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الميزان الرئا�سي ( ...تتمة �ص)1

تكتلت مجموعة من القوى السياسية خلف
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ل��خ��وض المعركة
بحرفية وذك��اء ،ليس المطلوب منها منتصر
ومهزوم ،بل تمرين مفيد في اختبار مراكز
ال���ق���وة ل��ت��ث��ب��ي��ت م��ع��ادل��ة ال��ع��ق��د االجتماعي
الجديد ،ال��ذي ل��م يتبلور منذ ات��ف��اق الطائف
إال لحساب المصارف والشركات العقارية،
ب���ص���ورة أوح����ت أن ال��ح��ري��ري��ة السياسية
ال��ع��اب��رة ل��ل��ط��وائ��ف ن��ج��ح��ت ب��ت��روي��ض روح
التغيير والعدالة االجتماعية ،ل��دى القيادات
ال��ت��ي أف��رزت��ه��ا ال��ط��ب��ق��ات الشعبية وحملتها
إلى مراكز المسؤولية العليا ،بعدما ارتضت
ه��ذه ال��ق��ي��ادات م��ع��ادل��ة التمثيل الطائفي بال
أي مضمون اجتماعي ،لتثبت ه��ذه الجولة
موازين قوى ستحضر في المستقبل كقواعد
اشتباك ،عنوانها أن البعد االجتماعي ال يزال
محركا ً فاعالً في رسم السياسة ،وأن فقراء
لبنان لم يصبحوا يتامي السياسة.
المواجهة الدائرة حول السلسلة ليست بال
تداعيات رئاسية ،بعدما ترك حاكم مصرف
لبنان عبء المواجهة مع المصارف على عاتق
رئيس المجلس النيابي ووزير المالية ،بعدما
كان بري قد تشاور وتفاهم مع الحاكم رياض
سالمة على تفاصيل المقترح النيابي ،متوقعا ً
منه القيام بالتحضير ال�لازم مع المصارف
ع��ب��ر ال��ق��ن��وات ال��ت��ي ال تنقطع بينه وبينهم،
ليتفاجأ بأن المصارف وجمعيتها في مناخ
معركة مواجهة وليست ف��ي م��ن��اخ تفاوض
ب��ارد كما يفترض ل��و ق��ام الحاكم بالمنتظر
منه ،ومثلما كانت تجربة سالمة غير مشجعة
كانت المعلومات الوافدة من واشنطن تنقل عن
مصادر معنية بمتابعة الملف اللبناني تأكيدها
أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها
واالن��ف��ت��اح على إمكانية تعديل الدستور إذا
كان إنجاز االستحقاق الرئاسي يقتضي ذلك،
مؤكدة أن الملف األمني هو ما يعني الخارج
المستنفر لضمان استقرار المنطقة ولبنان
في قلب محاورها الملتهبة ،وال يستطيع هذا
ال��خ��ارج النظر لالستحقاق الرئاسي خارج
هذه األولوية ،وهذا الذي دفع الغرب للضغط
تسريعا ً الستيالد الحكومة الجامعة .وتضيف
التقارير أن تنفيذ الخطط األمنية ومواجهة
امتدادات القاعدة ترفع من أسهم العماد جان
قهوجي ،كما يعزز وضعه كونه واح���دا ً من
األسماء األقل إثارة للحساسية لدى سورية
والمقاومة ،إن لم يكن من األسماء التي يراهن
الغرب أنها تستثير تفاعلها اإليجابي.

سقوط محاوالت عرقلة السلسلة
وب ّري ير ّد بق ّوة

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ل��م تنفع م��ح��اوالت جمعية
العصي
المصارف والهيئات االقتصادية بوضع
ّ
المس
أم��ام إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب لمنع
ّ
ب��األرب��اح الخيالية ألص��ح��اب رؤوس األم���وال
والشركات الكبرى ،بحيث جاء ر ّد رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب���ري ح��اس��م �ا ً ف��ي وج���ه جمعيّة
المصارف التي كان رئيسها هاجم مواقف النواب
واتهمهم بـ«سرقة المال العام» ،ما أدى إلى ر ّد قوي
من قِبل الرئيس بري الذي اعتذر عن عدم استقبال
وفد جمعية المصارف إذا لم يعمد رئيس الجمعية

فرنسوا باسيل ب��اإلع�لان عن اع��ت��ذار علني أمام
تهجمه على النواب ،بينما قام
وسائل اإلعالم عن ّ
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي
برفع دع��وى ق��دح وذ ّم ضد باسيل صباح أمس
ولكنه عاد وج ّمد الدعوى بالتوازي مع لقاء جمعية
المصارف مع وزير المال علي حسن خليل.

لماذا صعّ دت جمعية المصارف؟

وفيما اعتبر ال��رئ��ي��س ب��ري إض���راب جمعية
المصارف «كمن يطلق النار على رجليه» متحدثا ً
عن األرقام الفاحشة التي تجنيها المصارف ،رأى
رئيس الجمعية فرنسوا باسيل في مؤتمر صحافي
م��ع ع��دد م��ن أع��ض��اء الجمعية «أن االق��ت��راح��ات
الضريبية ستكون لها آثار سلبية على المودعين»،
مه ّوال ً بأن االرتفاع البسيط للضرائب على الفوائد
سينعكس ارتفاعا ً في الفوائد على المودعين .ورأى
أن ال فقراء في لبنان ،لكن باسيل أش��اد بمواقف
الرئيس بري معلنا ً أن سلسلة الرتب والرواتب
مطلب حق واستحقاق.
لكن ه��ذه الهجمة م��ن ِق��ب��ل جمعية المصارف
والهيئات االقتصادية لم تؤ ّثر في إص��رار اللجان
النيابية بتوجيه ورعاية من الرئيس بري على إنهاء
درس السلسلة في جلستها الطويلة التي استمرت
من الثالثة حتى العاشرة ليالً ،على أن يعقد مجلس
النواب جلسة عامة مطلع األسبوع لدرسها وإقرارها.

