10

السنة السادسة  /اجلمعة  9 /أيار  / 2014العــدد

تتمات

Sixth year / Friday / 9 May 2014 / Issue No. 1480

مو�سكو تقترح ( ...تتمة �ص)1

الجواب بفتح قناة تفاوض أميركي ـ سوري
غير مباشر ،يتواله موفد أممي بديل لألخضر
اإلبراهيمي الذي بات أمر استبداله محسوماً،
وموسكو تتولى المساهمة في تسهيل المهمة،
وه��ي ل��ذل��ك تقترح أن ي��ق��وم بها م��ن ل��ه نسبة
ثقة ال ب��أس بها ل��دى القيادة السورية ،وزير
ال��خ��ارج��ي��ة االس��ب��ان��ي األس��ب��ق ميغيل أنخيل
موراتينوس ،من دون إشهار الرفض لمفوض
ش���ؤون األم���ن وال��خ��ارج��ي��ة األس��ب��ق لالتحاد
األوروب������ي خ��اف��ي��ي��ر س���والن���ا ،ال����ذي طرحته
واشنطن وترشحه موسكو كمبعوث خاص
لألزمة األوكرانية يتولى المراقبة والمتابعة
وتشجيع الحوار وصوالً إلى ح ّل ترى موسكو
أن ال بديل عنه ،وه��و االستفتاء على دستور
ج��دي��د ي��ن��ت��ج��ه ح����وار ي���ط���اول ش��ك��ل ال���دول���ة،
ورب��م��ا يعقبه اعتماد الفيديرالية ألوكرانيا،
بمعزل عن إج��راء االنتخابات الرئاسية التي
تص ّر عليها المعارضة التي ص��ارت حكومة،
وال تمانع موسكو أن تشهد س��وري��ة بمعزل
أيضا ً عن موقف الغرب وواشنطن على رأسه
من االنتخابات الرئاسية السورية ،استفتاء
مماثالً على دستور جديد ينتجه ح��وار جدي
وه����ادف تعقبه ان��ت��خ��اب��ات ب��رل��م��ان��ي��ة ،وه��ذه
الخطة المتفق على خطوطها العريضة بين
موسكو وواش��ن��ط��ن ق��د تحتاج ع��ام��ا ً إضافيا ً
الك��ت��م��ال معالمها ،ل��ك��ن ال��ت��زام��ات��ه��ا ي��ج��ب أن
تتجسد ب��ص��ورة حاسمة على رغ��م ضغوط
ّ
الحلفاء ،فيرفض الرئيس الروسي فالديمير
بوتين نداءات التدخل العسكري في أوكرانيا،
ويرفض الرئيس األميركي باراك أوباما نداءات
��وس�لات االئ��ت�لاف المعارض
السعودية أو ت ّ
أثناء زيارة وفده برئاسة رئيسه أحمد الجربا
إلى واشنطن ،بتسليم مسلحيه سالحا ً نوعيا ً
وخصوصا ً المضاد منه للطائرات.
ال��م��ع��ادل��ة ال��ث��ال��ث��ة أنّ ال��ت��ف��اه��م اإلي����ران����ي ـ
السعودي يشكل شبكة األمان الالزمة لصيانة
اس��ت��ق��رار المنطقة ،وه��و تفاهم يتوقف على
العقلنة السعودية التي بات ملحا ً أن تنتقل من
ح��ال��ة اإلن��ك��ار الناتجة م��ن ع��دم تقبّل حجمها
الجديد المترافق مع دور محوري إلي��ران في
المنطقة ،والتفاهمات الغربية مع طهران ،والتي
تقوم على التسليم بهذا ال��دور والتسليم معه
باليأس من تغيير المعادلة السورية من جهة،
واليأس من إضعاف القوة اإلقليمية الضاربة
ال��ت��ي ب���ات يمثلها ح���زب ال��ل��ه ب��ع��د ح��رب��ي��ه مع
إسرائيل والقاعدة من جهة أخ��رى ،والدخول
في السياسة من الجانب السعودي بطيء ،فقد
استدعى االنتقال من حالة اإلنكار إلى الواقعية
تغييرات هيكلية في بنية الحكم استغرقت ستة
شهور ،وب��دأت مؤشرات هذا االنتقال تتبلور
في المشهد السوري بالسعي إلى حجز مقعد
للجبهة اإلسالمية التي تولت تنفيذ االتفاق
المبرم حول حمص ،ومت ّمماته في ريف حلب
بفتح طريق المساعدات إل��ى نبّل والزهراء،
وفي ريف إدل��ب باإلفراج عن مخطوفي ريف
الالذقية ،وبالمقابل السير بفكفكة الجغرافيا
العسكرية ال��م��أزوم��ة للمعارضة التي يشكل
ال��م��ال ال��س��ع��ودي عصبها وال��ف��ك��ر الوهابي
م��رج��ع��ه��ا ،ول���م ي��غ��يّ��ر ف��ي ه���ذا التفجير ال��ذي
استهدف فندق الكارلتون ف��ي حلب بقدر ما

