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كيري ـ ظريف ( ...تتمة �ص)1

لترسو على المتنافسين االثنين األع��ل��ى أص��وات��ا ً أو على تسويات
وانسحابات.
ي��ج��ري ال��ت��داول ب���أنّ البطريرك ب��ش��ارة ال��راع��ي ه��و م��ن ي��دي��ر هذه
المشاورات وصوالً إلى شبه إجماع حولها ،فيصير النظر ما إذا كان
اعتماد الصيغة التوافقية للتنافس المحصور وأصول الترشيح يستدعي
تعديل الدستور أو يمكن السير به رضائيا ً بين النواب.
المتوقع في حال السير بجوهر المشروع ،أن يبقى العماد ميشال
عون إلى نهاية الشوط التنافسي ،وأن يسعى فريق الرابع عشر من
آذار إلى مرشح توافق مع النائب وليد جنبالط ،يفترض أنه بحسب
المعلومات الرائجة العماد جان قهوجي ،كما يمكن أن تجري بحسب
التوقعات المقابلة تسويات جنبالطية مع الثامن من آذار النسحاب
العماد عون لحساب النائب فرنجية ،إال إذا فاجأت المعادالت الخارجية
الجميع بتفاهمات تغيّر االتجاه كليا ً وتطرح اسما ً جديدا ً أو كما يأمل
مناصرو العماد عون حسم اسمه للرئاسة.

تفاعلت مبادرة رئيس التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون القاضية
بحصر الترشح لالنتخابات الرئاسية به وبرئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،في الوسطين النيابي والسياسي ،بين رافض ومتحفظ ومؤيد
لها .وبينما سارعت «القوات» إلى تلقفها واصفة إياها بـ»الممتازة» ،أثارت
المبادرة حفيظة رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل الذي كشف أنّ ترشيحه
للرئاسة مطروح وطرح في بكركي ،األمر الذي تسبّب بسجال ليلي بينه وبين
«القوات».
وأشار الجميّل في حديث إلى محطة «أل بي سي» أنّ «قوى  14آذار رشحتني
رسمياً ،وهي قالت إنّ لديها مرشحين آخرين بحال عدم توفيق جعجع بالرئاسة،
وقد ت ّم تبليغي بذلك ،وتداولت مع الرئيس سعد الحريري بالواقع البرلماني
وتباحثنا في كيفية فك أسر المجلس النيابي» ،معتبرا ً أن «كرة الرئاسة ليست
في مرمى جعجع إنما في مرمى من يعطل النصاب».
وسارعت مصادر «القوات» للر ّد على قول الجميّل أنّ ترشيحه مطروح ،ونقل
موقع «النشرة» عن هذه المصادر تساؤلها« :لماذا يطرح هذا الترشيح علنا ً
اليوم ،ال سيما بعد طرح مبادرة عون أول من أمس.
ورأت المصادر أنّ «ما يُحكى عن ترشيح قوى  14آذار لشخص آخر غير
جعجع في غير مكانه وال يعدو كونه ذ ّرا ً للرماد في العيون».
ور ّد الجميّل على المصادر قائالً« :لم أعلن ترشيحي رسميا ً للرئاسة»،
موضحا ً أنّ «رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أبلغني عبر الهاتف
أنّ ترشيحي مطروح ،ومنسق األمانة العامة لقوى  14آذار فارس سعيد أكد ما
حصل في اجتماع  14آذار بحضور جميع األفرقاء».
وكان النائب طوني بو خاطر وصف مبادرة عون بـ»الخطوة اإليجابية»،
وقال« :كنا األربعاء في مجلس النواب أمام أفق مسدود ،فجاءت هذه المبادرة
الممتازة وب �دّدت بعض الغيوم .ونحن اليوم أم��ام حركة مبنية على أسس
ديمقراطية» .وأشار إلى «أننا نطالب بهذه المبادرة منذ أكثر من ستة أشهر ،وهي
أنّ األقوياء لهم الساحة والحق أن يتباروا ،فلتكن هناك انتخابات ومن ينال عدد
األصوات األكبر نهنئه».

