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ارتباك �أميركي ( ...تتمة �ص)1

الزيارة كما يتض ّمن التقرير الذي تنفرد «البناء» بنشره
من وثائق االئتالف الداخلية ،والمرسل من القيادي في
االئتالف ه��ادي البحرة إل��ى الهيئتين العامة والتنفيذية،
وال��ذي يتالفى التقييم الجدي لنتائج الزيارة مركزا ً على
محاوالت تجميلية مبالغ بها ،مثل إخفاء الترتيب الذي ال
ي��زال موضع أخذ ور ّد للقاء الرئيس ب��اراك أوباما والذي
يتض ّمن حتى اآلن م���رورا ً إللقاء التحية من أوب��ام��ا على
الوفد خ�لال اجتماعه بمستشارة األم��ن القومي سوزانا
راي��س ف��ي البيت األب��ي��ض ،وته ّربه م��ن تفسير س�� ّر عدم
إتاحة المؤسسات التلفزيونية األوسع انتشارا ً لدى الرأي
العام األميركي لرئيس االئتالف كقناة «سي أن أن» ،وسبب
الرفض لمنح ممثلية االئتالف مرتبة أعلى من «مجاهدي
خلق» اإليرانية ،وحرمانها حتى من إنجاز المهام القنصلية
على رغم االستعانة بالنواب الديمقراطيين والجمهوريين
للضغط من أج��ل ه��ذا الهدف ،وكذلك واأله�� ّم بقاء القرار
األميركي على حاله برفض تسليح االئتالف ،والمطالبة
الصريحة كما يكشف التقرير بموقف عملي تصادمي مع
يفسر ما سيجري في األيام المقبلة
«جبهة النصرة» ،ربما ّ
انطالقا ً من درعا.
واشنطن المربكة س��ور ّي��ا ً أم��ام ما يجري في الميدان،
والمدركة لمعاني الحسم الدستوري بإجراء االنتخابات
الرئاسية التي يصير ما بعدها غير ما قبلها ،ق�� ّررت كما
تقول مصادر واسعة اإلطالع واالتصاالت أن تتعامل مع
سورية بعد االنتخابات الرئاسية كما تعاملت مع الحكم في
إيران بقطيعة وعقوبات ،وستتعامل مع االئتالف المعارض
وجسمه المسلّح كما تعاملت مع تنظيم «مجاهدي خلق»،
الذين يحوزون مكتبا ً شبيها ً بمكتب االئتالف ،وال يتلقون
س�لاح��ا ً ب��ل مساعدات غير عسكرية ،وترخيصا ً ودعما ً
ل��م��ؤس��س��ات إع�لام��ي��ة ،ورب��م��ا ي��ج��ري ال��ب��ح��ث ف��ي تأمين
معسكر شبيه بمعسكر «أش����رف» ال���ذي آوى مسلحي
مجاهدي خلق في العراق لسنوات ،والمشكلة ال تزال في
من يستطيع تح ّمل تبعات هذا اإليواء من دول الجوار ،وهو
أمر كان مطروحا ً لعرسال اللبنانية لوال الحسم السريع
في القلمون ،وقيل في أروقة وكواليس األمن والسياسة أن
معسكر أشرف اللبناني في مناطق بين الحدود السورية ـ
اللبنانية سيتردّد عليه ذات االسم« ،أشرف» تندّرا ً بالرعاية

المنتظرة ل��ه م��ن وزي���ر ال��ع��دل أش���رف ري��ف��ي ،لكن سبق
السيف العذل.
موسكو على خط المراقبة الحثيثة لنوع المساعدات
األم���ي���رك���ي���ة ل�ل�ائ���ت�ل�اف ،وك���م���ا ت���ق���ول أوس������اط روس��ي��ة
ديبلوماسية إنّ تفاهما ً روسيا ً أميركيا ً ثابتا ً يضع الدعم
النوعي للمعارضة السورية ،في موازاة ومقابل الدخول
العسكري الروسي إلى أوكرانيا.
االرتباك األميركي سور ّيا ً يقابله ارتباك سعودي لبنانياً،
فالرئاسة اللبنانية في الظرف الراهن محتجزة بقرار سمير
جعجع مواصلة الترشح والتبني المستم ّر لتيار المستقبل
ورئيسه سعد الحريري لهذا الترشح ،وهما أم��ران بيد
السعودية تأثير كبير عليهما ،لكن فرص التحرك الستعجال
التوافق على الرئيس العتيد تبدو مقيّدة لزمن غير قصير
باسم وحيد تضعه قوى الثامن من آذار في التداول ،هو
اس��م العماد ميشال ع��ون ،والتسريع يعني زي��ادة فرص
عون قبل نضوجها من الزاوية السعودية ،بينما التعايش
المديد مع الفراغ يعني إفساحا ً في المجال أمام التغييرات
التي تشهدها سورية لالكتمال ،وعودة سورية إلى دورها
بأي شأن لبناني بحجم االستحقاق
التقليدي في التشارك ّ
الرئاسي ،وانتقال الحليفين اإلقليمي واللبناني لسورية،
وهما إي��ران وح��زب الله ،من التداول المباشر في الشأن
الرئاسي ،إلى المجاهرة باستحالة تجاوز دور سورية في
هذا االستحقاق ،وما يربك السعودية هنا ليس ثنائية المأزق
فقط ،بل كون الدستور اللبناني الذي ولد من اتفاق الطائف
الذي رعته السعودية قام على ثنائية تقليص صالحيات
رئيس الجمهورية وتعزيز صالحيات رئيس الحكومة،
ضمن معادلة تض ّمنت قوننة عالقات تنسيق وتعاون بين
الدولتين اللبنانية والسورية ،خصوصا ً في مجالي األمن
والسياسة الخارجية ،وسيكون سهالً القول إنّ خروج
لبنان من هذا االلتزام يستتبع سقوط اتفاق الطائف ،أو
على األق�� ّل سقوط الضمانات السورية لهذا التعديل في
الصالحيات ،واحتمال إعادة فتح بابها ،خصوصا ً في ظ ّل
الصحوة الكنسية للمطالبة بالرئاسة المسيحية القوية،
فيصير التعويض الوحيد الممكن لتالفي إع���ادة البحث
بالصالحيات وتوزيعها ارت��ض��اء مقولة ال��رئ��ي��س الذي
يستعيض بقوته التمثيلية ومواقفه المطمئنة لسورية ،عن

