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تتمات
رو�سيا ترث ( ...تتمة �ص)1

حل في �أوكرانيا ( ...تتمة �ص)1

فرنجية مستقبالً بوغدانوف في بنشعي

ج��اء ج��ان فرسوا جيرو ورح��ل ،وج��اء ميخائيل
ب��وغ��دان��وف ول��م ي��رح��ل ،وف ��از بالنقاط بانفتاحه
على قوى المقاومة عبر لقاءين جمعه أحدهما بقائد
ال�م�ق��اوم��ة السيد حسن نصرالله وجمعه الثاني
ب �ح��زب ال �م �ق��اوم��ة ال�ع�ل�م��ان��ي وص��اح��ب الحضور
ال�ع��اب��ر للطوائف ال��ذي يطمئن وي��أن��س لحضوره
المسيحيون في لحظة القلق الوجودي ،كما تطمئن
وتأنس له سائر المك ّونات ،الحزب السوري القومي
االجتماعي ورئيسه النائب أسعد حردان.
لبنان لم يدخل بعد مرحلة انتخاب رئيس ،وال
تخطى وق��ت االن�ت�ظ��ار ،لكنه التأسيس ،ول��ن تنفع
فرنسا هبة سعودية تقبض منها ثالثة مليارات
دوالر لتقوم بتسديدها س�لاح�ا ً للجيش اللبناني
فتج ّمل صورتها وتصحح أخطاءها ،ول��ن يفيدها
مديح من هنا أو تسويق من هناك.
أن يحصل ال�ج�ي��ش اللبناني ع�ل��ى ال �س�لاح أمر
جيد ،أن تقبض فرنسا أثمانه والعموالت واألرباح
يكفيها ربما في زم��ن البيع وال �ش��راء ،فيما يختتم
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سالم زيارة سريعة
إلى باريس يعلن في ختامها قرب توريد السالح
الموعود.

زيارة سالم

انتهت زيارة رئيس الحكومة تمام سالم فرنسا بتسييل
الهبة السعودية أسلحة للجيش اللبناني بعد االنتهاء من
الشق الفني والتقني وبقيت الموافقة النهائية بين فرنسا
والسعودية ،على أن يبدأ بعد ذلك تسليم األسلحة إلى
لبنان في شكل سريع .هذا ما أكده سالم بعد لقائه الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند في قصر االليزيه أمس.
وأشار سالم في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته
في باريس إلى أن هوالند «أعطى تعليماته للتعجيل في
تسليم األسلحة الفرنسية إلى لبنان في إطار هبة المليارات
الثالثة التي قدمتها المملكة العربية السعودية».
وف��ي م��وض��وع االستحقاق الرئاسي رأى س�لام أنه
«يحتاج إلى جهد الدول الصديقة ،كما حصل في «الدوحة»
(عام  ،)2008إلنجازه ،وفرنسا اليوم تتحرك لمواكبة هذا
االستحقاق».

تحفيز روسي النتخاب رئيس

وبالتزامن مع الحراك الفرنسي على صعيد االستحقاق
الرئاسي ،تواصلت الجهود الروسية على هذا الخط أيضاً،
من خ�لال ال��زي��ارة الثانية للموفد ال��روس��ي نائب وزير
الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى لبنان .وهو التقى
أمس وفدا ً من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة
رئيس الحزب النائب أسعد حردان ورئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط والبطريرك الماروني بشارة الراعي و»اللقاء
األرثوذكسي».
وأكدت مصادر مقربة من بكركي لـ»البناء» «أن زيارة
بوغدانوف لبنان تحمل تحفيزا ً للبنانيين النتخاب رئيس
للجمهورية في الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب
نبيه بري في  7كانون الثاني المقبل ،كي ال تضيع الفرصة
على المسيحيين» ،مشيرة إلى «أن بوغدانوف أكد للقيادات
السياسية والروحية حرص روسيا على استمرار الوجود
المسيحي في هذا الشرق ،وضمان التوازنات في لبنان
بحسب اتفاق الطائف».
ولفتت المصادر إلى «وج��ود حراك فرنسي -روسي،
الجمهورية اإلسالمية في إيران على بينة منه ،من أجل
دفع المعنيين النتخاب رئيس للجمهورية ،مقبول من 8

و 14آذار وال يثير مخاوف حزب الله».

