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�سورية تنتخب غداً ( ...تتمة �ص)1

وفي ظ ّل االرتباك اللبناني الذاهب إلى المزيد من
الحدة في التجاذبات خصوصا ً في شقه النقابي،
تتجه سورية غدا ً نحو االنتخابات الرئاسية وعين
العالم على نسبة المشاركة الشعبية ونوعيتها
وأل��وان��ه��ا ومنطقها الم��ت�لاك ال��ج��واب ،على درجة
صالبة وضع سورية الداخلي وقدرته على التحمل
لما سيترتب على ه��ذا التقدير من نتائج ،تتصل
بمصير الحرب على سورية ،وفي هذا السياق كان
موقف وزير الداخلية برشوة الذين ال يشاركون
في االنتخابات باإلبقاء على صفة نازح وما ترتبه
من مكاسب على ضعفها ،فاضحا ً بالتأشير على
حجم القلق ل��دى حلف ال��ح��رب على س��وري��ة من
نسبة المشاركة المرتفعة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات التي
أظهرتها انتخابات السوريين ف��ي ل��ب��ن��ان ،حجم
التوبيخ ال��ذي تلقاه المشنوق م��ن م��راج��ع عربية
ودولية معنية بمتابعة االنتخابات ،لعدم امتالك
وزارت���ه وج��ه��از المعلومات فيها أي معطيات أو
توقعات عن حجم المشاركة التي أرعبت الرابع
عشر من آذار والقوى الداعمة لها ،حيث وصفها
بعضهم بأنها ردة تاريخية على الرابع عشر من
آذار  ،2005ووصفها بعض آخر بالسابع من أيار
السياسي ،وأوص��ل��ت معاون األمين العام لألمم
المتحدة جيفري فيلتمان إل��ى ال��ق��ول :ل��م نكسب
سورية وسنخسر لبنان واألردن».

استمرار النقاش المتش ّنج

في ه��ذه األثناء تأكد من أكثر من مصدر أنّ النقاش
المتش ّنج الذي شهدته الجلسة األولى سيستم ّر في جلسة
الثالثاء حول من يوقع المراسيم؟ هل هو رئيس الحكومة
مع ال��وزراء المعنيين؟ أم يوقع أعضاء الحكومة الـ24؟
في ظ ّل التباين حول آلية العمل على رغم أنّ الصالحيات
واضحة في الدستور والوضع االستثنائي يفرض معالجة
استثنائية أليّ أمر.

ال حلحلة للسلسلة

في موازاة ذلك ،ال إشارات توحي بحلحلة ملف سلسلة
الرتب والرواتب قبل  7حزيران المقبل ،في ظ ّل مقاطعة
نواب  14آذار وتكتل التغيير واإلصالح للمجلس النيابي
بفعل الشغور ،محتكمين إل��ى ض���رورة التوافق على
السلسلة قبل الحضور الى الهيئة العامة لتبرير عدم
حضورهم ،والمفاوضات التي ُسجلت في األيام األخيرة

حول سلسلة الرتب والرواتب لم تحرز تقدما ً يؤشر إلى
إمكان عقد جلسة مجلس النواب في العاشر من حزيران
إلقرار السلسلة ،مع العلم أنّ هذه االتصاالت والمشاورات
ستستكمل في األيام القليلة المقبلة.
ووف��ق أح��د المشاركين في المفاوضات ف��إنّ العقبة
األساسية تكمن في موقف رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد
السنيورة الذي يص ّر على رفض إعطاء المعلّمين الدرجات
الست ،ويشدّد أيضا ً على احتساب تعويضات التدبير
«رقم  »3للعسكريين في الرواتب ألنه يرفض زيادة رقم
الكلفة إلى ما فوق األلفي مليار ليرة والجدير بالذكر أنّ
اللجنة الفرعية األخيرة التي رعى عملها السنيورة وصلت
بالشكل إلى حوالى ألف و 800مليار ليرة للكلفة لكنها
عمليا ً تجاوزت هذا الرقم إلى حدود األلفين ومئة مليار.
وفي ك ّل األحوال فإنّ هذا الموضوع سيكون موضع أخذ
ور ّد في بحر هذا األسبوع خصوصا ً بعد عودة الرئيس
بري من زيارته الخاصة إلى الخارج.

حزب الله الصامت

وتحدثت مصادر نيابية في  8آذار لـ«البناء» عن
انزعاج كتلة التحرير والتنمية من التعطيل وتهديد الوزير
علي حسن خليل بتعطيل الحكومة ،مشيرة إلى أنّ حزب
الله الفريق الصامت ينظر إلى المشهد نظرة ال حول وال...
فهو متضامن مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح ،لكنه في
الوقت عينه ض ّد شلل المؤسسات.
وأكدت المصادر النيابية أنه من غير المتوقع أن يكون
هناك تفاهم على السلسلة ،وهذا ما عبّرت عنه التصريحات
المتضاربة بين وزير المال والنائب جورج عدوان.
واعتبرت أنّ تعطيل عمل المجلس التشريعي هو تعطيل
ل��دوره الرقابي ،ما يعني تعطيل لعمل مجلس ال��وزراء،
فالحكومة ال يمكن أن تعمل من دون رقابة المجلس
النيابي.

