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حوار لون واحد ( ...تتمة �ص)1

االستحقاق الرئاسي
يدخل «العناية الفائقة»

ووس��ط ه��ذه األج���واء ،يبدو أن االستحقاق
الرئاسي دخ��ل في مرحلة العناية الفائقة في
أقل من  20يوما ً على انتهاء المهلة الدستورية
النتخاب رئيس للجمهورية ،بينما ال مؤشرات
داخلية أو خارجية جدية توحي بإمكان حصول
توافق بين الكتل النيابية حول شخص الرئيس
العتيد يمهد الطريق إلخ��راج ه��ذا التوافق في
جلسة نيابية عامة قبل انتهاء والي��ة الرئيس
ميشال سليمان.
وفي ما يبدو الحراك الداخلي يدور في الحلقة
الفارغة في ضوء عدم وصول الحوار بين العماد
ميشال ع��ون ورئ��ي��س تيار «المستقبل» سعد
الحريري على نتائج يخرج «المستقبل» من دائرة
المناورة وتضييع الوقت التي يمارسها بانتظار
كلمة «السر» السعودية التي ال يبدو أن أوانها في
وقت قريب.

َحراك غربي يناقض التوافق

وإذا ك��ان الفتا ً ما حصل ويحصل من حَ ��راك
أم��ي��رك��ي ـ فرنسي وح��ت��ى س��ع��ودي ف��ي شأن
االستحقاق الرئاسي م��ن خ�لال ع��ودة السفير
ال��س��ع��ودي علي ع���واض عسيري إل��ى بيروت
والمعلومات التي تتحدث عن مغادرة السفير
األميركي في لبنان دايفيد هِ ل أول من أمس إلى
الرياض للتباحث مع المسؤولين هناك في الملف
الرئاسي ،باإلضافة إلى االتصاالت الفرنسية مع
عدد من األطراف اللبنانية فإن كل هذه االتصاالت
تفض
بحسب مصادر سياسية واسعة االطالع لم
ِ
حتى اآلن إل��ى أي مقاربات جدية بخصوص
انتخابات رئ��اس��ة الجمهورية ،ال ب��ل إن هذه
االتصاالت الغربية ال تزال تنظر إلى االستحقاق
الرئاسي من نفس مقاربة فريق  14آذار والدليل
على ذلك ما كان أعلنه السفير األميركي من أن
بالده تطمح لرئيس للجمهورية في لبنان يلتزم
بالشراكة مع بالده في القضايا اإلقليمية.

بري قلق وسيرجئ جلسة األربعاء

وك��ذل��ك تالحظ المصادر أن ال ش��يء يوحي
بإمكان الوصول إلى توافق حول شخصية مقبولة
من أكثرية اللبنانيين قبل  25ال��ج��اري .وهذه
األجواء بدأت تقلق الكثير من القيادات ،وهو األمر
الذي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري
الذي أبدى تخوفه من شغور الكرسي الرئاسي.
انطالقا ً من كل ذلك فكل الدالئل والمؤشرات تدل

حتى اآلن على أن البالد ذاهبة إلى الفراغ الرئاسي
في ظل المراوحة وعدم وجود أية مخارج لمعضلة
االستحقاق الرئاسي ف��إن األم��ور ما زال��ت على
حالها ،بالتالي من المنتظر أن يرجئ الرئيس
ب��ري الجلسة المقررة ي��وم األرب��ع��اء النتخاب
رئيس للجمهورية إلى موعد آخر كما فعل في
الجلسة السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب ،وقد
أبلغ زواره ،أمس بأن ليس لديه جديد في شأن
االستحقاق الرئاسي.
وحول ما سيفعله يوم األربعاء اكتفى بالقول
«لنشوف».

الجميل منزعج من استمرار
جعجع بترشيحه

وفي ما يبدو واضحا ً أن إصرار تيار «المستقبل»
على التمسك بدعم سمير جعجع في االنتخابات
الرئاسية ،حتى ولو أدى ذلك إلى تطيير إمكانية
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ضمن المهلة الدستورية،
فالواضح بحسب مصادر عليمة أن رئيس الكتائب
أمين الجميل يحاذر إعالن ترشحه حتى ال يصطدم
بحلفائه في تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية»
مع استمرار تبني الطرفين األخيرين لترشيح
جعجع ،وأش���ارت المعلومات إل��ى أن الجميل
ممتعض من عجز «المستقبل» عن إقناع جعجع
في االنسحاب من الترشيح بعد أن اتضح أن ذلك
غير قابل للصرف الفعلي في الجلسات النيابية.
ولوحظ أن الجميل الذي أعلن أن ترشحه أمر
طبيعي غمز ،من قناة جعجع بالقول« :إن الفيتو
على األسماء تجعل انتخاب بعض المرشحين
مستحيالً وس��ي��ؤدي ه��ذا التعطيل إل��ى تعطيل
نصاب الجلسة االنتخابية» .والحظ أن جلسة
األرب��ع��اء «ستكون حاسمة لجهة إع��ادة النظر
بالمعركة ...وخلط األوراق».

سلسلة الرتب إلى الواجهة مجددا ً

وفي الشأن الحياتي والمطلبي ،ينتظر أن تعود
هيئة التنسيق النقابية إلى تصعيد تحركها في
الشارع هذا األسبوع رفضا ً للمماطلة في إقرار
سلسلة الرتب والرواتب وما يمارسه فريق 14
آذار م��ن م��ح��اوالت إلج��ه��اض حقوق المعلمين
والموظفين والعسكريين.

