ري��ري زي��ارات��ه
من ال��س��راي ،حيث التقى رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س��ل�ام ،وأك���د
الحريري أن «إقامتي في لبنان
ستطول هذه المرة ،وسأشارك في
جلسة  2آذار النتخاب رئيس»،
م��ع��ت��ب��را ً أن «ال س��ب��ب لتعطيل
االنتخابات الرئاسية بخاصة أن
المرشحين من  8آذار» ،ومشيرا ً
إلى أن «التعطيل جريمة في حق
الدستور».
وإذ لفت إلى أنه سيلتقي رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،قال
ردا ً على سؤال عن احتمال زيارة
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال ع��ون« :ل��ن ألتقي
المرشحين للرئاسة ،لكن مَن يريد
زي��ارت��ي ف��ي بيت ال��وس��ط فأهالً
وس��ه�لاً ب��ه ،وال فيتو م��ن جهتي
على أحد».

..وزار الصيفي

وع� ّرج الحريري إلى الصيفي،

ح���ي���ث ال���ت���ق���ى رئ���ي���س ح���زب
«الكتائب» النائب سامي الجميل.
وأع��ل��ن الحريري بعد االجتماع
أن «ال��ت��زام��ن��ا بالنائب فرنجية
واض��ح ونحن ضمن هذه اللعبة
الديمقراطية ويجب أن نمارسها،
وال يمكن إجبارنا على أن يكون
ه���ن���اك م���رش���ح واح�����د ،م���ع كل
احترامنا للعماد ع��ون» ،مشيرا ً
إل��ى أن «ع��ل��ى الجميع أن ينزل
إل��ى المجلس النيابي النتخاب
رئيس الجمهورية وهذه الطريقة
الديمقراطية النتخاب الرئيس».
ب����دوره ق���ال ال��ج��م��ي��ل« :على
الجميع االل��ت��زام ب��ال��ن��زول إلى
ال��م��ج��ل��س وب���م���م���ارس���ة ح��ق��ن��ا
ب��االن��ت��خ��اب وب��ن��ت��ائ��ج��ه وه��ن��ا
أهمية الموقف الذي يتخذه دولة
الرئيس بغض النظر عن االختالف
الموجود بين حزب الكتائب وتيار
المستقبل بموضوع الترشيح،
إنما نحن متفقون على أه��م من
الترشيح وه��و ممارسة الحياة
الديمقراطية وتطبيق الدستور
واالع��ت��راف بالنتائج واح��ت��رام
المسار الديمقراطي».

الهبر لـ«البناء» :لن
ننتخب مرشح  8آذار

وق����ال ع��ض��و ك��ت��ل��ة ال��ك��ت��ائ��ب
النائب فادي الهبر لـ«البناء» إن
«حديث الحريري والجميل تمحور
حول عنوان أساسي هو ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء
ال��ف��راغ ال��ق��ات��ل للبلد وتطبيق
الدستور ،ألنه واجب وطني على
النائب النزول للمجلس النيابي
وانتخاب أحد المرشحين وليس
هناك أي عذر للغياب على مدى
 35جلسة».
وأض�����اف ال��ه��ب��ر أن «زي����ارة
الحريري جاءت للمباركة لحزب
ال��ك��ت��ائ��ب ب��ع��د ت��ج��دي��د ال��ب��ي��ت
المركزي الكتائبي الداخلي وهي
ال��زي��ارة األول���ى للحريري بعد
تولي الجميل رئاسة الكتائب».

 ..وننتخب فرنجية
بشروط

وع��م��ا إذا ك���ان ال��ح��ري��ري قد
طلب م��ن الجميل دع��م ترشيح
ف��رن��ج��ي��ة ،ش���دّد ال��ه��ب��ر ع��ل��ى أن
«ش��روط��ن��ا واض���ح���ة الن��ت��خ��اب
ف��رن��ج��ي��ة ،ه��ي ال��ت��زام��ه بالخط
السيادي واحترام الدستور ألن
رئيس الجمهورية هو رمز ووحدة
لبنان ،وه��و ال��ذي يقسم اليمين
على الدستور» .وأعلن أن «نواب
الكتائب سيشاركون في جلسة 2
آذار وفي كل الجلسات بمعزل عن
المرشحين ولن يقبلوا بالتعيين

ول��ن ينتخبوا لمرشح م��ن قوى
 8آذار ومن بينهم فرنجية إال إذا
اقترب من الوسطية».