الفرنسي تخطى األميركي

في المقابل ،أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الحراك
ال��روس��ي مرتبط بالوضع ال��س��وري ،وأن هناك أفكارا ً
روسية – إيرانية إليجاد حل في سورية ،إال أن هذه األفكار
لم تكتمل بعد ،فالمعايير اإليرانية أكثر تشددا ً من المعايير
الروسية في األم��ور المتعلقة ب��األم��ن» ،الفتة إل��ى «أن
الطرفين يعمالن على إنضاج األفكار ،تمهيدا ً لعقد لقاء بين
الحكومة السورية والمعارضة ،وهذا اللقاء سيكون خطوة
أساسية نحو الحل السياسي لألزمة السورية».
وبالنسبة للحراك الفرنسي ،أشارت المصادر نفسها
إلى «أن الفرنسي حاول التواصل مع اإليراني إليجاد حل
للملف الرئاسي ،لكنه تبلغ أن الجمهورية اإلسالمية ال
تضع شروطا ً أو مواصفات على أي مرشح ،وأن الموضوع
يعود إلى حلفائها في لبنان» .ورأت المصادر أن مدير
قسم شمال أفريقيا والشرق األوسط في وزارة الشؤون
الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية جان فرنسوا جيرو
الذي زار لبنان في زيارة استطالعية سيذهب إلى إيران
والسعودية في مسعى إليجاد حل للملف الرئاسي ،إال أنه
لن يصل إلى نتيجة» ،معتبرة «أن الورقة في يد األميركي،
والفرنسي ،تخطى األميركي في الدور الذي يقوم به ،وهو
محاولته استعادة دوره في لبنان عن طريق الرئاسة
األولى».
وكان بوغدانوف شدد في تصريحات له «على أهمية
الحوار الداخلي في لبنان ،والتوصل إلى تفاهمات تفضي
إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية منفتح على الجميع»،
معتبرا ً «أنّ استقرار المؤسسات في لبنان والحوار ،عامال
تحصين لهذا البلد ،يع ّززان وحدة اللبنانيين وتعاضدهم
لصناعة مستقبلهم ومواجهة تحدّي اإلرهاب».
وفي ظل الحركة الديبلوماسية الخارجية على الصعيد
الرئاسي ،أكدت مصادر مقربة من الرابية لـ»البناء» أن
«إمكانية عقد اللقاء بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ،ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع قائمة» .وفي حين يقارب عون موضوع االستحقاق
الرئاسي من زاوي��ة المحافظة على الجمهورية بينما
جعجع يدعو إلى انتخاب رئيس توافقي ،شددت المصادر
على «ضرورة العمل انطالقا ً من أن الحاجة لتفكير مشترك
بين المسيحيين ترتفع يوما ً بعد يوم ،لمعرفة المصير ،هل
نحن شركاء أم أجراء»؟
واعتبرت «أن عدم التوصل إلى نتيجة ،مفاده أن األمور
ستبقى على حالها ،ولم تحرز العالقة بين «التيار الوطني
الحر» و «القوات» أي تقدم ،ولم تتراجع خطوة إلى الوراء»،
مشددة على «أن الخالف هو سياسي بين الفريقين».

«إمارة» رومية مجددا ً

ووسط هذه األجواء ،عاد الحديث عن إنشاء اإلسالميين
إمارة لهم في سجن رومية ال تخضع لسلطة الدولة.
فللمرة الثانية امتنع ال��م��وق��وف��ون ف��ي ملف حرب
مخيم «نهر البارد» في سجن رومية ،عن حضور جلسة
المحاكمة أمام المجلس العدلي أمس ،لكن األغرب هو عدم
تنفيذ القوى األمنية قرار المجلس في جلسته السابقة،
«بجلبهم باإلحضار» .لذلك أرجأ المجلس الجلسة إلى
 16كانون الثاني المقبل .كما اتخذ قرارا ً «بتكرار سوق
الموقوفين الممتنعين عن المثول أمامه ،وبإفهام القوى
األمنية المولجة حماية السجن بوجوب تنفيذ قرار السوق
بحرفيته ما لم يقم مبرر قانوني يحول دونهم وذلك ،كما
قرر أيضا ً تسطير كتاب إلى النائب العام التمييزي لمالحقة
المسؤول عن عدم تطبيق قرار سوق المتهمين المذكورين.
من جهة أخ��رى ،أف��ادت معلومات ليل أمس عن إلقاء
القبض على زوجة شقيق «أبو علي الشيشاني» ليلى عبد
اللطيف منشار في منطقة البقاع.