تساؤالت حول مضمون
تقرير اللجنة النيابية

وفيما توعد رئيس هيئة التنسيق حنا غريب
أمس بالنزول إلى الشارع مجددا ً هذا األسبوع،

لماذا عاد الع�سيري ( ...تتمة �ص)1
يُتوقع أن ترفع اللجنة النيابية التي كانت انتهت
إليه الجلسة العامة قبل حوالى ثالثة أسابيع إلى
الرئيس بري تقريرها اليوم .في حين كان على
اللجنة أن تنهي عملها في  29نيسان المنصرم
كما جرى التعهد أمام المجلس النيابي.
ومساء أمس قال الرئيس بري أمام زواره إنه ما
زال ينتظر التقرير وعندما يصلني سأتخذ القرار
المناسب لكن القرار في النهاية يعود إلى مجلس
النواب.
وقالت مصادر نيابية إن مجلس النواب قادر
على االجتماع في أي لحظة بعد أن يتسلم الرئيس
بري التقرير حتى خالل الفترة الممتدة من 15
الجاري إلى  25منه ألن رئيس المجلس استخدم
حقه بالدعوة إلى جلسات انتخاب متتالية.
ورج��ح��ت المصادر حصول «ك��ب��اش» داخ��ل
مجلس النواب حول مضمون التقرير الذي أعدته
اللجنة النيابية نظرا ً للتعديالت األساسية التي
أدخلتها على أرقام السلسلة ،خصوصا ً ما يتعلق
بالدرجات للمعلمين والتخفيضات في الزيادات
التي كانت أقرتها اللجان النيابية ،وكذلك حول
اق��ت��راح اللجنة النيابية رف��ع ضريبة القيمة
المضافة على كل الفئات بما في ذلك أصحاب
الدخل المحدود إلى  12في المئة ،بدل حصرها
ببعض المواد الكمالية.
ومن المتوقع أن يستثير رفع الضريبة على
القيمة المضافة إلى  12في المئة حملة استنكار
ورفض واسعة من الهيئات النقابية والعمالية،
خصوصا ً من جانب هيئة التنسيق واالتحاد
العمالي العام.

حوار بعبدا اليوم
يتحول إلى «جلسة مشاورات»

في مجال آخ��ر ،من المتوقع أن تلتئم طاولة
الحوار الوطني في بعبدا قبل ظهر اليوم «بمن
حضر» على غرار ما حصل في الجلسة السابقة
التي تغيّب عنها كل من ح��زب والله والحزب
السوري القومي االجتماعي وتيار المردة والحزب
الديمقراطي باإلضافة إلى رئيس «القوات» سمير
جعجع.
وأوضحت مصادر بعبدا مساء أمس لـ»البناء»
أن الجلسة قائمة وهي ستنعقد اليوم ،مشيرة
إلى أن الجلسة المخصصة لبحث االستراتيجية
الدفاعية يمكن أن تبحث في القضايا الداخلية
الراهنة وهذا األمر يتوقف على إرادة الحاضرين.
ورجحت أوساط مطلعة أن تتحول الجلسة إلى
ما يشبه «جلسة مشاورات بين القادة الحضور»
لتتناول بعض االستحقاقات الداهمة.

الجي�ش يوقف المتهم ب�إعداد
�سيارات الموت ونقلها �إلى لبنان
أوق��ف الجيش اللبناني المطلوب علي
أمون من بلدة عرسال المتهم بالمشاركة في
اإلعداد ونقل السيارات المفخخة ،بحسب ما
أفاد مراسل تلفزيون «المنار» مساء أمس.
وأوض��ح المراسل أنّ العملية ت ّمت في

منطقة بعلبك مساء السبت على الطريق
الدولية ،حيث ك��ان أم��ون موضع مراقبة
وتعقب ،إل��ى أن ت� ّم توقيفه ،وه��و يخضع
للتحقيق لمعرفة كامل التفاصيل حول
دوره في التفجيرات اإلرهابية في الهرمل

والضاحية الجنوبية.
وأش��ارت الوكالة الوطنية لالعالم إلى
عملية القبض على أم��ون ،وقالت إن��ه من
أخ��ط��ر المطلوبين ف��ي عمليات تفخيخ
السيارات وإرسالها إلى الداخل اللبناني.

الإندبندنت« :داع�ش» يهدد بهجمات
على غرار � 11أيلول في بلدانهم
أش��ارت صحيفة «إندبندنت»
البريطانية أمس إلى أن خطر عودة
الهجمات اإلره��اب��ي��ة ض��د الغرب
بات مسألة وق��ت ،وذل��ك بعد نشر
«داع��ش» لفيديو يظهر جهاديين
يتوعدون بشن هجمات ضد دول
غ��رب��ي��ة .وأض��اف��ت الصحيفة إن
هجمات على غ��رار  11أيلول في
ن��ي��وي��ورك وتفجيرات ل��ن��دن عام
 2005قد تتكرر.
وأك���دت الصحيفة البريطانية
أن من يشكك بخطر عودة اإلرهاب
للدول الغربية ،عليه أن يراجع
آخ��ر تسجيل فيديو نشره تنظيم
دول��ة اإلس�لام في العراق والشام
«داع���ش» ويظهر فيه جهاديون

أج��ان��ب يقومون بحرق ج��وازات
سفرهم لتأكيد التزامهم بالجهاد.
ورج��ح��ت الصحيفة أن يكون
ّ
الفيديو قد ص ّور في إحدى مناطق
شمال أو شرق سورية .وكان تقرير
الخارجية األميركية حول اإلرهاب

ق��د أك��د أن التنظيمات اإلرهابية
تتطور بظهور مجموعات مرتبطة
بتنظيم القاعدة تزداد عنفاً ،وجيل
ج��دي��د م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن ي��ول��د في
سورية.
من جانب آخر ،أعرب مدير مكتب

التحقيقات الفيديرالي األميركي
جيمس ك��وم��ي ق��ب��ل ي��وم��ي��ن عن
مخاوفه من ع��ودة اإلرهابيين من
أصحاب الجنسية األميركية الذين
يقاتلون حاليا ً ف��ي س��وري��ة إلى
الواليات المتحدة.