اللجان تنجز السلسلة

ف��ي ك��ل األح���وال ،م��ن المقرر أن تعقد الهيئة
العامة لمجلس النواب جلستها التشريعية مطلع
األسبوع المقبل إلق��رار السلسلة بعد أن أنجزتها
اللجان المشتركة في جلسة ماراثونية امتدت
لحوالى السبع ساعات ودار فيها نقاش موضوعي
حول األمور كافة المتعلقة بالنفقات وكيفية دفع
السلسلة وضريبة الـ  TVAوغيرها .وقد تم ّكنت
اللجان من إقرار معظم المواد المتعلقة بالتمويل
والنفقات والشق اإلصالحي وتركت البتّ ببضعة
أمور مهمة هي:
مواد أساسية ُت ِركت للهيئة العامة:
 1ـ ضريبة الـ  ،TVAفهناك خيارات إما رفع
الضريبة من  10إلى  15في المئة على الكماليات
أو رفعها من عشرة إلى  12في المئة على كل المواد
والسلع.
 2ـ كيفية دفع السلسلة ،هل دفعة واح��دة أم
بالتقسيط أم بالتجزئة.
 3ـ مصير المفعول الرجعي ،وعلمت «البناء»
أن أفكارا ً عدة طرحت حول هذه األم��ور من دون
التوصل إلى إجماع حولها ،فارتأت اللجان عندها
أن ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة للبتّ بها.
ومن المتو ّقع أن يدعو الرئيس بري في الساعات
المقبلة إلى الجلسة العامة ،مع العلم أن المتو ّقع أن
ُتعقد الجلسة الثالثاء المقبل.

بعض الكتل تريد نسف السلسلة

توجها ً لدى بعض
وعلمت «البناء» أن هناك
ّ
الكتل النيابية بأن يصار إلى تقسيط السلسلة وفي
الوقت نفسه تطيير المفعول الرجعي الممتد من
 2012/7/1ولغاية إقرار السلسلة .كما عُ لم أن
هذه الكتل تدفع باتجاه رفع ضريبة الـ  TVAمن
عشرة إلى  12في المئة على كل المواد والسلع ،في
سعي واضح لتحميل الفئات المحرومة والفقيرة
العبء األكبر من تكاليف السلسلة ومحاولة إثارة
الرأي العام ضد هيئة التنسيق النقابية.

االستحقاق الرئاسي

فرجحت
أم��ا في ش��أن االستحقاق الرئاسي،
ّ
مصادر نيابية مطلعة أن يحدّد الرئيس بري جلسة
انتخابية ما بين  25و 30الجاري وليس قبل هذا
التاريخ ،مشيرة إلى أنّ بري لم يحسم نهائيا ً حتى

وا�شنطن :ح�صان الأمن ( ...تتمة �ص)1

اآلن موعد الجلسة ،وإن كان يزمع إج��راء بعض
االتصاالت والمشاورات قبل تحديد موعدها.

مأزق « 14آذار»

في سياق متصل ،يبدو واضحا ً أنه على رغم
مساع للتوافق
مواقف قيادات في « 14آذار» عن
ٍ
على ّ
مرشح واحد داخل هذا الفريق ،فإن المصادر
النيابية تستبعد تم ّكن هذه األط��راف من االتفاق
ّ
مرشح معين .وأش��ارت إلى أن إع�لان وزير
على
االتصاالت بطرس حرب أمس أنه ق ّرر أال يعمد إلى
ّ
ترشحه لرئاسة الجمهورية ،خصوصا ً أن
إعالن
ّ
للترشح هو إعالن
ليس هناك في الدستور آلية
ورجحت
ترشيح غير مباشر من قبل الوزير حربّ .
المصادر أن تشهد األيام القليلة المقبلة مزيدا ً من
ّ
الترشح لرئاسة الجمهورية،
«إعالن النوايا» عن
ّ
المرشحين
وأن��ه من المستبعد أن يعلن أي من
ّ
ترشحه رسميا ً كما أعلن رئيس «ال��ق��وات
ع��ن
اللبنانية» سمير جعجع .وأوضحت المصادر أن
مسار االستحقاق الرئاسي ،خصوصا ً ما يتعلق
ّ
بالمرشحين يبقى ضبابيا ً إلى ربع الساعة األخير
التي تسبق نهاية والية رئيس الجمهورية.

مرشحا ً
عبيد :لست ّ

وفي هذا اإلطار ،أعلن الوزير السابق جان عبيد
ّ
الترشح وال
أمس أن األصول واألع��راف ال تشترط
البرنامج في االنتخاب الرئاسي ،معلنا ً أنه يعتبر
نفسه غير ّ
مرشح حتى اآلن لغياب الظروف المؤكدة
في ظل ظروف التنافس القائمة حالياً.

الراعي :لم أستبعد أحدا ً

وفي المواقف ،أعلن البطريرك الماروني بشارة
بطرس ال��راع��ي أن ال صحة لما ُنشر ف��ي بعض
ّ
المرشحين من  8و 14آذار
الصحف عن استبعاده
لرئاسة الجمهورية ،موضحا ً أن ما قاله إنه «إذا لم
يحصل توافق على مرشح من  8أو  14آذار سيتم
يرشح أحدا ً
البحث عن مرشح آخر» .وقال إنه «لن ّ
ولن يستبعد أحد ولن يسمي أح��دا ً ألنني أحترم
المجلس النيابي» .أض���اف« :ال يجب أن نضع
تعديل الدستور أمامنا ،وإذا اقتضى األمر تعديل
الدستور في الحاالت القصوى نعدّل الدستور».