 جهد استثنائي ضائع تضعه المؤسسات اإلعالمية المنخرطة فيالحرب على سورية لتخفيف وطأة تسوية حمص ،فالثابت أن التسوية
نتيجة حتمية لمسار الحرب على س��وري��ة ،ورف��ض اعتباره النموذج
ال��ذي ينتظر أماكن أخ��رى كثيرة نضجت قبل حمص ،وبقي اإلصرار
على تأخيرها ريثما تكون حمص أوالً ،كي يبقى التدحرج ممكنا ً من
بعدها ،فلو انتهت حلب وريف إدلب قبلها كيف وإلى أين يذهب من كانوا
محاصرين في حمص ،فشطف الدرج يبدأ من فوق والفوق في الخريطة
العسكرية السورية هو حمص.

 طالب قادة في الرابع عشر من آذار السفير األميركي في لبنان ديفيدِه ْل بإصدار بيان نفي لما نشرته «البناء» نقالً عن مجالسه الخاصة مع
زواره ،حول تسوية حمص وما شكلته من درع تثبيت لرئاسة ونصر
الرئيس بشار األس��د بمباركة سعودية ،وع��ن اعتباره أن حسم حزب
الله السريع لحرب القلمون بالتعاون مع الجيش السوري وضع بيد
ح��زب الله ساعة توقيت االستحقاق الرئاسي ،وه��و يتركها مفتوحة
لحساب حليفه العماد ميشال عون ألن ساعة توقيت الغرب تشتغل على
خطر تسلل القاعدة إلى لبنان وتمركزها فيه ،وهذا قد صار وراءنا بعد
القلمون ،فكان جوابه أنه يدرس التفاعالت الناجمة عن هذا الكالم قبل أن
يقرر النفي أو التجاهل.

 الخوف والقلق حالتان شعوريتان إنسانيتان تضيع أوصافهماعلينا أحيانا ً وتضيع الفوارق بينهما أحيانا ً مرات أخرى ،فالخوف ليس
مما يكون بل مما سيكون ،ألننا في لحظة الوقوع لحدث صاعق ينتهي ال
نشعر بالخوف بل بالصدمة ،كزلزال أو تفجير أو حريق ،ويأتي الخوف
من توقعاتنا بحدوث األس��وأ ،والخوف شعور مشروط بفعل يصنعه
الخيال بصيغة توقعات هندسية لتقاطع خ��ط��وط ت��ط��ورات ترسمها
األح��داث الصادمة التي وقعت ،أما القلق فهو غالبا ً مرتبط بانتظارات
لتوقعات ناتجة من فعل نقوم به وليس لفعل يقع علينا من خارجنا،
والقلق غالبا ً فعل تحفيز إيجابي نحو الخارج ،بينما الخوف فعل تقعر
وانكفاء سلبي نحو الداخل ،ومن زادت نسبة عبوره في ممرات القلق
على الخوف هو اإلنسان الفاعل ،ومن زاد عبوره في الخوف هو اإلنسان
المنفعل.

روحاني :لن نخ�ضع ( ...تتمة �ص)1
إال الشفافية فقط» .وأضاف« :لن نتراجع أي خطوة في التكنولوجيا النووية
وإنما نريد أن نخطو خطوات جديدة في المجال الحقوقي .نحن ال يمكن أن
نتراجع عن انجازات علمائنا وإنما سنخطو لألمام في المجال السياسي».
واعتبر روحاني أن «إي��ران ال تقبل بالتمييز النووي وال بالتمييز العلمي،
وقال« :بالنسبة لنا فان كل الشعوب متساوية أمام القوانين الدولية .نحن
نصنع أجهزة الطرد لنساعد في تصنيع األمصال واللقاحات ،هل هذا يخالف
القوانين الدولية برأيكم؟ وهل هذا يزيد من قوة إيران ويقودها إلى صناعة
قنبلة نووية»؟.

الصالحيات والعالقات المميّزة بصيغتها السابقة ،وهذا
ُيعيد العماد عون خيارا ً حاضرا ً مرة أخرى.

استمرار التجاذب
حول الرئاسة والسلسلة

في هذا الوقت ،ومع استمرار المراوحة في ملف االنتخابات
تمسك قوى  14آذار بترشيح سمير جعجع
الرئاسية على خلفية ّ
وإقفال األبواب أمام البحث الجدي للوصول إلى توافق حول إسم
مقبول من األكثرية اللبنانية وال يشكل استفزازا ً لها ،يعود إلى
الواجهة هذا األسبوع موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،إذ يُتوقع
أن تنشط االتصاالت بين الكتل النيابية بهدف ردم اله ّوة بين تقرير
اللجنة النيابية الذي عمد إلى تشحيل كبير في أرقام السلسلة،
والذي أق ّرته اللجنة النيابية المشتركة بغية إقرارها ،بما يتوافق
مع الحد األدن��ى من مطالب هيئة التنسيق النقابية التي أكدت
المضي في اإلض��راب المفتوح ،حتى ولو أقرت الجلسة العامة
سلسلة ال تتجاوب مع حقوق المعلمين والموظفين والعسكريين.