َمن آمن بي
وإنْ مات فسيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
والدتها :فتاة أبو حبيب أرملة المرحوم
ناصيف معلوف وعائلتها
زوجها :األمين رياض مجيد معلوف
ابناها :المحامي الرفيق إي��اد معلوف
وعائلته
زي��اد عميد الدفاع في الحزب السوري
القومي االجتماعي
ابنتها :رانيا زوجة نبيل جريصاتي وعائلتها
أشقاؤها :شبل وعائلته
جورج وعائلته
شقيقاتها :نجوى أرملة المرحوم حافظ معلوف وعائلتها
مرسيل زوجة موريس كفوري وعائلتها
سناء
أسالفها :عائلة المرحوم كميل
جميل وعائلته في المهجر
سليم وعائلته
إميل وعائلته في المهجر
المختار جرجي وعائلته
خطار وعائلته في المهجر
ابنة حميها :لور زوجة طوني قيامي وعائلتها
وعموم عائالت معلوف ،المر ،جريصاتي ،بو حبيب ،كفوري ،أبو ملهم ،ثابت،
مشلب ،سلمون ،فواز ،قيامي ،عبيد ،نصر ،أنطون ،األع��رج ،نجم ،أبو زيدان،
حدشيتي ،قربان ،عيد ،شرتوني ،حجار ،غانم ،بابيتش وصليبا.
ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة وفاة فقيدتهم الغالية

المرحومة فاديا ناصيف معلوف
يُحتفل بالصالة لراحة نفسها الطاهرة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم
السبت الواقع فيه  13كانون األول  2014في كنيسة سيدة النياح ـ حدث بعلبك.
ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة وأي��ام األحد واالثنين
والثالثاء  14و  15و  16الجاري في منزلها الكائن في بلدة حدث بعلبك.
ويوم األربعاء  17الجاري في كنيسة سيدة النياح ـ المكحول ـ رأس بيروت من
الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساء.

