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رو�سيا تبد�أ عقوباتها الم�ضادة ( ...تتمة �ص)1

تعادل كتلتها النقدية السلبية قرابة مئتي مليار دوالر سنويا ً ستخرج
من حضن الدوالر الدافئ ليبرد هو بدالً من أن تصيبها البرودة ،في
عمالت ستعرف الدفء ربما للمرة األولى.
ف��ي م��ن��اخ االش��ت��ب��اك البعيد ع��ن العسكرة ،تبقى س��وري��ة ساحة
المواجهة العسكرية ،ويسعى األميركيون وحلفاؤهم بعد التسليم
بالفشل في إحداث تغييرات عسكرية ذات مغزى ،إلى تحويل مغادرة
األخضر اإلبراهيمي إل��ى تعيين ممثل أممي يتناسب مع المرحلة
الجديدة التي ص��ار التفاوض فيها محكوما ً ب��أن يكون مع الرئيس
بشار األسد ،بعد سقوط مرحلة التفاوض االفتراضي الفاشل على
رحيله.
األس��م��اء المتداولة للمناورة تض ّمنت األب��رز المرفوض سوريا ً
خافيير س��والن��ا ،واألب����رز ك��ان ه��و مطالبة ال��س��ع��ودي��ة بشخصية
عربية للحفاظ على دور الجامعة العربية كشريك ،بعد فشل تسويق
المرجان التونسي والتداول بمستشار للملك المغربي لهذه المهمة،
يشجع األميركيون تسميته م��ن دون اإلف��ص��اح ع��ن كامل هويته،
ليسارع المغرب عبر دبلوماسيته إلى نفي أن يكون المقصود هو
أندري أزوالي المعروف بعالقاته مع «إسرائيل» والمتحدّر من أصول
يهودية ،ليبقى االسم في الظالل بينما علمت «البناء» أنّ سورية لم
أي من األسماء ألنها تملك حق الفيتو إلى حين
تدخل على خط مناقشة ّ
مفاتحتها باألسماء والمهمة ،وهي تعطي األولوية للمهمة بعد فشل
المبعوثين المسلّم لهم نظريا ً بالكفاءة واألهلية ،ألنّ المسألة وفقا ً
لرأي مصادر سورية معنية بالملف األممي هي تحديد ماذا سيفعل
المبعوث الدولي؟ وهل سيعيد إنتاج تجربة اإلبراهيمي بالسعي إلى
تسويق نظريات تنتهك الدستور السوري وتبرير اإلرهاب والته ّرب
من التمييز بين السعي إلى وقف العنف واستحالة الحديث عن وقف
إط�لاق ن��ار مع اإلرهابيين ،وتجاهل ك�� ّل ال��ح��دود المفتوحة لتأمين
وصولهم والقيام بإيوائهم وتسليحهم ودعمهم من ع��دد من دول
الجوار لسورية ،بدالً من التعاون معها لمكافحتهم.
لبنان المرتبك أص�لاً يزيده االرت��ب��اك اإلقليمي وال��دول��ي ارتباكا ً
ليفشل مرة أخرى في استحقاق ال يق ّل خطورة وأهمية عن االستحقاق
الرئاسي ،هو إنجاز سلسلة الرتب والرواتب لتأكيد إصابة الجسم
السياسي اللبناني بالفشل ال��ك��ل��وي ،وح��اج��ت��ه إل��ى عقد سياسي
تمسكهم
اجتماعي جديد يخشى كثيرون الخوض فيه ،ويعلنون
ّ
بدستور الطائف ،وهم ينكرون أبرز ركائزه المتمثلة بالعالقة المميّزة
بين لبنان وسورية.
وس��ط ال��ت��ش��اؤم ال���ذي أش��اع��ه فشل المجلس النيابي ف��ي إق��رار
السلسلة ،ولو مع التعديالت التي تتيح إخراجها إلى النور ،وحدهم
أنصار العماد ميشال عون كانوا يعيشون التفاؤل تجاه ما يؤكدون
أنها معطيات خارجية وداخلية ان��ه سيكون الرئيس ال��ذي يشغل
كرسي الرئاسة في بعبدا قبل الخامس والعشرين من أي��ار ،ومن
دون أن يعيش اللبنانيون تجربة شغور كرسي الرئاسة ،وعلى رغم
التحفظ العوني كشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ األجواء الجديدة
هي ما وص��ل عن لسان مسؤولين سعوديين وم��ن ورائ��ه��م بعض
الرموز األساسيين ف��ي تيار المستقبل ،عن تغيير جوهري حدث
ف��ي مقاربة االستحقاق الرئاسي يتمثل بوضع اس��م العماد عون
في صندوق االقتراع ،بينما رأت جهات دبلوماسية متابعة للحوار
الحساس الجاري بين السعودية وإيران أنّ األمر ال يعدو كونه بالون
اختبار تفاوضياً.

