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ت�شاور الراعي والحريري ( ...تتمة �ص)1
ُ

طبعا ً ال يفوت القضاة اللبنانيين العاملين لدى المحكمة هذا الجانب
القانوني ،فالقاضي رالف رياشي عمل في المجلس العدلي و ُيعتبر
أحد الخبراء في مجال رسم الحدود بين المحاكم االستثنائية والمحاكم
األصلية ،والقاضي عفيف شمس الدين ت��رأس محكمة المطبوعات
لسنوات و ُيعتبر من الذين يعلمون بحرفية حدود التقاضي في قضايا
القدح والذم.
المحكمة الدولية قادرة على االدعاء أمام القضاء اللبناني بصفتها
كيانا ً معنويا ً قانونيا ً له مقدار من الحصانة بموجب االتفاقية المنظمة
لعملها مع الدولة اللبنانية ،والمنطقي في حال تع ّرضها أو افتراض
تع ّرضها للقدح والذم أن تلجأ إلى القضاء اللبناني طلبا ً للمالحقة.
ما حدث يد ّل على أن الهدف هو تكريس اجتياح المحكمة لمفهوم
السيادة القضائية للقضاء اللبناني من جهة ،وتأديب اإلعالم اللبناني
بتحريض وتواطؤ بعض السلطات المعنية في لبنان من جهة ثانية،
ِ
تخف نصائحها للمؤسسات المعنية بضرورة
والسلطات اللبنانية لم
التجاوب والمثول أمام المحكمة مشيدة لنزاهتها وعدالتها.
كسر العظم بين الحرية والمحكمة ال صلة له باالنقسام السياسي
حول المحكمة تجاه مهمتها األصلية ومدى شرعيتها ،بل بالدخول
إلى حقل األلغام اللبناني الذي يمثله اللعب بنار الحريات التي أحرقت
أيدي أكثر من طرف.
هل يملك الجسم اإلعالمي اللبناني شجاعة المواجهة على المستوى
الالزم وتنهض معه قوى لبنان الحية ليقولوا جميعا ً للمعتدى عليهم ال
تمثلوا أمام المحكمة ونحن وراءكم؟ أم يجري التعامل بقبول قواعد
اللعبة التي رسمتها المحكمة على قاعدة البحث عن محامين أكفاء
والدخول في تفاصيل الدفوع الشكلية ،وفقا ً لنصيحة وزير اإلعالم
للمعنيين في الوسيلتين اإلعالميتين المستهدفتين؟
االثنين سيلتقي أهل المهنة في نقابة الصحافة ويق ّررون ،علما ً أن
المؤشرات حتى اآلن تقول إن نصيحة وزير اإلعالم هي التي تتقدم.
اإلع�ل�ام المنشغل بهمومه ل��م ينصرف ع��ن متابعة التحضيرات
لجلسة األربعاء الرئاسية ،التي يبدو أنها تنتظر جديدا ً لتكون خبراً،
وإال قد ال تنعقد بقوة تطيير النصاب أو تنعقد لتكرار مشهد األربعاء
الماضي.
الجديد هو ما قد تحمله أنباء روم��ا من تشاور بدأ بين البطريرك
بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري هاتفياً ،وقد يتح ّول مباشرا ً
في ض��وء ما سيسمعه البطريرك ال��راع��ي من دوائ��ر الفاتيكان وما
سينجح في إثارته من تحركات.

ال مؤشرات على تغيير
في جلسة األسبوع المقبل

في ظل هذه األجواء ،ال شي يوحي بأن تغييرا ً سيطرأ على مسار الجلسة
الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية ،بل إن كل المعطيات تشير إلى احتمال
تكرار ما حصل بعد الجلسة األولى يوم األربعاء الماضي من حيث االصطفافات

بما يتعلق بتوزيع عدد النواب يحجز القوة الداخلية على إحداث خرق من
شأنه أن يوصل إلى تسوية حول رئيس تجمع عليه أكثرية الكتل النيابية.
ال بل إن اإلرب��اك ال��ذي يسود داخ��ل فريق  14آذار بسبب إص��رار رئيس
«القوات» اللبنانية على االستمرار في ترشحه ،على رغم الهزيمة التي تعرض
لها في الدورة األولى من جهة ،وعدم قدرة أطراف هذا الفريق وباألخص تيار
«المستقبل» على تجاوز هذا الترشيح ـ على األقل وفق المعلومات من داخل
قوى  14آذار ـ من جهة ثانية ،كلها مؤشرات تؤكد أن جلسة األربعاء المقبل
لن تحمل أي جديد على مستوى السير خطوة جدية باتجاه إنتاج رئيس
للجمهورية.
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة أن ما رشح من تسريبات خارجية،
خصوصا ً في ما يتعلق بالموقف السعودي ،يشير إلى أن الرياض غير مهتمة
حتى اآلن بوصول األطراف اللبنانيين إلى توافق حول شخصية مقبولة من
أكثرية الكتل ،خصوصا ً أن حزب «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري ال يخطو
خطوة واحدة من دون التشاور مع القيادة السعودية ،ال بل أخذ التوجيهات
والنصائح منهم.
ولهذا ترى المصادر أنه طالما ال إمكانية داخلية للتوصل إلى رئيس «صنع في
لبنان» ،وطالما أن المعطيات اإلقليمية غير ناضجة حتى اآلن ،فهذا يعني تكرار
جلسة األربعاء الماضي ،بغض النظر عن نوايا البعض في لبنان ،وتضيف
المصادر أنه عندما يذهب فريق  14آذار لتجاوز ترشيح جعجع والقول له إن
استمرار هذا الترشيح هو مضيعة للوقت ومحاولة تسجيل انتصارات وهمية،
فعند ذلك يمكن القول إن مجلس النواب دخل فعليا ً في مرحلة انتخاب رئيس
للجمهورية وتاليا ً بداية التوافق حول شخص هذا الرئيس.