مداهمات وتوقيفات
في طرابلس والبقاع الشمالي

أما على الصعيد األمني ،فقد واصلت وحدات
الجيش عمليات المداهمة وتوقيف المطلوبين في
كل من طرابلس والبقاع الشمالي ،في وقت ن ّفذ
الجيش أمس انتشارا ً واسعا ً في عدد من أحياء
طرابلس في مواجهة التظاهرة التي انطلقت من
مسجد األم��ي��رة ف��ي ب��اب ال��رم��ل للتحريض ضد
الجيش واعتراضا ً على الخطة األمنية ،حيث دعا
المتظاهرون إلى إط�لاق بعض المطلوبين منهم
ط��ارق مرعي ب��اإلض��اف��ة إل��ى جميع الموقوفين
اإلسالميين في سجن رومية.
وأفيد أن وح��دات الجيش داهمت مكتب عضو
كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة في منطقة
التل بحثا ً عن مطلوب لجأ إل��ى المكتب ويحمل
س�لاح �اً ،كما ن ّفذ الجيش مداهمات ف��ي الحارة
البرانية وأوقف أحد المطلوبين ،كما ن ّفذ مداهمات
في جبل محسن وأوقف أحد األشخاص.
كذلك استجوب قاضي التحقيق العسكري نبيل
وهبي الموقوفين المدّعى عليهم في مجموعة باب
التبانة وأص��در مذكرتين وجاهيتين .كما أصدر
مذكرات غيابية بتوقيف  12مدّعى عليهم.
وفي البقاع الشمالي ،واصلت وحدات الجيش
حملة المداهمات في عدد من القرى وأعلنت قيادة
الجيش أن قوة من وحداتها دهمت منازل مطلوبين
في بريتال وح��ور تعال ومجدلون وأوقفت ثالثة
أشخاص.

االنتخابات الرئا�سية في �سورية ( ...تتمة �ص)1
في البلدان التي تشهد انقالبات عسكرية أو حتى
تقوم فيها ثورات ،أول ما تفعله األجسام الحكومية
االنتقالية ،يكون الوعد بالتحضير لالنتخابات.
في ال��دول التي يت ّم التوصل فيها إل��ى حلول
سياسية تفاوضية ،وتكون استحقاقاتها االنتخابية
متأخرة ،يجري التداول بتقريب مواعيدها تسريعا ً
ّ
لنجاح العملية السياسية في االنتقال لتصبح
عملية دستورية تحظى بالشرعية.
كيفما أدرت وج��ه��ك ،سترى أنّ المتربّصين
ب��س��وري��ة ه��م أنفسهم ال��ذي��ن ي��رف��ع��ون شعار
الديمقراطية ف��ي وجهها ،وه��م ال��ذي��ن يسعون
إلى تعطيل أهم استحقاق ديمقراطي في حياتها
التمسك بإجرائه.
السياسية ،ويحاسبونها على
ّ
وكيفما أدرت وجهك ،سترى أنّ الحديث عن عملية
سياسية يعادل الحديث عن انتخابات ،فما هي
الخلفية الحقيقية العتراض المعترضين واحتجاج
المحتجين؟ وما هي أهداف هذه الهجمة الشعواء
على االنتخابات؟
عندما بدأت الحرب على سورية وكانت الدولة
السورية تدعو إل��ى ال��ح��وار ووق��ف اللجوء إلى
العنف ،كانت الجهات األجنبية التي تدّعي اليوم
التمسك بالعملية السياسية تحت عنوان الحوار
ّ
وجنيف ،تدعو المسلحين إلى عدم إلقاء السالح
ورفض المشاركة في الحوار .وهي تدرك أنه سواء
في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل ،فإن أيّ
عملية سياسية ستفقد قيمتها ،وتكون بال جدوى ما
لم تكن خاتمتها عملية انتخابية.
يومذاك ،كان يُقال إنّ الوقت الذي يفصلنا عن
االنتخابات طويل ،فكانت الدولة السورية تجيب
ك ّل قضايا العملية الديمقراطية مفتوحة للنقاش في
الحوار الوطني ،فيكون الر ّد مرة أخرى الرهان على
تغيير الموازين العسكرية .بينما الذين كانوا يرون
الوقت الفاصل بين العملية السياسية واالنتخابات
طويالً ،هم أنفسهم يرونه اليوم قصيراً .والغريب
العجيب ،أنّ الموعد معلوم وهو نفسه لم يتغيّر،
وليس فيه ما يمكن أن يتذ ّرع البعض باعتباره
مفاجئاً.
ال ب ّد من اإليضاح هنا أننا ال نتحدث عن موعد
ق ّررته الحكومة السورية ،بل عن موعد محدّد بق ّوة
سريان أحكام الدستور السوري ،ومعلوم أجله منذ
سبع سنوات مع بدء والي��ة الرئيس بشار األسد
الرئاسية .كما أننا ال نتحدث عن عملية سياسية
قائمة ومتقدّمة وتكاد تبلغ نهايتها ويجري الحديث
تقني لبضعة أي��ام ،يضمن المشاركة
عن ترتيب
ّ
األوسع في االنتخابات بمنح العملية السياسية
مزيدا ً من الوقت .بل إنّ المتحدثين عن تناقض
العملية السياسية واالنتخابات يضعون المفرد َت ْين
وجها ً لوجه مقابل بعضهما من حيث المبدأ .كما
أننا ال نتحدث أيضا ً عن صالحية الجهة الداعية
إلى االنتخابات أو عدم صالحيتها ،فالمعلوم أنه
في قلب أيّ عملية سياسية وختامها ،من المتعارف
عليه والمتفق عليه أنّ الحكومة الشرعية في البالد،
والتي تكون غالبا ً موضع تنازع حول شرعيتها
في لحظات المواجهة ،هي التي ستتولى ووفقا ً