العدل أش��رف ريفي وعضو كتلة
«المستقبل» النائب أحمد فتفت
في بيت الوسط.

لقاء غسيل قلوب
في معراب

الفراغ الرئاسي سيطول

وخ��ت��م ال��ح��ري��ري زي��ارات��ه في
معراب في محاولة لغسل القلوب
مع رئيس «القوات» سمير جعجع
بعد الغضب «القواتي» على كالم
الحريري في خطاب البيال بحق
جعجع .وأش���ار ال��ح��ري��ري بعد
اللقاء إلى أن «ما عنيته باألمس
في احتفال البيال أنه لو حصلت
كل المصالحات بشك ٍل أبكر كان
لبنان أفضل ،وأنا ال ألوم جعجع
وما يجمعني بالحكيم أكبر ،وهناك
أم���ور أه���م ح��ص��ل��ت ب��ال��خ��ط��اب،
وش���ب���اب ال��م��س��ت��ق��ب��ل وال���ق���وات
ضيّعوا فحوى الخطاب».
ولفت الحريري إلى أن «هناك
 3مرشحين ،ويجب حث الجميع
للحضور إل��ى المجلس النيابي
وان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ،وه���ذا حق
للجميع» .واعتبر أن «على كال
المرشحين و«ال��ق��وات» الحضور
إلى المجلس النيابي ،ومقاطعة
الجلسات ليس حقا ً دستورياً».
وردا ً على قول أمين عام حزب
ال��ل��ه السيد حسن نصرالله أن
 8آذار انتصرت ،قال الحريري:
«فليذهبوا ويقطفوا االنتصار
الذي حققوه».
وب���ي���ان ت��وض��ي��ح��ي ل�لأم��ان��ة
العامة
وق���د س��ب��ق زي����ارة ال��ح��ري��ري
معراب ،بيان توضيحي لألمانة
العامة لـ«تيار المستقبل» أكدت
فيه «أن الدكتور سمير جعجع
ك��ان وسيبقى محل احترام تيار
المستقبل وأن ال��ع��ب��ارة التي
توجه بها الرئيس سعد الحريري
إليه ،في احتفال الرابع عشر من
ش��ب��اط ،ل��م تقصد م��ن ق��ري��ب او
بعيد ،تحميل القوات اللبنانية
م��س��ؤول��ي��ة ت��أخ��ي��ر المصالحة
المسيحية ،إنما قصدت التعبير،
بكل محبة وأم��ان��ة ،عن تمنيات
الرئيس بحصولها منذ سنين».

ولقاء مر َت َقب
مع فرنجية

وفي إطار الزيارات واللقاءات
ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا ال���ح���ري���ري ،من
المتوقع أن يلتقي الوزير فرنجية
ف���ي ب��ي��ت ال���وس���ط ف���ي األي����ام
القليلة المقبلة ،إال أن مصادر
تيار المستقبل نفت علمها بهذه
ال��زي��ارة ،وأك���دت أن��ه��ا ل��م تحدد
بعد.
وكان الحريري قد التقى وزير

وأك����دت م��ص��ادر ن��ي��اب��ي��ة في
ت��ي��ار المستقبل ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن
«الحريري بدأ العمل على لملمة
فريق  14آذار» ،كما ب��دأ العمل
على ترميم العالقة وترتيبها مع
حزب «القوات» التي لم تصل إلى
حد القطيعة بعد ،واستبعدت أن
يشكل حضور الحريري شخصيا ً
إلى لبنان بداية لتسوية معينة
في الملف الرئاسي».
وش����ددت ال��م��ص��ادر ع��ل��ى أن
«ال���ح���ري���ري ك���ان واض���ح���ا ً في
خطابه لجهة تجديد دعم ترشيح
فرنجية للرئاسة وهو مستمر بهذا
الترشيح» ،ولم تستبعد المصادر
أن ي��ب��دأ ال��ح��ري��ري ح���وارات مع
م��رش��ح��ي��ن آخ��ري��ن ال س��ي��م��ا مع
العماد ع��ون إال أنها استبعَ دَت
انتخاب رئيس في جلسة  2آذار
المقبل التي ستكون كجلسة 8
ش��ب��اط ،وتوقعت أن تطول مدة
الفراغ الرئاسي».