مصادر رفيعة :جلسة األربعاء أمام احتمالين

وقالت مصادر سياسية رفيعة لـ«البناء» إنه في ضوء المعطيات المحلية،
وفي ضوء االتصاالت األخيرة فكل األمور تشير إلى أن هناك احتمالين لجلسة
األربعاء ،األول أن ال يتأمن النصاب ،وبالتالي يعلن رئيس مجلس النواب نبيه
بري عن جلسة ثالثة في موعد الحق بعد أسبوع أو أسبوعين .واالحتمال
الثاني ،وهو أن يتأمن النصاب ويتكرر مشهد الجلسة األولى وهو أمر يبدو غير
وارد حيث أن أوساط العماد عون حتى اآلن تؤكد على الموقف نفسه لجهة عدم
ترشحه واعتبار أنه مرشح وفاقي وليس مرشحا ً ضد هذا أو ذاك ،مع العلم أن
هناك من يريد أن تتعدد الترشيحات ،وبالتالي يحصل اقتراع لكن النتيجة
ستكون نفسها ،وهي أن أحدا ً من المرشحين لن ينال النصف زائدا ً واحدا ً من
دون تعديل في موقف جنبالط المرتبط أساسا ً بالتوافق.
وعليه ،تقول المصادر إن جلسة األربعاء لن تأتي برئيس للجمهورية ال
سيما أن المعطيات اإلقليمية والدولية ال تدل على نضوج قرار في هذا الشأن.

مصادر  8آذار :كالم البطريرك ومواصفات الرئيس

بدورها ،قالت مصادر نيابية في  8آذار إن األجواء تفيد بأن ال نصاب في
جلسة األسبوع المقبل ،بانتظار حصول تفاهم حول اسم الرئيس الجديد.
وأضافت المصادر ،طالما أن جلسة األربعاء الماضي حدّدت األحجام وكشفت
أوراق جميع الكتل ،فال إمكان لتكرار ما حصل.
والحظت المصادر أن مواصفات الرئيس التي حدّدها البطريرك الراعي وفي
مقدمها أن يكون الرئيس مقبوال ً من جميع اللبنانيين ،أحرجت فريق  14آذار
وأضطرته للتفتيش عن بدائل من جعجع إال إذا كان المطلوب منه دفع البالد
نحو الفراغ.
واشارت إلى ان استمرار أكثر من شخصية في هذا الفريق تأكيد ترشحهم،

ال�سيادة والرئا�سة ( ...تتمة �ص)1
يظهر مدى االعتراض لدى أطراف عدة من داخله على استمرار ترشح جعجع.

مصادر  14آذار :بعد جلسة
األسبوع المقبل مختلف عما قبلها

ماذا إذا ً على صعيد قوى  14آذار والخيارات المطروحة أمامها قبل جلسة
األربعاء وبعدها؟
في معلومات لمصادر قيادية من داخل هذا الفريق ،أن هذه القوى مضطرة
للتفتيش عن استراتيجية جديدة تعتمدها في التعاطي مع الجلسات
االنتخابية ،قبل جلسة األربعاء أو بعدها .وكشفت المصادر أن على رغم وجود
رغبة لدى بعض أطراف هذا الفريق بتجاوز ترشيح جعجع ،إال ان هذه القوى
تتجه نحو إرضاء رئيس «القوات» في جلسة األسبوع المقبل من خالل عدم
تغيير موقفها الذي عبّرت عنه في الجلسة األولى .لكن بعد جلسة األربعاء
فتمسك جعجع بعد
المقبل لن يكون هناك إمكانية إلبقاء األمور على حالها،
ّ
الجلسة بالموقف الذي يعبّر عنه اليوم لن يفيد بشيء ،وتاليا ً فهذا التحالف
سيكون أمام ضرورة إعادة تقويم استراتيجيته .وقالت إنه إذا استمر جعجع
بالتمسك بموقفه ،فالقرار ليس بيده وحده ،فهناك قوى أخرى وازنة ستتشاور
في ما بينها التخاذ القرار المناسب.

اتصاالت لرئيس «المستقبل»

وفي كل األح��وال ،تشير المصادر إلى أن رئيس حزب «المستقبل» سعد
الحريري سيجري جولة اتصاالت قبل جلسة األربعاء مع عدد من قيادات
 14آذار ،وأضافت إن مدير مكتب الحريري نادر الحريري غادر إلى السعودية
لهذه الغاية .كما لم تستبعد المصادر قيام قيادات أخرى بزيارة الحريري في
الرياض للتشاور في الملف الرئاسي.
كذلك ل��م تستبعد المصادر أن ينتقل سعد الحريري إل��ى روم��ا خالل
وجود البطريرك الراعي هناك بهدف عقد اجتماع معه والبحث في موضوع
االنتخابات.

الراعي والحريري يتشاوران

وكان البطريرك الراعي تشاور أمس هاتفيا ً مع الرئيس سعد الحريري وبحث
معه في موضوع االستحقاق الرئاسي .وفي بيان عن االتصال أنه «جرى توافق
على ضرورة إجراء االنتخابات ضمن المهلة الدستورية وفي أقرب وقت ،وانّ
الوقت الذي يفصل الجلسة االنتخابية عن األخرى يجب أن يُستثمر جديا ً في
التشاور والتواصل بين مختلف الكتل النيابية والسياسية بمسؤولية عالية
تليق بحجم هذا االستحقاق».
كما اجتمع الراعي في مقر إقامته في روما أمس برئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان.