ريفي لـ«البناء» :الربع الساعة األخير

وفي السياق ذاته ،وعلى هامش مشاركته في الجلسة النيابية العامة أمس
أكد وزير العدل أشرف ريفي لـ«البناء» أنّ الرهان في االنتخابات الرئاسية هو
على الربع ساعة األخير ،مشيرا ً إلى اإليجابية التي تتسم بها الدعوة السعودية
لوزير الخارجية اإليراني ،الفتا ً في الوقت نفسه إلى أنّ تأثيراتها لن تبدأ بالظهور
في المدى القريب.
واستبعد ريفي أن تجرى االنتخابات الرئاسية قبل  25أي��ار ،وإذ رفض
الدخول في لعبة األسماء رأى ريفي «أنّ هناك صعوبة في وصول رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة».

ميقاتي لـ«البناء :ال توافق حتى الساعة

من جهته أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لـ«البناء» استحالة
انتخاب رئيس للجمهورية قبل  25أيار ،الفتا ً إلى «أنّ التوافق حول اسم الرئيس
غير متوافر حتى الساعة».

حيتان المال في مجلس النواب
«نحروا السلسلة» وأجهضوها

وفيما يتكرر المشهد اليوم في الجلسة الرابعة النتخاب رئيس الجمهورية
من حيث عدم اكتمال النصاب عمدت الكتل النيابية المنضوية في فريق 14
آذار أمس إلى تطيير سلسلة الرتب والرواتب ،ألن عقد جلسة في  27الجاري
بات مشكوكا ً فيه ،بل أشبه باالستحالة مع إعالن كتلتي «القوات اللبنانية»
والكتائب أنهم لن يحضروا الجلسات بعد  25الجاري إذا لم يتم انتخاب رئيس
يرجح أن تتضامن معه كتلة «المستقبل» التي
للجمهورية ،وهذا الموقف
ّ
كانت س ّربت مصادرها في اليومين الماضيين أنها ال تشجع على عقد جلسات
تشريعية ألن ذلك يتعارض مع الميثاق.
والخالصة الوحيدة التي خ��رج بها ع��دد من النواب الذين دعموا إق��رار
السلسلة وإعطاء الحقوق ،أن هناك من يعمل في «السر والعلن ليس فقط على
حماية حيتان المال والحؤول دون دفع أصحاب الريوع المالية والعقارية أي
ضرائب» .بل يريد «نحر السلسلة في مهدها» وتطييرها وعدم إعطاء المعلمين
والموظفين والعسكريين الحد األدنى من حقوقهم ،وهو ما ظهر في كل المناقشات
التي حصلت في جلستي النهار والليل حول اإليرادات والنفقات.

ربط السلسلة بانتخاب الرئيس

إذاً ،فبعد قرابة التسع ساعات خرج النواب من ساحة النجمة ليل أمس
مثلما دخلوا إليها ،ولم يقروا سلسلة الرتب والرواتب التي بقيت معلقة على
مصير موعد آخر وهو الثالثاء في  27الجاري وجلسة غير مرهونة بمقاطعة
النواب المسيحيين أم ال ،ذلك أن كتالً مسيحية لوحت بمقاطعة التشريع بعد
 25أيار إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية وهذا يعني
أن السلسلة باتت أسيرة هذا الموقف ورهينة حصول االستحقاق الرئاسي أم ال،
ما يعزز االعتقاد أن األمور ذاهبة إلى مزيد من التوتر في الشارع ،مع العلم أن ما
حصل أمس يشكل نموذجا ً لهذا التوتر المرشح للتوسع.
ويمكن القول إن مجلس النواب بدا عقيما ً أمس من خالل مسار الجلسة
التي تخللها إرباك واضح واستراحات ومداوالت وفاقية وغير وفاقية ،وما زاد
الطين بلّة هو أن مشروع اللجنة النيابية التي قادها الرئيس السنيورة وأخذ
على عاتقه تقديم أنموذج مقبول كان مجرد صورة مش ّوهة للسلسلة بحيث
لم تسلم مادة من مواده السهلة من التعديل لصالح مشروع اللجان السابق
وأفكار أخرى جديدة ،بينما علق المجلس البتّ في المواد األساسية التي تعتبر
جوهر المشروع ومنها مواد في اإليرادات مثل ضريبة الـ  ،TVAالغرامات على
التعديات البحرية والنهرية والبرية ومنها في النفقات ،بل المادة األساسية
فيها والتي تتعلق بسالسل رواتب كل القطاعات حتى أن اإلصالح لم يسلم من
التعديل والتعليق والشطب واإللغاء ،إلى أن طار نصاب الجلسة قرابة الحادية
عشرة والربع ليالً فرفعها الرئيس بري إلى العاشرة والنصف من يوم الثالثاء
في  27الجاري ،وقد دعت هيئة التنسيق النقابية ليالً مكوناتها لالجتماع اليوم
لمناقشة ما حصل في مجلس النواب ،ورفعت التوصيات حول مواصلة المعركة
واستمرار التحرك التصعيدي.