حوار اجتماعي

وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أنّ المشكلة هي أنّ
الكتل السياسية كعادتها تتخلى عن مسؤوليتها في تطيير
السلسلة ،فـ»تضيع الطاسة» .ودعت إلى حوار اجتماعي
جدي يكسر الحدة في طروحات هيئة التنسيق النقابية،
إليجاد أرضية مشتركة ،فالمشهد أصبح أكثر توتيراً،
ولغة التهديد غير مفيدة.
وأش��ارت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى إص��رار على
إعطاء الموظفين حقهم من دون التسبّب بأزمة تضخم
وضرائب عشوائية تطاول موظفي القطاع الخاص ،وتؤثر
على مالية الدولة .واعتبرت أنّ تهديد هيئة التنسيق
بالتصعيد ،لجهة تعطيل مؤسسات ال��دول��ة ،كأعمال
الجباية ودوائر الدولة ووزارة المالية من شأنه أن يوقف
معاشات الموظفين.

م�صر ال�سي�سي ( ...تتمة �ص)1

طرابلس تخطف األضواء

في غضون ذلك ،خطفت طرابلس الرئيس الشهيد رشيد
كرامي األض��واء أمس ،وشكلت ذكرى استشهاد الرئيس
كرامي السابعة والعشرين هذا العام محطة جديدة في
طرابلس ،حيث جمعت المناسبة إلى عائلة الشهيد الرئيس
نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وأحمد كرامي وعددا ً من
الشخصيات السياسية والحزبيّة والدينيّة والمناطقيّة.

جس نبض
مشاركة ميقاتي ّ

وأكدت مصادر في  8آذار أنّ الرئيس ميقاتي يدرك أنّ
الموقع المستق ّل ال يخدمه في طرابلس ،وخدعة الوسطية
استفاد منها مرة إال أنها لن تتك ّرر ،وبما أنّ القيادة السنية
محسومة في  14آذار لـ«تيار المستقبل» ،فإنه اختار هذه
المناسبة للتق ّرب من  8آذار من باب آل كرامي .واعتبرت
جس نبض لالنتخابات
المصادر أنّ المشاركة هي عملية ّ
النيابية المقبلة ،ال سيما أنه كان الخاسر األكبر من تأليف
حكومة الرئيس تمام سالم.
ورأت المصادر أنّ حزب الله لن ينسى بسهولة ما فعله
ميقاتي عندما استقال استجابة لألميركي ،لكن بما أنّ
السياسة هي تبادل مصالح ،فإنّ ك ّل شيء سيُطرح على
طاولة البحث في الوقت المناسب.

«ميقاتي أحد رجال الرئيس األسد»

في المقابل اعتبر النائب السابق مصطفى علوش
لـ«البناء» أنّ الحشد الميقاتي الكبير في االحتفال يشكل
اصطفافا ً جديداً ،وقد يكون تحالفا ً طبيعياً ،فآل كرامي
والرئيس نجيب ميقاتي مجموعة واح��دة مرتبطة بما
يس ّمى بمحور المقاومة الممانعة ،فالرئيس ميقاتي هو
أحد رجال الرئيس بشار األسد في لبنان ،واإليحاء بتوتر
في العالقات ال يمت إلى الحقيقة بصلة .كما شدّد النائب
بدر ونوس لـ«البناء» على انّ تيار المستقبل ال يخيفه أيّ
اصطفاف جديد ،فالشارع هو الذي يحدّد ويق ّرر مصير
االنتخابات النيابية ولصالح مَن.

كرامي وقف في وجه تقسيم لبنان

وفيما ساوى و ّن��وس شهيد طرابلس ولبنان الرئيس
رشيد كرامي بمن أسماه «الشهيد بشير الجميّل» .أكد
الوزير السابق فيصل كرامي أنّ الشهيد كرامي قتل ألنه
وقف في وجه تقسيم لبنان والفيديرالية وتنفيذ األجندة
اإلسرائيلية ،وقتله عمالء «اسرائيل» بتوجيه منها وهم ال
يزالون في واجهة السياسة في لبنان.

«القومي» :أرادوا باغتياله
إفراغ لبنان من قاماته الوطنية

وفي المناسبة اعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي

أنّ المؤامرة التي دفع الراحل الكبير حياته ثمنها ،ال تزال
فصولها تتوالى وتتك ّرر ،ولكن بوجوه وأساليب مختلفة،
إنما الجوهر واحد ال يتغيّر ،وهو استهداف ك ّل األمة بمكامن
قوتها ،فتارة يوظفون األدوات الصغار الستهداف رجال
األمة األشداء من ذوي القامات الكبيرة كصاحب الذكرى،
وتارة يش ّنون الحروب ض ّد المقاومة ،واليوم يستهدفون
سورية بهجمة كونية شرسة ألنها لم تخضع لشروط وال
لترغيب أو ترهيب ،واستم ّرت صامدة ثابتة على مواقفها،
مدافعة عن موقعها القومي ودورها في قيادة خط المقاومة
والممانعة.
وقال البيان :إنّ قتلة الرئيس الرشيد أرادوا باغتياله
إف��راغ لبنان من قاماته الوطنية الكبيرة ،وهم أنفسهم
يدفعون اليوم إلى تقويض الدولة عبر إحداث الفراغ في
سدة الرئاسة األولى ،وعبر اإلصرار على تعطيل مؤسسات
الدولة ،ألنهم ال يريدون أن يكون لبنان على صورة الشهيد
رشيد كرامي ،بلدا ً قويا ً بمقاومته ،بل يريدونه بلدا ً ضعيفا ً
محكوما ً بـ 17أيار الصهيوني.
وش �دّد البيان على أنّ االقتصاص من قتلة الرئيس
الشهيد ،هو بالحفاظ على لبنان ومؤسساته ،وبانتخاب
رئ��ي��س للبنان مؤتمن على ث��واب��ت لبنان وخياراته
ومقاومته ،وهي الثوابت التي كان يؤمن بها الرئيس رشيد
كرامي.
وللمناسبة ،اتصل المعاون السياسي لألمين العام
لحزب الله الحاج حسين الخليل بالرئيس عمر كرامي
والوزير كرامي ،مشيدا ً بالمواقف الوطنية والعروبية
المش ّرفة لهذه العائلة الوطنية الكبيرة ،وللبيت الكرامي
العريق في المقاومة والتضحية.