حزب الله يدعو لإلسراع باالتفاق على رئيس

وفي السياق ذاته ،قال نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
«نريد رئيسا ً يحمل سجالً تاريخيا ً نظيفا ً ( )...وأن يكون له كشف حساب كي
نعتمد عليه ونعطيه ثقتنا» .أضاف« :نريد رئيسا ً له مواقف وطنية مش ّرفة
وخيارات جامعة ويؤمن بثالثية السيادة والمقاومة وبناء الدولة».
وتط ّرق الشيخ قاسم إلى ترشيح جعجع من دون أن يسميه وقال« :كثرة
المناورات بهذا الشكل وبهذا النوع من الترشيحات هي إضاعة للوقت ،بل
خطوة من خطوات الفراغ ،ومن األفضل أن يذهب المعنيون إلى االتفاق الجدي
على رئيس من أجل أن ينجز االستحقاق في أسرع وقت».

الق�صة الكاملة لخفايا ( ... 2 /تتمة �ص)1
وبحسب هذه المعلومة ،فإنّ اللقاء سيتبعه لقاء سياسي غير معلن أيضا ً بين
البلدين؛ وسيناقش ملفات عاجلة ته ّم الدولتين .ويعلّق هؤالء الخبراء أنه ليس
مؤكدا ً أن يكون لبنان جزءا ً من هذه الملفات ،ولكن األكيد أنه سيجري «بأجواء
أفضل» ،على اعتبار أنّ اللقاء األمني الذي سبقه يفترض أن يكون أزال الغمامة األمنية
التي تراكمت أخيرا ً في سماء العالقة اإليرانية  -السعودية ،نتيجة وجود اتهامات
لبندر بن سلطان كمسؤول عن عمليات تفجيرات انتحارية حصلت في لبنان ،ومن
ضمنها تفجيرا السفارة اإليرانية في بيروت .كما أن هذا اللقاء السياسي المتوقع
ّ
بغض النظر عن األسباب التي حدت
سيجري في ظ ّل أجواء إزاحة بندر عن منصبه
بالسعودية إلى ذلك .أضف إلى ذلك أنه سيجري في إطار نتائج زيارة أوباما إلى
السعودية التي انتهت بدعوته الملك عبد الله إلى التسليم بأنّ لواشنطن مصالح
كبرى مع إيران ،إنما ذلك ال يعني أنها ستم ّر على حساب مصالح السعودية.
بكالم إجمالي ستكون السبل ممهّدة أمام اللقاء السياسي لكي يعمل الطرفان
خالله على ترتيب أمور عالقاتهما وفق ثوابت التحوالت الجديدة في العالم .ويخلص
هؤالء الخبراء إلى االعتقاد أن هذا اللقاء سيكون مناسبة أيضا ً لبناء مبادرات
ثقة متبادلة على مستوى اإلقليم ،وقد يكون استحقاق الرئاسة اللبنانية أحدها،
بخاصة في ظ ّل أن واشنطن تبحث عن وكالء لها يمثلونها في إدارة هذا االستحقاق
النشغالها بمواضيع عالمية أه ّم ،وألنها حدّدت ماذا تريد في هذه المرحلة في لبنان،
وهما أمران :الح ّد األدنى من االستقرار ،ألنّ الفوضى التي تع ّم المنطقة كافية ،وليس
هناك مصلحة إلضافة لبنان إلى قائمة الدول التي تشهد فوضى عارمة .الثاني دعم
الجيش اللبناني على نحو يفيد في دعم استقرار الح ّد األدنى.
وترى هذه األج��واء أيضاً ،أن إش��ارة العسيري بالعودة إلى لبنان في مطلع
الشهر المقبل قد تكون مقصودة لتؤشر إلى من يعنيه األمر بأنّ السعودية ق ّررت
قطع إجازتها السياسية في لبنان ،وهي عائدة لتلعب دورا ً في إنضاج االستحقاق
الدستوري ضمن مهلته الدستورية ،وذلك عبر سفيرها تحديداً ،بعدما كان هذا
األخير طوال الفترة الماضية مغلول اليدين لمصلحة إفساح ك ّل المجال أمام احتكار
األمير بندر للملف السعودي في ك ّل من لبنان وسورية.
تضيف ه��ذه األج��واء أن ه��ذه اإلش��ارة اآلنفة أكثر من مهمة ،وه��ي تشي بأنّ

العسيري سيعود إلى لبنان في حلة جديدة بخصوص دوره كسفير .وهو لن يكون
مج ّرد ممثل صوري للسعودية ويتسم بأنّ صالحياته مصادرة لمصلحة بندر ،بل
سيكون سفيرا ً بدور فعّ ال يشبه دور عبد العزيز الخوجة خالل مرحلة النصف األول
من تسعينات القرن الماضي .بمعنى آخر سفير بدور سياسي داخلي في لبنان.