أع��ط��ى م��ؤش��را ً على ب��دء المواجهة الحاسمة
ال��ت��ي س��ت��ق�� ّرر مصير ح��ل��ب ،وال��ت��ي ي��ب��دو أنها
ستشكل تكرارا ً للنموذج الذي افتتحته حمص
في ض��وء اق��ت��راب الجيش ال��س��وري من إنهاء
خطة فصل الريف عن المدينة ،بصورة تفتح
اآلفاق لتسارع تكون معه االنتخابات الرئاسية
قابلة لإلنجاز في حلب ،تحت راي��ة وق��ف نار
وانسحابات شبيهة بالتي تعيشها حمص منذ
أمس.
المعادلة الرابعة هي اإلقرار بأنّ االستعصاء
الذي يحيط بالتفاوض اإلسرائيلي ـ الفلسطيني
غير قابل للح ّل ،وأنّ ربط النزاع وتبريد الجانب
األمني والسعي إلى رسم سقف عنوانه منع
الحروب الكبرى ،يشكالن هدفا ً مقبوالً في ظ ّل
الوضع الراهن.
ال��م��ع��ادل��ة ال��خ��ام��س��ة تصير ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وهي
محكومة بثنائية قاسية ،طرفها األول التعقيد
ال����ذي ي��ف��رض��ه ال��ج��م��ع ب��ي��ن ض��ف��ت��ي��ن ،ضفة
السعي إلى الرئيس الوازن مسيحيا ً والرئيس
التوافقي ،في ظ ّل توزّع القادة المسيحيين على
ضفتي ال��ص��راع الداخلي واإلقليمي ،تفرض
بأي من أسماء األربعة األساسيين،
ربط السير ّ
وفي مقدمهم العماد ميشال عون وبعده الرئيس
السابق أمين الجميّل بحسم التوافقات اإلقليمية
والدولية ،وبلوغها نهاياتها ،وهذا قد يستدعي
االنتظار كما قال ديبلوماسي أوروبي لضيفه
اللبناني ح��ت��ى ص��ي��ف ال��ع��ام المقبل ،2015
وضفة القلق األمني على لبنان ومحوره خطر
تس ّرب القاعدة من سورية في ض��وء الحرب
الدائرة ،وهو قلق يتراجع مع ابتعاد المعارك
عن الحدود اللبنانية ،واإلنجازات التي رافقت
المعارك التي خاضها الجيش السوري ومقاتلو
ح��زب الله في القلمون ،بصورة ب��ات التقدير
الغربي القائم على أنّ لبنان يتح ّمل االنتظار
يضعه في مرتبة متأخرة من التسويات ،التي
كانت ستتبدّى بالضغط على الواقع السياسي
اللبناني لتمرير رئيس توافقي من غير األسماء
القيادية مسيحياً ،بصورة جعلت الديبلوماسي
األوروبي نفسه يقول ،إنّ حزب الله ذهب بقوة
إلى حرب القلمون العتبارات أمنية وسياسية،
ولكن ربما لرفع حظوظ حليفه العماد ميشال
عون رئاسياً ،بإزالة أسباب الضغط األمني عن
الرئاسة ،وما يفرضه من فرص رئاسية ليس
العماد عون بينها.
ف���ي ظ���� ّل ه����ذه ال���م���ع���ادالت ت��ص��ي��ر الحركة
السياسية واإلع�لام��ي��ة النشطة غ��ي��ر مؤهلة
إلح��داث االختراق المنشود ،وهي حركة كان
م��ح��وره��ا ل���ق���اءات س��ع��ودي��ة ـ ع��ون��ي��ة جمعت
السفير علي عواض العسيري بالوزير جبران
ب��اس��ي��ل ،ول��ق��اءات ك��ان نجمها ال��رئ��ي��س أمين
الجميّل شملت ال��وزي��ري��ن سليمان فرنجية
وول��ي��د ج��ن��ب�لاط ،وت�� ّوج��ه��ا البطريرك بشارة
الراعي بزيارة وداعية للرئيس ميشال سليمان
قبل نهاية واليته في قصر بعبدا.

أما على صعيد االستحقاق الرئاسي فقد شهدت
الساعات الماضية حركة مارونية ناشطة الستدراك
الشغور الرئاسي شبه المؤكد الذي ال يفصلنا عنه
سوى أسبوعين ،وعلى رغم اللقاءات والتحركات
التي سجلت ،أكان في بكركي أو بنشعي أو بكفيا .فإنّ
األسباب التي حالت دون انتخاب الرئيس تبقى على
تمسك سمير جعجع بترشحه
حالها ،وفي مقدّمها
ّ

توقف تنفيذ ( ...تتمة �ص)1

واستفراده في هذا الترشح عن فريق  14آذار ،على
رغم كالمه الشكلي بعد لقاء البطريرك الراعي أمس
عن استعداده لسحب الترشح لقاء مرشح آخر من
 14آذار.