اتصاالت تسبق بحث السلسلة
في جلسة األربعاء

وفيما ستواصل هيئة التنسيق النقابية إضرابها العام في
القطاع التربوي الرسمي وف��ي اإلدارات العامة وستتوج هذا
التحرك بتظاهرة مركزية واعتصامات بعد غد األربعاء ،عُ لم في
هذا اإلطار أن هناك اجتماعات وتحضيرات مك ّثفة استباقا ً للجلسة
النيابية العامة ،ألنه إذا لم تق ّر السلسلة ستكون لها مضاعفات
سياسية في الشارع ،لذلك من المق ّرر أن يعقد اليوم اجتماع بين
لجنة وزارية واللجنة النيابية التي أعدّت التقرير األخير حول
السلسلة للبحث في عدد من نقاط المشروع بهدف إزالة التباينات
بين مكونات الحكومة ومجلس النواب ،لكي تتم ّكن الجلسة العامة
من إقرارها.
المرجح أن ُتدخل
وكذلك أشارت مصادر نيابية أيضا ً إلى أنّ من
ّ
الجلسة العامة تعديالت على السلسلة ،مشدّدة على ضرورة
إقرارها حتى ال تذهب البالد إلى فوضى اجتماعية.

الفراغ يقترب من بعبدا

أما في موضوع االستحقاق الرئاسي ،فتشير المعطيات كلّها
إلى أن االتصاالت الداخلية لم تدخل حتى اآلن أيّ بحث حول
التوافق على شخصية مقبولة من أكثرية الكتل النيابية .وتقول
مصادر سياسية متابعة إن مر ّد هذا الدوران في الحلقة المفرغة
يعود إلى تمسك تيار «المستقبل» بترشيح جعجع ،بينما بدا
حزب الكتائب منزعجا ً من استمرار هذا الترشيح ،ولكنه ّ
فضل عدم
اإلعالن عن ذلك .لذا يضغط داخل فريقه لطرح إمكان البحث عن
مرشح غير رئيس «القوات» .إال أن هذه الرغبة ُتواجَ ه برفض من
تيار «المستقبل» ورئيس «القوات» اللبنانية.
وتضيف المصادر إن هذه األجواء بدأت ُتشعر الجميع أن البالد
تتجه بشكل مؤ ّكد نحو الفراغ الرئاسي ،إال إذا حصلت معجزة.
وحتى هذه المعجزة غير واردة التحقق في ظل انسداد األفق
داخليا ً وخارجيا ً لالتفاق على الرئيس الجديد.
وف��ي معلومات المصادر ،أن بعض األط��راف من داخ��ل 14
آذار ومن «الوسطيين» طرحت على تيار «المستقبل» أن الحكمة
تقتضي البحث عن بدائل من جعجع ،ألن «المستقبل» ما زال على
موقفه الداعم لهذا الترشيح ،ما يعني أن البقاء على هذا الموقف
سيأخذ األمور نحو الفراغ الرئاسي ،ال بل إن فترة الفراغ قد تمتد
عندها طويالً.
وبحسب معطيات المصادر ،فإن على رغم استمرار التواصل
بين «المستقبل» والتيار الوطني الحر والبحث لم يتوصل إلى
أي مقاربات مشتركة حتى اآلن من موضوع االنتخابات .وهو ما
يعني أن «المستقبل» يسعى لتقطيع الوقت ،حتى يرفع مسؤولية
الفراغ عنه ،ويضعها في مرمى الفريق اآلخر.
كذلك أكدت مصادر وزارية ،أنه لم يطرأ أي جديد خالل األيام
األخيرة على مستوى االستحقاق الرئاسي ،وأن الحراك الداخلي
الذي يحصل ما زال يقف أمام حائط مسدود .وبالتالي فإنّ إجراء
االنتخابات في موعدها أصبح من «سابع المستحيالت».
لذلك تشير مراجع سياسية إلى أنه في ظل انسداد األفق أمام
االتصاالت ،فال شيء متوقعا ً في جلسة الخميس ،وهي بالتالي لن
تكون أفضل من سابقاتها.

هيئة التنسيق

إل��ى ذل��ك ،أك��د نقيب المعلمين في ال��م��دارس الخاصة نعمة
محفوض أمس ،أن هيئة التنسيق لن تخرج من الشارع إذا أُقرت
السلسلة بالشكل المطروح ،آم�لاً أن يأخذ االجتماع ال��وزاري
والنيابي اليوم بمالحظات الهيئة .كذلك دعت رابطة أساتذة
التعليم الثانوي إلى إسقاط المشروع المسخ الذي أق ّرته اللجنة
النيابية.