رو�سيا والدوالر ( ...تتمة �ص)1
انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان .والحظت أنه على رغم استمرار الحوار
بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل فال مؤشرات إلى حصول تبدل جدي في
مواقف «المستقبل» من موضوع تبنيها وترشيح رئيس «القوات اللبنانية» سمير
جعجع السير بدعم ترشيح العماد ميشال عون .وأضافت إن المعطيات تشير
بوضوح إلى أن «المستقبل» مستمر في المناورة نفسها التي لجأ إليها منذ قرار
دعم جعجع .وقالت« :إن ال تغيير متوقعا ً في موقف «المستقبل» طالما لم تعط
السعودية الضوء األخضر له للدخول فعليا ً في البحث جديا ً مع األطراف األخرى
وباألخص مع العماد عون في مقاربة االستحقاق الرئاسي واالسم الذي يمكن
حصول توافق عليه».
لكن المصادر الحظت في المقابل أن هناك تبدال ً ولو شكليا ً في الموقف السعودي
وهو ما عبّر عنه سفيرها في بيروت علي عواض عسيري من خالل تمنيه على
اللبنانيين بالوصول إلى رئيس توافقي وكذلك إعالنه أن بالده رفعت الحظر عن
سفر السعوديين إلى لبنان بالتوازي مع إعالن وزير خارجيتها سعود الفيصل
أنه وجه دعوة لوزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض.
ترجح المصادر أن يضطر «المستقبل» بعد  25أي��ار وسقوط ورقة
ولهذا ّ
ترشيح جعجع أن يتجه نحو التفتيش عن مرشح بديل من رئيس «القوات».

ترقب للحوار اإليراني ـ السعودي

وفي سياق متصل ،توقف المراقبون عند ما كان أعلنه وزير الخارجية السعودي
أول من أمس ،من أنه وجه دعوة لوزير الخارجية اإليراني لزيارة السعودية
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن «هذه الدعوة تشير إلى بداية قناعة في الرياض
بأن االستمرار في المجابهة ضد إيران لن يفيد السعودية ،وال سعيها للعب دور
إقليمي من الخليج إلى العراق وصوال ً إلى سورية ولبنان» .وأضافت« :إن هذه
الدعوة ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الذي سينعكس على
ملفات المنطقة بما في ذلك الوضع اللبناني ومشيرة أيضا ً إلى أن الرياض تبدو
مقتنعة بضرورة التعاطي الواقعي مع المتغيرات الدولية واإلقليمية ،خصوصا ً
ما يحصل من حوار أميركي ـ إيراني عبر مفاوضات الملف السوري ـ اإليراني».
وأمس أعلن نائب وزير الخارجية اإليراني حسين عبد اللهيان أن «زيارة
ظريف إلى السعودية مدرجة على األجندة اإليرانية على رغم عدم تلقيه دعوة
خطية من السلطات السعودية.
كذلك كان الفتا ً أمس إعالن التلفزيون السعودي عن أمر ملكي بإعفاء األمير
سلمان بن سلطان من منصبه كنائب لوزير الدفاع السعودي وتعيين األمير
خالد بن بندر بدال ً منه كما عيّن العاهل السعودي نجله األمير تركي أميرا ً لمنطقة
الرياض برتبة وزير.

سلة تعيينات في مجلس الوزراء غدا ً

وعلى صعيد آخر ،يعقد مجلس الوزراء جلسته األسبوعية يوم غد الجمعة
في القصر الجمهوري بعدما جرى نقلها من السراي الحكومي ،ويتوقع أن تق ّر
بجلسة سلة تعيينات جديدة عسكرية ومدنية أبرزها ملء الشواغر في المجلس
العسكري ،وعلم أن المرشح لرئاسة المجلس العميد الركن عبد الكريم يونس.