قانون االنتخاب إلى أين؟

أما على صعيد قانون االنتخاب الجديد فبدا من أجواء اجتماع اللجنة النيابية
أمس المكلفة بهذا الملف ،أنه لن يبصر النور خالل مهلة الشهر المعطاة للجنة من
أجل االتفاق على صيغة معينة.
إذ بينما كان من المفترض أن تناقش اللجنة درس قوانين االنتخاب في
االجتماع المشروع المختلط القائم على المناصفة بانتخاب  64نائبا ً بالقانون
األكثري و 64نائبا ً بالقانون النسبي ،سجل غياب النواب سامي الجميل وإميل
رحمة ومروان حمادة واضطرار النائب علي بزي للسفر حال دون ذلك .فكان
االجتماع أشبه بمطالعات دستورية وقانونية.
وقدم النائب أحمد فتفت اقتراح القانون الذي سبق أن تقدم به تياره وحزب
القوات والحزب التقدمي االشتراكي والقائم على أساس  68نائبا ً وفق النظام
األكثري و 60نائبا ً وفق النظام النسبي.
وفي السياق تحدثت مصادر نيابية لـ«البناء» عن «أن إصرار النائب جورج
عدوان على طلبه تحديد القوى التزامها حضور الجلسة العامة ،فيما لم يتم

التوصل إلى نتيجة» ،وسألت« :هل اإلصرار على معرفة مواقف األطراف من
حضور جلسة الهيئة العامة تترتب عليه مقاطعة قواتية الجتماعات لجنة
التواصل لو أتت األجوبة سلبية ،وهل الهدف من اإلصرار إعاقة الوصول إلى
توافق على قانون لالنتخاب».
وفيما أكد النائب أالن عون أن األولوية تكمن في تفسير المادة  24من الدستور،
وعلى ضوء التفسير يمكن تحديد النظام االنتخابي ،طالب النائب زياد القادري
الذي سيحل محل فتفت في االجتماعات المقبلة ،بتفسير مواد أخرى في الدستور
كالمادتين  7و ،27اللتين تتحدثان عن المساواة بين اللبنانيين ،أما النائب
جورج عدوان فرأى أنّ تفسير الدستور ال ينفصل عن تعديله وهو يتطلب حضور
ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
أما جلسة مجلس الوزراء فكانت بحسب مصادر وزارية أقل من عادية وغاب
عنها الشأن السياسي ،كما الهبة اإليرانية خالفا ً لما كان أكده عدد من الوزراء
قبل الجلسة.
وأرجأ المجلس البحث بإعطاء تراخيص إلنشاء كليات جديدة في بعض
الجامعات بناء على طلب وزير األشغال العامة غازي زعيتر ،فيما وافق على
قبول استقالة عضوين لدى المجلس العدلي .كذلك تمت الموافقة على تشكيل
لجنة برئاسة وزير العمل سجعان قزي لدراسة خطة العمل للقضاء على كل
أشكال عمالة األطفال بحدود عام .2016
من جهة أخ��رى ،بحثت اللجنة ال��وزاري��ة المكلفة متابعة ملف النازحين
السوريين ،خالل اجتماعها أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم ،في المعايير
اإلنسانية االستثنائية التي قدمها وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس في
جلسة سابقة والتي تفرض أن يكون السوري مريضا ً يتلقى عالجا ً في لبنان،
أو يريد السفر إلى إحدى الدول عبر لبنان ،ودون سن  16وأهله متواجدون في
لبنان.
وأشار درباس لـ«البناء» إلى أن االجتماع بحث أيضا ً في المعايير التي قدمها
وزير الداخلية نهاد المشنوق المتعلقة بدخول السوريين عبر الحدود ،والسماح
فقط لمن له مبررات جدية وفق مستندات صريحة تتضمن على سبيل المثال،
إجازة عمل ،إفادة تؤكد أنه يدرس في إحدى الجامعات أو المدارس ،أو تقريرا ً من
المستشفى أنه يتلقى عالجا ً في لبنان.
ولفت إلى أنه سيشارك في مؤتمر جنيف المخصص للنازحين السوريين،
الذي سيعقد في التاسع من الشهر المقبل ،ويلقي كلمة لبنان تحت عنوان الدول
التي تمول إعادة التوطين في الدول الثالثة.

استقالة جديدة
وراءها السعودية ومصر

وبينما خيم الهدوء ظاهريا ً على قضية استقالة الشيخ خالد جديدة من
رئاسة هيئة العلماء المسلمين يبدو أن المقبل من األيام لن يكون ذلك .فقد
أكدت مصادر طرابلسية مطلعة لـ«البناء» أن استقالة جديدة جاءت بناء على
طلب من تيار المستقبل والسعودية ومصر ،لقاء وعد بتعيينه مفتيا ً لعكار.
وأشارت المصادر إلى مساع يقوم بها الشيخ سالم الرافعي وبعض المشايخ
الذين تربطهم عالقات جيدة مع الشيخ جديدة ،لتهدئة الخطاب اإلعالمي
بينهما.