ألحكام الدستور ترجمة ما يُتفق عليه بنصوص
قانونية وإج��راءات دستورية ،ومن ضمنها وفي
طليعتها الدعوة لالنتخابات وتنظيمها .والالفت
أيضا ً أنّ اع��ت��راض المعترضين ال يتناول على
اإلط�لاق ش��روط إج��راء االنتخابات تحت عنوان
الضمانات الواجب توافرها لمزيد من تكافؤ الفرص
في العملية االنتخابية بين المتنافسين وشفافيتها
ونزاهتها ،كما ال يتناول صالحية الجهة الداعية
وه��ي الحكومة ،بل يص ّر على الرفض المبدئي
لعملية انتخابية ،مت ّذ ّرعا ً بما يس ّميه عملية جنيف
السياسية.
من المه ّم هنا التذكير ولفت االنتباه إلى أنّ الزج
بجنيف في االحتجاج على االنتخابات مفتعل من
أساسه ،فسورية لم تقبل ولم تبحث أي شأن في
جنيف يسمح باالستنتاج أنها وضعت ـ أو مستعدة
أن تضع ـ مسؤولياتها السيادية الدستورية ،ومن
ضمنها وفي طليعتها االستحقاقات الدستورية
االنتخابية موضع بحث أو شراكة مع الغير .فاألمر
لم يُطرح ،ولن تسمح سورية بأن يُطرح على أيّ
مستوى من المستويات.
ال��ت��ذ ّرع بجنيف للطعن بالعملية االنتخابية
ساقط أص�لاً لتعارضه مع نصوص «جنيف »1
التمسك بالحفاظ على
القائمة من زاوي��ة ،على
ّ
سالمة المؤسسات السورية ،ومعلوم وفقا ً للدستور
مؤسسة الرئاسة
السوري المكانة التي تحتلّها
ّ
المؤسسي في بنية الدولة السورية.
كرأس للهرم
ّ
ومن زاوي��ة أخ��رى ،ف��إنّ العملية السياسية التي
يقترحها «جنيف  »1تقوم على حكومة وحدة وطنية
تنطلق من التفاهم على مكافحة اإلره���اب ،تدير
حوارا ً وطنيا ً شامالً لدراسة التعديالت الدستورية
وعرضها على االستفتاء ،و إجراء االنتخابات على
هذا األساس.
من زاويتين ،يقف جنيف في صف االنتخابات
مؤسسة الرئاسة م��ن ضمن
الرئاسية ،سالمة
ّ
التزامات جنيف ،وشكل الحفاظ على السالمة.
هنا م��اذا يمكن أن يكون غير اإلص��رار على إجراء
االنتخابات الرئاسية في موعدها؟ ومنع الوقوع في
أيّ شكل من أشكال الفراغ ،وبالمقابل فاالنتخابات
واح���دة م��ن مخرجات العملية السياسية التي
يدعو إليها جنيف ،وهي انتخابات تحكمها مواعيد
دستورية ال تحتمل التأجيل والعبث ،والمنطقي هنا
أن تخضع روزنامة الحوار لموعد االنتخابات ،ال
العكس.
هل غ��اب عن ب��ال َم��نْ يلعب دور الوسيط في
الحوار موعد االنتخابات الرئاسية ومسؤولياته في
جعلها في صلب برامج الحوار ،حول أهمية إجرائها
ف��ي موعدها ضمن مفهوم جنيف للحفاظ على
المؤسسات؟ وجعلها المحطة األبرز في العملية
السياسية لضمان أوس��ع مشاركة فيها ،وأعلى
مستويات الضمانات التي تجعلها أش ّد تعبيرا ً ع ّما
يريده السوريون ،الذين يتحدث الجميع ِباسمهم.
فلماذا عندما يحين أوان سماع صوتهم يتغيّر
م��وض��وع الحديث وي��ه��رب ه��ؤالء م��ن واجباتهم
ومسؤولياتهم؟