ثالثة احتماالت

ماذا ُيتوقع أن يحمل معه العسيري في إطاللته الجديدة؟
 ...ثالثة احتماالت ،ودائ��م�ا ً بحسب ما يذكر الخبراء عينهم في السياسة
السعودية:
األول ،أن يعكس دوره الجديد وجود بداية حوار إيراني ـ سعودي ،تتم ترجمته
على مستوى االستحقاق الرئاسي اللبناني .بكالم آخر أن يكون أول ترجمة للقاء
السياسي المرتقب بين الرياض وطهران .وهنا سوف يذهب البحث إلى أحد أمرين:
إما رئيس صدمة إيجابية لك ّل الواقع اللبناني بغطاء سعودي ـ إيراني ،يفضي إلى
تركيبة الرؤساء األقوياء :ميشال عون رئيسا ً للجمهورية ونبيه بري رئيسا ً لمجلس
النواب وسعد الحريري رئيسا ً للحكومة.
الثاني ،أن يقود العسيري ،في ظ ّل غياب بدء الحوار السياسي اإليراني ـ السعودي،
أو عدم نضوج نتائجه إلى أيّ شيء عملي يمكن المباشرة به ،مناورة « 14آذار» في
االستحقاق الرئاسي ،ولكن ضمن معادلة استكمال أجواء الح ّد األدنى من الهدنة
السياسية التي تعبّر عنها الحكومة الحالية ،والح ّد األدنى من األمن الذي تعبّر عنه
حاليا ً الخطة األمنية .وسيكون دور العسيري ضمن هذا االحتمال عكس أجواء الح ّد
األدنى من االستقرار السياسي واألمني على االستحقاق الرئاسي .وفي هذه الحالة
سيت ّم البحث عن رئيس جمهورية ماروني يشبه تمام سالم .وربما النائب جنبالط
استبق هذا االحتمال من خالل ترشيح هنري حلو لرئاسة الجمهورية؛ فاألخير كان
كت ّمام جزءا ً من  14آذار مع مزايا اعتدال ووسطية .ومثل هذه المعادلة ستقود إلى
إجراء االنتخابات الرئاسية في مهلة قد تتعدّى  ٢٥أيار ،ألنّ التفاوض في شأنها
لن يكون مباشرا ً بين طهران والرياض وبين حزب الله والمستقبل؛ ولكنها بالتأكيد
ستفضي في نهاية سعيها إلى انتقاء رئيس بمواصفات هنري حلو وحكومة جديدة

رئي�س ال يخجل ( ...تتمة �ص)1
بالعودة إلى المادة  49نجد أنها ال تتض ّمن أي إشارة
إل��ى المواصفات التي يقتضي توافرها ف��ي المرشح
لرئاسة الجمهورية .حتى لو كانت هذه المادة تتض ّمن
مواصفات وشروطا ً محدّدة ،فإنّ النواب ال يجدون مانعا ً
جدّياً ،قانونيا ً أو أخالقياً ،يحول دون مخالفتها .فقد جرى
انتخاب ثالثة رؤساء من موظفي الفئة األولى خالل «مدة
قيامهم بوظيفتهم» ،وذل��ك في مخالفة صريحة لنص
المادة المذكورة.
مر ُّد استسهال مخالفة الدستور ثالثة أسباب :غموض
أحكامه ،وغياب نظام حكم القانون ،وتج ّذر العصبيات
الطائفية والمذهبية وما يرافقها من فساد وزبائنية وتقبّل
للمال السياسي ودوره في الحياة العامة.
غير أنّ ثمة عيبا ً في آلية انتخاب رئيس الجمهورية
يتيح للمخالفين والفاسدين فرصا ً لتفادي المحاسبة
القانونية والسياسية ،وبالتالي تسهيل وصول مرشح
للرئاسة يخجل حاضره بماضيه .هذا العيب هو ضيق
القاعدة الناخبة المؤلفة من مجموع أعضاء مجلس
النواب .ذلك أنّ عدد نواب المجلس حاليا ً هو  ،128األمر
ال��ذي يتيح لمرشح أو أكثر أن يستميل إلى صفه عددا ً
من النواب ضعاف النفوس بوسائل المال ،والعصبية
الطائفية والمذهبية ،والضغط السياسي واألمني عبر
سلطة أو جهة متن ّفذة.
هذه الوسائل غير القانونية جرى استخدامها مرارا ً
وت��ك��رارا ً وك��ان��ت لها مفاعيل م��ؤث��رة ف��ي حسم نتيجة
االنتخاب لمصلحة مرشحين دون غيرهم ،خالل مختلف
دورات االن��ت��خ��اب منذ ال��ع��ام  1943ول��غ��اي��ة الوقت
الحاضر.
يمكن تفادي مفاعيل هذا العيب القانوني والسياسي
بتعديل آلية انتخاب رئيس الجمهورية .لعل التعديل
األفعل واألكثر ديمقراطية هو في انتخاب الرئيس من
الشعب مباشر ًة ،أي من ناخبين ال يق ّل تعدادهم عن ثلثي
مجموع اللبنانيين البالغ أربعة ماليين.
عندما تكون القاعدة الناخبة بهذا الحجم واالتساع
ينحسر ،إن لم يكن ينعدم أو يكاد ،تأثير المال والعصبية
الطائفية والمذهبية والضغط السياسي واألمني .ذلك أنه
يستحيل «شراء» أصوات مئات آالف الناخبين ،كما ال يمكن
ان يكون لعاملي العصبية المذهبية والضغط السياسي
واألمني تأثير حاسم في تحديد النتيجة النهائية.
لماذا ال يُنتخب ،إذاً ،رئيس الجمهورية من الشعب
مباشر ًة؟
ألنّ ثمة عائقا ً رئيسا ً هو معارضة ق��ادة الطوائف
المسيحية بدعوى أنّ تعداد المسلمين في البالد ال يق ّل
عن  60في المئة من مجموع الشعب ،فيما المسيحيون ال
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يعود تمام سالم إلى رئاستها مع عدم إغفال ان ينافسه ميقاتي عليها.
الثالث ،أن يقود العسيري  14آذار في معركة االستحقاق الرئاسي على وقع
الوضع في سورية .وهذا احتمال ُسيفضي إلى تأجيل االنتخابات لوقت متأخر من
الصيف المقبل ،وسيظ ّل هناك دور بداخله ألن يلعب جعجع دور التحدي لغاية
بروز ح ّل تسووي في لحظة مناسبة إقليميا ً ودولياً .ولكن االحتمال األخير سيترك
خالله سؤال أساسي عما إذا كان جعجع مرشحا ً فعليا ً للسعودية ،خصوصا ً بعد
غياب بندر بن سلطان.