مراجع سياسية:
إعالن جعجع لذ ّر الرماد

وقد علّقت مراجع سياسية على هذا الكالم بالقول
إنّ هذا اإلعالن من جعجع هو بمثابة ذ ّر الرماد في
العيون ،ألنّ مناخات وأج��واء الترشح ال تزال كما
هي ،وألنه يدرك سلفا ً عجز المرشحين اآلخرين في
هذا الفريق عن المبادرة ألسباب عدة لعلها القرار
الضمني المتخذ بالتنسيق مع تيار المستقبل وهو
إبقاء جعجع مرشحا ً من أجل تحقيق الهدف األساسي
أي إعاقة عملية التوافق ،وتقول المراجع :إنّ ما أعلنه
رئيس «القوات» يهدف أيضا ً إلى محاولة إحراج
العماد ميشال عون واستفزازه وج ّره إلى المواجهة
الثنائية ،األمر الذي لم يقدم عليه «الجنرال» منذ
البداية وليس في وارد أن يخطو خطوة واحدة في
هذا االتجاه .ومن هنا تضيف المراجع أنّ الحالة
المحيطة باالستحقاق الرئاسي لم تتبدل ،وأنّ ما
جرى أمس هو حركة بال بركة.
لذلك بقي السؤال األساسي المطروح ه��و :هل
هناك إمكان النتخاب الرئيس قبل  25أيار ،والجواب
المرجح بل وشبه المؤكد أنه إذا ما استمرت األمور
ّ
على حالها فإنه من المستحيل تحقيق هذا الهدف.
وفي هذا المجال قال الرئيس بري أمام زواره أمس
إنّ السؤال الذي يجب أن يطرح ،لماذا لم يت ّم انتخاب
رئيس جديد حتى اآلن؟ وأك��د في مجال آخ��ر أنّ
المجلس النيابي له صالحيات التشريع المنفصلة
عن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ،موضحا ً أنه
سيدعو بالتوازي إلى جلسات تشريعية وجلسات
انتخاب رئيس للجمهورية إذا تع ّذر انتخاب الرئيس
قبل  25أيار.
في السياق الرئاسي أيضا ً قالت مصادر كتائبية
إنّ الجميّل لن يفصح عن أيّ شيء يتعلق بنتيجة
اتصاالته قبل انتهاء جولته على القيادات الرسمية
والسياسية .لكنها رأت أنّ كالم جعجع أمس عن
استعداد لالنسحاب فيه بعض اإليجابية ،وإن ُربط
ه��ذا االنسحاب باتفاق ق��وى  14آذار على مرشح
آخر ،وأوضحت أنّ الجميّل قال لجعجع أثناء زيارته
له قبل يومين« :إذا أكملت أنت والعماد عون بهذه
الطريقة فإلى أين ستصلون وتوصلون البلد»؟

اتصاالت مارونية
حول االستحقاق الرئاسي

وأجريت اتصاالت أمس متابعة لملف االنتخابات
الرئاسية ،خصوصا ً في الساحة المارونية ،فزار
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان لهذه الغاية،
واستقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
في دارت��ه في بنشعي رئيس ح��زب الكتائب أمين
الجميّل ،وأعرب فرنجية بعد اللقاء أنه سيكون دائما ً
مع عون وهو الذي يق ّرر مسار المعركة الرئاسية،
مشدّدا ً على ضرورة انتخاب رئيس قبل  25أيار.
أما الجميّل فقال« :إنّ انتخاب رئيس قادر على
مواجهة االستحقاقات ال يت ّم إال بالتفاهم ،ورأى أنّ
عدم إنجاز االستحقاق وانتخاب رئيس قبل  25أيار
خطير ألنّ المستقبل مجهول».
من جهته ،زار جعجع البطريرك الراعي في بكركي،
وأعلن في مناورة جديدة استعداده لسحب ترشيحه
إذا ت ّم التوافق على اسم آخر من  14آذار.
ومساء أمس زار النائب وليد جنبالط الرئيس
الجميّل في بكفيا وبُحث في االستحقاق الرئاسي،
وقال جنبالط في حديث أمس :إنّ نصاب الثلثين
أساسي في استحقاق الرئاسة وال يمكن الركون إلى
النصف زائدا ً واحداً.
كذلك كانت الفتة أمس زيارة السفير السعودي
في لبنان علي عواض عسيري إلى وزير الخارجية
جبران باسيل قبل زيارته العماد عون.

اليوم األول لإلضراب العام

وعلى صعيد القضايا الحياتية دخل البلد اعتبارا ً
من يوم أمس مدار اإلضراب العام ،حيث نفذ القطاع
التربوي الرسمي واإلدارات العامة إضرابا ً شامالً
أمس ،تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية في إطار
اإلضراب الذي سيستم ّر حتى يوم األربعاء المقبل،
موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة لبحث سلسلة
الرتب والرواتب.

مصادر هيئة التنسيق:
سائرون نحو تصعيد أكبر

وفيما عمدت اللجنة النيابية ف��ي تقرير إلى
تشحيل أكثر من ثلث حقوق المعلمين والموظفين
والعسكريين بحجة عدم وج��ود تغطية لتكاليف
السلسلة ،يبدو واضحا ً أنّ اللجنة تجاوزت كثيرا ً من
األبواب التي يمكن أن يت ّم من خاللها استكمال عملية
تمويلها ،وتقول مصادر في هيئة التنسيق إنّ اللجنة
النيابية لم تكتف بتخفيض الضرائب التي اقترحتها
اللجان المشتركة على أرب��اح الشركات المالية
والعقارية والمصارف وعلى المخالفات البحرية،
بل لجأت إلى عدم االقتراب من اإلجراءات كلها التي
يمكن أن تجبي مئات ماليين ال��دوالرات س��واء من
خالل فرض ضرائب على أرباح شركة «سوليدير»،
أو وقف الهدر في مرفأ ومطار بيروت والمعابر البرية،
أو في وضع ضرائب على أرب��اح آالف المؤسسات
التي تته ّرب من دفع الضرائب أو أنها معفية منها.
وأكدت المصادر أنّ التحرك التصعيدي سيأخذ
أش��ك��اال ً وخ��ط��وات تصعيدية أوس��ع من اإلض��راب
المعلن عنه لمدة أس��ب��وع ،في ح��ال ع��دم تجاوب
مجلس النواب مع مطالب الهيئة بإقرار السلسلة
وفق ما كان ا ُّتفق عليه بينها وحكومة الرئيس نجيب
ميقاتي .وقالت إنّ إقرار الجلسة التشريعية لتقرير
اللجنة النيابية سيؤدي حكما ً إلى اإلضراب العام
المفتوح واستمرار االعتصامات والتظاهرات على
أوس��ع مدى ممكن ،إضافة إلى اتخاذ ق��رار واضح
بمقاطعة االمتحانات الرسمية .وأضافت إنّ الهيئة ال
تقبل بأي شكل من األشكال بما جاء في تقرير اللجنة
النيابية باعتباره سرقة موصوفة لحقوق اللبنانيين
وما يشكله من إذعان ألصحاب الشركات االحتكارية
وأصحاب الريوع المالية والعقارية والمصرفية.