الحصيلة هي أنّ الذين كانوا يعتبرون الوقت
الفاصل ع��ن االنتخابات أط��ول م ّما ينبغي عن
دع��وات الحوار فعطلوا الحوار .ص��اروا ي��رون أنّ
الوقت الفاصل أقصر م ّما ينبغي ،فيريدون تعطيل
االنتخابات ،وهذا يعني شيئا ً واحداً ،هو أنّ ه ّمهم
كان وال يزال تعطيل سورية والسياسة والدستور
فيها ،وتركها نهبا ً للعنف والحريق المشتعل
وص��وال ً إلى تدمير مق ّومات بقائها كدولة ووطن،
وتفتيتها بالتالي كيانات متناحرة ودويالت ال حول
لها وال قوة.
تنحي الرئيس
الحصيلة هي أنّ الذين كانوا يرون ّ
مدخالً لعملية سياسية ناجحة وفقا ً لزعمهم ،هم
الذين يرفضون إجراء االنتخابات عندما جاء الوقت
ال��ذي يمكن فيه االحتكام إلى صناديق االقتراع،
ليقول السوريون رأيهم في مَن يريدونه رئيسا ً لهم،
فصار مطلبهم تعطيل االنتخابات.
تنحي
�ي
ّ
أليس القاسم المشترك بين دع��و َت� ْ
الرئاسة سابقا ً وتعطيل االنتخابات الرئاسية راهنا ً
السعي إلى إحالل الفراغ الدستوري كهدف دائم
لتعطيل المؤسسة األ ّم في الدولة السورية التي
تمثلها الرئاسة؟ وبالتالي تعطيل الدولة تمهيدا ً
إلسقاط الوطن؟
ما يكشف النفاق والمكر في مواقف المعترضين
تمسك الدولة السورية بإجراء االنتخابات
على
ّ
الرئاسية في موعدها ،ما يس ّوقونه من أعذار من
نوع الظروف التي تسمح والتي ال تسمح بإجراء
االنتخابات ،وه��م أنفسهم يص ّفقون لعمليات
انتخابية قريبة وبعيدة من سورية ،بعضها
جرى أول هذا الشهر في ظروف أين منها ظروف
سورية ،وبعضها سيجري آخر هذا الشهر في
ظروف ال تق ّل على المستوى األمني ع ّما تشهده
سورية.
الحكم في فرنسا يتصدّر على لسان رئيسه
الئحة المنافقين بحديثه عن التحضير النتخابات
في مالي تحت احتالل قواته العسكرية ،وفي ظ ّل
تضج بها أفريقيا.
التدخالت االستعمارية التي
ّ
وها هو رئيس رواندا بول كيغامي يرفض مشاركة
فرنسا في إحياء الذكرى العشرين لمجازر رواندا
باعتبار فرنسا شريكا ً في المسؤولية عن ارتكاب
هذه المجازر .لكن يبدو أنّ شعار السياسة الفرنسية
تستح فقل وافعل ما شئت».
هو« :إن لم
ِ
القضية التي تعمل لها الدولة في سورية تتمثل
في منع ال��ف��راغ ،والقضية التي يعمل لها أع��داء
سورية تكمن في الفراغ ،وهذا هو جوهر الصراع.
يشجعونها ويضغطون
أعداء سورية هم الذين
ّ
عليها وص����وال ً إل���ى التخلي ع��ن مسؤولياتها
الدستورية ،وإيقاعها بالفراغ ،ألنهم يعلمون أنّ
الفراغ وحده يب ّرر لهم الحديث عن سورية كدولة
فاشلة ،بذريعة عجزها عن إنجاز أه ّم استحقاق
دستوري تمثله االنتخابات الرئاسية ،ليجري
وضع سورية تحت الوصاية واالنتداب ويسلب
السوريين استقاللهم وسيادتهم ،وهذا ما لن يبخل
السوريون لمنع حدوثه بدمائهم ،التي ما بخلوا بها
يوما ً دفاعا ً عن استقاللهم وسيادتهم.

وتلحظ المعلومات األميركية ـ وفق المصدر عينه ـ
أن هذه العناصر جرى تعبئتها على أساس أن لديها
مهمة جديدة في لبنان وهي االنتقام من الجيش
اللبناني ال��ذي تواطأ ضدها خ�لال معاركها في
سورية عن طريق إعاقة نشاط طرق اإلمداد الخاصة
بها انطالقا ً من لبنان.
وبحسب ال��م��ص��در عينه ف��ان ف��ري��ق الخبراء
االستخباراتي الذي زار لبنان ،مهتم على المدى
المتوسط ـ وكهدف ثالث ـ بنقل الخبرات األميركية
المكتسبة في العراق إلى الجيش اللبناني ،وذلك في
إطار تحسين استعداداته لمواجهة هذا النوع من
الهجمات االنتحارية اإلرهابية.
وذك���رت م��ص��ادر ف��ي واشنطن أن ال��ح��رب على
اإلرهاب في لبنان كان حتى ما قبل تشكيل حكومة
المصلحة ال��وط��ن��ي��ة ،ي��ص��ط��دم ب���رؤى مختلفة
ومتضاربة من قبل جهات أمنية وسياسية لبنانية،
وأن قائد الجيش العماد جان قهوجي شكل في تلك
المرحلة ويشكل في المرحلة الراهنة والمقابلة ،من
خالل وجوده على رأس قيادة الجيش اللبناني أو
في مركز القرار ،ص ّمام أمان لترشيد الجهد األمني
اللبناني وتجميعه باتجاه إدارة صراع ناجح ضد
خطر اإلرهاب الذي يواجه لبنان ،وذلك من دون أية
مساومة.
وبرأي المصدر نفسه المطلع على بيئات سياسية
وأميركية وازنة ،فإن المرحلة الراهنة في لبنان وفق
رؤية واشنطن لها ،تتسم بأنها تتفاعل وفق معادلة
أن «ح��ص��ان األم��ن عليه أن يقود عربة االستقرار
االقتصادي واالجتماعي والسياسي».
وهناك توقع دول��ي شبه محسوم بخصوص أن
االنتخابات الرئاسية في لبنان ستجرى وفق موجبات
المعادلة اآلنفة ،ما يجعل قائد الجيش العماد قهوجي
هو المرشح األوفر حظا ً للوصول إلى قصر بعبدا.
وترسم هذه المصادر سيناريو حول كيفية إتمام
االستحقاق الرئاسي ،فتقول إن انتخاب الرئيس
العتيد لن يجرى تحت الضغط من دون نفاد وقت