حزب الله ال يريد الدخول
في مماحكات تأخذ طابعا ً طائفيا ً

من جهة ثانية ،عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي ،إلى بيروت أول من أمس على متن
طائرة خاصة آتيا ً من العاصمة األردنية عمان ،حامالً معه
سجاال ً حول منحه البراءة لعمالء لحد.
وفيما رفضت أوساط حزب الله التعليق لـ«البناء» على
تصريحات الراعي ،واكتفت بالقول إنها تلتزم الصمت
وتكتفي بما قاله وفد حزب الله للبطريرك قبل الزيارة ألنها
ال تريد الدخول في مماحكات تأخذ طابعا ً طائفياً .قال رئيس
الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ،خالل
احتفال تأبيني في بعلبك تعليقا ً على الجدال حول قضية
اللبنانيين الفا ّرين إلى «إسرائيل» بعد التحرير« :إنّ العدو
اإلسرائيلي استخدم اللبنانيين ليقتلوا اللبنانيين ،تحت
ظرف وآخر ،وعندما كان التحرير قلنا يومها ،ونك ّرر القول:
إن هذه المسألة هي عند الدولة ،وهي التي تحدّد من هو في
هويته لبناني ،ومن هو ليس في هويته لبنانياً ،وهذا األمر
يعود إلى الدولة ،وال يرجع لالختيارات من هنا وهناك.

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)1
«إن ال��م��ص��ال��ح��ات ال��ت��ي حصلت في
سورية تؤكد أنه يمكن إيجاد حلول عبر
الحوار الداخلي» آمالً بأن يشهد المسقبل
«خطوات على صعيد إعادة النازحين إلى
ديارهم».
وإذ شدد الوزير اإليراني أن بالده تسعى
منذ بدء األزمة السورية إلى وقف العنف
وإيجاد الحلول ،قال« :إن على المجتمع
الدولي أن يكافح في شكل فوري اإلرهاب
الذي تشهده سورية» ،محذرا ً من أن «ما
يجري ف��ي س��وري��ة سيرتد على ممولي
وداعمي اإلرهاب في هذا البلد حيث العنف
األعمى يحل بالسالم اإلقليمي».
ال��ى ذل��ك ،ق��ال رئيس مجلس الشوري
اإلي��ران��ي علي الري��ج��ان��ي« :إن اجتماع
أص��دق��اء سورية اليوم هو دع��م للمسار
االنتخابي ،وأن االنتخابات السورية
تؤكد أن معالجة األزم���ة تتم م��ن خالل
الحل السياسي والديمقراطي» ،ورأى في

االنتخابات «دع��وة للدول األخ��رى لوقف
إرسال اإلرهابيين ووقف ارتكاب المجازر
ف��ي س���وري���ة» ،ك��م��ا ت��ؤك��د «أن الشعب
ال��س��وري م��ا زال مستقالً ،وأن���ه ليست
للمعارضين خارج البالد أية قاعدة لدى
مكونات الشعب السوري».
وات��ه��م الري��ج��ان��ي واش��ن��ط��ن بتقديم
المال والسالح لقتلة الشعب السوري،
متمنياً« :أال يعرقل اإلرهابيون االنتخابات
السورية».
وفي هذا السياق ،أعلن في طهران أمس
عن زيارة يقوم بها عالء الدين بروجردي
رئيس مجلس األم��ن القومي والسياسة
الخارجية في البرلمان اإليراني إلى دمشق
اليوم االثنين ،على رأس وفد إيراني مع
ب��ع��ض ال��وف��ود ال��م��ش��ارك��ة ف��ي اجتماع
أصدقاء سورية.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أك���د ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية السوري فيصل المقداد ،رئيس

اللجنة المركزية لالنتخابات الرئاسية
في وزارة الخارجية ،أن ما يزيد على 95
في المئة من الذين سجلوا أسماءهم في
اللوائح االنتخابية في السفارات السورية
قد م��ارس��وا حقهم في االنتخاب ،مشيرا ً
إل��ى أن اللجنة المركزية في الخارجية
والتي قامت بتسليم النتائج إلى اللجنة
العليا أبلغت األخ��ي��رة ع��دم ح��دوث أي
خرق أو إشكال في السفارات التي تم فيها
االنتخاب ،وأن نتائج هذا التصويت خارج
س��وري��ة ستدمج م��ع النتائج النهائية
لالنتخابات الرئاسية.

موسى خلفا ً لإلبراهيمي؟

ال��ى ذل��ك ،أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة
الدول العربية نبيل العربي أنه لم يتحدد
حتى اآلن شخصية المبعوث الجديد إلى
سورية خلفا ً لألخضر اإلبراهيمي ،مشيرا ً
في حديث صحافي الى أن هناك أسماء

كثيرة مطروحة ومن بينها األمين العام
السابق للجامعة عمرو موسى.
وأك��د العربي أن األه��م من تحديد اسم
الشخصية هو تحديد المه ّمة ذاتها وهو ما
لم يحدث حتى اآلن ،وأنه ربما يحدد ذلك
قبل نهاية الشهر الجاري.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،أك��د ع��م��رو موسى،
ترشيحه لخالفة اإلبراهيمي ،قائالً« :نعم
يجري اآلن تداول خالفتي لإلبراهيمي بعد
أن قدم استقالته رسمياً ،إال أن األمر حتى
اآلن لم يدخل حيّز القرار ،ومن جهتي لم
أتخذ قرارا ً حاسما ً بشأنه بعد».
وأوضح موسى أن لديه أعباء ضخمة
في الداخل ما زالت تشغله كثيراً ،في ما
يعني أن البتّ في مثل هذا الترشيح ليس
سهالً ،وربما آثر البقاء في مصر خالل هذه
المرحلة المهمة التي تمر بها.
ميدانياً ،تمكن الجيش السوري أمس
من السيطرة على  7قرى في ريف حلب