 ليس جديدا ً اكتشاف األميركيين ألوكرانيا كخاصرة رخوةلألمن القومي الروسي ،فقد سبق وكتب ك ّل من هنري كيسنجر
أب��رز وزراء خارجية أميركا السابقين ،وزبيغنيو بريجنسكي
أبرز من تبوأ مركز مستشار األمن القومي األميركي ،يقوالن في
عام  ،1980مع تصاعد الحرب الباردة مع االتحاد السوفياتي ،أن
موسكو تسقط من كييف.
 انتبهت روسيا إل��ى ق��ول القيصرة كاترين الثانية قبل قرابةقرنين ،أنّ خط أمن موسكو يبدأ من دمشق ،فاستثمرت مصادر
القوة ،لخوض معركة استرداد مكانتها كدولة عظمى ،تشارك في
صناعة السياسة من موقع الشريك الكامل على مساحة العالم،
وخصوصا ً ما تراه مداها الحيوي ،فتذكر األميركيون قول كيسنجر
وبريجنسكي ،وأشعلوا أوكرانيا التي ترقص أصالً على الصفيح
الساخن في وجه موسكو.
 ص�م��دت روس�ي��ا وحسمت أم��ر شبه ج��زي��رة ال �ق��رم ،البيضةالذهبية استراتيجيا ً في أوكرانيا ،كمق ّر لألسطول الروسي ،ورابط
روسيا بالبحر األسود تمهيدا ً للعبور إلى العالمية عبر دخول البحر
األبيض المتوسط ،وصمد الشرق أوك��ران�ي��ون ،ودارت مواجهة
زجت خاللها كييف بربع مليون جندي وتكلفت اآلالف من جنودها
ّ
بين قتلى وجرحى ،وأنفق الغرب قرابة الملياري دوالر على حكومة
كييف لتبقى واقفة على قدميها ،وحسمت النتيجة ،أنّ موسكو لن
تتراجع ،بعد الكالم التاريخي للرئيس الروسي فالديمير بوتين في
جمعية دول اتحاد روسيا ،بقوله إنّ القرم عند ال��روس كالمسجد
األقصى عند المسلمين وكنيسة القيامة عند المسيحيين وهيكل
سليمان عند اليهود ،وإنّ روسيا جاهزة للمواجهة وتحقيق النصر،
ولن تقبل مهانة حرمانها من حقها بالمعاملة كدولة عظمى شريك
كامل في الساحة الدولية ،وفقا ً لك ّل عناصر الجغرافيا والسالح
واالقتصاد.
 وق��ف ال �ن��ار ف��ي أوك��ران �ي��ا يصمد ه��ذه ال �م��رة وت��دخ��ل الهدنةطريق الوصول إلى نشر المراقبين واالنتهاء بالحوار السياسي،
وفقا ً لنصوص اتفاق مينسك ،وصوالً إلى تعديل دستور أوكرانيا
والذهاب إلى االستفتاء على الدولة الفيديرالية ،ألنّ أميركا وأوروبا
يائستان من فرض األمر الواقع على موسكو ،ودفعها إلى التراجع.
 العالم يشهد نهاية ال �ح��روب بين المحورين اللذين تشكالحول األزم��ة السورية ،ب��دءا ً من أوكرانيا ،على رغم وع��ورة طريق
التفاوض ،وعلى رغم حجم التعقيدات األوكرانية الداخلية ،وحجم
الملفات العالقة بين موسكو وواشنطن ،من العقوبات إلى الدرع
الصاروخية.
 ح ّل في أوكرانيا على الطريقة السورية ،ومينسك اتفاق يشبهجنيف السوري ،لكن البداية هي التسليم بالحقائق أوالً ،ثم التفاوض
وبلورة التفاصيل الالزمة والمتعبة لنجاح التفاهمات ،والشيطان
يسكن دوما ً في التفاصيل ،لكن يبدو أن الشيطان قد استنفد ألعابه.
ناصر قنديل

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
المعارضة المعتدلة من قبل بعض الدول الغربية والعربية يتناقض مع هذه
المبادرة» ،داعيا ً المنظمة الدولية إلى أن تعلن في شكل رسمي معارضتها مثل
هذه األعمال.
وأضاف« :إن إيران ترحب بتقديم المساعدة في مبادرة دي ميستورا» ،مشيرا ً
إلى أن الحوار الوطني يعد جزءا ً أساسيا ً من الحل السياسي في سورية وإلى
إمكانات منظمة األمم المتحدة في أداء دور مؤثر في حل األزمة في سورية.
وأكد عبد اللهيان ضرورة أن تقوم منظمة األمم المتحدة بدور حقيقي بين
الحكومة السورية والمعارضة ،مشددا ً على ضرورة أن يلتفت دي ميستورا
وفريقه في شكل حقيقي وواقعي إلى تطورات األوضاع في سورية.
بدوره ،قدم رمزي شرحا ً حول مبادرة تجميد القتال في حلب ،إضافة الى
تقديم تقرير حول االتصاالت والمشاورات التي تمت مع الحكومة السورية
والمعارضة والالعبين المهمين في المنطقة والعالم حول هذه المبادرة منوها ً
بالتعامل اإليجابي للمسؤولين السوريين مع هذه المبادرة.
وأع����رب رم���زي ع��ن أم��ل��ه ف��ي دخ���ول تجميد ال��ق��ت��ال ف��ي ح��ل��ب مرحلة
التنفيذ قريبا ً وق���ال« :ف��ي ح��ال نجحت ال��م��ب��ادرة ف��ي حلب يمكن تنفيذ
م��ب��ادرات مشابهة لها ف��ي بقية المناطق ال��س��وري��ة» ،م��ؤك��دا ً أن الحفاظ
على وح��دة وس��ي��ادة س��وري��ة ه��ي م��ن المبادئ األساسية لهذه المبادرة.
فجر الجيش السوري دبابة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصوله
ميدانياًّ ،
الى نقطة الجيش المشرفة على مطار دير الزور العسكري من جهة بلدة الجفرة
الواقعة إلى الشرق من المطار ،في محاولة لفتح ثغرة لمرور المسلحين.
ودارت اشتباكات عنيفة في محيط المطار عقب التفجير بين الجيش
ومسلحي تنظيم «داع��ش» من جهة بلدة الجفرة ،كما صد الجيش محاوالت
عدة للهجوم على محيط المطار ،كما استهدفت وحدات الجيش في دير الزور
تحركات المسلحين في المريعية وحويجة صكر.
وفي السياق ،قال نشطاء أمس إن المجموعات المسلحة قتلت  311مدنيا ً
خالل الفترة بين تموز إلى الثلث األول من كانون األول من عام  ،2014من
خالل استهداف المناطق اآلمنة بمدافع بدائية الصنع تعتمد في األساس على
اسطوانات غاز الطهي ،يطلق عليها اسم «مدافع جهنم».
وصرح النشطاء أن ثلثي الشهداء سقطوا في مدينة حلب الشمالية ،حيث
أطلق المسلحون «مدافع جهنم» على األحياء التي يسيطر عليها الجيش
السوري في ثاني أكبر المدن السورية ،وأضافوا أن من بين الشهداء  42طفالً
و 25إمرأة.