حوري :لقاءات رئاسية
وتنسيق المواقف

ووض��ع عضو كتلة المستقبل
ال��ن��ائ��ب ع��م��ار ح���وري ال��زي��ارات
واللقاءات التي يقوم بها الحريري
في إط��ار «ب��ذل الجهود لمحاولة
البحث عن حلول إلنهاء الفراغ
الرئاسي وللتواصل مع أط��راف
 14آذار لتنسيق المواقف على
ه��ذا الصعيد» .ورأى ح��وري أن
ال��خ�لاف بين ال��ح��ري��ري وريفي
ح ّمل أكثر من حجمه ،معتبرا ً أن
زيارة ريفي للحريري تثبت أن ال
خالف بينهما ،مضيفا ً أن المحكمة
الدولية تسلك مسارها القضائي
وم���ن غ��ي��ر ال��م��ط��ل��وب أن يتكلم
الحريري في خطابه بالتفصيل
عنها كما قضية الوزير السابق
ميشال سماحة تسلك طريقها
القضائي أيضاً».
وإذ أكد أن الحوار موجود وقائم
بين الرئيس الحريري والعماد
عون عبر الوزير نهاد المشنوق،
ش���دد ح���وري ع��ل��ى أن ال خ�لاف
ب��ي��ن «ال��م��س��ت��ق��ب��ل» و«ال���ق���وات»
رغم االختالف بينهما على الملف
الرئاسي ،كما هو الحال في فريق
 8آذار وليس في  14آذار فقط».
وأك��د ح��وري مشاركة المستقبل
في جلسة  2آذار ،لكنه استبعد
أي مستجدات حتى ذلك الوقت،
م��ع��ت��ب��را ً أن «ال��ك��رة ل��ي��س��ت في
ملعبنا بل في ملعب اآلخرين».

ال�سعودية وتركيا ( ...تتمة �ص)1
والبوابات التي تشكل خطوط دعم للمجموعات اإلرهابية،
وش � ّل ق��درات اإلره���اب وقطع خطوط إم���داده من الجهة
التركية ،وهو ما تعتبره ال��دول الداعمة لإلرهاب ،وفي
مقدّمها تركيا والسعودية وقطر ،هزيمة لها.
اإلعالن السعودي وتأييد بعض الدول الخليجية وتركيا
لهذا اإلعالن والترويج له ،ترجمة واضحة لخيارات هذه
ال���دول ،ف��ي دع��م اإلره���اب ومحاولتها رم��ي ط��وق نجاة
للمجموعات اإلرهابية ،إنقاذا ً لها من غرق مح ّتم ،نتيجة ما
يحققه الجيش السوري من تقدّم وإنجازات ،خصوصا ً في
الشمال السوري.
لكن ،هل تستطيع السعودية ومعها تركيا ودول خليجية
أخرى تنفيذ تدخل بري كهذا وتح ّمل تداعياته ،من دون
غطاء تؤ ّمنه الواليات المتحدة األميركية وحلفاؤها ،وضمنا ً
«حلف الناتو»؟
لقد سبق أن ش ّكلت السعودية «تحالفا ً إسالمياً» ،سرعان
تنصلت منه دول عديدة على خلفية عدم التشاور معها،
ما ّ
ويعتقد كثيرون أنّ اإلعالن السعودي عن عملية عسكرية
ب��ري��ة ف��ي س��وري��ة ال قيمة ل��ه على اإلط�ل�اق ،خصوصا ً
بعد انعقاد مؤتمر ميونيخ لألمن ،وما ّ
تمخض عنه ،من
«تفاهمات» أميركية ــــ روسية ،مصحوبة باستدراكات