الجنوبي منها الخانات وتالل عزان ورسم
بكرو وحداديل ،في وقت واصلت وحدات
الجيش عملياتها في المناطق المحيطة
بسجن حلب المركزي مستهدفة المسلحين
المنتشرين في حندرات وحيالن وعندان
ومناطق رسم العبود وكويرس.
الى ذلك ،أسفر سقوط عدد من القذائف
الصاروخية ال��ى استشهاد  23شخصا ً
وجرح أكثر من  76من المدنيين في مناطق
الميريديان والجميلية وساحة سعد الله
الجابري في حلب.
وف���ي ري���ف دم��ش��ق ،واص����ل الجيش
السوري عملياته العسكرية في مناطق
ج��وب��ر وم��ح��ي��ط ال��م��ل��ي��ح��ة واس��ت��ه��دف��ت
وح��دات��ه مناطق زبدين وجسرين ودير
العصافير وسقبا وحمورية وزملكا ،في
حين استهدفت وح��دات اخ��رى تج ّمعات
للمسلحين في مناطق خان الشيح وداريا
وعدرا العمالية وعدرا البلد.

أولها ،أنّ موجة الرفض لإلخوان المسلمين ما زالت قوية وجارفة .الدليل؟
أكثر من  23مليون مصري صوتوا للسيسي الذي كان قام ،تنفيذا ً إلرادة
ماليين المصريين الذين تظاهروا في  30حزيران  2013ضد حكم مرسي
واإلخوان ،بطرد هؤالء جميعا ً من السلطة في  3يوليو /تموز الماضي.
ثانيها ،أنّ الدافع الرئيس لدى غالبية الناخبين المصريين كان الرغبة
الجارفة في استعادة األمن .عضو المجلس القومي لحقوق االنسان جورج
اسحق عبّر بصدق عن هذا االتجاه الجارف بقوله« :المصريون ص ّوتوا
للمشير عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة االمن واالستقرار للبالد».
ثالثها ،تدني نسبة المشاركة في التصويت إذ ظلّت ،رغم ك ّل حمالت
التعبئة التي نظمها أنصار السيسي وحمدين صباحي ،دون الـ  50في
المئة من مجموع المؤهّ لين للتصويت .نائب رئيس «مركز األهرام للدراسات
االستراتيجية» وحيد عبد المجيد ر ّد ضعف المشاركة إلى «حالة فقدان
الثقة» التي يعانيها الشعب المصري .كشف عبد المجيد أيضا ً «أنّ عدد الذين
شاركوا في التصويت خالل اليومين األولين لالنتخابات كان تقريبا ً العدد
ذاته الذي شارك في االستفتاء على الدستور» ( 38في المئة في يناير/كانون
الثاني الماضي) ،مشيرا ً إلى أن بعض «فئات المجتمع أصابها اإلحباط
وقررت عدم المشاركة».
رابعها ،أنّ الناصريين كانوا منقسمين على أنفسهم ،فلم يؤيد ك ّل قياداتهم
حمدين صباحي ،بل إن الجمهور الناصري غير المنظم ّ
فضل السيسي على
صباحي ربما لشعوره بأنه يحاكي ،بشك ٍل أو بآخر ،القائد الراحل جمال عبد
الناصر ،وأنه سيكون في وسعه إنهاض مصر من كبوتها واستعادة مسيرة
النهضة .إلى ذلك ،فإنّ تدني نسبة إقبال الناصريين وغير الناصريين على
التصويت لصباحي ي��ردّه جورج اسحق إلى «السياسة التي اتبعت منذ
بداية االنتخابات والتي ص ّورتها بأنها محسومة لمصلحة مرشح واحد ،وأنّ
المرشح الثاني لم يكن من حقه دخول االنتخابات من األصل».
خامسها ،ثمة شبه إجماع على أنّ العملية االنتخابية كانت حرة ونزيهة
وتوجه إلى
وإنْ شابها بعض الشوائب واالنتهاكات .صباحي سلّم بنتيجتها
ّ
الشعب بالقول« :نحترم إرادتك ونريد أن تتوافر لنا جميعا ً فرص تليق بنا في
انتخابات أكثر عدالة وشفافية» .غير أنه شدّد على أنه لن يعطي «أي صدقية
وتصديق لألرقام عن نسبة المشاركة» .وفيما قوبلت األرقام المعلنة للمشاركة
بتشكيك واسع ،فإنّ بعثتي المراقبة التابعتين لجامعة الدول العربية واالتحاد
األوروبي أكدتا عدم وجود انتهاكات مؤثرة في نتيجة االنتخابات .رئيس بعثة
االتحاد األوروبي أكد أن االنتخابات ت ّمت في بيئة متالئمة مع القانون.
إذ تبدو ردود الفعل على االنتخابات الرئاسية مريحة للسيسي ،فإنّ
المشاكل واألعباء والتحديات التي تنتظره ال توحي له بالراحة أبداً .فهو
مضطر ،أوالً ،إلى مواجهة مشكلتين قبل تسلّم مقاليد السلطة من الرئيس
الموقت عدلي منصور .المشكلتان هما إصدار قانون البرلمان الذي ستجرى
انتخاباته أواخ��ر شهر يوليو/تموز المقبل ،وق��ان��ون مباشرة الحقوق
السياسية الذي يثير الكثير من الجدل .السيسي يرغب في تفادي اإلحراج
الممكن أن ينجم عن التأخير في إصدار هذين القانونين وذلك بإقناع الرئيس
الموقت منصور بإصدارهما قبل يوم الخميس المقبل ،الموعد األرجح لتسلّمه
مقاليد السلطة.
قانوني البرلمان ومباشرة الحقوق
لن تنتهي متاعب السيسي بإصدار
ّ
السياسية .فاالنتخابات التي ستجرى بعد أقل من شهرين تش ّكل بحد ذاتها
تحديا ً كبيراً .فهي أول انتخابات تجرى في عهده ،وأول انتخابات بعد إقصاء
اإلخوان المسلمين عن رئاسة الدولة وعن البرلمان األمر الذي يتطلب ترتيبات
سياسية وإدارية بالغة الدقة لتفادي أي أخطاء تنعكس سلبا ً على عهده في
بدايته.
قد ال يجد السيسي نفسه مضطرا ً إلى تغيير حكومة ابراهيم محلب قبل
انتهاء االنتخابات التشريعية ،لكن تشكيل حكومة جديدة بعد انتهائها تح ٍد
بالغ األهمية إذ ستكون تركيبتها وبرنامج عملها مؤشرا ً إلى األهداف والنهج
ووسائل العمل التي سيعتمدها السيسي في العهد الجديد.
إلى ذلك ،ثمة تح ٍد كبير يواجه السيسي في مطلع عهده هو مواجهة األزمة
االقتصادية والضائقة المعيشية اللتين يكابد المصريون مفاعيلها المتفاقمة.
صحيح أن بعض دول الخليج قد م ّد مصر بالمساعدات والقروض حتى
قبل أن يترشح للرئاسة ،لكن ذلك وحده ال يكفي لتخليص مصر من أزمتها
المتفاقمة.
مقاربة األزم��ة االقتصادية وإيجاد الحلول المالئمة لها سينعكسان
بالضرورة على سياسة مصر الخارجية .ذلك أنّ حاجة القاهرة إلى قروض
من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث للواليات المتحدة نفوذ كبير،
ستدفع السيسي إلى التزام الحذر ،وبالتالي عدم مباشرة أي سياسة إقليمية
من شأنها إزعاج واشنطن ومن ورائها «إسرائيل».
السيسي سيكون حذرا ً ايضا ً في مقاربة مسألة العالقات مع إيران وروسيا.
فأي تقارب مع إيران يؤدي إلى نتائج إقليمية إيجابية ،وال سيما في عالقات
القاهرة مع دمشق ،سيثير حفيظة السعودية .وأي تفاهم عملي مع روسيا
لتأمين مصدر إضافي لتسليح الجيش المصري قد تكون له انعكاسات سلبية
على عالقات الواليات المتحدة مع مصر.
باختصار ،مصر ستكون منشغلة بنفسها في مطالع عهد السيسي ولن
يكون لها ،على األرجح ،دور قيادي بارز في المنطقة يتجاوز ما كان عليه في
عهدي مبارك ومرسي.