اجتماع القاهرة

يكشف مصدر مطلع على الوضع السعودي أنه خالل الربيع الماضي عقد اجتماع
في القاهرة لمجموعة لبنانية مق ّربة من الرياض مع مسؤولين سعوديين محسوبين
على ولي العهد األمير سلمان بن عبد العزيز .وكان موضوع هذا االجتماع تدارس
السياسة السعودية في لبنان .وقد خلص إلى نتيجتين أساسيتين هما:
ـ النتيجة األول��ى تفيد أنّ الرياض في ظ ّل الوضع الراهن في سورية واليمن
والعراق ومصر ،ال تعطي لبنان أولوية في سياستها الخارجية ،بل تنظر إليه
بوصفه «ساحة انتظارية» للحدث السوري.
وبرأي الرياض فإنها إذا استطاعت حسم الوضع في سورية لصالحها ،فإنه
يصبح نوعا ً من تحصيل الحاصل أن تفرض شروطها في لبنان ،ولكن العكس
عصي على التطويع ما دام حليفه
غير صحيح .كما أنّ التجربة تؤكد أنّ حزب الله
ّ
السوري موجوداً.
ـ النتيجة الثانية تفيد أنه إذا كانت الرياض في هذه المرحلة من انغماسها في
الصراع السوري ،ليس لديها أي فكرة عما تريده حاليا ً في لبنان ،إال أنها تعرف
شيئا ً واحدا ً وهو أنها ليست مع وصول رئيس جمهورية قوي إلى قصر بعبدا ،ألن
ذلك سيشاغب على معادلة الطائف التي تعطي الموقع الرئاسي السني الثالث
حصة كبيرة داخل معادلة الحكم.

 الحلقة الثالثة في عدد االثنين:
قصة جعجع العربية

مو�سكو تدين ( ...تتمة �ص)1

يزيد تعدادهم عن  40في المئة ،وأنّ هذا التفاوت من شأنه
برئيس موا ٍل للمسلمين في مواصفاته ومبادئه
أنّ يأتي
ٍ
وسياسته ،في حين أنّ انتخاب الرئيس من قبل النواب
يضمن تأمين التوازن المطلوب بسبب التساوي في عدد
النواب بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان.
معارض ُة قادة الطوائف المسيحية النتخاب الرئيس
من الشعب مباشر ًة حال ،تالياً ،دون تعديل الدستور في
تمسك قادة الطوائف
هذا االتجاه ،كما حال دونه أيضا ً ّ
اإلسالمية برئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة،
وبرئاسة مجلس الوزراء للمسلمين الس ّنة.
هذه «المعارضات» الطائفية حالت دون تغيير تركيبة
النظام أو ،في األق ّل ،تعديل وتلطيف بعض جوانبه األكثر
ش���ذوذا ً عن الديمقراطية وموجبات ال��وح��دة الوطنية
والعيش المشترك .فهل انّ انتخاب رئيس الجمهورية
مباشر ًة من الشعب ب��ات أم��را ً مستحيالً في الظروف
الراهنة؟
نعم ،هو أم��ر أو إص�لاح صعب ،بال ش��ك ،لكنه ليس
مستحيالً .صعوبته تنبع من حقيقة موضوعية هي
الحاجة إلى تغيير جذري في النظام السياسي يستوجب
إج��راء تعديالت أساسية في الدستور ،وه��و أم��ر بالغ
الصعوبة .غير أن��ه م��ن الممكن التوافق على مسألة
انتخاب الرئيس من الشعب في حال التوافق على اعتماد
قانون انتخابات ديمقراطي عادل على أساس التمثيل
النسبي في دائرة انتخابيـة واحدة تشمل البالد كلها .في
ظ ّل قانون كهذا ،حتى مع االحتفاظ بالتوزيع الطائفي
للمقاعد النيابية والمناصفة في التمثيل النيابي بين
المسلمين والمسيحيين ،يمكن ضمان حصول المسيحيين
على نصف عدد نواب البرلمان وفق إرادة الغالبية من
ناخبيهم ،كما يمكن تاليا ً تعديل الدستور جزئيا ً العتماد
قاعدة انتخاب الرئيس من الشعب مباشر ًة شريطة ان
يكون المرشح نائباً.
أجل ،يؤدي تشريع قانون لالنتخابات على أساس
التمثيل النسبي ،واعتماد البالد دائر ًة انتخابية واحدة،
واشتراط النيابة اساسا ً
ّ
للترشح للرئاسة ،الى إنتخاب
رئيس وطني ووفاقي متحرر من عيوب المال السياسي
والعصبية الطائفية والضغوط السياسية واالمنية .كما
من شأن هذا القانون والتعديل الدستوري الجزئي المرافق
له أن يطمئنا المسيحيين ،بل ك ّل األقليات ،إلى أنّ إرادتها
السياسية ال تطغى عليها إرادة المسلمين مجتمعين أو
إرادة طائفة واحدة من بين الطوائف المتعددة التي يحفل
بها المجتمع اللبناني.