إقفال محالت مياه
الشرب غير المرخصة

وفي خضم الخالفات السياسية المستمرة على أكثر من صعيد واستحقاق،
بقيت الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة المتعلقة بسالمة الغذاء في طليعة
االهتمام الشعبي .وجديد قرارات وزير الصحة وائل أبو فاعور في هذا الشأن هو
إقفال جميع معامل ومحالت تعبئة مياه الشرب غير المرخصة وفقا ً لألصول
القانونية.
ومواكبة للحملة ،عقد اجتماع عمل برئاسة سالم ومشاركة وزراء
الزراعة والطاقة ،والسياحة ،والصحة ،والصناعة والبيئة واالقتصاد،
شدد خالله المجتمعون على ضرورة متابعة الخطوات اآليلة إلى تأمين
سالمة الغذاء وتحقيق مساهمة ك ّل المؤسسات في تأكيد دورها في هذا
المجال.
كما دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية ،إلى جلسة
مشتركة ،ي��وم الثالثاء وذل��ك ل��درس اقتراح القانون المتعلّق بسالمة
الغذاء.

جاء ذلك في وقت أوضح رئيس
هيئة األرك��ان المشتركة للجيوش
األميركية مارتن ديمبسي ،أن بالده
تجري تعديــالت على إستراتيجيتها
الراهنة في سورية والعراق وفق ما
تقتضيه الظروف الميدانية ،وقــال
إن «للواليات المتحدة استراتيجية
صلبة .دع��ون��ي أوض���ح لكم أنها
ستتغير ،وسندخل تعديالت كثيرة
عليها» ،مضيفاً« :عملي يتركز على
هزيمة داعش وليس إسقــاط نظام
(الرئيس) األسد».
وك����ان دي��م��ب��س��ي ي��ت��ح��دث في
مؤتمر رعته وزارة الدفاع األميركية
لمناقشة «إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��دف��اع
األميركية واألم��ن ال��دول��ي» ،شارك
فيه كبار المسؤولين العسكريين،
عقب عودته من جولته في المنطقة.
إل��ى جانب ديمبسي حضر اللقاء
رئ��ي��س أرك�����ان ال��ج��ي��ش ري��م��ون��د
أوديرنو ،ونائب وزير الدفاع روبرت
وورك ،ومندوبة الواليات المتحدة
لدى األم��م المتحدة سامانتا باور،
وآخرين.
ونبّه ديمبسي ص ّناع القرار إلى
ض��رورة رف��ع سقف م��وازن��ة وزارة
ال��دف��اع ك��ي تستطيع التعامل مع
التحديات الدولية بكفاءة وسرعة ،إذ
إن الحرب ضد «داعش» مكلفة ،وهي
خارج بند الموازنة المقررة البالغة
 535مليار دوالر لعام .2015
وأوض���ح ديمبسي أن��ه ينبغي
على وزارة ال��دف��اع «التواصل مع
الكونغرس بغية إق��ن��اع أعضائه
ليس في االحتياجات المالية للوزارة
فحسب ،بل علينا جميعا ً البدء بسنّ
قوانين عمل ج��دي��دة تتغلب على

القيود المفروضة حالياً».
وفي السياق عينه ،أ ّنبت صحيفة
«نيويورك تايمز» قادة الكونغرس
لعزوفهم ع��ن «اس��ت��خ��دام نفوذهم
الدستوري في ما يتعلق بالحروب»،
الفتة النظر إل��ى «ت��واف��ر مؤشرات
ت���دل ع��ل��ى ت��أي��ي��د ب��ع��ض األع��ض��اء
الجمهوريين» رصد مزيد من الموارد
المالية الضرورية «لشن هجمات
عسكرية ضد الجماعات اإلرهابية»
في العراق وسورية ومناطق أخرى.
وأكدت الصحيفة أنه يتعين على
الهيكلية الجديدة للكونغرس بذل
جهود فورية لبحث مسألة اإلرهاب
«وال��م��ص��ادق��ة على ق��رار تفويض
جديد ومستقل للرئيس بمحاربة
داع����ش» ،وم���ا ي��ن��ط��وي عليه من
توفير األموال الالزمة التي ينبغي
أن يقرها مجلس النواب.
من جهته ،قال الجنرال المتقاعد
جون آلن المنسق األميركي للتحالف
ال���دول���ي ض���د ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
اإلره��اب��ي إن ت���ورط التنظيم في
مدينة عين العرب السورية أشبه
بالعمل االنتحاري.
وق��ال المسؤول األميركي« :بما
أنهم يواصلون إرس��ال المقاتلين
ك��ت��ع��زي��زات ،س��ن��واص��ل قصفهم
وقطع خطوط إمداداتهم وتعطيل
سلسلة القيادة والسيطرة ،وفي
الوقت نفسه القيام بما يمكننا فعله
ل��دع��م ال��م��داف��ع��ي��ن» ع��ن المدينة.
وأض��اف« :سينتهي األمر بالتنظيم
باالستسالم ألنه لن ينتصر في هذه
المعركة».
إلى ذلك ،أعلن المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية الروسية