نائب المدير ال��ع��ام ل��ش��ؤون الشرق
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا السويدي
روب���رت ري��دب��رغ ،السفير األميركي
السابق إلى سورية روبرت فورد ،وزير
الخارجية الدنماركي مارتن ليزغارد.
كما عقد الوفد ل��ق��اءات ثنائية مع
س��ف��راء ال���دول التالية ف��ي ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة :ب��ري��ط��ان��ي��ا ،ال��س��ع��ودي��ة،
اإلمارات ،الكويت وقطر.
وعلى الصعيد اإلعالمي اقتصرت
المقابالت مع أحمد جربا على لقاء مع
الصحافي مايكل جوردن من صحيفة
«نيويورك تايمز».
وأورد التقرير أنه منذ وصول الجربا
إلى واشنطن قامت الواليات المتحدة
ب��خ��ط��وات إض��اف��ي��ة ل��دع��م االئ��ت�لاف
والمجتمعات المحلية ومجموعات من
المعارضة المسلحة المعتدلة داخل
سورية.
وم��ن خطوات الدعم التي أورده��ا
التقرير اعتبار مكاتب االئتالف الوطني
للمعارضة السورية بعثات أجنبية،
وك����ان ه���ذا نتيجة م��ب��اش��رة لطلب
االئتالف من الحكومة األميركية ،كما
توقع التقرير إعالنات هامة أخرى عقب
لقاءات أخرى رفيعة المستوى.
وفي التفسير الذي يرد في التقرير
أنّ البعثة األجنبية معترف بها ،ولكن
ليس بشكل كامل ،ال على المستوى
ال��دب��ل��وم��اس��ي وال ع��ل��ى المستوى
الحكومي ...يعني أنها خطوة شكلية،
ورغ���م ذل��ك ي��رى م��ع � ّد التقرير أنها
ستم ّكن االئ��ت�لاف من تمثيل الشعب
على نطاق أوسع وبصفة رسمية أكبر،
كما أنّ هذا القرار يسهّل لالئتالف إمكان
وميسر للخدمات
الدخول بشكل رسمي
ّ
المصرفية واألم��ن��ي��ة بالتشارك مع
الحكومة األميركية.
ويعترف التقرير بأنّ مكتب اإلئتالف
في ال��والي��ات المتحدة األميركية لن
ي��ك��ون ق���ادرا ً على تصديق ج���وازات
سفر أو شهادات الميالد للسوريين،
ولكنه سيستخدم صالحيات البعثة
للدفع نحو إي��ج��اد خ��دم��ات قنصلية
للسوريين الذين يعيشون في مناطق
ال يمكنهم فيها الحصول على جوازات
سفر ،ويضيف :ننوي الضغط على
حكومات أخرى واألمم المتحدة لقبول
ج��وازات السفر المنتهية الصالحية،
كونها فرصة لمكتب االئتالف ليتصرف

ك��وح��دة دبلوماسية باسم الجالية
السورية ،وتمكنه من االن��خ��راط مع
الجالية بشكل أكبر.
أم��ا المساعدات الجديدة األخ��رى
فتشمل:
•  27مليون دوالر مساعدات غير
فتاكة جديدة لالئتالف ووحدة تنسيق
الدعم التابعة له.
•  80مليون دوالر مساعدات غير
ف��ت��اك��ة للجيش ال��ح�� ّر ومجموعات
المعارضة المسلحة المعتدلة.
وع��ن ال��ل��ق��اءات التي عقدها الوفد
يوم  7أي��ار ،يتحدث التقرير عن لقاء
الجربا م��ع ع��دد م��ن أع��ض��اء مجلس
الشيوخ (ديمقراطيين وجمهوريين)،
ولجنة العالقات الخارجية في مجلس
ال��ش��ي��وخ ،وك��ذل��ك لجنة ال��خ��دم��ات
العسكرية ،وقد طرحت النقاط التالية
في هذه اللقاءات:
• طالب أعضاء الكونغرس بتأكيدات
من االئتالف بأنّ أية مساعدة عسكرية
من الواليات المتحدة لن تقع في أيدي
المتطرفين ،وأيضا ًبمعرفة أنواع السالح
التي يحتاجها الجيش الحر.
• سألوا عن خطة االئتالف والجيش
ال��ح��ر للتعامل م��ع عناصر اإلره���اب
الموجودة في الداخل (جبهة النصرة).
• سألوا عن حاجات محددة ،والتي
يحتاجها الجيش ال��ح � ّر والحكومة
الموقتة ووحدة تنسيق الدعم.
• ت��س��اءل��وا ع��ن ق���درة االئ��ت�لاف
التمثيلية ،بما في ذلك تمثيل المرأة.
إل��ى ذل��ك ،ألقى الجربا خطابا ً في
معهد السالم األميركي ،بحضور اإلعالم
العربي والغربي وعدد من المفكرين،
وبثه قناة «العربية» على األنترنت.
• أج���رى الجربا ل��ق��اء على قناة
 ،PBSوالتي يقول التقرير إنّ عدد
مشاهديها يُقدّر بـ  1.3مليون مشاهد.
أما يوم  8أيار فالتقى الوفد مع وزير
الخارجية األميركي جون كيري ،الذي
تحدث بعد اللقاء إلى الصحافيين ومعه
الجربا ،وذلك قبل االجتماع المغلق.
 1ـ تناول كيري مجموعة الخطوات
التي اتخذتها اإلدارة األميركية في
سبيل زيادة الدعم ،كما ت ّم اإلعالن أنّ
الجربا ستكون له لقاءات في البيت
األبيض.
 2ـ ت ّمت التغطية اإلعالمية للمؤتمر
م��ن ق��ب��ل  NBCاإلخ��ب��اري��ة ،وق��ن��اة