�إيران تختبر ( ...تتمة �ص)1
وحضر اختبار هذه المنظومة قائد مقر الدفاع الجوي
اإليراني العميد فرزاد اسماعيلي ومسؤولون من وزارة
الدفاع.
وعلى هامش االختبار ق��ال العميد اسماعيلي« :إن
منظومة (م��رص��اد) هي منظومة صاروخية لالرتفاع

المتوسط وتتميز عن مثيالتها الخارجية بقدرة أكبر
وأفضل على تتبع األهداف والقدرة على الحرب االلكترونية
وكذلك زيادة المدى الراداري».
وأشار قائد مقر الدفاع الجوي اإليراني إلى أن «المنظومة
الصاروخية مص ّنعة وطنيا ً بالكامل داخل البالد».

تحرير الأ�سرى ( ...تتمة �ص)1
ذ ّكرتني هذه الفظاعات بقول ٍة
ل��م��ؤس��س ع��ل��م االج���ت���م���اع اب��ن
َ
والمضطهَد
خلدون حول المظلوم
الذي يقلّد ظالمه ومضط ِهدَه بعد
انعتاقه .ل��ك��ن ،مضطهد اليهود
ك��ان هتلر وزم��رت��ه م��ن النازيين
األلمان ،واني أفهم أن يقوم اليهود
باالنتقام من مضطهديهم ،ولعلهم
فعلوا ذلك حيث واتتهم الفرصة،
لكن ما ذن��ب الشعب الفلسطيني
المغلوب على أم��ره تحت وط��أة
االستعمار البريطاني عندما كان
النازيون ينفذون في أوروب���ا الـ
«هولوكوست» بحق يهود أبرياء؟!
الحقيقة العارية تتجاوز في
أبعادها قولة ابن خلدون .ذلك أن
مجازر دير ياسين وقبية وغيرهما
التي ارتكبها اليهود الصهاينة
عشية انسحاب القوات البريطانية
َ
منتصف شهر أيار/
من فلسطين
م��اي��و  1948إن ت��دل على شيء
فعلى أن القتل واإلج���رام وسفك
الدماء في صلب تربية النازيين
ال��ص��ه��اي��ن��ة ،وأن ه���ذه التربية
الوحشية والعنصرية من شأنها
قتل كل قيمة وشعور إنساني لدى
المحارب الصهيوني األم��ر الذي
يدفعه إلى سحق كل ما تصوره له
قيادته بأنه عدو.
تبقى العبرة التي استخلصها
األسيران المحرران عبيد ودودين
م��ن تجربتهما ال���م��� ّرة وه���ي أن
المهمة ذات األولوية المطلقة لدى
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فصائل المقاومة يجب أن تكون
تحرير األس��رى .أجل ،إنها المهمة
الجليلة األكثر مشروعية وإلحاحاً.
فالحرية هي أغلى قيم اإلنسان.
إنها ت��س��اوي الحياة نفسها ،فال
يجوز أن تتقدم عليها أي قيمة أو
مهمة أخ���رى .صحيح أن تحرير
األرض مهمة جليلة وعظيمة ،لكن
األرض ليست أغلى من اإلنسان.
ثم إن تحرير األرض هو من أجل
اإلنسان ،من أجل ناسها األح��رار.
وه��ل يمكن تحرير األرض أص�لاً
إال ّ بعقول وقلوب وسواعد رجال
ونساء أحرار؟
أج��ل ،تحرير األس��رى يجب أن
ي��ت��ق�دّم على غ��ي��ره م��ن المطالب
وال���م���ه���ام .إن����ه ع��م��ل ج��ه��ادي
بامتياز ،يستمد أهميته وإلحاحه
وم��ش��روع��ي��ت��ه م���ن ق��ل��ب قضية
المقاومة .ب��ل ه��و معيار لجدّية
المقاومة .ذلك أن المقاومة الجدّية
وال��ج��ادة ال تترك أس��راه��ا .وكيف
يمكن لمقاتليها األحرار أن يكونوا
جادين في الجهاد والنضال والبذل
إذا ما خامرهم شك في أن قيادتهم
ستتركهم لمصيرهم؟
األس�����رى أع��ظ��م ورق����ة ضغط
تملكها المقاومة في وجه عدوها،
وأفعل حجة تعبوية في دعوتها
ورسالتها.
ب��إم��ك��ان ق��ي��ادة ال��م��ق��اوم��ة أن
تزاوج ،أحياناً ،بين مطلب تحرير
األس���رى ومطلب تحرير األرض،