الإفراج عن زينب الخواجة ب�صورة مفاجئة ب�أمر ق�ضائي

ف��ي حين استهدفت وح���دات من
ال��ج��ي��ش ت��ج��م��ع��ات المسلحين
في قرية ال��واوي��ة في ري��ف عين
العرب.
وف��ي ري��ف حلب ،قضى الجيش
على أعداد من المسلحين في مناطق
السميرية وقنيطرات وبنان الحص
والمنطار وصدعايا وطاطا وكفر
ك��ار في منطقة السفيرة ،ومنطقة
رس��م الشيخ التابعة لدير حافر،
ورسم عكيرش التابعة لتل الضمان
في جبل سمعان.

أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة الستفتاء تقرير المصير
في البحرين المقرر انطالقه غدا ً استكمال االستعدادات
إلدارة العملية وضمان انسيابيتها وسط دعم شعبي
للمشاركة فيها ورفض لالنتخابات.
ويتعين اإلجابة بنعم أو ال على سؤال «هل تؤيد تقرير
مصيرك باختيار نظام سياسي جديد في البحرين تحت
إشراف األمم المتحدة؟».
وتفقدت رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لالستفتاء
الشعبي بلقيس رمضان ع��ددا ً من مق ّرات االستفتاء في
البحرين.
وتجري عملية االستفتاء الشعبي في البحرين خالل
يومي  21و  22من الشهر الجاري.
وأ ّكدت الهيئة المستقلة بأنها ستتخذ إجراءات مرنة في
جمع أصوات المشاركين في عملية االستفتاء الشعبي،
وذلك وفق ما تقتضيه الظروف الموضوعية.
إلى ذلك ،أفرجت السلطات االمنية البحرينية ،بصورة
مفاجئة عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة.
وأفاد موقع «مرآة البحرين» ان المحامي محمد الوسطي
قال عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر» أن زينب تم

وأضاف معصوم أن «العراق يتطلع إلى تعاون
أوث��ق مع ال��ج��ارة تركيا في المجاالت كافة سيما
التعاون ف��ي مكافحة اإلره���اب ،حيث أن العراق
يواجه اآلن خطر إرهابيي داعش» ،موضحا ً أن «األمن
واالستقرار في العراق ينعكسان على أم��ن تركيا
والمنطقة».
من جانبه ،أكد رئيس الوزراء التركي وفقا ً للبيان
أن «األواص���ر التاريخية المشتركة بين البلدين
تشجعنا أن نسعى دائما ً لالرتقاء بهذه العالقات
لتشمل كافة المجاالت» ،مشددا ً على «ضرورة تفعيل
اتفاقية التعاون االستراتيجي التي أبرمت عام 2009
بين العراق وتركيا».

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وصل
في وقت سابق إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية
على رأس وفد وزاري رفيع وكان في استقباله وزير
الخارجية إبراهيم الجعفري .والتقى فور وصوله
رئيس الحكومة العراقية.
على الصعيد الميداني ،ق��ال مصدر أمني في
محافظة األن��ب��ار غ��رب ال��ع��راق ،إن ق��وات الجيش
ومقاتلي العشائر والحشد الشعبي دخلوا قضاء هيت
من أربعة محاور ،حيث تجرى اشتباكات عنيفة مع
مسلحي جماعة داعش اإلرهابية التي احتلت المدينة
قبل نحو شهرين.
وقال المصدر إن القوات األمنية اقتربت من وسط

«العفو الدولية» ( ...تتمة �ص)1
وقالت المنظمة إن أكثر من 1.6
مليون سوري عبروا الحدود التركية
هربا ً من الحرب في بالدهم على مدى
السنوات الثالث والنصف الماضية.
وأضافت أن  200ألف من بينهم
فقط وج��دوا ملجأ لهم في مخيمات
تتمتع بموارد جيدة وتعمل بكامل
طاقتها .وت��اب��ع التقرير أن��ه 1.3
مليون الجئ تركوا ليتدبروا أمورهم
بأنفسهم.
وت��ق��ول م��ص��ادر حكومية تركية
إن  15في المئة فقط من الالجئين
السوريين الذين يعيشون خارج
المخيمات الرسمية يتلقون مساعدات
من الوكاالت والمنظمات اإلنسانية.
وأك���دت منظمة العفو الدولية
أن «ع����ددا ً م��ت��زاي��دا ً م��ن الالجئين
السوريين يكافحون للبقاء على قيد
الحياة فحسب» ،مقدرة عدد الذين
قد «يواجهون أو يعيشون بالفعل في
فقر مدقع» بمئات اآلالف.