يوم الغضب الشعبي

وبالتوازي مع انعقاد الجلسة التشريعية نفذ إضراب شامل في القطاع التربوي
الرسمي والخاص وفي اإلدارات الرسمية بدعوة من هيئة التنسيق النقابية التي
نظمت تظاهرة هي األولى في الحجم في تاريخ هيئة التنسيق .وانطلقت من أمام
جمعية المصارف إلى ساحة رياض الصلح رفضا ً للتخفيضات التي أدخلتها
اللجنة النيابية برئاسة جورج عدوان على السلسلة ،وللمطالبة بإقرار كامل
الحقوق للمعلمين والموظفين والعسكريين وأعلنت عن إبقاء اعتصامها مفتوحا ً
في رياض الصلح حتى إقرار السلسلة.
وفي كلمة له قال رئيس «الهيئة» حنا غريب في االعتصام «إننا لن نتزحزح قيد
أنملة ونريد السلسلة كاملة من دون نقصان .مطالبا ً مجلس النواب باالستماع
إلى أصوات وهتافات المعتصمين المطالبين بإسقاط مشروع اللجنة النيابية
الفرعية ألنه ينقض على الحقوق.
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فأكد أن عودة
الثقة بالمجلس تحتاج إلى إقرار السلسلة وقال سنبقى في االعتصام حتى
إقرارها».

جلسة انتخاب الرئيس اليوم تكرار لسابقاتها

أما في شأن االستحقاق الرئاسي فتنعقد اليوم الجلسة الرابعة النتخاب
رئيس للجمهورية لكن من دون حصول أي تغيير عن الجلسات السابقة ،ما
يعني تكرارا ً لما سبقها من جلسات من حيث عدم اكتمال النصاب .وهو األمر
الذي سيدفع بالرئيس بري إلى تحديد موعد جديد لجلسة خامسة ،مع العلم أن
مجلس النواب يدخل اعتبارا ً من يوم غد الجمعة في مهلة العشرة أيام األخيرة
من المهلة الدستورية ،وهو بذلك يصبح في حالة انعقاد دائمة ،وهذا األمر دفع
رئيس المجلس خالل الجلسة التشريعية أمس للقول إنه «لن يدعو إلى جلسات
تشريعية خالل هذه الفترة تجنبا ً للدخول في سجاالت دستورية.

«المستقبل» يريد استثمار
ورقة جعجع حتى النهاية

إلى ذلك ،أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف ونظيره الصيني وانغ يي عن نية موسكو
وبكين التعاون الوثيق في مجلس األمن الدولي،
بما في ذلك في شأن التسوية بسورية.
وفي اتصال هاتفي بين الوزيرين أمس ،أعلن
وانغ أن الجانبين أكدا ضرورة التنسيق بينهما في
شكل وثيق في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
بما في ذلك في شأن القضية السورية.
يأتي ذلك بعد يوم على تصريحات أميركية قال
فيها المتحدث باسم البيت األبيض جاي كارني
إن «الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف في شأن
تسوية األزم��ة السورية يمكن أن ُتجرى بشرط
تأجيل االنتخابات الرئاسية المقررة في حزيران
من العام الحالي ،وأن تأتي بعد تشكيل حكومة
انتقالية».
وأوض��ح كارني في تصريح إل��ى الصحافيين
أن «استئناف المفاوضات وب��دء جولة جديدة
مرتبط بالموافقة على مناقشة تشكيل حكومة
انتقالية بصالحيات تنفيذية كاملة ،باإلضافة
إلى المسائل األخرى .الفتا ً إلى أن «دمشق رفضت
فعل ذلك في الجولتين السابقتين ،وأن على دمشق
تأجيل االنتخابات الرئاسية التي يتم االستعداد
لها ،ووصف كارني إجراء هذه االنتخابات بأنه ال

وفي هذا السياق ،تؤكد مصادر سياسية متابعة أن ال توقعات بحصول أي
تغيير في المشهد السياسي النيابي خالل مهلة العشرة أيام التي تفصلنا عن

األميركية.
وقال ظريف« :إن بالده ال تنوي مناقشة مسائل
الدفاع الوطني مع المجموعة السداسية».
وأض��اف أم��ام الصحافيين أم��س« :ال ننوي
بحث مسائل ال��دف��اع وال��ن��واح��ـ��ـ��ي المتعلقة
بدفاعنا الوطنــي مع الوسطاء الدوليين» .مؤكدا ً
أن «المشاركين في المفاوضات ينوون المضي
قدما ً وأن إيران تمتلك اإلرادة السياسية لذلك».
وقال مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس
عراقجي« :إن��ه في أح��د ق���رارات مجلس األمن
الدولي تمت اإلش��ارة إلى موضوع الصواريخ،
ولذلك ط��رح ه��ؤالء ه��ذا األم��ر في المحادثات،
ولكن ردنا كان واضحا ً وحاسما ً وهو أننا نرفض
رفضا ً مطلقا ً طرح الملف الدفاعي اإليراني في
المفاوضات النووية».
وأض��اف عضو الفريق اإلي��ران��ي المفاوض:

«أن��ه ال يحق ألحد أن يطرح هذا الموضوع في
المفاوضات ،وأن ما قاله سماحة السيد علي
الخامنئي في هذا الشأن قبل أيام قد بيّن موقف
إيران النهائي ،وهو وضع أمامنا خريطة الطريق
في المفاوضات المقبلة».
وبدأ الجانبان مساء أمس رسميا ً صوغ االتفاق
النهائي بعد مرحلة من المشاورات الصباحية.
ومثل الجمهورية اإلسالمية في هذه المرحلة
المهمة وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف ،بينما مثل الجانب الغربي منسقة شؤون
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين
اشتون ،حيث قدّما ما توصال إليه إلى الوفود
المشاركة للتشاور حوله .وبحسب إعالن وزير
الخارجية اإليراني ستكون المفاوضات مستمرة
حتى يوم غد الجمعة ولكن في حال حدوث أي
تطور جديد يمكن تمديد فترتها.

المحكمة الجنائية ...
(تتمة �ص)1
وأض��اف :إن المحكمة الجنائية الدولية «ستحلل
ال��دراس��ة األول��ي��ة وع��ل��ى وج��ه ال��خ��ص��وص الجرائم
المزعومة المنسوبة إل��ى القوات المسلحة التابعة
للمملكة المتحدة التي نشرت في العراق بين عامي
 2003و.»2008
وأوضح انه «خالل الدراسة األولية ستنظر المدعية
العامة في مسائل االختصاص والمقبولية ومصالح
العدالة من أج��ل أن تقرر ما إذا كانت معايير فتح
تحقيق بموجب المادة  )1( 53من نظام روما األساسي
مستوفاة ،ولن يتخذ أي قرار في شأن فتح تحقيق حتى
ينتهي المكتب من التحليل الشامل لجميع المعلومات
ذات الصلة».
وكان مكتب المدعي العام قد تلقى رسالة من كل من
المركز األوروبي للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان
وشركة محامي المصلحة العامة في  10كانون الثاني
الماضي تفيد ب��أن «مسؤولين في المملكة المتحدة
يتحملون المسؤولية عن جرائم حرب تضمنت إساءة
معاملة المعتقلين في العراق في شكل منهجي من عام
 2003وحتى عام .»2008
واستنادا ً إلى تقويم أولي للمعلومات الواردة توفر
الرسالة المتلقاة معلومات إضافية لم تكن متاحة
للمكتب في عام  2006وعلى وجه الخصوص تفيد
الرسالة بوجود ع��دد أكبر من ح��االت س��وء معاملة
المعتقلين مستعرضة تفاصيل إض��اف��ي��ة تتعلق
ب��ال��ظ��روف الواقعية وال��ن��ط��اق الجغرافي والزمني
للجرائم المزعومة.

سورية من الملف اللبناني لحساب ثنائية إيرانية ـ سعودية أمر
رفضته إي��ران ورفضه حزب الله الحليف األول في لبنان إليران
وسورية.
 الفشل النيابي في إخ��راج سلسلة الرتب وال��روات��ب بصيغةتحقق الح ّد األدن��ى من المطالب النقابية ،والتأجيل إل��ى السابع
والعشرين من الشهر ال��ج��اري يشبه الفشل الكلوي في الجسم
البشري ،حيث تتوقف عملية تكرير وتدوير الغذاء وفصله عن
الفضالت والسموم إلع��ادة النشاط إل��ى دورات الجسم الرديفة
كالدورة الهرمونية وال��دورة الدموية ،والفشل الكلوي الذي يلزم
باللجوء إلى غسيل الكلى بصورة اصطناعية يعني أن المواعيد
صارت ضرورية لغسيل الكلى وليس للتعافي.
 العمليات النوعية التي تنفذها القوات السورية في المناطقال��واق��ع��ة ف��ي محيط ج��وب��ر والمليحة ف��ي أط���راف دم��ش��ق ،تجعل
خطوط اإلمداد اآلتية من حرستا وعين ترما عرضة للتوقف قريباً،
وتضع المسلحين في بساتين المليحة وفي أبنية جوبر التي صارت
نصفين مع تقدم العمليات في وضع صعب يسمح بالحديث عن
إنجاز كبير ربما يسبق موعد االنتخابات الرئاسية ،على رغم عدم
تأثر هذه االنتخابات بوضع هذين الموقعين ،بعدما ت ّم التعامل
بالطريقة المناسبة م��ع م��راب��ض ال��ه��اون التي تستهدف دمشق
منهما ،وصار الطيران السوري يتحرك خالل ثوان من سقوط أول
قذيفة هاون الستهداف هذه المرابض ،وقد نجح بحسب المصادر
العسكرية بتدمير عدد مهم منها.
 يمكن مناقشة الحوارات التلفزيونية السورية الحكومية التيتستضيف المرشحين الرئاسيين المنافسين للرئيس بشار األسد
وتقييمها وان��ت��ق��اده��ا ،لكن الخالصة التي وص��ل إليها كثير من
المتابعين هي جدية الترشيح والرغبة في خوض غمار المنافسة
بعيدا ً عن أي نقاش في النتائج وفرضياتها ،على قاعدة أنه تمرين
ديمقراطي ضروري للتقدم نحو المزيد من القبول والتع ّود على
لعبة التعددية السياسية من جهة ،وحجز مكانة خاصة في وجدان
السوريين وذاكرتهم من المرشحين تضعهم في مرتبة متقدمة
لخوض غمار العمل السياسي ما بعد االنتخابات ،وفي المقابل
فهذه المقابالت ت��د ّل على ق��رار س��وري بالتأقلم مع وضع جديد
يجب أن يعتاده الموالون عنوانه قبول المعارضين.