وطوال هذه الفترة «البندرية» فإن الملك كف يد اآلخرين عن التعاطي بالشأن
اللبناني ،سواء كانوا األمراء اآلخرين داخل األسرة المالكة أو حتى أعضاء اللجنة
السداسية التي كان شكلها الملك في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس الحريري
إلدارة األزمة اللبنانية .وحتى السفير عسيري اقتصرت مهامه منذ تعيينه سفيرا ً
للمملكة في لبنان على إدارة الملف اإلداري في السفارة ،والقيام بأنشطة محددة
سياسية يكلف بها من حين آلخر .ولكن بعد إقصاء بندر من منصبه وابتعاده
عن الملفين السوري واللبناني ،تمت بلورة قرار جديد في السعودية مفاده إعادة
عسيري إلى بيروت ليقوم بدور سياسي باسم المملكة يحاكي لحد بعيد الدور
الفاعل الذي قام به السفير السابق عبد العزيز خوجة في لبنان خالل فترة ما
قبل عام .2009
بمعنى آخر فان السفير السعودي عسيري ،يعود اليوم إلى لبنان بحلة
مسؤوليات فعلية جديدة ،ولديه نوع من التفويض الذي يسمح له بإدارة
مبادرات تخدم أهداف السياسة السعودية في االستحقاق الرئاسي اللبناني.
كما تالحظ المصادر عينها أن عسيري يعود إلى لبنان في لحظة سعودية
خاصة س��واء على المستوى الداخلي أو على مستوى مستجدات حصلت
بخصوص موقعها اإلقليمي وال��دول��ي .فداخليا ً تكثر التكهنات ب��أن وزير
الخارجية السعودي الحالي والمخضرم ،يقترب من إبعاده «بطلب منه» عن
منصبه ،مفسحا ً في المجال أمام حلول نجل الملك األمير عبد العزيز مكانه
أو حلول وزير انتقالي يمهد لألخير الطريق لبلوغ هذا المنصب في اللحظة
المناسبة .وخارجيا ً يشيع كالما ً في الكواليس الخليجية عن أن السعودية
في مرحلة ما بعد زيارة الرئيس باراك أوباما األخيرة إليها ،هي غيرها المملكة
في المرحلة السابقة لها ،وبخاصة على مستوى الملفين اإليراني واللبناني
مع إبقاء الموقف الصدامي مع سورية محميا ً من واشنطن .فبخصوص لبنان
كان ألوباما خالل محادثاته السعودية ،موقف واض��ح حض الرياض على
االن��خ��راط في الجهود الرامية إل��ى الحفاظ على الحد األدن��ى من االستقرار
السياسي واألمني في لبنان ودعاها لقلب صفحة مرحلة بندر فيه .وقد أشرت
التطورات الداخلية اللبنانية بوضوح على أن السعودية سايرت لحد بعيد
هذه الرغبة األميركية .وهناك اليوم انتظار لمعرفة كيف ستترجم الرياض
في موضوع االستحقاق الرئاسي قرارها الجديد الذاهب لتغيير موقفها من
الساحة اللبنانية وذلك على نحو يكمل سلسلة مواقفها المستجدة كما ترجمتها
بخصوص موضوعي تشكيل الحكومة السالمية والخطة األمنية في طرابلس.
والمتابعون لهذا السياق المستجد في مواقف السعودية ،يرون أن عودة
عسيري في هذا التوقيت إلى لبنان هي جزء من إشارات السعودية المطلوبة
أميركيا ً لتجسيد سياسات جديدة حيال أكثر من ملف داخلي وخارجي ،ومن
ضمنها الملف اللبناني.
ولكن السؤال االستتباعي الذي حظي أيضا ً بمتابعة من قبل هذه المصادر ،هو
هل يحمل عسيري معه كلمة السر السعودية عن اسم الرئيس العتيد أو طريقة
إخراج انتخابه؟
ال توجد لدى هذه المصادر إجابة حاسمة بهذا الخصوص ،ولكنها تؤكد على
نحو قاطع أن عودة عسيري تريد بشكل أساسي توجيه رسالة لكل من يعنيه
األمر بأنها مهتمة بممارسة دور رئيس في عملية إنتاج الرئيس الجديد .وتدعم
المصادر عينها استنتاجها اآلنف بعدة معلومات ،أبرزها ما تسرب إليها عن انه
خالل لقاء الوزير جبران باسيل بالرئيس سعد الحريري في باريس ،أخبره
األخير أن شرط نيل العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية هو قرار إقليمي
ودولي وأن اإلجابة عنه ال توجد في بيت الوسط بل في الرياض وأيضا ً في
واشنطن .وتوحي هذه اإلجابة أن قرار الرياض تنصيب نفسها محاورا ً مباشرا ً
عن فريقها السياسي اللبناني قد عمم على كل من يهمه األمر.