د .عصام نعمان

حوار الحريري ( ...تتمة �ص)1
وال��ث��ان��ي جعل م��س��ار االستحقاق
الرئاسي يجري ضمن قنوات تب ّرد
ال��خ�لاف��ات ال��س��ي��اس��ي��ة وتجعلها
تتفاعل بعيدا ً ع��ن إمكانية تكرار
الحروب الداخلية التي كانت تلي
ك ّل فراغ رئاسي في الماضي ،وتكون
ممرا ً إجباريا ً للخروج منه ،وذلك كما

وفيات
والد الفقيدة شفيق رشيد بو خير
والدتها كوليت ديب صوايا
شقيقها الدكتور روي شفيق بو خير
وعائلته
شقيقتها المهندسة رلى شفيق بو خير
جدتها سهيلة سليم الرمادي
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية
المأسوف على شبابها المرحومة

البروفسور
رانيا شفيق بو خير

أستاذة في الجامعة اللبنانية
المنتقلة إل���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ي��وم
الخميس الواقع في  29أي��ار  2014في
روسيا متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
الخامسة من بعد ظهر اليوم االثنين في
 2حزيران  2014في كنيسة مارجرجس
ـ الشوير.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
ال��ث�لاث��اء واألرب���ع���اء ف��ي  3و 4ال��ج��اري
في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة
العاشرة صباحا ً ولغاية السابعة مساء.

ح��دث ع��ام  1987وبعد  7أي��ار عام
.2008
وتضيف هذه المصادر إنّ اتصاالت
استكمالية أجريت بعيدا ً عن اإلعالم
خالل األسابيع الماضية القليلة التي
أعقبت زي��ارة هِ � ْل إل��ى السعودية،
ون��ت��ج منها ال��م��زي��د م��ن م��ح��اوالت
تظهير مواقف نهائية من االستحقاق
الرئاسي .وبحسب هذه المصادر فإنّ
نتائجها أسفرت عن التالي:
أوال ً  -الحريري سينهي خالل
األي����ام القليلة المقبلة مرحلة
االس��ت��م��رار ف��ي سياسة الغموض
في حواره مع الجنرال عون ،حيث
سيت ّم إبالغه على نحو حاسم أنه ال
يستطيع السير به كمرشح للرئاسة
بعدما اتضح له عدم إمكانية تو ّفر
غطاء مسيحي ٍ
كاف له.
ثانيا ً  -عند هذه النقطة من حسم
مسألة موقف الحريري السلبي من
ترشح ع��ون ،ستطرح السعودية
معادلتها إلن��ت��اج الرئيس العتيد
المك ّونة من مزيج مما تريده واشنطن
ومما يمكن للرياض أن تحصل عليه.
وإذا كانت أميركا تريد رئيسا ً ال
يستفز ح��زب الله إل��ى الح ّد الذي
يهدد بصدامات أمنية ،وإذا كانت
السعودية حسمت قرارها بإعالن
موقفها الحقيقي الرافض لترشيح
ع���ون ،ف���إنّ الرئيس العتيد ال��ذي
ستطرحه الرياض هو مرشح من 14
آذار ال يضع حزب الله عليه فيتو،
كمثال روبير غانم ،وإال فالذهاب
مجدّدا ً إلى معادلة اليرزة  -بعبدا،
أيّ قائد الجيش جان قهوجي.