مو�سكو :لعدم تقوي�ض ( ...تتمة �ص)1

اختتام الجولة ( ...تتمة �ص)1
بأن يصل الجانبان خالل هذه الجولة إلى اتفاق
حول بعض البنود» ،األمر الذي لم يتم تأكيده
رسمياً.
وأعلن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف بعد عشاء عمل مع نظيرته األوروبية
كاثرين اش��ت��ون« ،االت��ف��اق على ج��دول أعمال
المحادثات ،وأوض��ح أنه سيتم طرح وجهات
نظ ٍر كلية حول المحادثات على أن ُتجري بعدها
الدول الست مناقشات في ما بينها لتنطلق جول ُة
المفاوضات حول إعداد مسودة االتفاق النهائي
الشامل».
وكانت األسابيع الماضية شهدت تصريحات
لمسؤولين أميركيين ،وطرحوا مواضيع خارجة
عن إطار البرنامج النووي كالبرنامج الدفاعي
والصاروخي اإليراني ،ولكن كبار المسؤولين
اإلي��ران��ي��ي��ن رف��ض��وا ب��ش��دة ه��ذه التصريحات
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ينسجم تماما ً مع بيان جنيف واحد الصادر عام
.»2012
وفي سياق متصل ،أفاد مندوب روسيا الدائم
لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين بأن بالده
قدمت في مجلس األمن الدولي مشروع قرار لدعم
المصالحات اإلقليمية والتسوية السياسية في
سورية.
وقال تشوركين بعد انتهاء جلسة مغلقة لمجلس
األمن الدولي« :إن نص المشروع يخص النواحي
اإلنسانية ويهدف إلى دعم الحوار بين الجانبين
ويعتمد على الخبرة اإليجابية للمصالحة بين
دمشق والمتمردين في حمص ،والتي بدأ سريان
مفعولها في  2أيار الجاري.
وأشار إلى أن «مشروع القرار الروسي ليس ردا ً
على مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا األسبوع
الماضي ،ويقضي بنقل مسألة األزمة السورية إلى
المحكمة الجنائية الدولية في الهاي ،حيث يؤكد
مشروع القرار الروسي على سيادة واستقالل ووحدة
أراضي سورية ،ويحذر من أن الوضع اإلنساني في
البالد سيتدهور بسبب غياب ح ّل سياسي ،ويدعو
القرار كل األط��راف المعنية إلى العمل من طريق
حوار سوري داخلي في اتجاه التسوية الشاملة
لألزمة بهدف تنفيذ بيان جنيف».