بري ينتقد تقرير اللجنة النيابية

وفيما أودع���ت هيئة التنسيق األم��ان��ة العامة
لمجلس النواب نسخة عن مطالبها ومالحظاتها على
المشاريع المعدة حول السلسلة كلها ،ذكرت أوساط
عين التينة أنّ الرئيس بري درس المشاريع الثالثة
التي تتعلق بالسلسلة وه��ي مشاريع الحكومة
السابقة واللجان النيابية وتقرير اللجنة النيابية
األخير .وقد انتقد بري بعض جوانب مشروع اللجنة
ألنّ فيه ظلما ً للناس .ومن ذلك اقتراحها رفع الضريبة
على القيمة المضافة الـ T.V.Aإلى  11في المئة على
ك ّل المواد والسلع.
وطالبت الهيئة في بيانها أم��س الرئيس بري
بإعادة النظر في تقرير اللجنة النيابية الذي يضرب
حقوق المعلمين والموظفين ،مؤكدة أنّ هذه السنة
ل��ن تكون هناك امتحانات رسمية ف��ي ح��ال عدم
االلتزام باالتفاق المو ّقع مع الحكومة السابقة ،أو إذا
اع ُتمد تمرير المشروع المسخ ،داعية للمشاركة في
يوم غضب سلمي األربعاء المقبل.

إضرابات في اإلعالم والكهرباء

ب��ال��ت��وازي م��ع إض���راب هيئة التنسيق أعلن
المتعاقدون مع وزارة اإلع�لام عن إض��راب شامل
حتى إق��رار تثبيتهم .وأعلنت لجنة المتابعة عن
خطوة إلى اإلضراب حتى الثالثاء المقبل ،معربة عن
استغرابها عدم إدراج قضيتهما على جدول أعمال
اللجان المشتركة الثالثاء .كما أعلن المياومون في
مؤسسة كهرباء لبنان عن اإلضراب المفتوح حتى
قبض رواتبهم.

وبيّن ال��ب��رازي أن��ه سيتم خ�لال األي��ام
المقبلة وع��ب��ر عملية إسعافية إع��ادة
الدوائر التي تعرضت للتخريب والضرر
إلى العمل ،داعيا ً العاملين في مديريات
وقطاعات الدولة التي كانت «في مناطق
وجود اإلرهابيين أو مناطق التماس معهم»
إلى جعل يومي العطلة المقبلين يومي عمل
تطوعي.
وط��ل��ب م��ن ال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ودة إلى
وسط المدينة ومن أصحاب المؤسسات
التجارية التي يمكن إعادة تأهيلها العمل
على تشغيلها خالل الفترة الالحقة ،على
أن يتم توفير الحماية لها من قيادة شرطة
المحافظة ،ف��ي حين طلب م��ن ورش��ات
الكهرباء والمياه العمل ف��ورا ً على تأمين
الطاقة وكل ما يلزم إلعادة الحياة للمنطقة.
إلى ذلك ،أعلن مجلس االتحاد الروسي
أم��س أن وف��دا ً منه سيتوجه إل��ى دمشق
للمشاركة في مراقبة االنتخابات الرئاسية
المقرر إجراؤها في الثالث من حزيران.
وخ�لال لقاء جمع نائب رئيس مجلس
اإلت��ح��اد إلياس أوم��اخ��ان��وف مع السفير
السوري لدى موسكو ري��اض ح��داد ،نقل
األخير رسالة من رئيس مجلس الشعب
ال��س��وري تضمنت دع���وة إلرس���ال بعثة
لمراقبة االنتخابات في سورية .
وقال أوماخانوف إن «أعضاء المجلس
بالتأكيد سيشاركون في مراقبة االنتخابات،
وقرار إجراء تلك االنتخابات كان صائباً،
ألن للشعب السوري وحده الحق في تقرير
مصيره واختيار رئيس الدولة» .وشدد على
أن روسيا تدرك أن االنتخابات سيكون لها
تأثير إيجابي على الوضع في سورية ،وأنه
من الضروري التصدي لتفسير األحداث في
سورية من جانب واحد ،واستخدام مصادر
المعلومات من روسيا لتغطية إعداد وإجراء
االنتخابات الرئاسية بشكل أكثر فعالية».
بدوره ،أكد السفير السوري أن سياسة
المصالحة الوطنية ف��ي ال��ب�لاد أسهمت
ب��إع��ادة الوضع إل��ى طبيعته ،في أج��زاء
كثيرة من سورية ،حيث تم تسليم األسلحة،
والناس بدأت بالعودة تدريجيا ً إلى الحياة
المدنية.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أك���د ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن
ب�لاده تنظر بسلبية إل��ى مشروع القرار
الفرنسي ف��ي مجلس األم��ن ح��ول إحالة
الملف ال��س��وري إل��ى المحكمة الجنائية
الدولية ،ألن��ه ال يساعد في التوصل إلى
تسوية سياسية للنزاع.
وقال غاتيلوف :إن «موقفنا حيال مثل
هذه االقتراحات كان دوما ً سلبياً» ،معتبرا ً
أنها محاولة إلخ��راج الوضع بعيدا ً عن
التسوية السياسية ،مشيرا ً إلى أن هذه
المرحلة يجب أن تركز على استئناف
العملية السياسية على شكل حوار مباشر
بين األط��راف السورية« ،لكن الغربيين
مالوا إلى إث��ارة العواطف لدى المجتمع
الدولي» .وأضاف إن «وضعا ً غريبا ً يظهر،
فمن جهة يفشلون مبادراتنا في مجلس
األمن الداعية إلدانة األعمال اإلرهابية في
سورية ،وم��ن جهة أخ��رى يصرخون من
أجل فرض العدالة ومعاقبة المذنبين في
النزاع».
ونصح غاتيلوف الغربيين بأن «يؤثروا
على المعارضة لتوقف العنف والنشاط
اإلرهابي وتبدأ بالتفاوض حول مستقبل
سورية» ،مؤكدا ً أن التركيز يجب أن يكون
إلحياء مفاوضات جنيف وتحسين الوضع
اإلنساني وتطبيق قرار مجلس األمن رقم
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من حكايا الربع ال�ساعة ( ...تتمة �ص)1
في قصر بعبدا لوالية ثانية أو حتى لنصف
والية .فالرئيس بات متأكدا ً اآلن أنه أخطأ عندما
نام في األشهر األخيرة على وسادة هوالند ظنا ً
منه أنّ باريس قادرة على تنسيق صفقة التمديد
له بين السعودية وإيران.
وكان سليمان في آخر زيارة له إلى باريس
طرح أمام هوالند مطلبين اثنين ،أولهما التمديد
له لوالية ثانية إذا كان ذلك ممكناً ،وإال فلتدعم
باريس ترشيحه لرئاسة الفرنكوفونية .لم
يتح ّمس هوالند لالقتراح الثاني ألنّ باريس
في هذه المرحلة معنية باإلتيان بشخصية من
الكيبك أو من أفريقيا لهذا المنصب ،كون لديها
أجندة استثمار سياسي في تلك المناطق من
العالم.
وتفضي عملية التقويم ال��ج��اري��ة اليوم
في بعبدا لتجربة سليمان الباريسية ،إلى
استخالص أن نتيجتها في ك ّل مراحلها كانت
ص��ف��راً .وتبرز داخ��ل ه��ذه المراجعة النقاط
التالية:

بين ِه ْل وفيلتمان

النقطة األول���ى ه��ي أنّ ك � ّل المقولة التي
استند إليها سليمان للتمديد لنفسه ،انطلقت
من أنّ واشنطن أوكلت إلى باريس إدارة ملف
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االستحقاق الرئاسي اللبناني نيابة عنها .وتبيّن
اآلن أنه لم يكن هناك أيّ أساس لهذا التوكيل
على أرض الواقع ،خصوصا ً بعدما ظهر أن كلمة
الس ّر األميركية وصلت أخيرا ً إلى سفير أميركا
في لبنان ديفيد هِ ْل ،لكي يضطلع بدور الوسيط
األميركي بين اإلقليميّين والمحليّين بخصوص
إنضاج هذا االستحقاق .وتتوقف مصادر قريبة
من سليمان عند سيرة هِ � ْل الشخصية داخل
الخارجية األميركية؛ فهي تقدمه على أنه
الدبلوماسي األكثر إطالعا ً على الملف اللبناني
الداخلي وتشعّ باته اإلقليمية .وأكثر من ذلك،
فهو لديه في إضبارته كدبلوماسي خبير في
لبنان مزايا لصالحه قياسا ً بمزايا جيفري
فيلتمان ال��ذي خدم طويالً في بيروت ولديه
عالقات وثيقة مع شخصيات لبنانية كثيرة.
ونقطة تمايز هِ ��� ْل األس��اس��ي��ة تكمن ف��ي أنه
خالل عمله كمسؤول عن الصالت السياسية
في سفارة بيروت نهايات الثمانينات وأوائل
التسعينات ،كان له دور فعّ ال في وضع اتفاق
الطائف على سكة التطبيق الناجح في لبنان،
علما ً أنّ فيلتمان اتسمت تجربته اللبنانية بعدم
تحقيق أي هدف أميركي في بلد األرز.
ثم هناك انطباع عن هِ ْل يسود اآلن في قصر
بعبدا وفي كواليس سياسية مارونية ،يفيد

الرئي�س الم�سيحي ( ...تتمة �ص)1
في ظ ّل هذا الواقع ،الرئيس الذي ال يكون وازنا ً سيكون كارثيّا ً
على ال���دور المسيحي وال��م��ارون��ي بشكل خ���اص ،على مستوى
العالقة التشاركية في هذا النظام السياسي.
وهنا يطرح السؤال اآلتي :هل يكون التدخل الخارجي بديالً من
غياب التوافق الداخلي؟
دار الحديث في الفترة األخ��ي��رة عن دو ٍر فرنسي م��ا ،وحركة
ديبلوماسية الفتة تساهم في وصول رئيس للجمهورية إلى بعبدا،
لكن حتّى لو تصاعد ال��دور الفرنسي الديبلوماسي لن يلقى آذانا ً
صاغية في ظ ّل غياب المنطق الذي يخدم وينتج من اآلن حتى 25
أ ّيار الشخصيّة التي تمثّل تمثيالً شعبيا ً وحقيقيا ً للبنان.
إنّ هذا الحراك السياسي ،بصرف النظر من أين يأتي ،إذا لم يكن
مصحوبا ً ومسنودا ً بمنطق ديبلوماسي إليجاد الجواب عن سؤال:
لماذا الزعامة األولى اإلسالمية الشيعية موجودة ،ولماذا الزعامة
األولى اإلسالمية السنية موجودة ،ولماذا يجب أن يكون شخص
يمثل ال��م��وارن��ة مستولدا ً ف��ي كنف األخ��ري��ن ،وم��وزع��ا ً حصصا ً
حصصا ً على اآلخ��ري��ن؟ وبالتالي ال تتولّى رئ��اس��ة الجمهورية
الشخصية التي تمثل الحيثية الشعبية؟
إذا لم تت ّم اإلجابة عن هذا السؤال لن يلقوا آذانا ً صاغية.