البقاء لألمة
ننعي اليكم وفاة فقيدنا المأسوف على شبابه المرحوم

الرفيق جهاد ذبيان

والده األمين الراحل فؤاد ذبيان
والدته مهيبة العطار
أوالده :فرح ،نور ،وفؤاد
شقيقاته :الرفيقة ليلى ،الرفيقة سهيلة ،ندى ،نجاة ورنا
شقيقاه :الرفيقان عماد وزياد.
تقبل التعازي اليوم االثنين الواقع في  2حزيران من الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى السابعة في قاعة الشهيد خالد علوان بيروت – البريستول ـ
قرب جامع عماش.

خفايا حوار عون ـ الحريري

وتكشف هذه المصادر ولو بمفعول
رج��ع��ي بعض خفايا ح���وار ع��ون -
ال��ح��ري��ري ال��ذي م � ّر بحسب وصفها
بثالثة مراحل :األولى بدأت بعد إعالن
الجنرال اث��ر خلوة التيار قبل أشهر
بأنه مقبل على مرحلة جديدة عنوانها
االن��ف��ت��اح على ك�� ّل م��ك� ّون��ات الطيف
السياسي اللبناني ،ومن ضمنهم تيار
المستقبل .وخالل هذه المرحلة فعّ ل
التيار الوطني الحر عملية التواصل
داخل المجلس النيابي مع الكتل األخرى
على مختلف توجهاتها السياسية.
المرحلة الثانية بدأت بالتواصل بين
ع��ون والسفير السعودي في لبنان
ع��ل��ي ع����واض ال��ع��س��ي��ري ،وان��ت��ه��ت
بعملية تعريب قادها الوزير جبران
باسيل وأدت إلى لقاء الحريري  -عون
في الخارج ،وهو اللقاء ال��ذي ال تزال
أس��راره ملكا ً لقطبيه .لكن معلومات
متقاطعة تفيد بأنّ عون عرض ثالثية
زعماء الطوائف األقوياء :السيد نصر
الله والرئيس سعد الحريري وفخامة
جنرال الرابية .ويُقال إنّ الحريري
أبدى إنصاتا ً لهذه المعادلة ،وأكثر من
ذلك هناك من يقول إنه وعد بالعمل
على تعريبها في الرياض.
وبعد دخ��ول رئاسة الجمهورية
مرحلة الفراغ ب��دأت المرحلة الثالثة
حيث جرى خاللها تمديد فترة الحوار
لفترة قصيرة ،وذل��ك بناء على طلب
الجنرال ال��ذي رفع شعار أنّ الحوار
ليس من دون سقف زمني ،وفي المقابل
ع��رض ال��ح��ري��ري أن يشمل ال��ح��وار
قضايا أخرى غير الرئاسة...
ولكن هذه المرحلة المتصفة بأنها
الثالثة ش��ه��دت ف��ي نهايتها وعلى
حواشيها ظهور مؤشرات غير إيجابية
كانت وصلت إلى مسامع عون أخيراً.
وج���اء ف��ي ملخصها م��ا يلي من
المعلومات :أوال ً السعودية تخلت
عن صمتها وبدأت تبدي عبر كواليس
س��ف��ي��ره��ا ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ي ع��واض
العسيري اث��ر ع��ودت��ه إل��ى بيروت،
إش���ارات غير إيجابية تجاه ع��ون.
ثانيها أنّ السفير األميركي ديفيد
هِ ْل الذي بدا لفترة متح ّمسا ً لوصول
ع��ون إل��ى رئاسة الجمهورية خ ّفت
حماسته كثيراً ،وه��ذا ما عبّرت عنه
المواقف التي أبداها في كواليسه.
ثالثها تعاظم ح��راك الرئيس أمين

الجميّل على مستوى تقديم نفسه
كمرشح وفاقي ،وأيضا ً تعاظم تداول
أس��م��اء ف��ي رده���ات بكركي كروبير
غانم وزي��اد ب��ارود ،إضافة إلى اسم
قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي،
مع مالحظة دخول اسم جان عبيد في
بورصة ارتفاع وانخفاض حظوظه
وف��ق ال��م��ص��ادر اإلقليمية والدولية
والمحلية.