ّ
الحل ال�سيا�سي ( ...تتمة �ص)1
مجلس األم��ن الدولي ال��ذي يجب أن يستند إلى الفصل
السابع من الميثاق ،للتدخل في ما يعتبره خطرا ً على األمن
والسلم الدوليين وفقا ً لفهم الدول التي تملك حق النقض
في المجلس ،وفهم الغالبية الالزمة التخاذ القرار ،وتعتبر
الدولة المعنية تحت االنتداب األممي ،دول بال سيادة ،إما
الرتكاب جرائم حرب أو جرائم بحق اإلنسانية ،أو خطر
تفشي نزاعات إقليمية ،فتشكل لها هيئة تدير موقتا ً شؤون
الحكم فيها ،ويجري تعليق العمل بالدستور لهذه الغاية،
وإعادة تشكيل انقالبية انتدابية لمؤسسات الدولة ،ريثما
يجري إخ��راج الدولة المعنية من أحكام الفصل السابع
والعودة للعمل وفقا ً لدستور جديد ،ينتج المؤسسات
الدستورية بطريق سلمي سلس مستند إلى مبدأ الشعب
مصدر السلطات كأساس ألي ممارسة للديمقراطية،
وغالبا ً ما يرتبط سلوك هذا الطريق بعيدا ً عن معايير
النزاهة السياسية التي ال مكان لها في عالم تحكمه معايير
القوة ،عندما تكون هناك مصالح عليا لدولة عظمى أو أكثر
تستدعي إنهاء الطابع السيادي لدولة ال تسلس القياد
ألصحاب النفوذ الكبار ،وتركيب بديل من معارضين باسم
القانون الدولي يدينون بالوالء لهذه القوى العظمى.
في األزمة التي شهدتها سورية ،وقبل أن يتحول اإلرهاب
الذي جلبه أعداء سورية بغطاء عدد من دول المنطقة وكثير
من مكونات ما سمي بالمعارضة ،الغتيال سورية وكيانها
ونسيجها االجتماعي وتدمير وحدتها ،وجيشها ومقدراتها،
إلى حالة تهدد بأخطارها الجوار والعالم وتستدعي ،تغيير
الكثير من القواعد التي حكمت مواقف األطراف الداخلية
والخارجية المتورطة في هذه األزم��ة ،كانت المواجهة
تدور عمليا ً حول الترتيب الواجب اعتماده لحل األزمة ،بين
نهجين وطريقين ينطلقان من عنوان هو أن في سورية أزمة
تستدعي حالً ،طريق يرى الحل عبر حوار ينتهي باتفاق
يؤدي لتشكيل المؤسسات السياسية للدولة ،وفقا ً للطريق
السلمي الدستوري ،وطريق يرى الحل باعتماد السالح
والشارع والدعم الخارجي لسلوك الدمج بين الطريقين
االنقالبي واالنتدابي ،ولم تكن المواجهة يوما ً بين من يريد
الحل ومن ال يريده ،بل بين طريقين في الحل.
مع ظهور اإلره��اب وتجذره وتفاقمه وبلوغه مرحلة
يستحيل معها تجاهله ،ال منة وال جميالً ألحد في إعادة
النظر بمواصلة خياراته القديمة التي جلبت الكارثة ،فقد
بذل كل المتورطين في األزمة السورية كل ما لديهم من مال
سالح ،وشغلوا كل ما طاولته أيديهم من وسائل للحرب
النفسية والتضليل وغسل األدمغة ،واستنفروا أجهزة
االستخبارات ومقدراتها والجيوش ،واستجلبوا المرتزقة
واإلرهابيين ،ولم يدعوا شرا ً يعتب إليهم إال واستعانوا
به إلسقاط سورية ،لفتح الطريق نحو الخيار االنقالبي أو
الخيار االنتدابي أو الدمج بينهما.
سقط الخيار االنقالبي منفرداً ،بسبب قوة مؤسسات
الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية التي لم تفرط
بذرة من القواعد السيادية للدولة وال بنقطة وفاصلة من
نصوص الدستور ،وصمدت بصورة أذهلت العالم أمام
الضغوط والتهديدات ،ومعها الصمود البطولي للجيش
العربي السوري وتضحياته التي ال حد لها وال ثمن يعادلها
بشالل ال ينضب من الشهداء ،تضحيات قدمها شعب