د .عصام نعمان

وأشار البيان إلى أن «عمليات المصالحة المحلية التي
تجريها الحكومة ،أسفرت عن توقف القتال في  48منطقة،
ما سمح بإنقاذ مئات األرواح البشرية وتحسين الوضع
اإلنساني ،وأن أعدادا ً متزايدة من السوريين الذين سلكوا
في السابق طريق العمل المسلح أخ��ذوا أخيرا ً يدركون
عدم جدوى االقتتال بين األشقاء ،حيث قام أخيرا ً عشرات
المسلحين بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للقوات الحكومية».
م��ن ناحيته ،نفى وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران
فابيوس وج��ود أدل��ة لدى ب�لاده حول استعمال الجيش
السوري لغازات سامة مح ّرمة دول��ي�اً ،مؤكدا ً أن الحل
الوحيد ل�لأزم��ة السورية يبقى سياسياً ،وأن باريس
ستواصل دعم من وصفها «المعارضة المعتدلة».
وأش���ار فابيوس خ�لال مؤتمر صحافي م��ع نظيريه
األلماني والتونسي عقد في تونس إلى «أن الحل الوحيد
للملف السوري هو الحل السياسي ،وأن ب�لاده ال تدعم
الرئيس األسد وال الجماعات اإلرهابية بل ندعم «المعارضة
المعتدلة».
ميدانياً ،تمكنت وحدات الجيش السوري من السيطرة
على معامل الشيخ سعيد واإلسكان العسكري بعد تقدمها
على محوري الشيخ سعيد والعامرية والقضاء على أعداد

من المسلحين وتدمير آلياتهم ،فيما استهدفت وحدات
أخرى تج ّمعات المسلحين في أحياء الليرمون والجبيلة
والسكري والشعار ومناطق خ��ان العسل والطامورة
واألت��ارب وت��ل رفعت ومنبج وخ��ان طومان والمسلمية
وكويرس ورسم العبود والمدينة الصناعية في الشيخ
نجار ومحيط السجن المركزي وحريتان والشويحنة
وكفرحمرا والراموسة وعند مبنى االيكاردا بريف حلب.
في حين كثف الجيش السوري عملياته العسكرية في
المليحة ،وقتل أعدادا ً من المسلحين ،واستهدفت وحداته
مسلحين في مناطق جوبر وزملكا وعربين وزبدين وخان
الشيح وحرستا والمزارع المحيطة بدوما وعدرا.
وف��ي درع��ا ،نفذ الجيش السوري كمينا ً محكما ً أوقع
أكثر من  50قتيالً في صفوف إرهابيين حاولوا التسلل
إلى تل الجابية في محيط بلدة نوى ،فيما نفذت وحدات
من الجيش عمليات في محيط معمل األحذية والمعهد
الفني وحديقة حي األربعين في مخيم النازحين ،ومحيط
الجمرك القديم وح��ارة البجابجة بدرعا البلد ،ومناطق
داعل وسملين والمسيفرة وغرب خراب الشحم ومنطقة
الكسارة وجنوب غرب أم العوسج وجنوب قرية الزباير
واللجاة.

�إيران دولة ( ...تتمة �ص)1
رغم إلحاح غربي وخاصة أميركي الفت لمناقشة ملفات
المنطقة بتوسع خاص مع المفاوض اإليراني ،في موازاة
النووي أو حتى قبله ،إال أن القيادة العليا أمرت وال تزال
بمنع فتح أي مفاوضات أو حوارات قبل إثبات حسن النية
حول النووي.
رغم الضغوط كلّها والتشويش األجنبي الممنهج ،وبعض
ارتباك البعض من الطبقة السياسية الحاكمة حول شكل
ونوع التعامل مع القضية السورية ،فإنّ القرار األساس
واالستراتيجي لدى القيادة العليا ال يزال هو نفسه ،سورية
خطنا األحمر ،ومقبرة للغزاة ،وهي جزء ال يتجزأ من قضية
الدفاع عن فلسطين أيا ً تكن األثمان ومهما طال الزمان.
رغم ك ّل الكالم المتناثر وتخبّط البعض وتشويش اآلخر
البعيد والقريب ،فإنّ المعلومات المؤكدة تفيد بأنّ طهران
هي التي لجمت تركيا من التمادي في حربها المفتوحة ض ّد
سورية ،ال سيما بعد نقض أردوغان الوعود التي قدمها إلى
طهران بأنه مستع ّد لتغيير موقفه من دمشق ،وأنه سيبحث
بعد عودته من زيارته األخيرة إلى طهران عن كوريدور آمن
لقصر الشعب السوري بما يفضي لفتح صفحة جديدة.

المتابع الجيد والعميق لسلوك القيادة اإليرانية العليا
يستنتج أنّ إيران الثورة والدولة والمجتمع ال تزال عند
ثوابتها الدينية وال��ث��وري��ة والوطنية المعروفة ،رغم
تململ البعض أو ترهّ ل اآلخر أو بروز تيارات تحريفية أو
«مراجعاتية» لدى أناس هنا أو أناس هناك ،والحراك على
أش�دّه في هذا السياق لمنع تبلور تكتل تحريفي سيبقى
منبوذا ً في هرم السلطة والمجتمع ما دام ربان السفينة هو
اإلمام السيد علي الخامنئي.
يبقى أخيرا ً وليس آخرا ً القول إنّ إيران من الداخل ،وبعد
أكثر من تجربة حراك مفتوح ،متكئ على المبدئية والثورية
من جهة ،وعلى التغيير واإلصالح من ناحية أخرى ،فهي
ترسخت في المسرح الخارجي بمثابة دولة إقليمية عظمى
ّ
بامتياز يسعى العدو إليها قبل الصديق ،ليضعها في
جدول أعماله وترتيبات سياسته الخارجية القصيرة المدى
واالستراتيجية ،ولسان حاله يقول :إذا كان ال ب ّد من طهران
فما هي السياسة التي ينبغي التعامل بها معها على نحو ال
يفقد الواحد من وزنه الكثير لمصلحة هذا الصاعد الجديد؟!