الحريري يحتاج
إلى الحوار

ول��ك��ن الجديد ال���ذي تكشفه هذه
المصادر أيضاّ كجزء من الخلفيات
الكامنة وراء شروع الحريري بقبول
محاورة عون ،هو أنه ليس صحيحا ً
أن الجنرال بحاجة إل��ى ال��ح��وار مع
ال��ح��ري��ري أك��ث��ر م��ن األخ��ي��ر .وت��ورد
نقطتين أساسيتين كبرهان على أنّ
الحريري يحتاج إلى الحوار مع جنرال
الرابية:
تنطلق األول��ى من واق��ع أنّ عالقة
ال��ح��ري��ري م��ع رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات
اللبنانية شابها في السنوات الثالث
األخيرة نوع من الهواجس واختالل
موازين قواها لمصلحة «الحكيم» ،ولو
كان ذلك ما يمكن تسميته بـ«النقاط
اإليحائية» .فجعجع م��ارس خاللها
سياسة استقواء مبطن عليه ،وصلت
وقائعها إلى النقطة األكثر حساسية
في حسابات الحريري ،وه��ي دائ��رة
مصالحه في السعودية .ففي الرياض
حرص جعجع أخيرا ً على تقديم نفسه
على أن��ه رأس حربة مشروع إزع��اج
ح��زب ال��ل��ه ف��ي ل��ب��ن��ان ،وأنّ شرطه
للنجاح في ه��ذه المهمة يتطلب من
المملكة التعامل معه ليس بوصفه
تابعا ً لتيار المستقبل في لبنان ،بل
ح��ال��ة قائمة ب��ذات��ه��ا تستحق دعما ً
مباشرا ً وال يم ّر بالضرورة عبر قناة
سعد الحريري .وإل��ى ح � ّد غير قليل
استجابت السعودية لنظرية جعجع
السابقة ،وم� ّي��زت��ه ع��ن ك � ّل حلفائها
خالل األعوام الماضية بأنها لن تقطع
عنه مالها السياسي وأنها قدمته له
بشكل مباشر وليس عبر صندوق بريد
قريطم.
وال ش��ك أنّ ال��ح��ري��ري بتعليمات
خليجية وألسباب لها صلة بتوازنات
المعادلة اللبنانية الداخلية ،حريص
على إبقاء خيط العالقة مع القوات

اللبنانية مشدودا ً ومتيناً ،ولكنه في
الوقت عينه صار معنيا ً بإنهاء حالة
تمايز جعجع خليجيا ً وإع��ادت��ه إلى
موقع أنّ أهميته هناك تتأتى من كونه
حليفا ً لبيت الوسط في لبنان ،وليس
لذاته ولما يمثله داخل معادلة صراع
السعودية ض ّد حزب الله في لبنان .وال
شك أنّ حوار الحريري مع عون يجعل
جعجع يشعر بحاجة أكبر إلى األول
ضمن حيثيته اللبنانية ،وأيضا ً في
مواجهة أمر مستج ّد يتمثل بأن الخليج
ومملكته األك��ب��ر فتحت ن��واف��ذ ح��وار
مع الجنرال ،أيّ «ع��دوه» المسيحي
الداخلي اللدود.
وضمن المعطيات اآلنفة ف��إنّ هذه
المصادر ترى أنّ جانبا ً من خلفيات
محاورة الحريري لعون ،إنما يرمي من
وجهة نظر األول إلى محاولة تصحيح
عالقته بـ«الحكيم» وإج��ب��اره على
التواضع داخل  14آذار واحترام قواعد
لعبة بيت الوسط مع الرياض بوصفها
امتيازا ً احتكاريا ً له وقناة صلة إجبارية
يجب أن تم ّر بها أيّ عالقة بين حلفاء
التيار األزرق والمملكة.
النقطة الثانية تتمثل في أنّ جعجع
بعد انسحاب النائب وليد جنبالط من
 14آذار ،حاول أن يرث دوره الوازن
وال��ق��ي��ادي فيها .فقد ط��رح معادلة
أن م��ع��راب ت��ع � ّوض للتيار األزرق
غياب المختارة ،وأيضا ً أنّ قلة كفاءة
الحريري السياسية ،يمكن تعويضها
بدهاء «الحكيم» معطوفا ً عليها تنسيقه
العميق مع الرئيس ف��ؤاد السنيورة.
وت��ق��ول ه���ذه ال��م��ع��ادل��ة ف��ي إح��دى
جوانبها أيضا ً إنّ اضطرار الحريري
للخروج م��ن البلد يع ّوضه إص��رار
جعجع على البقاء فيه ضمن الشرط
اإلقليمي السعودي بعدم القبول بوقف
النار السياسي مع حزب الله.
ولم يعد خافيا ً أنّ الحريري كان
وص��ل إل��ى مسامعه حيث ه��و في
المنفى ،الكالم الشائع داخل كواليس
ال��ق��وات اللبنانية ح��ول أنّ جعجع
يواجه مخاطر أمنية ال تق ّل حجما ً عن
تلك التي تواجه الحريري ،ومع ذلك
فهو متمسك بعدم المغادرة وبعدم
المهادنة .اضافة إل��ى ك�لام آخ��ر من
نوع أنّ الحريري كسول في المتابعة
السياسية لألوضاع اللبنانية فيما
جعجع ال يترك ش��اردة أو واردة إال
ويرصدها ويعلق عليها.
ويبدو أنّ الحريري أراد أن يفيد

�إعالنات ر�سمية
من الحوار مع عون بعلم السعودية،
وأحيانا ً بغطاء تكتيكي منها ،ليؤكد
لجعجع أنّ أهميته داخ��ل المعادلة
السعودية في لبنان ،ليست من غير
تحديات وأنه هو الوحيد القادر على
حمايتها .يُقال إنّ رسائل الحريري

المضمرة وصلت إل��ى جعجع ،الذي
هرع مؤخرا ً للقائه في باريس تحت
ع��ن��وان أنّ م��ع��راب ع���ادت لحضن
الحريرية السياسية ،على اعتبار
أنها قناة ال ب� ّد منها لضمان عالقتها
بالمملكة.