سؤال إضافي

والسؤال اإلضافي ال��ذي يطرح نفسه في هذا المجال هو عما إذا كان هِ ل
ذهب إلى السعودية ليتابع تفاصيل وإشكاليات على صلة بما يوحي به كالم
الحريري لباسيل عن أن ق��رار بلوغ عون الرئاسة بحاجة باألساس لحوار
أميركي  -سعودي وليس بين الرابية وبيت الوسط؟!.
وبخصوص هذه النقطة األخيرة تتوقف محافل مسيحية لبنانية في 14
آذار وأيضا ً مصادر دبلوماسية غربية في بيروت ،عند معطيات تعتبرها مهمة
في مجال رصد حظوظ عون «المتواضعة» لنيل تأييد الرياض في إيصاله
لرئاسة الجمهورية .وتفيد أبرز هذه المعطيات أن فكرة اإلتيان بعون رئيسا ً
للجمهورية طرحها أول مرة داخل نادي  14آذار ،السفير األميركي السابق في
لبنان جيفري فيلتمان .حصل ذلك بعد أشهر قليلة من االنقالب األبيض الذي
نفذه تحالف حزب الله  -جنبالط على الرئيس سعد الحريري الذي قاد إلقصائه
عن رئاسة الحكومة لمصلحة اإلتيان بنجيب ميقاتي .آن��ذاك قال فيلتمان
لممثلي  14آذار في بيت الوسط ،خالل زيارة سريعة له للبنان قادته من جولة
خليجية ،انه لم يسمع في أي عاصمة خليجية كالما ً يطلب من واشنطن إعادة
الحريري إلى رئاسة الحكومة .وأضاف وهو يرد على مطالبة بعض أقطاب 14
آذار بضرورة تصحيح الوضع وإقصاء ميقاتي :لنكن صريحين .ماذا يستطيع
أي رئيس حكومة من  14آذار أن يفعل أكثر مما يفعله الرئيس ميقاتي .يجب طي
صفحة االنتقام من ميقاتي وبدل ذلك على قوى  14آذار في هذه المرحلة أن تركز
على هدف عملي واحد ،وهو حصار حزب الله سياسيا ً داخل لبنان ،وحتى لو
كان ثمن ذلك استقطاب عون وتقديم إغراءات له لفك تحالفه مع الحزب.
آنذاك لقي كالم فيلتمان استياء من أقطاب  14آذار ال سيما المسيحيين منهم.
وعلق أحدهم قائالً« :أيعقل أن فيلتمان يطلب منا مكافأة عون على كل مواقفه
المعادية لواشنطن!؟».
وران بعد هذه الواقعة صمت على مستوى تطبيق فكرة فيلتمان ،ذلك انه ال
فريق  14آذار كان متحمسا ً لها ،وال عون كان بوارد االستجابة إلغراءاتها .ثم
بعد سنوات ،وتحديدا ً بمناسبة االستحقاق الرئاسي لهذا العام ،ظهر أن هِ ل قام

بتطوير فكرة فيلتمان عن االستعانة بعون إلحداث اختراق في واقع الستاتيكو
اللبناني الجامد لمصلحة حزب الله .وبحسب تسريبات عن محادثات لهِل مع
مسؤولين لبنانيين فان األخير تحدث عن احتمال أن يكون إيصال عون لرئاسة
الجهورية ينطوي على تحقيق صدمة ايجابية للواقع السياسي اللبناني
المطلوب أميركيا ً تعزيز االستقرار فيه ،ألن واشنطن يكفيها الفوضى الجارية
في دول المنطقة وليست بوارد نقلها إلى لبنان .وتتقاطع فكرة هِ ل مع نظرية
عون عن اإلتيان برؤساء الطوائف األقوياء ليتشكل منهم مضمون العهد الجديد
في لبنان .والمقصود هنا هو ترؤسه رئاسة الجمهورية بمقابل ترؤس الحريري
الحكومة وت��رؤس بري مجلس النواب .وثمة سؤال اآلن بمناسبة ذهاب هِ ل
للسعودية المتقاطعة زمنيا ً وتوقيتا ً مع عودة عسيري إلى بيروت ،حول ما إذا
كانت زيارة األول ستدرس مع السعوديين إمكانية تطبيق نظرية رؤساء الطوائف
األقوياء كبند من جملة احتماالت عن الرئيس العتيد المطلوب .واستدراكا ً عما إذا
كانت عودة العسيري تصب في خانة تمكينه من إجراء الضغوط واالتصاالت
اللبنانية الالزمة لتنفيذ ما سيتفق عليه هِ ل مع السعوديين ،ومن بينها احتمال
االتفاق على عون!؟.
تصر هذه المصادر على التذكير بأن اسم عون ليس هو كل خلفيات زيارات
هِ ل إلى السعودية ،ولكنه مطروح من بين سلة سيناريوات للبحث عن الرئيس
العتيد ،نظرا ً لكون هِ ل أظهر في بعض محادثاته األخيرة مع مسؤولين لبنانيين،
حماسة لفكرة أن انتخاب عون رئيسا ً قد يحقق صدمة ايجابية للواقع السياسي
اللبناني ،وربما ينطوي على فرص ذات صلة بأحالم فيلتمان حول جعل حزب
الله من دون حليف مسيحي وأكثر إحراجا ً تجاه موقع رئاسة الجمهورية.
ولكن هل يقبل السعوديون بنظرية اإلتيان برؤساء الطوائف األقوياء؟؟
تجيب المصادر عينها« :ال توحي المعلومات المسربة حول هذا الموضوع،
بأن اإلجابة هي نعم» .فالسعوديون ليس لديهم ثمن يمكنهم الحصول عليه من
إيران جراء القبول بترشيح عون .فبعد نجاح االنتخابات العراقية لم يعد نوري
المالكي في موضع يسمح لها بمقايضة واشنطن عليه .كما إن اإلتيان بعون
تحت أي مسمى قد يؤدي إلى فرط التحالف المسيحي داخل  14آذار .ثمة أمر آخر
أساسي وهو أن الرياض ال تثق بأن ورقة عون -حتى لو قبل األخير بشروطها
 ستكون ذات فعالية في الضغط سياسيا ً على حزب الله داخليا ً أو خارجياً.ومع ذلك  -تضيف المصادر عينها  -يظل ترشيح عون له مكان بغض النظر عن
نسبته داخل زيارة هِ ل للرياض.
من تريد السعودية رئيساً؟؟
وتلفت المصادر عينها في هذا المجال ،االنتباه لحقيقة أن الرياض وقتت عودة
عسيري إلى لبنان بعد حصول جلستي انتخاب رئاسة الجمهورية ،حيث دللت
كلتاهما على معادلة أن الورقة البيضاء العونية تلغي ترشيح جعجع ،فيما ترشح
األخير يضع العصي الغليظة في درب ترشيح الجنرال .والوضع المفضل لها الذي
تنتظره السعودية المتعبة إقليميا ً بعد نجاح نور المالكي في إجراء االنتخابات
العراقية ،يتمثل حاليا ً بمعرفة ما إذا «كان المرشحان اللدودان تعبا فعالً؟» .وفيما
إذا تأكدت أن اإلجابة إيجابية ،فإنها ستبدأ رحلة تظهير اسم المرشح الثالث.
وتتكهن هذه المصادر بسيناريو لمواصفات الرئيس العتيد ،أبرزها جان عبيد
الذي نفذ مؤخرا ً زيارة طويلة نسبيا ً للسعودية .ويقوم عبيد هناك بتدعيم وجهة
نظر موجودة حول الملك عبد الله تفيد بأنه حان الوقت لقطع سياق إيصال
عسكري لرئاسة الجمهورية في لبنان ،وذلك لمصلحة شخصية سياسية قادرة
على إدارة تناقضات هذا البلد باتجاه تحصيل االستقرار المطلوب له دوليا ً
وإقليمياً .كما هناك داخل حملة عبيد االنتخابية  -إن صح التعبير  -من يهمس
بإذن الرياض بأن وصول عبيد لن يعتبر انتصارا ً لسورية ،بل ربما العكس
بخاصة أن دمشق تأخذ على عبيد أنه أدار ظهره لها منذ عام  ،2005ولم يزرها
ولو لمرة واحدة منذ ذاك التاريخ .غير أنه بمقابل هذا المنطق يوجد محبذون
سعوديون للعماد جان قهوجي الذي يحتاجه موقع الرئاسة في هذه الفترة التي
يوجد فيها للسعودية مع لبنان مشوار طويل في تطبيق خطة دعمها للجيش
اللبناني ضمن صفقة الثالث مليارات دوالر.