الجاري ،لكن ال مؤشرات إلى نجاح مرتقب في
هذا السبيل .صحيح أن جعجع أوحى باستعداده
ّ
ترشحه لمصلحة شخصية مقبولة من
لسحب
قوى  14آذار ،لكن من الصعب ج��داً ،إنْ لم يكن
من المستحيل ،أن تتقاطع آراء ومصالح الالعبين
المحليين واإلقليميين والدوليين المشاركين
بالفصل اللبناني من لعبة األمم على مرشح مقبول
في المستقبل المنظور.
ك ّل هذه التحديات والصراعات تدفع بعض
القوى السياسية ،وال سيما القوى الوطنية الحية،
إلى طرح سؤال الساعة :كيف يمكن الخروج من
حمأة هذا النظام السياسي الذي بات في حال موت
سريري إلى نظام آخر ديمقراطي مبني على أسس
حكم القانون والعدالة والتنمية؟
في لبنان ،ال فرصة وال قبول بفكرة انقالب
ع��س��ك��ري .ج�� ّل م��ا يستطيعه ال��ج��ي��ش ،قيادة
وضباطا ً وجنوداً ،هو االمتناع عن التح ّول سوطا ً
في يد الشبكة الحاكمة .ذل��ك بحد ذات��ه يُعتبر
انجازا ً وطنيا ً إذ يم ّكن القوى الوطنية اإلصالحية
من تشديد ضغوطها على أه��ل النظام الفاسد
المنهار بغية فرض اإلصالح السياسي األساس
الذي يفتح صفحة جديدة في تاريخ البالد وهو
اعتماد قانون ديمقراطي عادل لالنتخابات.
في ه��ذا المجال ،يجب االستفادة من تجربة
«هيئة التنسيق النقابية» لتكوين مناخ شعبي
رافض للنظام السياسي المحتضر وتطويره إلى

هناك من يقول إن السعودية تحاول المقايضة بين اإلفراج عن
االستحقاق الرئاسي في لبنان واإلتيان برئيس للحكومة في
العراق خاضع إلرادتها ،خصوصا ً أن المعطيات تشير إلى أن
نتائج االنتخابات العراقية ال تتناسب مع سعي السعودية لوضع
يدها على سياسة العراق وحكومته.

الراعي يرفض الفراغ

وأمس اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الفراغ في
سدة الرئاسة الذي يعمل عليه البعض مرفوض بالمطلق ألنه
يطعن بالميثاق الوطني .ورأى أن الفراغ يناقض المسؤولية
الدستورية التي توجب على النواب انتخاب رئيس للجمهورية
وتلغي مكونا ً أساسيا ً من مكونات الوطن ،وهو المسيحي؟

هل ّ
عطل  14آذار مجلس النواب
إذا حصل الفراغ؟

وبالتوازي مع االنشغال في االستحقاق الرئاسيُ ،فتحت منذ
اليوم معركة التشريع في مجلس النواب في حال حصول فراغ في
رئاسة الجمهورية ،وبحسب مصادر نيابية فإن قوى  14آذار تتجه
لتعطيل عمل مجلس النواب من خالل االمتناع عن المشاركة في
الجلسات التشريعية ،في خطوة جديدة ـ إذا ما تح ّققت ـ ستؤدي
إلى تعطيل عمل المؤسسة األم في البالد ،وبالتالي تعطيل قضايا
اللبنانيين وكثير من المشاريع التي تهم غالبية الناس.
ووفق معلومات المصادر فإن فريق  14آذار ينطلق من مس ّوغات
غير مقنعة ،منها اعتبار «القوات» والكتائب عدم جواز التشريع
من دون وجود رأس الدولة أو ألسباب ميثاقية كما تس ّرب بعض
أوساط «المستقبل» .أضافت المصادر أنه من العبث تعطيل عمل
مجلس النواب إذا استحال انتخاب رئيس للجمهورية ،خصوصا ً
أن الحكومة تتولى في هذه الحالة إدارة شؤون البالد.

«إسرائيل» تخرق الخط
األزرق في الناقورة

على صعيد آخر ،أقدمت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» في تطور
الفت وخطير تم ّثل بخرق جديد للخط األزرق عند بلدة الناقورة،
عندما عمدت إلى عبور هذا الخط إلى داخل األراضي اللبنانية،
وقامت بقطع عشرات األشجار وتشحيلها ،وذلك بعد خروقات
مماثلة قامت بها قبل أيام عند نبع الوزاني وعند بئر شعيب في
بلدة بليدا.
ويتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم هذا
الخرق مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة ديريك بالمبلي
ويبلغه رفض لبنان استمرار هذه الخروقات وضرورة قيام األمم
المتحدة بدورها في منعها.

دم�شق تنتقد ( ...تتمة �ص)1

العربية ،وغيرها من القنوات اإلخبارية
العربية والعالمية.
 3ـ وصفت وزارة الخارجية األميركية
االجتماع بالمثمر واإليجابي.
لقاء مع السيناتور الجمهوري جون
ماكين.
• ت� ّم��ت مناقشة م��وض��وع الدعم
النوعي لقوى المعارضة.
• لقاء مع زعيم الغالبية كانتور،
وزعيم األقلية هوير ،ورئيس لجنة
الشؤون الخارجية في مجلس النواب
إد رويس:
• صدر بيان من قبل كانتور يوضح
فيه كم كان من المفيد االستماع إلى
الجربا.
لقاء مع لجنة األمن الوطنية
• ن��اق��ش��ت م��وض��وع المحاربين
األجانب والمتطرفين في سورية.
• كانت ردود فعل اللجنة إيجابية
بخصوص مقترح قبول جوازات السفر
السورية المنتهية الصالحية .وسيتابع
الكادر في واشنطن هذه القضية.
لقاء مع السفير األميركي فريد هوف
وال��ذي ك��ان ضيفا ً للقاء ج��رى في
مجلس أتالنتيك ،وحضره العديد من
خبراء السياسة الخارجية األميركية
بمن فيهم برانس سكوكرفت ،جون
وورنر ،زلماي خاليزاد.
ردة فعل الكونغرس يوم  8أيار:
ال��دي��م��ق��راط��ي ب���وب ك��اس��ي وبعد
لقائه الجربا أرسل رسالة إلى الرئيس
األميركي باراك أوباما مطالبا ً فيها زيادة
الدعم اإلنساني والقتالي للمعارضة
السورية.
ويبرز التقرير رد فعل الـ«واشنطن
بوست» التي يصفها بأنها الصحيفة
اليومية األكثر شعبية في العاصمة،
إذ ت��ص��ل نسبة ق��رائ��ه��ا 474.767
يومياً ،وي��م األح��د تصل النسبة إلى
.838.014
ويورد التقرير أنّ هيئة التحرير في
«الواشنطن بوست» كانت محرجة جدا ً
من سياسات إدارة أوباما تجاه سورية.
وطرحت تساؤالت عدة بهدف الحصول
على توضيح في ما يتعلق بالتعاون
العسكري مع «جبهة النصرة».
وأخيرا ً يتحدث التقرير عن عقوبات
ج��دي��دة ستفرضها واش��ن��ط��ن على
س��وري��ة ،ويس ّمي ع���ددا ً م��ن ال���وزراء
والمؤسسات والمنشآت.