محمد صادق الحسيني

ثمة ملفان يجمع الداخل والخارج والقاصي والداني على ربطهما كعنوانين
يحضران في ك ّل مقاربة غربية للمشهد السوري هما عنوانا اإلرهاب والسالح
الكيماوي.
في ملف الحرب على اإلرهاب الذي يشكل مفردة متواصلة الحضور على
مدى سنتين ،يعرف الغرب المذعور من عودة مئات المقاتلين فقط من بين
عشرات اآلالف الذين س ّهل وصولهم إل��ى الجغرافيا السورية ،وسلّحهم
ود ّربهم وقدم لهم التغطية السياسية واإلعالمية والمعنوية ،ووصفهم كما
فعل الرئيس الفرنسي م��رارا ً بالثوار من أجل الحرية ،أنّ الدولة في سورية
تخوض وحدها حربا ً متعددة الجبهات ،واح��دة منها مع هذا اإلره��اب الذي
يشكل بتج ّمعاته المتسجلبة إلى سورية وفقا ً للصحافة الغربية وتقاريرها،
ضعف العدد ال��ذي استجلب للحرب في أفغانستان ،ويشكل بالتالي أكثر
من نصف طاقة التنظيمات والتشكيالت اإلرهابية على مساحة العالم ،وأن
سورية وحدها بمؤسساتها الشعبية التطوعية وجيشها وأجهزتها األمنية
المحترفة وبدولتها المتماسكة المنتشرة فوق مساحة الجغرافيا السورية،
تمكنت من الصمود وامتصاص هذه القدرات التخريبية التي عجزت عن صدها
دول عظمى مثل الواليات المتحدة األميركية وعدد من دول أوروبا ،والغريب
العجيب أن الحديث التشكيكي بقدرة الدولة السورية على تح ّمل أعباء إنجاز
االستحقاق الرئاسي والنجاح في أداء موجباته يأتي في ظ ّل امتالء التقارير
الغربية بالتنويه باإلنجازات غير المسبوقة والمتواصلة التي تحققها القوات
المسلحة في سورية على مجموعات اإلرهاب ،التي تتهاوى أوكارها وما ُس ّمي
بقالعها تحت ضربات الجيش السوري وأم��ام صمود الشعب في سورية،
ويسقط قادة هذه المجموعات اإلرهابية بالعشرات والمئات يومياً ،بصورة
أذهلت المراجع المهتمة تقنيا ً بمجريات المواجهة العالمية مع اإلرهاب لتصير
سورية النموذج الفريد الذي ينجح حيث فشل اآلخرون.
يجري ه��ذا بينما سورية تواجه عقوبات اقتصادية ظالمة تحرمها من
توظيف مقدراتها واستثمارها ،وتوفير مقومات الحياة الكريمة لشعبها،
وبينما تتو ّرط أجهزة استخبارات غربية وعربية في أبشع أنواع التآمر على
األمن السوري ،وتتواطأ مئات أجهزة اإلعالم الواسعة االنتشار الممولة عربيا ً
وغربيا ً بتشويه صورة سورية وتزوير الحقائق عما يجري فيها.
على ضفة موازية في األهمية وتحت مجهر المراقبة العالمية السياسية
واالس��ت��خ��ب��اري��ة واإلع�ل�ام���ي���ة ت��ق��وم ال���دول���ة ال��س��وري��ة ب��أج��ه��زت��ه��ا األمنية
واللوجستية والعلمية ،بتفكيك واحدة من أضخم الترسانات العالمية في مجال
السالح الكيماوي ،وتقوم بتأمين نقلها وتسهيل تدميرها وتفي بالتزاماتها
المنصوص عليها في شروط انضمامها إلى المنظمة العالمية للح ّد من انتشار
السالح الكيماوي.
مسألة السالح الكيماوي وتفكيكه وحدها تكفي للقول ،إنّ البعد المعنوي
فيها لدى القوات المسلحة والثقافة التقليدية في النظر إليها كمكافئ ردعي
للسالح النووي اإلسرائيلي ،يجعل قرار التوقيع على المعاهدة الدولية واحدا ً
من أكثر القرارات الحرجة والحساسة التي ال تجرؤ على اإلقدام عليها إال قيادة
واثقة من حجم إمساكها بقرار البالد ومؤسساتها وبدرجة الثقة العالية التي
تحوزها لدى شعبها وجيشها ،وليس من المبالغة القول إنه بصورة ربما
تزيد في األهمية ،يمكن مقارنة القرار التاريخي للرئيس بشار األسد بقراره
سحب القوات من لبنان عام  ،2005وهو القرار الذي ظ ّن الكثيرون أن الدولة
السورية أعجز من أن تقدم عليه وأنّ مج ّرد التفكير به كفيل بتفكك الجيش
والدولة ،فيكف بقرار يتصل بحسم مستقبل السالح الكيماوي.
ليس من المبالغة القول إنّ دول��ة مستق ّرة وراسخة وعلى رأسها قيادة
تاريخية وفي ظروف طبيعية وال وجود للحرب على اإلرهاب فوق أرضها،
تعجز عن اتخاذ قرار يحتاج إلى هذه الدرجة من الشجاعة والثقة بالتماسك
الداخلي واالنضباط ،وربما تتع ّرض لالهتزاز وتتع ّرض بناها لالنشقاق
والتم ّرد.
الغريب العجيب أن ال��ذي��ن يشككون ب��ق��درة س��وري��ة وأهلية دولتها على
تح ّمل مسؤولية االستحقاق الرئاسي يفعلون ذل��ك ،فيما تمتلئ التقارير
األمنية واألممية باإلشادة بنجاح الدولة السورية بإنجاز أكثر من  90في
المئة من عملية تفكيك المنظومة الكيماوية وفقا ً لالتفاقية مع األمم المتحدة،
واألش��د غرابة أنّ ه��ذا يجري وس��وري��ة جيشا ً ومؤسسات تقاتل على عدة
جبهات وتواجه مشاريع تخريبية سعت إلى تخريب البرنامج المق ّرر لتنفيذ
التفاهمات الخاصة بالسالح الكيماوي لخلق فرص التشكيك بجدية الدولة
السورية بتنفيذ االتفاقيات.
األش�� ّد غرابة هو أنّ ه��ذا يجري بينما تختلق التقارير التي تتهم سورية
باستخدام غاز الكلورين والحديث عن لجان تحقيق بصدده ،لصرف النظر
عن إنجازات سورية في مجالي الحرب على اإلرهاب وإنجاز التزاماتها في
الملف الكيماوي ،وسورية التي تنفي نفيا ً قاطعا ً ك ّل هذه التهم المفبركة وتؤكد
عدم استخدامها غاز الكلورين وسواه من المواد السامة ،تعلم جيدا ً أنّ الحملة
االتهامية تأتي للتغطية على التقارير التي حسمت الجدل حول المسؤولية عن
المجازر التي تع ّرض لها السوريون بواسطة األسلحة الكيماوية ،والتي بات
ثابتا ً أن حكومة رجب أردوغان تقف وراءها.
ال��س��ؤال هنا هل يمكن لدولة ق��ادرة باعتراف الجميع على خ��وض حرب
تختصر حروب دول العالم كلها على اإلرهاب ،وتحقق االنتصارات على رغم
ضعف مواردها حيث فشل الجميع على وف��رة مواردهم ،أن تكون موضع
نقاش في أهلية مؤسساتها على إنجاز ما هو أق ّل؟
ال��س��ؤال هو هل يمكن لدولة يعترف لها العالم بالقدرة على اتخاذ أش ّد
القرارات شجاعة بصدد سالحها الكيماوي والنجاح بتنفيذ التزاماتها بك ّل ما
تتض ّمن من دقة وجهد وإمكانات وقدرات ،أن يطعن في قدرتها على إدارة ما
هو أسهل وأق ّل خطورة وأكثر شعبية؟
ال��س��ؤال :ه��ل ُيعقل أن يغيب ع��ن ال��ذي��ن ي��ع��رف��ون ك�� ّل ه��ذا أن��ه��م يكذبون
عندما يتناولون إق��دام سورية على السير باالستحقاق الدستوري بالطعن
والتشكيك؟
ال��ج��واب هو أنّ سورية التي تخوض حربها على اإلره���اب من منطلقها
السيادي ،والتي ت��ؤدي التزاماتها الدولية في ملفها الكيماوي وس��واه من
منطلقها السيادي أيضاً ،ستقارب مسؤولياتها وتؤديها كاملة في االستحقاق
الرئاسي من ذات المنطلق السيادي.
ازدواج المعايير لن يثني سورية عن المهمة التي تنتظرها شعبا ًومؤسسات،
والدولة السيدة في سورية هي التي عقدوا معها االتفاقات بصدد السالح
الكيماوي ،فكيف تكون دولة أهالً للثقة هنا وليست أهالً لها هناك؟
السوريون يديرون ظهورهم ويص ّمون آذانهم عن ك ّل الكالم النابع من
عقدة نقص البعض وعقدة ذنب البعض اآلخر ،وهم ينتصرون حيث غدر بهم
اآلخرون أو حيث هزم اآلخرون.