اال�ستعدادات اكتملت ال�ستفتاء البحرين اليوم
االفراج عنها بناء على قرار صادر من المحكمة في القضية
المتهمة فيها بإهانة الملك والمحبوسة على ذمتها منذ 14
تشرين األول الماضي.
وأضاف الوسطي« :قرار اإلفراج عن زينب الخواجة
المفاجئ ،ج��اء دون أي طلب ق��دم للمحكمة من قبل
زينب.
يشار إلى أن زينب الخواجة تترقب مولودا ً قالت انها
ستسميه على اس��م والدها المحكوم بالسجن المؤبد:
عبدالهادي.
وبالتزامن مع ذلك ،شنت قوات النظام البحريني حملة
مداهمات مسعورة في عدد من المناطق كان بينها منطقتا
بني جمرة والدراز منذ أول من أمس األربعاء ،وأسفر ذلك
عن اعتقال عدد من المواطنين.
ووف��ق�ا ً لموقع جمعية «ال��وف��اق» شملت المداهمات
المسعورة كسر األب��واب ،وشاركت فيها ق��وات مدججة
بالسالح التي اعتقلت عددا ً من ابناء بني جمرة في شكل
يتنافى مع أبسط حقوق االنسان.
وحلقت طائرة مع القوات التي شاركت في المداهمات
والتي أثارت الرعب.