من الع�صيان المدني ( ...تتمة �ص)1
هيئة تنسيق وطنية للقوى السياسية اإلصالحية
ال��ع��اب��رة ل��ل��ط��وائ��ف ب��ق��ص��د اغ��ت��ن��ام ال��ظ��روف
االستثنائية السائدة لشن عصيان مدني سياسي
على الحكومة بكل الوسائل المشروعة بغية حملها
على اتخاذ قرارات استثنائية ،لعل أهمها:
أوالً ،وضع قانون ديمقراطي لالنتخابات
باعتماد نظام التمثيل النسبي وصيغة البالد
دائرة انتخابية واحدة ،أو اعتماد نظام التمثيل
األكثري وفق صيغة «لكل ناخب صوت واحد»،
وإحالته بصيغة مشروع قانون معجل على
مجلس ال��ن��واب وف��ق أح��ك��ام ال��م��ادة  58من
الدستور ليصار إلى إصداره بمرسوم إذا تع ّذر
البت به خالل مدة األربعين يوما ً المنصوص
عليها في المادة المذكورة ،أو إصداره بمرسوم
إذا تع ّذر على مجلس النواب االنعقاد ،وذلك
عمالً بنظرية ال��ظ��روف االستثنائية وأحكام
الضرورة.
ثانياً ،تقوم الحكومة ،خالل المدة التي حددها
قانون االنتخابات الجديد ،بإجرائها تحت إشراف
المنظمات غير الحكومية العالمية المختصة
بحقوق اإلن��س��ان وال��ح��ري��ات العامة ،ووسائل
اإلع�لام اللبنانية والعربية واألجنبية ،وحتى
بإشراف األمم المتحدة إذا اقتضى األمر.
ث��ال��ث �اً ،ينتخب المجلس النيابي الجديد
رئيسا ً جديدا ً للجمهورية ،فيقوم الحقا ً بإجراء
االستشارات النيابية ال�لازم��ة لتأليف حكومة

السعودية تشجع على استمرار
ترشيح جعجع

وفي هذا اإلطار ،كشفت مصادر نيابية مطلعة أن السعودية
فرضت على فريق  14آذار التمسك بترشيح جعجع ،وأن هذه
اإلمالءات تحت رعاية أميركية والهدف منها الوصول إلى الفراغ
لكي تستغل واشنطن الفرصة وتأتي برئيس ال يغ ّرد بعيدا ً عن
مدارها .وش �دّدت المصادر على أن استمرار التباعد اإليراني ـ
السعودي يم ّثل عائقا ً قويا ً وإضافيا ً أمام انتخاب الرئيس ،إذ إن

«البناء» تنفرد ( ...تتمة �ص)1

كي�سنجر وال�شيخ حمود ( ...تتمة �ص)1

يتحصل من كل هذه الواقعات والتطورات أنه
ّ
من المحتمل ع��دم إق��رار السلسلة ي��وم األربعاء
المقبل بصيغة مقبولة م��ن «هيئة التنسيق
النقابية» ،فماذا سيكون رد الفعل؟
هيئة التنسيق أعلنت مسبقا ً موقفها الصارم:
«ات��خ��ذن��ا توصية مؤلمة ل��م نكن نريدها على
اإلط�لاق بعدم إج��راء االمتحانات الرسمية من
ألفها إلى يائها في حال استمرار تشاطرهم بعدم
االلتزام باالتفاقات المعقودة معنا ،أو عمدوا إلى
تمرير المشروع المسخ».
بتنفيذ هذه التوصية يتكامل مشهد العصيان
المدني االجتماعي :إضراب وشلل في كل القطاع
العام (اإلدارات والمؤسسات العامة الحكومية)
وقطاع التربية والتعليم الرسمي والخاص ،وقطاع
النقل العام وغيره من الخدمات.
كيف يمكن أن ينعكس هذا العصيان المدني
غير المسبوق على المشهد السياسي المنشغل
باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية
قبل انتهاء والية الرئيس الحالي في  25الشهر
ال��ج��اري؟ وه��ل يمكن تطوير العصيان المدني
االجتماعي إلى عصيان مدني سياسي؟
يحاول األقطاب الموارنة األربعة ،أمين الجميل،
ميشال عون ،سليمان فرنجية ،وسمير جعجع،
ب��دف � ٍع ق��وي م��ن البطريرك م��ار ب��ش��ارة بطرس
الراعي ،التوصل إلى صيغة توافقية يكون من
شأنها ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د قبل  25الشهر