المهلة الدستورية التي ستنتهي في  25أيار المقبل ،بل
سيجرى تحت ضغط بدء الفراغ الدستوري .وعليه
تتوقع هذه المصادر ،أن يدخل لبنان بفراغ رئاسي
قد يستمر لغاية وقت متقدم من الصيف المقبل ،حيث
سيصار بعد ذل��ك إل��ى انتخاب رئيس بمواصفات
تدعيم معادلة «حصان األمن سيجر عربة استقرار كل
االقتصاد االجتماعي والوضع السياسي».
وبحسب هذه المصادر فإن هذه المرحلة المتسمة
بالمعادلة اآلنفة بدأت فعليا ً في لبنان مع النجاح
بتشكيل حكومة المصلحة الوطنية ،حيث تمت
التضحية بالمكاسب السياسية لمصلحة تحصين
الوضع األمني واالستقرار اللبناني .وبرأي هذا المصدر
ف��إن ق��رار رئيس ح��زب «ال��ق��وات» اللبنانية سمير
جعجع مقاطعة الحكومة كان خطأً .وقد عبرت جهة
دبلوماسية أمام جهات قريبة من القوات أخيرا ً عن
هذا المعنى وذلك عندما اعتبرت أن استنكاف جعجع
عن المشاركة في حكومة سالم يشكل «قصور نظر»
وتغليب حسابات ضيقة على معادالت كبرى تتفاعل
في المنطقة ،واعتبر أن قراره بالمقاطعة اليوم يكرر
في بعض وجوهه الخطأ ال��ذي ارتكبه بعد اتفاق
الطائف .وذ ّكر الدبلوماسي عينه محادثيه القريبين
من القوات كيف أن ديفيد هل السفير األميركي في
لبنان ،وكان آنذاك مسؤول الصالت السياسية في
سفارة واشنطن في بيروت ،جال بعد سجن جعجع
على فاعليات لبنانية وأبلغها أن بالده ال تستطيع
أن تفعل شيئا ً للحكيم ألنه أخطأ في تقدير المرحلة
السياسية الجديدة وموجباتها الدولية.

االستحقاق في كواليس بري

إلى ذلك ،كشفت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن جولة
الوفد النيابي الذي كلفه الرئيس نبيه بري بداية هذا
الشهر باستمزاج رأي الكتل النيابية لمعرفة موقفها
من عقد جلسة نيابية النتخاب رئيس الجمهورية
العتيد ،لم تؤد بالعمق إلى النتيجة الحاسمة التي

كان يتوخاها رئيس مجلس النواب .وبحسب هذه
المصادر فإن بري كان يريد من جولة وفده على الكتل
النيابية معرفة موقفها من أمرين اثنين محددين:
األول هل ستقوم بتلبية الدعوة على نحو يؤمن
تحقيق نصاب الثلثين؟
والثاني في حال سارت العملية االنتخابية على
نحو يظهر لهذه الكتلة النيابية أو تلك أن اسم مرشحها
لن ينال عتبة النجاح ،فهل ستبادر لالنسحاب وتطيير
النصاب؟
واضح أن ب ّري كان يريد الحصول على ضمانات
مسبقة قبل الدعوة لعقد جلسة االنتخاب ،ولكن صار
واضحا ً اآلن لجميع القوى اللبنانية ،انه لغاية هذه
الساعة فان الدعوة لعقد جلسة انتخاب خالل المقبل من
األيام لن تؤدي إلى انتخاب الرئيس العتيد .وفيما يتم
اآلن من قبل أقطاب نادي المرشحين للرئاسة وناخبيهم
الكبار حبس األنفاس بانتظار ما يسمونه بتوقع تدخل
دولي في ربع الساعة األخير من انتهاء مهلة االستحقاق
الرئاسي ،فإن معطيات دبلوماسية دولية رزينة تؤكد
أن ساعة التدخل الدولي لن يبدأ مؤشرها بالتحرك
قبل وقت متقدم من الصيف المقبل ،وبانتظار ذلك فان
الدوليين يتركون اآلن للبنانيين مساحة وقت خاصة
بهم ،فان هم أحسنوا استغاللها لمصلحة التوافق على
رئيس يلبي موجبات الحد األدنى من االستقرار ،فان
الدوليين لن يعرقلوه ،وإال فالوضع مرشح لالنتظار
حتى يبدأ الوقت الدولي اللبناني.
وق��ال��ت ه��ذه المصادر إن الحملة التي تقودها
االستخبارات األميركية في مساعدة الجيش اللبناني
بمكافحة اإلره��اب ال��ذي يتعرض له لبنان تصطدم
برؤى مختلفة ومتضاربة مع أجهزة وزارة الداخلية
وقوى األمن الداخلي التي يعتبرها األميركيون أقرب
إلى السعودية ،بينما يعتبرون أن مخابرات الجيش
أقرب لحزب الله ،ومن وجهة نظر أميركية فإن الوحيد
ال��ق��ادر على الجمع بين ال��رؤى المختلفة هو جان
قهوجي وه��و المقدر له خالفة ميشال سليمان في
رئاسة الجمهورية المنتهية واليته في  25أيار المقبل.

طالبوا ب�إطالق ( ...تتمة �ص)1
وأوضحت أن السلطة تلتزم الصمت المطبق إزاء ملف معالجة السجناء،
وتستخدم حاجتهم اإلنسانية للعالج كواحدة من أساليب االنتقام والتشفي
واالبتزاز منهم لمواقفهم السياسية المطالبة بالتغيير والتحول الديمقراطي،
مشددة على أن الرموز المعتقلين هم معتقلو رأي ويجب اإلفراج عنهم ،وهو ما
أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني)
وما زالت السلطة تتعسف في استمرار اعتقالهم.
وأكدت الوفاق أن حرمان المشيمع من العالج ،وحرمان عشرات المواطنين
داخل المعتقل من حقهم في تلقي العالج والرعاية الصحية المناسبة ،يكشف حجم
االستهتار الرسمي من قبل النظام بحياة المواطنين المعتقلين ومن يخالفونها في
الرأي ،وحجم االنتقام الذي تنتهجه بحق المناوئين لها سياسياً ،األمر الذي يُعد
انتهاكا ً خطيرا ً ينبئ بخطورة أوضاع المعتقلين داخل السجون.