أميركية تماهت مع وجهة النظر الروسية.
غوغائية المسؤولين السعوديين وخبث نظرائهم األتراك
والقطريين ،ومسرحية تم ّردهم المزعوم على السيّد األميركي،
لن تؤتي ثمارها ،إذ إنّ هناك حزما ً سوريا ً يترجم بعمليات
حسم تفرض وقائع جديدة على األرض ،ولع ّل أبرز مؤشرات
الحزم السوري ما أعلنه وزي��ر الخارجية السوري وليد
المعلم ،حين ّ
علق على فرضية العملية البرية «السعودية»
بالقول« :إن أيّ معت ٍد سيعود بصناديق خشبية».
وعبارة إعادة المعتدين بصناديق خشبية ،ال تأتي من
العدم ،خصوصا ً عندما تصدر عن وزير خارجية معروف
عنه اتزانه وإتقانه السياسة واحترافه الدبلوماسية بك ّل
مفرداتها ودالالتها وأبعادها .وكما هو معروف أنّ وزير
خارجية سورية ليس على صورة وزراء البالط العربي
الذين يسجلون المواقف طبقا ً لغرائزهم وأهوائهم وأضغاث
أحالمهم ،وال على صورة بعض الوزراء األوروبيين ،الذين
ي��ردّدون عبارات ببغائية وينتهون باالستقالة ومغادرة
الحياة السياسية.
فحين يتحدّث المعلم عن إع��ادة المعتدين بصناديق
خشبية ،معنى ذلك ،أنّ اإلنجازات التي يحققها الجيش
السوري في الميدان ،إنما هي نتيجة استعدادات سورية
لمواجهة االحتماالت كلّها ،بما فيها احتمال العدوان البري.
ومعنى ذلك أنّ خطة المواجهة تحمل إلى جانب توقيع
سورية تواقيع روسيا وإي��ران وال��دول التي تقف في هذا
المحور.
معنى ذلك ،أنّ التهديدات السعودية بعملية عسكرية
برية ،واإلشعارات التركية باالستعدادات لهذه العملية ،ال
يُعّ ول على جديتها .فالسعودية التي تقود تحالفا ً عسكريا ً
ض ّد اليمن ،لم تحقق حتى اآلن أهدافها ،وبحسب المراقبين
فإنها لن تحقق أهدافها مستقبالً ،حتى لو استم ّرت العملية
العسكرية ض ّد اليمن سنوات طويلة.
والسؤال :هل ما عجزت السعودية وحلفاؤها عن تحقيقه
في اليمن هو سهل التحقيق في سورية التي صمدت طيلة
خمس س��ن��وات ف��ي مواجهة ح��رب كونية ش��ارك��ت فيها
عشرات الدول ومئات التشكيالت اإلرهابية المتطرفة؟
وهل يمكن توقع حصول أطراف العدوان على سورية
كالسعودية وتركيا وغيرهما على ضوء أخضر وقيادة
أميركية لشنّ عملية عسكرية على سورية ،تحت زعم
محاربة «داع��ش» ،في ظ ّل وج��ود روسيا االتحادية بك ّل
ق��وة إل��ى جانب الدولة السورية ،خصوصا ً في الشمال
السوري؟
بخالف حلفائها األوروبيين وأتباعها اإلقليميين والعرب،
تدرك الواليات المتحدة األميركية ،أنّ المحظور الذي تضعه