أنه قريب من فكرة أنّ لبنان اآلن كما كان عشية
الطائف يحتاج إل��ى الصدمات اإليجابية ال
السلبية ،وأنه من األفضل أن يخدم االستحقاق
الرئاسي هذا المعنى اآلنف .وعليه يرى هِ ْل أن
سياسات سمير جعجع التي اتسمت عشية
الطائف وخ�لال ب��داي��ات تنفيذه ،بالسلبية،
تتك ّرر اآلن عبر اعتكافه ع��ن المشاركة في
ال��ح��ك��وم��ة ال��س�لام��ي��ة ،وم���ن خ�ل�ال ترشحه
بغية قطع الطريق على إمكانية توصل الحوار
ّ
بغض النظر عن
العوني  -الحريري إلى نتائج
صلتها باالستحقاق الرئاسي.
وال يُعتبر الكالم اآلنف أنّ هِ ْل يتبنى وصول
عون إلى الرئاسة ،بقدر ما يعبّر عن عدم ميله
إلى وضع «فيتو»عليه في ما لو ت ّم التوافق عليه
لبنانيا ً وك��ان ج��زءا ً من مشهد إح��داث صدمة
إيجابية للواقع اللبناني ينقله إلى حالة متقدمة
من االستقرار المطلوب دولياً ،أو حتى لو كانت
حصيلة تفاهم إي��ران��ي ـ سعودي على صلة
بمقايضة يكون طرفها اآلخ��ر شكل الحكومة
الجديدة في العراق.
ويصف أح��د الدبلوماسيين العرب رؤية
هِ ْل لالستحقاق الرئاسي بأنها يجب أن تكمل
مسار الصدمة اإليجابية التي أحدثتها خطوة
تشكيل الحكومة السالمية.

السعودية وأوراق االستحقاق

�إيران والدول ال�ست ( ...تتمة �ص)1

النقطة الثانية التي تبرز حاليا ً في مراجعة
ق��ص��ر ب��ع��ب��دا لخلط تكتيكاته لنيله ه��دف
التمديد ،تركز على أن الرئيس سليمان أخطأ
عندما استمع إلى باريس ،أو على األقل ألجواء
مشتركة بينه وبينها ،وأوح��ت إليه بأن ش ّنه
حملة على حزب الله في ربع الساعة األخير
من عهده من شأنها أن تق ّربه من احتماالت
تمديد واليته ،ألنّ ذلك يق ّربه من السعودية التي
بيدها إلى ح ّد بعيد قرار تسهيل إنتاج رئيس
الجمهورية العتيد.
لكن سليمان اكتشف اآلن خطأ هذه النصيحة
التي أبلغته أيضا ً ما معناه أن تسعين في
المئة من أوراق االستحقاق الرئاسي هي بيد
ال��ري��اض ،وتأكد له اآلن كم أنّ ه��ذه النظرية
شبيهة بنتائجها لنظرية أنور السادات عن أنّ
الع ّم سام يملك بيده  99في المئة من أوراق
الح ّل في الشرق األوسط.
وبحسب المصادر عينها فإنّ فحوى هذه
المقولة كانت تقول إنّ إيران في لحظة المهلة
األميركية لفحص سلوكها ،سوف تحاول إبداء
ليونة تجاه المطالب السعودية اإلقليمية
الممكن تنفيذها ،وذلك إلرضاء واشنطن ودفع
ح��واره��ا معها المباشر أو عبر الـ 1+5إلى

المرحلة الثانية من التفاهم .ورأت هذه المقولة
إنّ إيران قد تقبل بالتجديد لسليمان إذا طلبت
السعودية ذل��ك ،ألنّ هذا األم��ر ال يشكل ضررا ً
بمصالحها قياسا ً بما قد تطلبه الرياض منها
في العراق أو غيره .وتابعت هذه المقولة إنّ ك ّل
ما هو مطلوب من سليمان فعله في ربع الساعة
األخير من عهده هو طلب مرضاة السعودية
بالقدر الذي يسعه فعل ذلك .وقد بالغ سليمان
في تقبّل هذه النصيحة وذلك إلى الدرجة التي
سمح بها لنفسه بالقول «عاشت السعودية
ومن ثم عاش لبنان» ،وذلك بمناسبة إعالنه عن
الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني.
وتكشف نفس ه��ذه المصادر في إط��ار ما
تسميه رواي��ة رب��ع الساعة األخير من قصة
سليمان مع بعبدا أنّ األخير حاول إعادة التوازن
إليقاعاته التكتيكية ،وذلك بعد اكتشافه خطأ
نصيحة النوم على وسادة هوالند وأيضا ً سخف
مقولة إن ك � ّل ال��ق��رار بخصوص االستحقاق
الرئاسي هو سعودي ،فعمد إلى الدعوة لعقد
طاولة الحوار ،علّه بذلك يطوي صفحة الخالف
كراع
الحا ّد مع حزب الله ويعيد إنتاج دوره
ٍ
للتفاهم وليس كأحد عناصر تفجيره .لكن
رف��ض ح��زب الله االستجابة للدعوة كانت
بمثابة رسالة له بأنّ الوقت تأخر.