مقتل  12داع�شي ًا ( ...تتمة �ص)1
وح ّمل المطلك في الحلقة التي تم تسجيلها قبل تعرضه لمحاولة االغتيال،
قائمة «متحدون» مسؤولية تشظي القائمة العراقية ،كاشفا ً «أنه كانت لديه
ولدى إياد عالوي نية لعقد اتفاق مع نور المالكي لكن متحدون رفضته».
وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي «أنه تم توريط المالكي في الهجوم على
األنبار من قبل مجموعة تنتمي للمحافظة بهدف خلق فوضى يتم استثمارها
الحقا ً لتزوير االنتخابات».
وحذر المطلك من أن المجموعات اإلرهابية ستنتقل إلى العراق بمجرد انتهاء
األزمة السورية .وتوقع أن يصار إلى ح ّل األزمة بين الحكومة المركزية وإقليم
كردستان في الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد االنتخابات.
على الصعيد األمني ،أكد مصدر في شرطة محافظة االنبار ،أمس ،أن 12
عنصرا ً من «داع��ش» بينهم قيادي ليبي الجنسية قتلوا باشتباكات مع قوة
أمنية جنوب الرمادي .وقال المصدر في حديث إلى «السومرية نيو» ،إن «قوة
من الشرطة يساندها أبناء العشائر تمكنت ،قبل ظهر اليوم ،خالل االشتباكات
المستمرة مع تنظيم داعش من قت ِل  12عنصرا ً من التنظيم بينهم قيادي ليبي
الجنسية يدعى أبو عائشة» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
إن «القوة األمنية تتقدم بتطهير منطقة حي الملعب من عناصر التنظيم».
وكان مصدر في قيادة عمليات األنبار أفاد أمس ،بأن اشتباكات عنيفة اندلعت
بين قوات الجيش وعناصر تنظيم «داعش» في مناطق جنوب الرمادي ،مشيرا ً إلى
أن االشتباكات استمرت إلى وقت متأخر من مساء أمس ،بمشاركة طيران الجيش.
وكان بيان عسكري ،أكد مقتل  44مسلحا ً من تنظيم داعش في عملية عسكرية
نوعية في الحي الصناعي في الفلوجة والبوعلوان ،كما عثر على ثالث عبوات
ناسفة.
وكانت القوات األمنية نفذت أول من أمس ،عملية استباقية في منطقة الشهداء
في مدينة الرمادي ،أسفرت عن مقتل العقل المدبر لتحشيد داعش في الفلوجة
والملقب بأبو أنس الحلبي» ،مبينة أن «القتيل هو سوري الجنسية ويُعد من
قيادات تنظيم داعش في سورية».

�سورية بوابة العالم ( ...تتمة �ص)1
ـ خسرت واشنطن حروبها الخاصة كلّها بإعادة إحياء االمبراطورية األميركية
وإنقاذها من شيخوختها الباكرة في زمن بوش االبن.
ـ جاء أوباما بأسلوب جديد ،غزل إليران باعتبارها نظاما ً إقليميا ً «جدّياً»
غير انتحاريّ  ،ويفكر على نحو براغماتي أو عمالني ،مثلما يصفها ساكن البيت
األبيض ،و«ثورات عربية» اجتاحت المنطقة ،بينما وقفت على أبواب سورية
وتحديدا ً عند عرين األسد جاثية على ركبتيها.
ـ ا ّتضح سريعا ً لك ّل من يعنيه األمر في العالم أن ما يحصل ليس انتفاضات
شعوب إنما استعادة ألهداف بوش باإلمساك بالمنطقة ولكن بأساليب جديدة.
ـ سرعان ما تح ّولت سورية إلى ميدان اختبار تسعى فيه القوى العالمية
الجديدة إلى تكريس موقع على الساحة الدولية ،انطالقا ً من سقف كانت دمشق
تحدّده باستمرار ،تتقدّمها روسيا.
ـ هذه القوى التي أدركت عجز أميركا عن خوض معارك كبرى ،ونزعتها إلى
االنكفاء التي تجعلها تسرع الخطوة لترتيب أوضاعها في بؤر التوتر في العالم،
خصوصا ً مع االكتشافات النفطية في الداخل األميركي التي غيّرت أولويات
واشنطن .ومع انتقال االهتمام إلى الشرق األقصى حيث الحرب اقتصادية ال
عسكرية ،كانت خطواتها الثالث:
 1ـ االنكفاء وإعادة تموضع القوات والصعود إلى السفن بعد خسارة ثالث
معارك أساسية معنا في الب ّر عام  ،2000والج ّو عام  ،2006والبحر عام ،2013
يوم أُكره أوباما بعد فشله الذريع في اختراق عرين األسد وضرب بواباته أن
يتج ّرع كأس السم األخطر في حياته ليلة الثالث من أيلول الفائت.
 2ـ الشروع في حروب الفتن المتنقلة بالوكالة من خالل تحويل سورية إلى
منطقة نفايات «القاعدة» وأرض تجارب للصراع مع القوى الدولية واإلقليمية
المزاحمة والمنافسة.
 3ـ تقليص وحدات الجيش األميركي إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية
لعدم الحاجة إليه في مناطق انتشار النفوذ .وتح ّول ال��دول التابعة إلى
ّ
مشغلين وخدم وأُجَ راء للسياسات األميركية ،يدفعون هم الثمن ألسيادهم كي
يستعبدوهم.
ـ ظلّت سورية عقدة ش ّد الحبالُ ،ت َشنّ عليها حروب بالوكالة بين الدول
الكبرى ،أميركا وروسيا من جهة ،وص��راع بين مشروعين أحدهما يجعل
«إسرائيل» العدو واآلخ��ر يضع إي��ران العدو .حرب لو انتصرت فيها أميركا
لظهرت بمثابة الزعيم العالمي األوح��د ،وذاك ما لم ولن يحصل .فلو هُ زمت
لك ّرست روسيا وإيران نفسيهما قوتين موازيتين لهما مناطق نفوذهما ،وحق
النقض على مستوى العالم ،وبداية ظهور تعدّدية قطبية بعد حرب عالمية
باردة جديدة بين موسكو وواشنطن لن يكون المنتصر فيها إالّ َمنْ تحالف مع
المشهد الدمشقي المشهور ،الذي أط ّل يوما ً من قصر الشعب السوري ولسان
حاله يقول« :الشام ّ
خطنا األحمر ومعراجنا إلى السماء».
ـ ما حصل في أوكرانيا خير دليل:
الحي.
 1ـ االقتراب من قلب القيصر الطامح بالرصاص
ّ
 2ـ االحتواء المزدوج لكل من روسيا وأوروبا.
 3ـ استخدام أوكرانيا ورقة للمقايضة مع سورية.
عالمي
 ...وهكذا أضحت سورية هي الوالدة التي من مخاضها سيتبلور نظام
ّ
جديد ،مطبوعٌ بعبق ياسمين الشام!