قراءة مغايرة

وخارج سياق كل ما تقدم ،بدا الفتا ً خالل األيام األخيرة ظهور قراءة مغايرة
داخل نقاش الهمس اللبناني والدبلوماسي الذي ساد لتحليل خلفيات عودة
عسيري إلى لبنان .تلفت هذه القراءة إلى واقعة التوقيت المتزامن بين عودته
(أي عسيري) وبين قيام السفير األميركي في لبنان ديفيد هِ ل بالسفر إلى
الرياض ليناقش هناك مع مسؤولين سعوديين ولبنانيين مسألة االستحقاق
الرئاسي اللبناني .وال ترى هذه القراءة أن الرابط بينهما هو التكامل في الجهد
بين السفيرين إلنتاج الرئيس العتيد كما تفيد المصادر اآلنفة.
وبرأي القائلين بالقراءة المغايرة إن صحت التسمية ،فإن قرار واشنطن
بإرسال هِ ل إلى السعودية في لحظة قدوم عسيري إلى لبنان ،يحمل إشارة
أميركية بأن عوكر هي التي ستكون محور حركة السفارات في بيروت في شأن
انتخاب الرئيس العتيد ،وليس سفارة السعودية.
ويلفت هؤالء إلى احتمال آخر وراء سفر هِ ل للرياض ،وهي أن تكون عوكر
لديها معلومات بأن ع��ودة عسيري لديها مهمة االستمرار بمناورة ترشيح
جعجع ،ما جعل هِ ل يذهب إلى هناك ليقطع الطريق على هذا السيناريو .وبكل
األحوال  -ودائما ً بحسب رأيهم  -فإن ذهاب هِ ل للسعودية يوضح أمورا ً مهمة
لم يعد هناك لبس فيها:
أولها إن الكالم عن أن واشنطن ال تتحرك تجاه ملف الرئاسة اللبنانية لم يعد
دقيقاً.
ثانيها إن الكالم عن أن واشنطن كلفت باريس بهذا الملف لم يعد له مستمسكا ً
على أرض الواقع العملي.
الثالث إن هِ ل هو المكلف بتدوير زوايا عقدة انتخاب الرئيس العتيد إقليميا ً
وداخلياً.

ال�صراع ال�سعودي ـ القطري ( ...تتمة �ص)1
وتريد النصرة أيضا ً بحسب المراجع نفسها
اج��ت��ذاب جماعات إسالمية مسلحة ال تعقد لها
البيعة في المنطقة الشرقية لدرعا درعا نفسها وفي
بعض القرى ،ومنها جماعات ممولة قطريا ً وتضيف
المراجع إن النصرة تتواجد في القنيطرة على
الحدود الفلسطينية وعلى أطراف درعا وفي معربة
على مقربة من بصرى الشام.
وتعتمد النصرة على استراتيجية االبتعاد عن
مناطق الجبهات إل��ى داخ��ل ح��وران وه��ي تتدخل
دائما ً في نهاية المعركة بأعداد كبيرة وسالح ثقيل
لتسيطر على باقي المجموعات ،وه��ذا ما حصل

في تل الجابية وكاد أن يحصل في تل جموع لوال
خالفات نشبت بين المجاميع المسلحة وأهالي قرية
(تسيل) الواقعة على مقربة من تل الجموع والتي
وقفت في وجه الجماعات المسلحة التي حاولت
الذهاب من تل الجابية إلى تل الجموع.
وتقول مصادرنا أن النصرة اتهمت النعمة بدعم
أهالي قرية تسيل في موقفهم هذا كما تتهمه بالموافقة
على فتح خط تفاوض م��وا ٍز مع ال��دول��ة السورية
تسعى إليه شخصيات من حوران مقيمة في الخارج
بينها رجال أعمال يقدمون الدعم المالي للنعمة.
وتسعى السعودية إلى توحيد كافة الكتائب