وف��ي المقابل ثنائي الحريري جنبالط ض�� ّد التمديد ومعهما نواب
«قرنة ش��ه��وان» مع مناخ مسيحي ب��دأت الكنيسة بقيادة البطريرك
نصرالله صفير بشحنه ض ّد التمديد ،على خلفية المعركة اإلجمالية
التي تخوضها ض ّد سورية من جهة ،بالتقاطع مع تج ّمع سحب دولية
وإقليمية كانت ت��زداد س���وادا ً لتدفيع سورية وق��ي��ادة الرئيس بشار
األسد ثمن إحباطات أصيب بها المشروع الغربي العربي في لبنان،
خصوصا ً في القمة العربية ع��ام  2002ووقفة الرئيس لحود ض ّد
المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي األمير عبدالله آنذاك ،حتى
انتزاع تعديلها بتضمينها حق العودة لالجئين ،ما رآه الغرب والعرب
المتحالفون معه إطاحة لفرص المبادرة بالقبول من جانب «إسرائيل»،
وحجم التصاقه بخيار المقاومة ال��ذي كان موضع تنازع دائ��م بينه
وبين البطريرك صفير منذ كان قائدا ً للجيش.
على المستوى الدولي كان مشروع المحافظين الجدد قد بدأ يحتضر
في العراق بعد فشل الحرب ،وبدء الحديث علنا ً عن االنسحاب ،وكان
التحاق فرنسا جاك شيراك بأميركا ج��ورج بوش غير كاف لتعديل
التوازنات ،إال بما تع ّهده شيراك بتطويع سورية عبر البوابة اللبنانية
من جهة ،وتع ّهده بتنسيق الضغط السعودي من جهة مقابلة ،كما بات
معلوما ً عبر ما نشر عن اتفاق مستشاري األم��ن القومي الفرنسي
غوردون دو مونتانيي واألميركية غونداليسا رايس نهاية عام 2003
في نيويورك ،كما نشرته «نيويورك تايمز» ،وما حمله دو مونتانيي
المؤسس
إلى الرئيس األسد من رسالة تقول إنّ فرنسا تخرج من حلفها
ّ
على رف��ض ح��رب ال��ع��راق ،وتسلّم بالقيادة األميركية ،وه��ي تضمن
للرئيس األسد مقعدا ً في هذه المقطورة ،إذا قبل أن يكون أحد فرسان
مبادرة للتسوية تشبه مبادرة أنور السادات ،وتفك االرتباط بإيران
والمقاومة في لبنان وفلسطين ،وهي تقريبا ً ذات شروط كولن باول
بعد سقوط بغداد ،والتي رفضها الرئيس األسد في ظروف شديدة
الخطورة ،قياسا ً إلى ما يجري مع متغيّرات الحرب في العراق وتنامي
حلف المقاومة في زمن مبادرة شيراك ،وكانت األزم��ات على خلفية
ك ّل توازنات المنطقة بعد حرب العراق ،تسمح للرئيس األسد باعتبار
ولي العهد السعودي
المعركة وجودية ،خصوصا ً في ضوء ما وصفه ّ
آنذاك األمير عبدالله بن عبد العزيز للرئيس بوش في زيارته الشهيرة
لتكساس برفقة األمير بندر بن سلطان ،كما نشرت مجلة «تايم» في
صيف عام  ،2003وقوله إنّ تعديل التوازن الذي اخت ّل بسبب حرب
العراق ال يت ّم إال إذا صارت سورية في الحضن السعودي ،وهذا طبعا ً
يعني البدء بخطة إسقاط النظام في سورية ما دام الرئيس األسد مص ّرا ً
على خياراته متمسكا ً بها ،الشراكة السعودية ـ الفرنسية تعني أن
يكون الحريري جزءا ً منها حكماًّ ،
بغض النظر عن تفسيراته وتمنياته،
والشركة بأسهم ،فرنسا لها إذا انتصر المشروع سهم الوصاية على
إقليم الشام كله ،والسعودية لها الحكم الجديد في سورية والرئيس
الحريري له إسقاط التمديد وحكم مريح للبنان ،بالطبع كان في خلفية
هذا التفاهم تهميش دور المسيحيين اللبنانيين وتحويلهم عبر قيادة
البطريرك صفير للكنيسة ،إلى مج ّرد كومبارس للعبة تنتهي بتغيير
وجه التعدّد الطائفي في لبنان وتوازناته.
ي��ح��اول م���روان ح��م��ادة تجاهل ك�� ّل ذل��ك مما يعلمه ج��ي��دا ً وحصر
القضية بعنوان مفتعل اسمه «االستقالل اللبناني» عن سورية ،وهو
األعلم أنّ االنتقال من عنجر إلى عوكر يجري على قاعدة االنتقال من
إدارة سورية إلى عبودية أميركية سعودية فرنسية ،فكيف يستوي
لعاقل تخيّل أن ثمة ديمقراطية واستقالالً مع السعودية والغرب ،كما
يحاول حمادة تجاهل السعي إل��ى رف��ض التمديد من ب��اب المصالح
السياسية الداخلية الصرفة المستثمرة على مناخ دولي إقليمي جديد،