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية لقد حكمت هذه المحكمة
بتاريخ  2014/3/26على المتهم علي
زي��د اسماعيل سجله 185/75 :بريتال
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال والدته
زينب عمره  1987أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/1/11بالعقوبة التالية أشغال
ش��اق��ة م��ؤب��دة وغ��رام��ة مئة مليون ليرة
لبنانية وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات الرتكابه جناية مخدرات وقررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/3/26
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 651
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية لقد حكمت هذه المحكمة
بتاريخ  2014/3/26على المتهم عادل
قاسم العلي جنسيته مكتوم القيد محل
إقامته أنصار الجنوب قرب ملعب الفوتبول
بيت علي شكر والدته خانم عمره 1972
أوقف بتاريخ  2013/5/22وأخلي سبيله
في  2013/8/3فار بالعقوبة التالية أربع
سنوات أشغاال ً شاقة وفقا ً للمواد 6/638
من قانون العقوبات الرتكابه جناية سرقة
وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/3/26
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 651
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية لقد حكمت هذه المحكمة
بتاريخ  2014/3/11على المتهم هادي
يوسف البرجي سجله  /9علي النهري
جنسيته لبناني محل إقامته الحدث  /ملك
الحسيني والدته فاطمة عمره  1989أوقف
بتاريخ  2010/12/30وأخلي سبيله في
 2011/8/6ثم أوقف في 2013/4/13
وأخ��ل��ي سبيله ف��ي  2013/7/30ف��ار
بالعقوبة التالية األشغال الشاقة المؤيدة
وخمسين مليون ليرة غرامة وفقا ً للمواد 125
مخدرات من قانون العقوبات الرتكابه جناية
مخدرات وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/3/11
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 651
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية لقد حكمت هذه المحكمة
بتاريخ  2014/3/24على المتهم علي
حسن يونس جنسيته لبناني محل إقامته
نزلة الرسول األعظم مفرق ال��والء والدته
صبحية عمره  1968أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/4/22بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤقتة خمس سنوات وغرامة مبلغ
عشرة ماليين ليرة لبنانية وفقا ً للمواد 125
مخدرات و 92صيدلة من قانون العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات وق��ررت إسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/3/26
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 651
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :مختلفة لزوم الجناح المخصص
لمعالجة السجناء في مستشفى الياس
الهراوي الحكومي.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/5/15وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/9
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 642

إعالن عن اتفاق رضائي
إن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم��ن
ال��داخ��ل��ي تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج��راء
اتفاق رضائي ألشغال :تصليح المصعد
الكهربائي المخصص للضباط في مجمع
سن الفيل.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة باالتفاق وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/5/13
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/9
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 642
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :النش الحاصل على سطح قاعة
االجتماعات العائدة لقيادة شرطة بيروت
البلوك /في ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/5/14وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/9
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 642
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :استحداث خيمة لزوم مكتب إقتفاء
األثر في السجن المركزي في رومية.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/5/14
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/9
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 642
إعالن
تجري بلدية عاليه مناقصة بطريقة
تقديم األس��ع��ار لتنفيذ أقنية شتوية في
ال��ش��وارع الداخلية لمدينة عاليه (غب
الطلب) في تمام الساعة الثانية عشرة من
ظهر يوم الثالثاء الواقع في .2014/5/6
يمكن للراغبين االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المناقصة االطالع واستالم دفتر الشروط
خالل أوقات ال��دوام الرسمي على أن تقدم
العروض في مهلة أقصاها الساعة الثانية
ع��ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق موعد
المناقصة ويرفض كل عرض يصل بعد هذا
التاريخ.
عاليه في2014/04/05 :
رئيس بلدية عاليه
وجدي أمين مراد
التكليف 639
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