1482

جديدة.
راب��ع�اً ،يقوم المجلس النيابي الجديد ،وقد
أضحى له طابع تأسيسي ومشروعية وطنية
جامعة ،بمباشرة عملية ح��وار شامل من خالل
لجانه المتخصصة لتحديد األولويات الوطنية،
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية،
ويتولى تحويلها إلى تشريعات بالتعاون مع
الحكومة.
خامساً ،تتولى لجنة اإلدارة والعدل البرلمانية،
بمشاركة رئيس المجلس الدستوري ،ورئيس
مجلس القضاء األعلى ،ورئيس مجلس شورى
ال��دول��ة ،ورئ��ي��س دي���وان المحاسبة ،ونقيبي
المحامين ف��ي ب��ي��روت وال��ش��م��ال ،مهم َة إج��راء
ال��دراس��ات واق��ت��راح الصيغ القانونية الالزمة
إلعادة النظر بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية
وصالحياته ،وتنفيذ أحكام المادة  22من الدستور
(إنشاء مجلس ن��واب وطني الطائفي ومجلس
شيوخ لتمثيل الطوائف) والمادة  95من الدستور
المتعلقة بإلغاء الطائفية على مراحل.
قد تبدو هذه المبادرات واإلجراءات ،في منظور
تجارب الماضي التقليدية العقيمة ،ثورية وصعبة
التطبيق .لكنها ليست كذلك في منظور الظروف
االستثنائية التي تستوجب ق��رارات استثنائية
وشرعية استثنائية.

د .عصام نعمان

كما دعت رئاسة الجمهورية السوريين إلى التعبير
عن رأيهم ب��أي مرشح وبكامل الحرية والشفافية
يوم االنتخابات عبر صناديق االقتراع ،مؤكدة أن ما
تعيشه سورية اليوم من مظاهر انتخابية حضارية
تعددية شفافة ،يعبّر عن ثقافة السوريين وتاريخهم
العريق في احترام اآلخر والتعبير عن الرأي بالطرق
المناسبة.

بيان وزارة الخارجية

إل��ى ذل��ك ،انتقدت وزارة الخارجية السورية في
بيان ق��رار فرنسا منع إج��راء االنتخابات السورية
على أراضيها وف��ي السفارة السورية في باريس،
وأشارت إلى أنه منذ إعالن دمشق فتح باب الترشيح
لالنتخابات الرئاسية وفقا ً للدستور والقوانين تحاول
فرنسا ضمن مجموعة من الدول التي ساهمت بدعم
اإلرهابيين وسفك الدم السوري ،القيام بحملة دعائية
عدائية للشعب السوري ومعارضة هذه االنتخابات
ورفضها.
وعبّرت الخارجية عن أسفها لعدم تمكن السوريين
المقيمين في فرنسا من ممارسة حقهم الدستوري
بالمشاركة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية الع��ت��راض
الحكومة الفرنسية الجائر على هذا اإلجراء ،إذ كانت
فرنسا أبلغت رسميا ً السفارة السورية في باريس
باالعتراض على إج��راء هذه االنتخابات على كامل
األراضي الفرنسية بما فيها السفارة السورية ،وقد نفذ
أبناء الجالية السورية في فرنسا اعتصاما ً احتجاجيا ً
في ساحة السان ميشيل لالعتراض على قرار الحكومة
الفرنسية.
وختمت الوزارة بيانها بأن ذلك يأتي في إطار الدعم
المكشوف الذي تقدمه فرنسا لإلرهابيين في سورية
وتحالفها معهم ،بهدف تدمير سورية والنيل من
مواقفها على مختلف المستويات ،مؤكدة أن سورية
تطالب ال��رأي العام العالمي بإدانة هذه التصرفات
الالمسؤولة من ِقبل الحكومة الفرنسية.
وفي السياق ،أفاد مراسل «البناء» في العاصمة

األردنية ،أن األمن األردني عرقل أمس تغطية قناتي
اإلخبارية والفضائية السوريتين ،حول إقبال أبناء
الجالية السورية في األردن على التسجيل في قوائم
الراغبين بالمشاركة ف��ي التصويت لالنتخابات
الرئاسية المقبلة ،النتخاب رئيس سورية ل��دورة
رئاسية جديدة بموجب دستور الجمهورية العربية
السورية الجديد.

ميدانيا ً

سيطر الجيش السوري أمس على بلدات تل ملح
والجلمة بريف حماة بعــد طرد المسلحين منهما،
في وقت تمكنت وحدات الجيــش من فرض سيطرتها
ع��ل��ى ب��ل��دة القحطانية ف��ي ري���ف ال��ق��ن��ي��ط��رة بعد
اشتباكات عنيفة مع المسلحين أسفر عن قتل عدد
كبير منهم وجرح آخرين نقلتهــم سيــارات إسعاف
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» إلى األراض��ي المحتلة
لتلقي العالج.
إلى ذلك ،عنفت االشتباكات في منطقة جوبر في
ري��ف العاصمة دمشق بعد ش��ن الجيش السوري
هجوما ً واسعا ً في الحي الدمشقي القديم وتقدمه
على أكثر من محور ،في وقت واصلت وحدات الجيش
تمشيطها المزارع المحيطة بالمليحة ،واستهدفت
تحركات المسلحين وتحصيناتهم في مناطق زبدين
ودير العصافير وحمورية وسقبا ،فيما نفذت وحدات
الجيش السوري عمليات على محاور مزارع عالية في
دوما وعدرا العمالية وخان الشيح وجيرود والضمير
وداريا.
إلى ذلك ،تواصلت االشتباكات العنيفة في مورك في
ريف حماة بين الجيش السوري والمسلحين ،في وقت
استهدفت وحدات منه مسلحين في بلدات المشرفة
ونحلة وكفروما ،فيما استهدفت وحدات من الجيش
السوري مسلحين في مدينة حلب وريفها في مناطق
سيف الدولة والليرمون والراشدية واالرتيق واألتارب
وخان العسل وتل نعام وحويجة وجب الصفا وغبشة
وتل الطبل.