المسلحة ت��ح��ت راي���ة ال��ن��ص��رة ق��ب��ل أن تقوم
بتزويدها بالسالح النوعي الذي وعدتها به والذي
وافقت عليه اإلدارة األميركية ،وهي دفعت مجاميع
النصرة إلى العمل بخط السيطرة هذا ويبدو أنهم
يجسون نبض الكتائب الباقية في عملية اعتقال
النعمة الذي لم يتم إعدامه بحسب مصادر مطلعة
في المعارضة السورية ،فالجانب السعودي يريد
أن يعرف هل إن إع��دام النعمة سيخلق فرصة
لتوحيد الجميع أم إن��ه سيكون الفتيل لحرب
مدمرة بين الفصائل المسلحة على غرار ما يحصل
في الشمال والشرق من سورية.

بدء خروج الم�سلحين ( ...تتمة �ص)1

لكنها ال يجوز البتة أن تقدّم أي
مطلب على تحرير األسرى.
إلى ذل��ك ،يجب أن يمتد مفهوم
ال��ح��ري��ة وال��ت��ح��ري��ر إل���ى تحرير
اإلنسان ،كل اإلنسان ،من قيوده
وال سيما السياسية واالجتماعية
منها .فاإلنسان المقموع والمقهور
والمسكون باألوهام واألساطير،
وال��ف��ق��ي��ر وال���م���ري���ض واألم���ـ���ي
والمهّمش غير صالح وبالتالــي
غيـر ق���ادر على تحرير األس��رى
واألرض والشعب.
م��ن ه��ن��ا تستبين ل��ن��ا حقيقة
ساطعة وهي أن قضيتنا األساس
هي النهضة .والنهضة يواجهها
ت���ح���دي���ان :س��ي��اس��ي – أم��ن��ي،
واجتماعي – اقتصادي .التحدي
األول ،السياسي -األمني ،يتم ّثل
ب��ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي وه���و تح ٍّد
م��ص��ي��ري .ل���ذا ت��ك��ون لمقاومته
أول��وي��ة أول��ى ف��ي برنامج عملنا
الوطني المتكامل .التحدي الثاني،
االجتماعي -االقتصادي ،يتم ّثل
بالفقر والمرض واألمية والجهل.
لذا تكون لمقاومته أهمية بالغة،
وقد تكون أحيانا ً في مرتبة موازية
ألهمية مقاومة العدو الصهيوني.
ذل��ك أن تنمية م��واردن��ا وقدراتنا
تصب ،في
تصب ،أو يقتضي أن
ّ
ّ
الجهاد والجهود المبذولة لتحرير
اإلنسان واألسرى واألرض واألمة.

د .عصام نعمان

شائن ولو رد إليه اعتباره ،كما يشترط
أال يكون متزوجا ً من غير سورية وأن
يكون مقيما ً في سورية مدة ال تقل عن
عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند
تقديم طلب الترشيح ،وال يحمل أي
جنسية أخرى غير السورية ،وأال يكون
محروما ً من ممارسة حق االنتخاب.
وأوض��ح المتحدث باسم المحكمة
م��اج��د خ��ض��رة أن��ه يحق لمن رفض
طلب ترشحه التظلم أم��ام المحكمة
الدستورية العليا خالل ثالثة أيام ،تبدأ
من يوم االثنين الواقع في ،2014-5-5
حيث تنتهي بنهاية دوام يوم األربعاء
الواقع في .2014-5-7
ودعا المتحدث المواطنين المؤيدين
ألي من المرشحين الثالثة الذين ُقبلت
طلباتهم إلى عدم ممارسة أي نشاط أو
مظاهر إعالمية أو إعالنية قبل صدور
اإلعالن النهائي ألسماء المقبولين.
إل���ى ذل���ك ،ت��م ت��ح��دي��د ص��ب��اح غد
الثالثاء موعد لخروج المسلحين من
أحياء حمص القديمة إلى الدار الكبيرة
بإشراف األمم المتحدة ،بعدما تم تأجيل
الموعد الذي كان مقررا ً اليوم االثنين.
وينص االتفاق على مغادرة 2500
شخص ه���ذه األح���ي���اء ،بينهم 900
مسلح ،على أن يخرج المسلحون نحو
تلبيسة بالريف الشمالي محتفظين
بسالحهم الفردي فقط وبمرافقة مراقب
م��ن األم��م المتحدة ،وي��دخ��ل الجيش
السوري حي الوعر ويسوي أوض��اع
 50شخصا ً من المسلحين ،بالتزامن مع
فتح ممر آمن لمدينتي نبل والزهراء في