أو المراهنة كما كتب الراحل جوزف سماحة بعد لقائه وليد جنبالط
أنه يريد االنتقال من المركب السوري الغارق إلى المركب األميركي
الواصل إلى ب ّر النجاة ،وإطالقه مقولته الشهيرة عن تمنيه أن يكون
زباالً في نيويورك.
كان الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية ،لك ّل من أطراف الشركة
المساهمة برفض التمديد والحرب الوقائية ض��دّه أسباب مختلفة،
لتتقاطع الجهود في فتح معركة الرئاسة ض ّد التمديد كخيار ،لكن تنبّه
الرئيس بشار األسد كان كفيالً
بجس النبض الدولي واإلقليمي بصدق
ّ
ي��وم أنهى م��ش��اورات فريقه المكلف ب��دراس��ة ال��خ��ي��ارات الرئاسية،
ووصل إلى طرح اسم النائب جان عبيد كمرشح توافقي شرط توقف
اإلجراءات الغربية والعربية ض ّد سورية ،سواء عبر وقف التحضير
لقرار يصدر عن األمم المتحدة في زمن الضعف الروسي ،أو بصيغ
أخرى إلخضاع سورية وإضعافها وحصارها ،آمالً بنتيجتين ،األولى
ت��ف��ادي خيار مواجهة داخ��ل لبنان م��ع مجموعة واس��ع��ة م��ن القوى
المصطفة ض�� ّد التمديد ،والثانية التمهيد لسحب قواته تدريجا ً من
لبنان ،لتغيير قواعد اللعبة ،وسحب فتائل تفجير ألغام دولية وإقليمية
ض ّد سورية ،ولما وصلته ردود األفعال الدولية واإلقليمية بأنّ الحرب
على سورية مستمرة حتى خروجها من لبنان وتغيير موقفها من
قوى المقاومة وعالقتها بإيران ،كان رهانه أنّ ذهابه إلى التمديد صار
حتميا ً ألنّ الحرب آتية وال أحد يبدّل أركان حربه في ذروة االشتباك،
وأنّ الذين كانوا يبدون معارضة للتمديد العتبارات داخلية لبنانية،
سيضعهم قراره على المحك لجهة صدقية ما يقولونه تجاه العالقة
بسورية ،فصارت المقاربة تقول ،لقد سعينا لتجنّب التمديد ،وأنتم
تعلمون ذلك ،لكن الحرب آتية بك ّل حال ،إذن سنقدم تنازالً بال مب ّرر،
ونخسر موقعا ً موثوقا ً ومختبرا ً بقدرته على الصمود والمواجهة،
ولذلك تنظر سورية ممن يعتبرون أنفسهم أصدقاءها أن يعبّروا عن
صداقتهم بتف ّهم قرارها ودعمه ،كان أول المعنيين هنا هو الرئيس
الحريري ألنه الوحيد بين رافضي التمديد الذين لم يربطوا ال سرا ً وال
علناً ،رفضهم باعتبار دستوري زائف ،وال باعتبار استقالل كاذب وال
باعتبار العسكري غير مقبول في الرئاسة ،كما كان يقول كل اآلخرين
المتموضعين ض ّد التمديد ،وكان موقف الحريري كافيا ً لنجاح التمديد
كخيار ،وتسديد صفعة لمشروع شيراك عبدالله الذي يرعاه بوش.
كم كان صعبا ً على الرئيس الحريري الخيار هنا ،وكم كان قاسيا ً
وقع ق��راره على السعودية وفرنسا وأميركا ،وهذا هو س ّر االرتباك
ال���ذي أم��ع��ن ف��ي وص��ف��ه م����روان ح��م��ادة م��ن دون أن ي��ق��ول ل��ن��ا عن
أسبابه ،وفي المقابل من دون أن يجد له السعوديون والفرنسيون
واألميركيون عذراً ،وهم ال يعترفون بنظريته عن الصالون والملجأ
حول اتفاق الطائف والرعاية السورية ،بدليل سيرهم بالقرار الذي
عرف الحقا ً بالقرار  ،1559ورهانهم أنّ حربهم على سورية لم يعد
ممكنا ً أن تعتمد على الحريري الذي خذل المراهنين عليه ،ومن يعلم
قواعد لعبة األمم يعلم ماذا يعني الوثوق المبالغ به بالمكانة لدى حلفاء
أو شركاء كبار وخذالنهم في لحظة ال تحتمل االجتهاد.
سقط الرهان على توظيف الحريري كرأس حربة إلسقاط سورية
في لبنان من بوابة رئاسة الجمهورية ،ورفض التمديد ،فصار الرهان
على ترميم حلف التمديد تحت عنوان حلف قانون االنتخابات ،ومنح
الحريري حظا ً جديدا ً بقيادة الحلف بشراء بطاقة احتياط له ،شرط عدم
لي الذراع السورية ،باستيالد
تكراره خذالن الحلفاء الكبار في معركة ّ
برلمان تحكمه غالبية مناوئة لها ولخياراتها ،فماذا حدث بعد التمديد؟
الحلقة المقبلة :الرئيس الحريري بعد التمديد وصالون االنتخابات
واللوائح االنتخابية

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)1

ديمب�سي :مهمتي ( ...تتمة �ص)1
ألكسندر لوكاشيفيتش أن وزي��ر
الخارجية ال��س��وري وليد المعلم
سيقوم ب��زي��ارة عمل رسمية إلى
روس��ي��ا يومي  27 – 26ال��ج��اري.
وقال« :ستتركز المحادثات بالدرجة
األولى خالل هذه الزيارة على إجراء
مناقشة شاملة لجميع أبعاد الوضع
في سورية وما حولها».
وأوض������ح ل��وك��اش��ي��ف��ي��ت��ش أن
المحادثات بين وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف والوزير
المعلم ستضع األس����اس للسبل
الملموسة لتحريك الحوار بمراعاة
االقتراحات األخيرة التي تقدم بها
مبعوث األمم المتحدة إلى سورية
ستيفان دي ميستورا.
وش��دد على ض��رورة أن «تترافق
المهمة ذات األول���وي���ة المتمثلة
بالتصدي لإلرهابيين والمتطرفين
ف��ي س��وري��ة م��ع ج��ه��ود المجتمع
الدولي الرامية لإلسهام في استئناف
الحركة على المسار السياسي لحل
األزمة في سورية».
وأش���ار المتحدث ال��روس��ي إلى
أهمية توحيد جهود كل قوى المجتمع
ال��س��وري ف��ي مواجهة التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي س��وري��ة ومنطقة
الشرق األوسط بشكل عام من أجل
المصالح العليا لمستقبل سورية
دولة ذات سيادة وديمقراطية تتمتع
فيها مكونات المجتمع السوري كافة
بحقوق متساوية.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري
أمس على قرى وبلدات السبحة
وط��وق الملح وقبر عامر ورفرف
غرب مدينة الحسكة وعلى ثالث
قرى أخرى جنوب غربي المدينة،