روسيا االتحادية ليس مسموحا ً خرقه ،وأنّ تحذير رئيس
الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف «باندالع حرب عالمية
وتعطيل المفاوضات السورية ،في حال تدخل قوات أجنبية
في الحرب بسورية» ،ليس تحذيرا ً عرضياً ،وال يندرج في
سياق مواقف التهويل ،بل هو موقف حاسم وحازم .وتأخذ
اإلدارة األميركية الموقف الروسي على محمل الج ّد منذ
العام  ،2007أيّ قبل بدء الحرب على سورية ،منذ بدأت
الطائرات االستراتيجية الروسية بالتحليق في شهر آب
 ،2007وحينها اع ُتبرت تلك التحليقات والتز ّود بالوقود
جواً ،بمثابة قنابل نووية ضخمة يمكنها الوصول إلى أيّ
بقعة في العالم.
وعلى خلفية الموانع التي تحول دون تنفيذ السعودية
لتهديداتها بعملية عسكرية برية على األراضي السورية،
وصدور تصريحات سعودية تتحدّث عن أنّ العملية لن
تت ّم إال في نطاق التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
األميركية ،والتحاق تركيا بلسان وزير دفاعها الذي نفى نية
تركيا المشاركة بقوات برية ،بخالف ما أكده وزير خارجية
تركيا ،فأيّ خيارات بديلة ستلجأ إليها السعودية وتركيا
ومحورهما من أجل دعم المجموعات اإلرهابية؟
المتابعون يرون أنّ اإلعالن السعودي عن عملية عسكرية
برية مجرد فقاعة ،وهو بمثابة عرض عضالت منفوخة،
تتف ّتق قبل بلوغ حلبة الكبار ،وعبثا ً تحاول السعودية
حجز مقعد أو دور بين الكبار ،مهما قدّمت من استعراضات
القوة ،عبر مشهدية مناورة «رعد الشمال» ،والتي تحاول
من خاللها التأكيد بأنّ «التحالف اإلسالمي» الذي شكلّه
وتنصلت منه دول
وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان،
ّ
عدة ،ال يزال قائماً!
واقع الحال ،أنّ المسؤولين األتراك والسعوديين وآخرين،
يحاولون إيهام أنفسهم بخالف ما ُتق ّر به الواليات المتحدة
األميركية وحلفاؤها الدوليين .إذ بات واضحا ً أنّ اإلدارة
األميركية ُتق ّر بأرجحية دور روسيا وإيران وحلفائهما في
المنطقة ،ما يعني رجحان كفة الدولة السورية ،وبالتالي
ال يمكن لواشنطن أن تتجاوز هذا الواقع أو تتجاهل هذه
الحقيقة.
عود على بدء الحديث عن اإلعالن السعودي ،فثمة اعتقاد
بأنه يستبطن سيناريو يرمي إلى دعم اإلرهاب في مناطق
الشمال السوري ،وهو األمر الذي بدأت تركيا بترجمته ،من
خالل استهداف مواقع االتحاد الديمقراطي ومواقع أخرى
في سورية ،بذريعة مواجهة ما تس ّميه تركيا تهديدات حزب
االتحاد الديمقراطي ،األمر الذي اعتبرته سورية عدواناً،
ووضعت مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة في صورته،
قبل تحديد شكل الر ّد على هذا العدوان وطبيعته ،وبالتأكيد
سيكون الر ّد قوياً ،خصوصا ً بعدما أعلنت روسيا االتحادية
عبر وزارة خارجيتها ،أنّ القصف التركي للمناطق السورية
عمل عدواني داعم لإلرهاب ،ينتهك القرارات الدولية ويشكل
خطرا ً على األمن والسالم.
مع وص��ول الطائرات السعودية إلى قاعدة انجرليك
التركية ،فقد يكون ضمن السيناريو الموضوع ،حصول
السعودية على هامش مشاركة ضمن التحالف الدولي
ال���ذي ت��ق��وده أم��ي��رك��ا ،يتيح لها تحت ذري��ع��ة محاربة
«داعش» ،تنفيذ ضربات جوية ،تشكل زنار نار وحزام أمان
لإلرهاب في مناطق يعتزم الجيش السوري تحريرها! وهذا
يعني أنّ فقاعة العملية العسكرية البرية هدفها الفعلي
تحرير المجموعات اإلرهابية من الطوق الذي يتجه الجيش
السوري إلى فرضه بإحكام حول اإلرهاب.
على أية حال ،مهما تعدّدت «السيناريوات» ،ومهما كان
حجم االستعراضات والمشهديات ،فلن تخرج مناورة «رعد
الشمال» من حفر الباطن ،مثلما لم يُسمع «رعيد» الـ«بيال»
من خارج القاعة ،ولن تفلح فقاعة الربع الخالي في وقف
اندفاعة الجيش السوري وحلفائه باتجاه القضاء على
اإلرهاب وإفشال مشاريع مخططات داعميه.