ريف حلب وإدخال المساعدات والمؤن
واألغذية إليهما.
وأكد محافظ حمص طالل البرازي أن
هذا االتفاق يجعل من حمص «محافظة
من المحافظات التي تتمتع  95في
المئة م��ن جغرافيا أراض��ي��ه��ا بحالة
أمان واستقرار ،وستشهد األيام القليلة
المقبلة أيضا ً ع��ودة األم��ن واالستقرار
واأله��ال��ي إل��ى مناطقهم وأحيائهم،
وتكون بذلك حمص منطقة خالية من
السالح والمسلحين ،مع وجود للدولة
بكل مؤسساتها».
كما اعتبر البرازي أن الحل السوري
السوري في النهاية هو الحل الحقيقي
وستكون له تأثيرات كبيرة برعاية
ال��ح��ك��وم��ة ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن «انتشار
الجماعات التكفيرية كداعش والنصرة
قد يعرقل التسويات ،ال سيما في الريف
الشمالي لحمص» ،وكشف عن تسليم
نحو  820مسلحا ً أنفسهم إلى الجيش
السوري خالل األسابيع الماضية.
وكان البرازي قد أشار إلى أن التوصل
إلى اتفاق نهائي في حمص القديمة قد
أصبح قريباً ،وأكد استمرار وقف إطالق
النار ال��ذي بدأ تطبيقه منتصف نهار
الجمعة بالمدينة في إط��ار هدنة بين
الجيش والمسلحين.
وأوضح البرازي أن استكمال بنود
االتفاق تم بحثها ،واصفا المفاوضات
التي تجرى بالجدية ،مشيرا ً إلى وجود
عوائق لوجستية تتعلق بآلية تنفيذ
االتفاق نظرا ً لوجود فصائل مسلحة
متعددة داخل األحياء وفي حي الوعر

المجاور.
وق��ال البرازي إن  80في المئة من
الموجودين داخل هذه األحياء راغبون
بتسليم أنفسهم ،مشيرا ً إل��ى أن ما
يعرف بـ«جبهة النصرة» والتي تنتمي
إلى تنظيم «القاعدة» أبدت معارضتها
لالتفاق.
ميدانياً ،واصلت وح��دات الجيش
ال��س��وري تقدمها نحو سجن حلب
ال��م��رك��زي لفك ال��ح��ص��ار ع��ن��ه ،وسط
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة م��ع المسلحين
ف��ي منطقة مناشر ال��ح��ج��ر ،ف��ي ظل
استهدافات مركزة لمدفعية الجيش
وطيرانه الحربي لتجمعات المسلحين
في محيط السجن وخطوط إمدادهم
القادمة من الريف الشمالي.
يأتي ذلك في وقت واصلت وحدات
الجيش تقدمها في المدينة الصناعية
شمال شرقي حلب ،وسيطرت بالنار
على طريق الكاستيللو المسلمية ،فيما
واصلت وحدات أخرى تقدمها في حيي
العامرية والراموسة ،وقتلت مسلحين
في أحياء الزهراء والجندول ومساكن
ه��ن��ان��و وب��ن��ي زي���د وال��ل��ي��رم��ون وف��ي
الكاستيلو والشيخ سعيد وكفرداعل،
وب��ل��دات ك��وي��رس وال��ج��دي��دة ورس��م
العبود وحريتان وخان العسل.
وف��ي المليحة ف��ي غ��وط��ة دمشق
الشرقية ،واص��ل��ت وح���دات الجيش
ال��س��وري وال��ق��وات ال��ردي��ف��ة تقدمها
ف��ي عمق المنطقة ،وتمكنت م��ن قتل
أع��داد من المسلحين وتدمير آلياتهم
ومنصات إلط�لاق الصواريخ وقذائف

ال��ه��اون ،فيما واصلت وح��دات أخرى
من الجيش تقدمها على محور جوبر،
وسط استهداف مدفعي مركز لتجمعات
المسلحين وتحصيناتهم في وادي عين
ترما وزبدين وعربين ودير العصافير.
إل��ى ذل��ك ،استهدف الجيش السوري
مسلحين على محاور عدرا ومزارع دوما
وداريا وجيرود.
وفي ريف الالذقية ،تمكن الجيش
ال��س��وري وال��ق��وات ال��ردي��ف��ة م��ن قتل
قائد كتيبة ه���ارون الرشيد التابعة
لفيلق أبناء القاذفية إبراهيم الذيب،
فيما تواصلت االشتباكات العنيفة مع
المسلحين على محاور ونقاط عدة،
كانت أعنفها في األحراش المحيطة بتلة
 ،45بعدما تمكن الجيش السوري من
توسيع رقعة سيطرته في محيطها.
ف��ي وق���ت اس��ت��م��رت االش��ت��ب��اك��ات
على محور النبعين عند مدخل كسب
الجنوبي الغربي ق��رب مجمع دبسة
السكني ،في وقت استهدفت مدفعية
ال��ج��ي��ش ال���س���وري م���واق���ع ون��ق��اط
المسلحين في عمق بلدة كسب وعلى
النقاط الحدودية السورية التركية
في نبع المر ،كما واصلت استهداف
األح��راج المحيطة بجبل النسر لمنع
تسلل المسلحين إلى النقطة التي تعتبر
أكثر خطوط النار سخونة في المنطقة،
ألهميتها اإلستراتيجية وه��و ما منع
تمركز أي طرف عليها بشكل نهائي.
وفي درعا وريفها ،استهدف الجيش
مسلحين على ط��ري��ق الشيخ سعد
ومدرسة الجبيلة جنوب قرية حمين

وف��ي ن��وى وبين تل عشترة والطيرة
وف���ي تسيل ب��ري��ف ال��م��دي��ن��ة ،وعلى
الطريق الغربي لخراب الشحم وفي
انخل وعلى طريق انخل جاسم وقرية
نصاف بمنطقة اللجاة ،وغرب الجمرك
القديم في المدينة وشرق جسر الغارية
الغربية في الريف.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لمسح وتنظيف ع��وازل
أعمدة خطوط النقل  66ك.ف .و 35ك.ف.
وال��م��ح��ط��ات الرئيسية ال��واق��ع��ة ضمن
استثمار القاديشا ،وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  26أيار  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 745