المعار�ضة البحرينية ( ...تتمة �ص)1
الرئيسية في البالد إن أحزاب المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين
تعلن «مقاطعتها االنتخابات (البرلمانية) المقبلة ما لم يكن هناك حل سياسي
شامل ».وأضاف البيان أن االنتخابات يجب ان تفضي إلى «حكومة منتخبة
تمثل اإلرادة الشعبية وتؤمن قضاء مستقالً وأمنا ً للجميع».
وحضت جماعات المعارضة المجتمع الدولي على مساعدتها في اتباع
انتقال ديمقراطي سلمي.
وقال البيان« :إن رفض الحكم الدخول في المفاوضات الجدية ورفضه
التوافق على حل لألزمة يضع البالد أم��ام مستقبل غامض ،كما سيضع
المعارضة أمام خيار وحيد  ...وهو االستمرار في الحراك الشعبي السلمي
الذي انطلق في  14شباط  2011والعمل على زيادة زخم هذا الحراك بمختلف
الوسائل المشروعة».
وتحظر البحرين فعليا ً االحتجاجات والتجمعات غير المرخص لها من قبل
الحكومة .وأخمدت انتفاضة عام  2011بمساعدة المملكة العربية السعودية
ودول خليجية اخرى لكن االحتجاجات واالشتباكات تواصلت على نطاق واسع
منذ منتصف .2012

�شرطة �أردوغان تعتدي بالغاز
على متظاهرين في �أنقرة
اعتدت الشرطة التركية على مئات المتظاهرين الذين تج ّمعوا أمس في ساحة
كيزيالي وسط العاصمة أنقرة إحياء للذكرى السنوية األولى لالحتجاجات
الرافضة لسياسات حكومة رجب طيب أردوغان والمطالبة برحيلها.
وذكرت مصادر أن قوات الشرطة التركية استخدمت الغاز المسيّل للدموع
وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الساحة التي قتل فيها العام الماضي
المتظاهر إيثيم ساريسولوك ابن السادسة والعشرين برصاص الشرطة .وهتف
المتظاهرون «شرطة حزب العدالة والتنمية هي التي قتلت ايثيم» مؤكدين أن
«المعركة مستمرة».
وكان ايثيم ُقتل على أيدي قوات شرطة أردوغان خالل التظاهرات التي حدثت
قبل عام حين نزل نحو  5.3مليون تركي إلى الشوارع على مدى ثالثة أسابيع
للمطالبة برحيل حكومة أردوغان ،وأسفر قمع هذه الحركة االحتجاجية عن
ثمانية قتلى وأكثر من ثمانية آالف جريح.
إلى ذلك ،دان نيلس ميوزنييكس مفوض حقوق اإلنسان في مجلس أوروبا
في بيان «اللجوء المفرط للقوة من قبل الشرطة التركية ضد آالف المتظاهرين
والصحافيين».
وكانت الشرطة التركية اعتقلت أول من أمس عشرات المحتجين في ميدان
تقسيم في إسطنبول ،الذي كان محور تظاهرات حاشدة في عام  2013لمنع أي
محاوالت إلحياء ذكرى أكبر احتجاجات ضد الحكومة التركية.

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إلحاقا ً إلعالنها السابق ،تعلن المديرية
ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ل��ع��ام ع��ن ت��م��دي��د فترة
قبول طلبات المتخلفين بعذر شرعي،
للتطوع لصالح األمن العام لرتبتي مفتش
ث��ان وم��أم��ور متمرن ،اب��ت��داء م��ن تاريخ
 2014/6/3لغاية  2014/6/7ضمناً.
ُتلفت المديرية العامة لألمن العام انتباه
أصحاب العالقة من حملة الشهادة المهنية
ال��رس��م��ي��ة أن االخ��ت��ص��اص��ات المقبولة
لمعادلة ش��ه��ادة البكالوريا اللبنانية
وال��ش��ه��ادة المتوسطة ه��ي :إلكترونيك،
اتصاالت ،تكنولوجيا المعلومات وكهرباء.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
مواعيد إجراء المرحلة األولى من االختبارات
الرياضية للمرشحين للتطوع بصفة مفتش
درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن اعتبارا ً
من يوم األربعاء  2014/5/28حتى يوم
السبت  2014/5/31وذل���ك ف��ي مبنى
الجامعة اللبنانية ،مدينة الرئيس رفيق
الحريري الجامعية ـ الحدت.
لالطالع على مواعيد إجراء االختبارات
حسب األرقام من رقم ( )1إلى رقم ()400
ضمنا ً باإلضافة إلى المستندات الواجب
اصطحابها ،مراجعة موقع األمن العام على
شبكة اإلنترنت والتويتر.
م���واع���ي���د االخ���ت���ب���ارات ال��ري��اض��ي��ة
للمرشحين
لرتبتي مفتش ثاني ومأمور في المديرية
ّ
العامة لألمن العام
التاريخ

األحرف

األرب����������ع����������اء مفتش درج��ة
 2014/05/28ثانية متمرن
م���ن ال���رق���م 1
إلى الرقم 100
ضمنا ً

مأمور متمرن
م���ن ال���رق���م 1
إلى الرقم 100
ضمناً.

ال�����خ�����م�����ي�����س مفتش درج��ة
 2014/05/29ثانية متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

مأمور متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

ال�����ج�����م�����ع�����ة مفتش درج��ة
 2014/05/30ثانية متمرن
من الرقم 201
إلى الرقم 300
ضمنا ً

مأمور متمرن
م����ن ال رق���م
 201إلى الرقم
 300ضمناً.

ال��������س��������ب��������ت مفتش درج��ة
 2014/05/31ثانية متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

مأمور متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