معن حم ّية

جنبالط :مواكب المرشحين
تتجه نحو المجلس

وجدّد رئيس اللقاء الديمقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط دع��م��ه
للمواقف التي أطلقها الحريري.
وقال عبر «تويتر»« :على ما يبدو
أن مواكب المرشحين تتجه نحو
المجلس النيابي ،أحدهم قادم في
قطار على عجلة من أمره واآلخر
على متن ق��ارب ،أتمنى أن يصل
في الوقت المناسب» .وأض��اف:
«يبدو أن صورة الرئيس المقبل
بدأت تتضح».

 ..ونصرالله ُيط ّل اليوم

على صعيد آخ��ر ،يطل األمين
ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن
نصرالله اليوم في ذكرى الشهداء
ال��ق��ادة ف��ي احتفال يقيمه حزب
الله في المناسبة في مجمع سيد
الشهداء في الضاحية الجنوبية
لبيروت.
وس��ت��ش��ك��ل ال���ت���ط���ورات على
الساحة اإلقليمية محور خطاب
السيد نصرالله ،بحسب مصادر
مطلعة ،التي رجحت لـ«البناء»
أن «ال يتوجه السيد نصرالله بر ٍد
قاس على خطاب الحريري ،كما
أن��ه لن يصدر إش���ارات إيجابية
ت��ج��اه ال���ح���ري���ري ،ألن األخ��ي��ر
ل��ن يتقدم أي خ��ط��وة ف��ي الملف
الرئاسي».
كما سيركز السيد نصرالله،
بحسب ال��م��ص��ادر ع��ل��ى معركة
ح��ل��ب و«ال����ص����راخ ال��ت��رك��ي -
السعودي وتهديدهما بالتدخل
العسكري في سورية» ،وسيشدد
ع��ل��ى أن ه��ذا ال��ت��ه��دي��د المباشر
ب��ال��ت��دخ��ل ي��ث��ب��ت وي��ظ��ه��ر دع��م
تركيا والسعودية للمجموعات
اإلرهابية وأنهما لم يحركا ساكنا ً
لمحاربة هذه التنظيمات بل قدّما
ك��ل ال��دع��م لها ك��ي تسيطر على
مساحات جغرافية في سورية،
وكما سيؤكد السيد «االستعداد
والجهوزية لمواجهة أي تدخل
ع��س��ك��ري وس��ي��ب��ش��ر ب��ه��زي��م��ة
المعتدين».
ولفتت المصادر إلى «أن السيد
ن��ص��رال��ل��ه س��ي��ت��ح��دث بالملف
الرئاسي وس��ي��رد ك��رة التعطيل
إلى ملعب اآلخرين» ،ولفتت إلى
أن «وج���ود الحريري ف��ي لبنان
ّ
يؤخر ،ألن المعركة
لن يقدّم ولن
محتدمة في حلب وغيرها التي
س��ت��ف��رض نفسها ع��ل��ى ال��واق��ع
الداخلي وستغير المعادالت في
المنطقة ،لذلك الحريري بانتظار
ج�لاء ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،وه���ذا ما
يفسر خطابه الناري تجاه حزب
الله».

�إعالنات ر�سمية
وزارة العمل
اعالن
عن استدراج عروض لشراء قرطاسية
لزوم وزارة العمل
تعلن وزارة العمل عن اجراء استدراج
عروض لتلزيم شراء قرطاسية لزوم وزارة
العمل يوم الجمعة الواقع فيه 2016/3/4
الساعة التاسعة صباحا .على من يرغب من
ارباب المهنة الذين تتوفر فيهم المؤهالت
الالزمة التقدم بعرضه ضمن اوقات الدوام
الرسمي الى ديوان وزارة العمل -الشياح-
المشرفية -بناية البراج في فترة ال تتجاوز
الساعة الثانية عشرة ظهرا من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجراء االستدراج.
ي��م��ك��ن االط��ل�اع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط
والمستندات المطلوبة في قسم الموظفين
والمحاسبة ف��ي دي���وان وزارة العمل-
الشياح.
وزير العمل
سجعان القزي
التكليف
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مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة العاشرة قبل الظهر من
يوم الثالثاء الواقع في  2016/3/8تجري
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مناقصة
عمومية بطريقة الظرف المختوم عائد لـ«
صيانة وتشغيل محطة للصرف الصحي
في الغدير قرب مطار بيروت للعام »2016
وفقا ً لدفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية وذلك في المكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح -ملك الشدراوي-
بيروت.
يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر
االتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق االول -من مركز المؤسسة الكائن
في وادي خطار -الحازمية -قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ /1.000.000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم الى العرض.

تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف
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مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الث3انية عشرة ظهرا ً
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2016/3/15
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم
عائدة لـ«شراء قساطل من الفونط دوكتيل
مع القطع واللوازم التابعة لها لمؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان» وفقا ً لدفتر
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية
وذل��ك ف��ي المكتب الرئيسي الكائن في
ش��ارع سامي الصلح -ملك الشدراوي-
بيروت.
يمكن لمن ي��رغ��ب اإلش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة اإلطالع والحصول على هذا الدفتر
االتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في
الطابق االول -من مركز المؤسسة الكائن
في وادي خطار -الحازمية -قرب مستشفى
قلب يسوع لقاء مبلغ /1.000.000/ل.ل.
يدفع في صندوق المؤسسة لقاء إيصال
يضم ال��ى ال��ع��رض ،ويعفى م��ن دف��ع هذا
المبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم العروض باليد الى قلم المؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس االدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف
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وزارة المالية T.V.A
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الضريبة على القيمة المضافة-
مصلحة العمليات -دائ��رة خدمات الخاضعين ،المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية واالستردادت في مديرية الضريبة على القيمة
المضافة ،مبنى وزارة المالية ،قرب قصر العدل -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون
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شركة عراج للتجارة العامة 2148867
ش.م.م

RR136823134LB

2015/12/03

2016/01/12

1495066 K.M

RR136822567LB

2015/12/07

2015/12/26

2015/12/10 RR136822584 LB

2016/01/14

MOTORS
S.A.R.L

ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دع��م 1988574
المدرسة الرسمية

تاريخ لصق
LIPANPOST

التكليف
266