ل�صد هجوم نووي
بوتين يتابع تدريبات ع�سكرية
ّ
تابع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،أمس،
تدريبات إدارة القوات المسلحة الروسية لص ّد
هجوم نووي وتوجيه ر ّد عليه ،وفق ما ذكر موقع
«روسيا اليوم».
وقد تابع بوتين إلى جانب عدد من قادة دول
رابطة الدول المستقلة التدريبات التي تضمنت:
استخدام بعض الوحدات من القوات الصاروخية
والمدفعية وال��ط��ي��ران وال��دف��اع ال��ج��وي لتدمير
م��ج��م��وع��ات ق���وات ب��ري��ة ل��ل��ع��دو ول��ص��د هجوم
بالصواريخ والطائرات.
وبينت التدريبات تدمير حشود القوات البرية
وصد الضربات المعادية باستخدام الصواريخ
والطائرات ،وكذلك توجيه ضربات نووية جوابية
باستخدام قوات الردع النووي وصد ضربة نووية
من قبل منظومة الدرع الصاروخية لمدينة موسكو.
وأك��دت وزارة الدفاع أنه تم خالل التدريبات
إطالق صاروخ «توبول  12أم» الباليستي العابر
للقارات الذي دمر هدفا ً افتراضيا ً في ميدان «كورا»
التدريبي في شبه جزيرة كامتشاتكا بدقة فائقة.
ولفت موقع «روسيا اليوم» إلى أن التدريبات

مبرمجة مسبقاً ،وليست لها عالقة بالتطورات
األخيرة في أوكرانيا.
إلى ذل��ك ،أع��رب بوتين خالل لقاء مع رؤساء
أرمينيا وبيالروس وقرغيزيا وطاجكستان عن
قلقه إزاء تنامي خطر العنصرية في أوروبا ،مشيرا ً
بذلك إلى األحداث التي تجري في اآلونة األخيرة
بأوكرانيا .وق��ال« :م��ن جديد ترفع العنصرية

وك��ان��ت م��ص��ادر األم���م ال��م��ت��ح��دة في
نيويورك أش��ارت في وقت سابق إلى أن
فرنسا أع��دت م��ش��روع ق��رار دول��ي حول
إح��ال��ة ال��م��ل��ف ال��س��وري إل���ى المحكمة
الجنائية الدولية في اله��اي ،وأن الوفد
الفرنسي قد وزع مشروعه على األعضاء
الخمسة الدائمين في مجلس األمن الدولي.
وفي حال تمرير هذا المشروع وإص��داره
كقرار من مجلس األم��ن ،سيكون بإمكان
المحكمة بدء التحقيق بحق األشخاص
المشتبه بارتكابهم جرائم ضد اإلنسانية
وجرائم حرب خالل النزاع المستمر منذ 3
سنوات.
وق��د أش��ارت مصادر صحافية إل��ى أن
نص المشروع الذي قدمته فرنسا ،وضع
بدقة كبيرة كي ال يهدد الواليات المتحدة
ف��ي ح��ال تدخلها المحتمل عسكريا ً في
سورية وإلعطائها حصانة من أية مالحقة
قضائية ،إذا ارتكب جنودها في سورية
أية جرائم على غرار ما حدث في العراق
وأفغانستان.
ونص مشروع القرار على أن صالحيات
التحقيق الدولي ال يمكن أن تطاول الدول
ال��ت��ي ل��م ت��ص �دّق على ميثاق المحكمة
(باستثناء سورية) أو مسؤوليها ،على رغم
أن واشنطن أيضا ً لم تصادق على اتفاقية
روما التي تشكل أساسا لميثاق المحكمة
الجنائية الدولية.
ك��م��ا ي��ح��دد ال��م��ش��روع أط����را ً واض��ح��ة
للتحقيق ،مشددا ً على أنه يتعلق بالنزاع
ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة وال��م��ع��ارض��ة
المسلحة ف��ق��ط ،وذل���ك م��ن أج��ل حماية
إس��رائ��ي��ل م��ن أي��ة مالحقة دول��ي��ة بسبب
نشاطها في الجوالن المحتل.
ميدانياً ،أسفر تفجير ضخم استهدف
فندق الكارلتون في حلب القديمة ،إلى
سقوط عدد من الشهداء والجرحى ،وأدى
إل��ى تدمير ال��ف��ن��دق بالكامل والمباني
األثرية المجاورة ،وتحدثت مواقع تابعة
للمسلحين عن أن��ه ج��رى تفخيخ أنفاق
أسفل الفندق بأطنان من المتفجرات.
وتبنى تنظيم «الجبهة اإلس�لام��ي��ة»
اإلرهابي عبر صفحات تابعة له التفجير،
فجر في شباط
حيث كان التنظيم نفسه ّ
المبنى ذاته ،ما أدى إلى تدمير أجزاء فقط
من الفندق القريب من قلعة حلب األثرية.
إلى ذلك ،صد الجيش السوري هجوما ً
عنيفا ً للمسلحين على معمل اإلسمنت
قرب الراموسة جنوب حلب ،فيما تجددت
االشتباكات مع المسلحين في حي جمعية
الزهراء ،بالتزامن مع اقتراب الجيش من
عزل المسلحين في حلب عن ريفها الشمالي
بعد سيطرته على تلة وق��ري��ة الطعانة
وتلتي البريج وحلب االستراتيجيتين.
وق��د استهدفت وح��دات الجيش السوري
تجمعات المسلحين في المدينة الصناعية
والليرمون وخان العسل وع��زان ومحيط
السجن المركزي وكفر حمرا.
وف��ي ري��ف دمشق ،قضى الجيش على
أع��داد من المسلحين في عمليات متفرقة
نفذتها وح��دات��ه على محاور م��زارع دير
العصافير وزب��دي��ن وبساتين المليحة،
وح��ي��ي ج��وب��ر وح��رس��ت��ا وم����زارع عالية
في دوم��ا ،كما استهدفت وح��دات الجيش
مسلحين ف��ي خ���ان ال��ش��ي��ح والضمير
وجيرود.