كما يدعو المشروع كل أطراف النزاع السوري
إلى «السماح بدخول موظفي اإلغاثة إلى سورية
وات��خ��اذ ك��ل الخطوات ال��ض��روري��ة لضمان أمن
المدنيين بمن فيهم ممثلو األق��ل��ي��ات الدينية
والقومية».
رحب مندوب سورية لدى األمم
وفي هذا اإلطارّ ،
المتحدة بشار الجعفري بالمبادرة الروسية ،مشيرا ً
إلى أن الحكومة السورية حققت أيضا ً نجاحات
كبيرة في ضواحي دمشق وحماة ودرعا وحلب».
وأوض��ح أن برنامج المصالحة والحوار الوطني
الذي تنفذه السلطات السورية «يسمح للمتمردين
بالعودة إلى الحياة الطبيعية من دون التعرض
للمالحقة الجنائية».
وكان تشوركين قال« :إن بيان جنيف ال يحظر
إج��راء االنتخابات الرئاسية في سورية ،وأن��ه ال
يوجد ش��يء في بيان «جنيف» يحظر مثل هذه
االنتخابات أو يشكك بها ،على رغم تأكيد البعض
بأنها تتناقض مع روح هذه الوثيقة ،حيث يمكن
تفسير بيان جنيف ف��ي شكل مختلف لكن من
الواضح أنه ال يحظر إجراء االنتخابات الرئاسية
في سورية».
وفي تعليقه على األنباء عن استعداد السعودية
للحوار مع إي��ران حول األزم��ة السورية أضاف
تشوركين« :إذا كانت صحيحة فهي مشجعة
ألن السعودية هي الحلقة المفقودة في الجهود
الهادفة إلى تطبيع الحوار السياسي الب ّناء حول
سورية».
وفي شأن آخر ،أكد نائب وزير الخارجية السوري
فيصل المقداد ،أن الحكومة السورية لم تستخدم
غ��از الكلور ضد أح��د في البالد ،الفتا ً في الوقت
ذاته إلى أن الجيش السوري لن يهاجم باستخدام
الورود».
وأض��اف المقداد« :أؤك��د مئة في المئة أن غاز
ال��ك��ل��ور ل��م يستخدم إط�لاق �ا ً م��ن قبل الحكومة
السورية» .مشيرا ً إلى «وجود مجموعة من محققي
منظمة حظر الكيماوي في دمشق» .وأضاف« :نحن
مستعدون للتعاون معهم إلرسالهم إلى كل المناطق
الخاضعة لسيطرتنا ليكشفوا الحقيقة» ،مجددا ً
التأكيد« :أن هذه األسلحة اإلجرامية لم تستخدم
من قبل الحكومة السورية نهائياً».
يأتي ذلك بعد اتهامات فرنسية لدمشق باستخدام
غ��از الكلور ،حيث أش��ار المتحدث باسم وزارة
الخارجية الفرنسية رومان نادال إلى أن «تهديد
استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين في
سورية يظل قائماً ،لحين اكتمال التفكيك الكامل
لألسلحة الكيماوية السورية سريعاً» ،ورأى نادال،
أن دمشق استخدمت غاز الكلور  14مرة على األقل
منذ تشرين األول .»2013

كيف ن�سدّ الفراغ ( ...تتمة �ص)1
أي��ن كانت السلطة ف��ي مسألة حماية األرض اللبنانية من
االحتالل وه��ل حمت السلطة أرض��ا ً ومنعت احتاللها؟ أو هل
حررت أرضا ً محتلة وأعادتها الى السيادة اللبنانية .والكل يعلم
أن الجواب بالنفي ولو لم ينظم جزء من الشعب اللبناني مقاومة
بدأ فيها بالحجر والزيت المغلي وارتقى بها حتى باتت قادرة
على إرساء معادلة الردع من العدو «اإلسرائيلي» ،لو لم تكن هذه
المقاومة لما حررت أرض عام  ،2000ولما منع احتالل األرض
ع��ام  ،2006وع��ن��دم��ا ن��ص ال��ق��رار  1701على آل��ي��ة سياسية
لتحرير م��زارع شبعا غابت السلطة المفترض وجودها وعلى
نحو مستمر منذ  8سنوات ،ولم تقم بشيء لتحرير تلك األرض؟
ومع ذلك ،من المضحك أن نسمع من ينادي بحصر السالح في
يد السلطة؟ فأي سلطة يحصر السالح بيدها؟ أهي السلطة التي
تنصاع للخارج وتخشاه؟ ثم كيف ُتراها ستستعمله في ظل
تفككها وتناحرها القائم حتى التآكل؟
ثم أين كانت السلطة في مسألة حماية حقوق لبنان الوطنية
الثابتة والمكتسبة في المواثيق والمعاهدات الدولية .ونشير
هنا الى مسألتين على سبيل المثال ،األولى في مسألة اتفاقية
الهدنة مع العدو «اإلسرائيلي» والتي فرضت الدولة فيها واقعا ً
وتتمسك بها لفظاً ،والثانية في مسألة الحدود الدولية .والكل
يعلم أن عالقات لبنان مع العدو «اإلسرائيلي» تنظمها اتفاقية
الهدنة وتراقبها منظومة مراقبي األمم المتحدة وتنسقها لجنة
الهدنة التي تتألف من ضباط لبنانيين و«إسرائيليين» وضباط
مراقبين من لجنة مراقبة الهدنة ،وألغت «إسرائيل» االتفاقية من
جانب واحد منذ عام  1969واحتلت مزارع شبعا وأسقطت خط
الهدنة وتجاوزت لجنة مراقبة الهدنة ثم جاءت السلطة اللبنانية