كييف تعتبره ( ...تتمة �ص)1
وتخشى كييف وال���دول الغربية أن يفضي هذا
االستفتاء إلى تكرار السيناريو ال��ذي أدى إلى ضم
روسيا لشبه جزيرة القرم في آذار .وفي هذا السياق
سارعت وزارة الخارجية األوكرانية األحد إلى وصف
هذا االستفتاء بـ «مهزلة إجرامية» تمولها روسيا،
وأكدت في بيان أن «االستفتاء ( )...الغ قانونا ً ولن
ت��ك��ون ل��ه أي نتيجة قانونية على وح��دة أراض��ي
أوكرانيا».
وتعتزم السلطات األوكرانية إج��راء االنتخابات
الرئاسية المبكرة في  25أي��ار ،لكن االنفصاليين ال
يعترفون بهذه االنتخابات وال بالحكومة االنتقالية
في كييف التي تشكلت اثر اإلطاحة بالرئيس فيكتور
يانوكوفيتش في نهاية شباط.
وتحظى كييف بدعم الواليات المتحدة التي اعتبرت
أن هذا االستفتاء «غير قانوني» ويشكل «محاولة
إلحداث انقسامات واضطرابات».
وسبق أن تبنى الغربيون في األسابيع األخيرة
عقوبات ضد روسيا وهم يهددون بتوسيعها إذا لم
تجر االنتخابات الرئاسية في أوكرانيا .وندد الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند أمس بُعيد وصوله إلى باكو
في جولة تشمل ع��ددا ً من دول القوقاز ،باالستفتاء
واعتبره «الغيا ً وكأنه لم يكن».
وق��ال الرئيس الفرنسي في تصريح صحافي إن
«هذه االستشارات الفعلية والمزورة ( )...ال معنى لها
وهي الغية وكأنها لم تكن» ،معتبرا ً أن «االنتخابات
الوحيدة الصالحة» هي االنتخابات الرئاسية في
أوكرانيا في الخامس والعشرين من أيار الجاري والتي
ستتيح انتخاب رئيس لكل أوكرانيا ويكون السلطة
الشرعية الوحيدة في البالد ،وعندها سيكون بإمكان
الروس التفاوض مع الرئيس األوكراني الجديد.
وتابع« :في حال لم يكن باإلمكان إجراء انتخابات
الخامس والعشرين م��ن أي���ار بسبب اس��ت��ف��زازات
وتدخالت ،سيكون عندها من الضروري االنتقال إلى
مستوى آخر من العقوبات» .وختم قائالً« :إال أنني
أراهن اليوم على أن انتخابات الخامس والعشرين من
أيار ستجرى».
من ناحيته ،اعتبر وزي��ر الحرب األميركي تشاك
هيغل في مقابلة بثت أمس أن روسيا لن تحقق من
األزمة في أوكرانيا سوى «مكسب قصير األمد» ،مؤكدا ً
أن قواتها ال تزال محتشدة على الحدود األوكرانية.

وفي مقابلته مع شبكة «أي بي سي» اإلخبارية،
وصف هيغل روسيا بأنها «خصم في أوكرانيا» ولم
يصفها بأنها ع��دو .وق��ال إن «روس��ي��ا تواصل عزل
نفسها من أجل تحقيق مكسب قصير األمد .وقد يشعر
الروس بأنهم ينتصرون على نحو ما .ولكن العالم ال
يركز على األمور القصيرة األمد».
وكانت المستشارة األلمانية انجيال ميركل وهوالند
ش��ددا على أن «فشل إج��راء االنتخابات الرئاسية
المعترف بها دول��ي�ا ً سيؤدي إل��ى مزيد من زعزعة
االستقرار في البالد».
لكن رئيس اإلدارة الرئاسية األوكرانية سيرغي
باشنسكي أكد ثقته بأن االنتخابات ستجرى في كل
أنحاء أوكرانيا بما فيها دونيتسك ولوغانسك» .لكنه
لفت إلى أن نصف أراضي حوض دونباس قد تتسبب
بـ«تعقيدات» بسبب اضطرابات محتملة.
وذه���ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وي��دي ك���ارل بيلد
إل��ى التحذير من كارثة وكتب على موقع «تويتر»
إن «االض��ط��راب��ات التي يتسبب بها االنفصاليون
والعصابات المسلحة الموالية لروسيا تهدد بانهيار
منطقة دونباس تماماً .ثمة مأساة وشيكة».
وال يزال الوضع العسكري متوترا ً في شرق أوكرانيا
بعد تجدد المعارك ليل السبت األحد قرب سالفيانسك،
حيث بدأ الجيش األوكراني في الثاني من أيار عملية
تهدف إلى استعادة السيطرة على هذه المنطقة وهو
يطوق المدينة منذ أي��ام ع��دة .وأسفرت المواجهات
المسلحة في ش��رق وجنوب أوكرانيا عن عشرات
القتلى في األسبوعين األخيرين.
في غضون ذلك ،أوردت صحيفة «بيلد ام تسونتاغ»
األلمانية أم��س أن نحو  400من المرتزقة تابعين
لشركة «أكاديمي» األميركية (ب�لاك ووت��ر سابقاً)
ينشطون في أوكرانيا إل��ى جانب عناصر الجيش
وال��ش��رط��ة األوك��ران��ي��ي��ن وينسقون عمليات حرب
عصابات ضد االنفصاليين الموالين لموسكو حول
مدينة سالفيانسك.
وبحسب معلومات تستند إلى اتصاالت السلكية بين
مراكز قيادة للجيش الروسي اعترضتها وكالة المراقبة
األميركية ونقلت الح��ق�ا ً إل��ى أج��ه��زة االستخبارات
األلمانية ،فإن مرتزقة أميركيين ينسقون ويتولون
قيادة عمليات حرب عصابات ضد الموالين لروسيا
في محيط جيب سالفيانسك.