العدوانية رأسها في أوروب���ا ،وه��ي العنصرية
نفسها التي أدت إلى ظهور األيديولوجية النازية».
ورأى الرئيس الروسي أن ما حدث فــي أوكرانيا
يظهر بوضوح أن السياســة غير المسؤولة تجاه
�آس وخسائر كثيرة
هذه الظاهــرة ت��ؤدي إلى م� ٍ
وإلى حرمان مئات آالف الناس من الحياة اآلمنة
المزدهرة.

وفي تصريح سابق أدلى به بعيدي نجاد قال« :إن الجانبين سيواصالن
محادثاتهما الفنية إلعداد القضايا الفنية والتقنية لجولة المحادثات النووية
الرابعة والتي تعقد في فيينا األسبوع المقبل ،حيث من المقرر أن تناقش فيها
عملية كتابة وتدوين االتفاق النووي الشامل مع إيران.
من جانبه ،وصف االتحاد األوروب��ي ،المحادثات التي أجرتها إي��ران مع
مجموعة السداسية الدولية خالل يومي الثالثاء األربعاء بـ «المفيدة» ،وقال
مايكل مان المتحدث باسم منسقة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي:
«إن القوى الست والخبراء الفنيين اإليرانيين عقدوا اجتماعا ً مفيــدا ً في السادس
والسابع من أيار في نيويورك».
وتولى رئاسة وفد مجموعة السداسية الدولية (روسيا وأميركا وبريطانيا
وفرنسا والصين وألمانيا) لمفاوضات الخبراء استيفان كلمنت المساعد
الخاص لمنسقة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين أشتون.

�إعالنات ر�سمية
إعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين المدنية
(الرئيس العريضي)
يبلغ إلى :بهية وخالد وسعاد يوسف
ابراهيم ،ومريم وهدية هدايا حسين من
خربة روحا ،وأحمد ونسرين ونورا وخلود
وحسين علي بو هميا ،وآمنة ونظمية وأحمد
علي ال��ص��وص ،وف���وزي ولطفية وخالد
ومحسنة محمد الصوص من كامد اللوز
وجميعهم مجهولو محل اإلق��ام��ة حالياً.
بالدعوى رقم أس��اس م��دور 2014/100
وعمالً بأحكام المادة /409ا.م.م نبلغكم
االستحضار ومرفقاته المقدّم ضدكم من
نصوح فهد واك��د بموضوع اتخاذ القرار
بإعطاء العقار  1437كامد اللوز حق مرور
على العقار  1928كامد اللوز بالثمن الذي
ترتأيه المحكمة بعد تحديد مساحة الممر
ب��واس��ط��ة الخبير على أن ال يقل عرض
الطريق عن أربعة أمتار وتدريككم الرسوم
وال��م��ص��اري��ف وال��ن��ف��ق��ات ك��اف��ة ونبلغكم
ال��ق��رارات التمهيدية تاريخ 2012/5/3
و 2013/3/12و 2013/5/28وطلب
تصحيح الخصومة تاريخ 2013/3/9
وط���ل���ب ت��ص��ح��ي��ح ال��خ��ص��وم��ة ت��اري��خ
.2013/5/16
وعليه :تدعوكم هذه المحكمة للحضور
شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االستحضار ومرفقاته وطلبي تصحيح
الخصومة والقرارات التمهيدية المذكورين
أعاله علما ً أن التبليغ يتم قانونا ً بإنقضاء
مهلة عشرين ي��وم على نشر ه��ذا اإلع�لان
وع��ل��ى تعليق نسخة ع��ن��ه ع��ل��ى لوحة
إعالنات المحكمة وليصار بعد إنقضاء هذه
المهلة ومهلة التبليغ البالغة خمسة عشر
يوما ً إلى متابعة المحاكمة بحقكم أصوال ً
حتى الدرجة األخيرة.
رئيس القلم بالتكليف محمد شرانق

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عبدالله قاسم ابراهيم لموكلته
منى محمد جمعه شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  640الكفور.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب المحامي طعمة ضاهر مكروس
لموكلته ماري سليم سليم مرعي الكسرواني
الذي ورد اسمها على الصحيفة العقارية
ماري سليم مرعي الكسرواني شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  2642القليعة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت سميه عاهد الحسن لموكلتها
زي��ن��ب ي��وس��ف دروي���ش ش��ه��ادة قيد بدل
ضائع للعقار  400الكفور..
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يوسف علي معتوق لمورثه علي
محمد معتوق شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 42صير الغربية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطيه
محمد شوكيني