د .فيصل المقداد

إعالن
يعلن رئيس بلدية زوق مصبح عن
وض��ع ج��داول التكليف األساسية لكافة
ال��رس��وم ال��ب��ل��دي��ة ع��ن ع���ام  2014قيد
التحصيل عمالً بنص المادة  104من قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60ويلفت النظر
إلى ما يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم المتوجبة
عليهم خالل مهلة شهرين من تاريخ اإلعالن
في الجريدة الرسمية.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار عام إلى
المكلفين الذين تخلفوا عن تأدية الرسوم
المستحقة عليهم.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير قدرها ( 2%اثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
كما ننذر المكلفين عن السنوات السابقة
بوجوب تسديد الرسوم المتوجبة عليهم،
ويعتبر هذا اإلعالن قاطعا ً لمرور الزمن.
زوق مصبح ،في 2014/4/23
رئيس بلدية زوق مصبح
شربل سمعان مرعب
التكليف 722

إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج���راء مناقصة ع��ام��ة ب��واس��ط��ة الظرف
المختوم تلزيم طرش خارجي مابلكسين
لزوم المستودع العائد للغربال الرئيسي
في محطة تل العمارة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ
رياق ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ .2014/5/21
فعلى من يه ّمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى قسم
المناقصات وفي محطة الفنار ـ جديدة المتن
لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام
الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة
مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
العمارة ـ رياق ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  22نيسان 2014
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 718