�إفادتي في وجه ( ...تتمة �ص)1

اعترافات موقوفين
( ...تتمة �ص)1
وعلى رغم أن هذه المصادر تقتصد
في الكشف عما اعترف به إرهابيون
خطرون تم القبض عليهم ،إال أنها تؤكد
أنها أكثر من خطرة وأنها تدعو للقلق.
وف��ي م��ج��ال آخ��ر الح��ظ��ت مصادر
مواكبة للوضع األمني أن التوقيفات
األمنية ض��د الجماعات التكفيرية
ف��ي طرابلس أظ��ه��رت وج��ود ضباط
سوريين منشقين عن الجيش العربي
ال��س��وري كانت منخرطة في القتال
ضد الجيش اللبناني خ�لال أح��داث
ط��راب��ل��س .وك��ش��ف��ت أن ب��ي��ن ه��ؤالء
ضابط من آل طالس ت ّم توقيفه قبل
نحو أسبوعين.

�إعالنات ر�سمية
مقتل  3من الح�شد ( ...تتمة �ص)1

وفيما ي��ؤك��د ال��ح��وث��ي��ون إكمال
بسطهم السيطرة على مدينة رداع
بمحافظة البيضاء وسط البالد ،قالت
مصادر محلية إن عناصر القاعدة
ورج���ال القبائل تمكنوا م��ن تفجير
موقع تابع لجماعة الحوثي بمنطقة
تقع بين نغالة والحنكة في رداع.
وأض��اف��ت المصادر إن التفجير تم
باستخدام عبوة ناسفة ،ما أدى إلى
سقوط قتلى وج��رح��ى ف��ي صفوف
المسلحين الحوثيين.
وي��رى مراقبون أن من الصعوبة
تطهير تلك المناطق في شكل كامل
من مسلحي تنظيم «القاعدة» إذ من
الممكن أن يتحولوا إلى خاليا نائمة.
وف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ترتفع نبرة
المطالبات بإنهاء انتشار المظاهر
المسلحة سواء في العاصمة صنعاء
أو في المحافظات.

هيت من جانبيها الشرقي والغربي بالتعاون مع
طيران الجيش العراقي الذي شن عددا ً من الغارات
على مواقع االرهابيين .وأض��اف أن فرق الهندسة
بدأت برفع العبوات الناسفة من شوارع وطرق قضاء
هيت.
وكانت ال��ق��وات المشتركة ب��دأت أم��س عمليات
عسكرية في محيط مدينة هيت ،حيث استعادت
السيطرة على العديد من البلدات والقرى.
وفي السياق ،دخلت القوات العراقية والبيشمركة
منطقة السعدية شمال شرقي بعقوبة من المحورين
الشرقي والغربي وسط اشتباكات للسيطرة عليها،
وتصفية بؤر االرهاب فيها.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلبت ربى طارق خليل بصفتها وكيلة
عن ن��زار مجيد محفوظ سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  730الهرمل.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
تدعو دائ��رة تنفيذ بعلبك للمنفذ عليها
إيمان حسين أمهز المجهولة محل اإلقامة
الحضور إلى قلم الدائرة أو إرس��ال وكيل
قانوني لتبليغ اإلنذار التنفيذي ومرفقاته
بالمعاملة التنفيذية رق��م 2014/307
المتكونة بين المنفذة زينب صبحي زعيتر
والمنفذ عليهما إيمان حسين أمهز وعلي
حسين أمهز باالستناد إلى الحكم الشرعي
الصادر عن محكمة بعلبك رقم أساس ـ 55
ـ قرار  49سجل  77تاريخ 2014/9/15
والقاضي بإلزام كل شخص يكون الطفل
الياس علي أمهز بعهدته وتسليمه لوالدته
المنفذة ليكون بحضانتها.
فإن هذه الدائرة تنذرك بوجوب حضورك
الستالم اإلنذار التنفيذي ضمن مهلة خمسة
أيام مضافا ً إليها مهلة المسافة والنشر وإال
يصار إلنفاذه بوجهك جبراً.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