لتكافئ «إس��رائ��ي��ل» على فعلتها وواكبتها ضمنا ً في ما فعلت
فأنشئت معها لجنة عسكرية ثالثية بعد عام  2006ال تستند
في وجودها الى اتفاق بيني أو ق��رار دول��ي .وهنا نسأل :بأي
مب ّرر قامت السلطة اللبنانية بهذا التنازل؟ أليس األولى بها أن
تعود الى اتفاق الهدنة ومقتضياته؟ ثم كيف تستعمل السلطة
في أدبياتها السياسية ومراسالتها الدبلوماسية عبارة «الخط
األزرق» وتتعامل معه كأنه قدر مقدر وتتناسى الحدود الدولية
وخط الهدنة المتطابق معها؟
ثم أين كانت السلطة اللبنانية من حماية أبنائها والتأكيد على
سيادة القانون اللبناني على أراضها وتنصلها من المحافظة
على حقوق المواطنيين وحريتهم؟ أين كانت السلطة في مشهد
تقشعر له األب��دان ارتسم في الهاي في منظر ظهرت فيه فتاة
يمس
لبنانية تمارس الصحافة ،وتستدعى على أساس اتهام
ّ
حرية الصحافة في لبنان .تستدعى إلى محكمة أجنبية تسمى
دولية وال يعترف بشرعيتها أكثر من نصف الشعب اللبناني.
تقف الفتاة مجردة من أي سالح أو قوة إال من قوة الحق وسالح
المنطق لتدافع عن نفسها في ظل استنكاف سلطة بالدها عن
نص عليه الدستور.
حمايتها وحماية حرية الرأي واإلعالم كما ّ
أي��ن ه��ي السلطة التي تنصف الشعب وتنصف الموظفين
وتنصف العسكريين في حقوقهم ولقمة عيشهم؟ أين السلطة
من انقالب معظم الكتل النيابية على هذه الحقوق التي لم يبق
في الميدان نصير لها إال ممثلو الفئة القليلة التي دافعت عن
حرية لبنان واستقالله وسيادته الدفاع الحقيقي وليس اللفظي
الكاذب والمنافق ،وهم ممثلو مجتمع المقاومة حصرا ً الذين
ناصروا المظلوم ضد ظلم حيتان المال؟ أين هي السلطة من

�إعالنات ر�سمية
تهديد مستقبل الطالب في عامهم الدراسي الحالي؟ أين هي
السلطة التي اجتمع نوابها فالتفوا على حقوق الموظف الجائع
ليزداد تخمة من ابتلع تلك الحقوق وصادر ثروات الدولة سرقة
واغتصاباً؟
إن المشكلة في لبنان ليست في شغور كرسي رئاسة ،أي
رئاسة أو كرسي إدارة ،أي إدارة ،أو مرفق عام ،بل إن المشكلة
أبعد من ذلك بكثير .إنها مشكلة بناء الدولة أساسا ً وبناء السلطة
الوطنية التي تمثل الشعب ال السلطة التي تمثل على الشعب
وتغتصب ق��وت��ه وخ��ي��رات��ه وت��ت��ن��ازل ع��ن ال��س��ي��ادة وتستهين
بالحقوق .وهذه السلطة لديها مدخل وحيد للتشكل ال تتعداه
وه��و قانون انتخاب يتيح للشعب أن يختار ممثليه ويتيح له
محاسبتهم في االنتخابات المقبلة ،فعندئذ تكون السلطة للشعب
وم��ن الشعب وليست مفروضة أو م��ص��ادرة ل��ق��رار الشعب،
وعندئذ سيؤسف على فراغ وشغور ويكون ملحا ً وضروريا ً
تفاديه وبأقصى اإلمكان ،وهو شغور لن يقع بحسب ما أعتقد.
إنه مدخل وحيد للحل إذن متمثل في قانون انتخاب يعتمد
على قاعدة النسبية ويطبق في لبنان كلّه على أس��اس الدائرة
ال��واح��دة بعيدا ً عن سلطة المال والغرائز الطائفية ،وعلى هذا
األس��اس نرى أن المسؤول عن الشغور وعن ضياع الحقوق
وعن تضييع السيادة والتفريط بها هو من يمنع الوصول الى
قانون االنتخاب هذا وكفى بعد ذلك تباكيا ً وتكاذباً .فهل يضغط
الشعب للوصول الى هذا القانون أم يستمر التباكي على سلطة
في فراغ أو فراغ في سلطة ال تقدم إلى لبنان خيرا ً بل تؤخر؟!
د .أمين محمد حطيط

إعالن إعادة تلزيم
ص��ي��ان��ة وت��ش��غ��ي��ل أج���ه���زة ال��ص��وت
واإلض��اءة والسينما وتقديم قطع غيار في
قصر األونيسكو
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه التاسع من شهر حزيران  ،2014تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ الصنايع ـ
بيروت ،لحساب وزارة الثقافة مناقصة
إع���ادة تلزيم صيانة وتشغيل أجهزة
الصوت واإلض��اءة والسينما وتقديم قطع
غيار في قصر األونيسكو.
ـ التأمين المؤقت :مليوني ليرة لبنانية.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة الثقافة.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 859
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