ليس ّ
أدل على خطورة الجرائم
والمخالفات التي أورده��ا التقرير
من مسارعة الرئيس ب��اراك اوباما
الى التنديد بأساليب التعذيب التي
استخدمتها وكالة االستخبارات
المركزية بقوله« :ه��ذه الوسائل
القاسية ل��م تكن مخالفة لقيمنا
فحسب بل لم تكن مفيدة لجهودنا
ف��ي م��ح��ارب��ة اإلره����اب او مصالح
أمننا ال��ق��وم��ي ( )...فقد ق ّوضت
السلطة المعنوية ألميركا في أنحاء
العالم».
أوباما كان و ّقع يوم توليه منصبه
عام  2009امرا ً تنفيذيا ً يقضي بمنع
استخدام اساليب التعذيب .التقرير
لم يُشر الى مخالفات وأخطاء حدثت
اثناء واليته ،إ ْذ اقتصرت التحقيقات
المجراة على عهد الرئيس بوش
االبن فقط .لذلك اعتبر منتقدو اإلدارة
الجمهورية السابقة التقرير إدان� ًة
كاملة لعهد بوش االبن وممارساته
تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب.
ْ
أج������ل ،إنّ
ف���ض���ح ال��ت��ق��ري��ر
أساليب التعذيب التي مارستها
االستخبارات االميركية لم يكشف
ان���ه���ا ل���م ت��ك��ن م��خ��ال��ف��ة «ل��ل��ق��ي��م
االميركية» فحسب ،كما قال اوباما،
بل إنها لم تكن مفيدة لجهود إدارته
في محاربة اإلرهاب ايضاً .أكثر من
ذلك ،أساءت ممارسة التعذيب الى
سمعة الواليات المتحدة في العالم
التي يحرص قادتها على تعيير دول
ع �دّة بأنها تمتهن حقوق اإلنسان
وتلجأ ال��ى ممارسة التعذيب في
محاربة خصومها من المعارضين

د فيصل المقداد

�أوروبا :حلول ( ...تتمة �ص)1
التطرف اإلسالمي أكثر فأكثر في سورية وكل المنطقة.
وبنظر االتحاد األوروب��ي ودوائ��ر واسعة في الغرب ،فان
الحل البديل الذي يتوجب سلوكه ،يتمثل بخيار يراهن أكثر
على عمليات المصالحة الميدانية التي تجري داخل سورية
بين حكومتها والمعارضات المحلية .وهناك رهان واقعي
بأن تؤدي مثل هذه الدينامية لو أمكن ترسيخها وتحصينها
وتوسيعها وحمايتها بسقف إقليمي ودولي يرضى عنه كل
من النظام والمعارضات الميدانية غير المتطرفة أو األقل
تطرفاً ،إلى خلق أفق لمسار الحل الذي يطرحه دي ميستورا
حاليا ً وأيضا ً من جهة أخرى ميخائيل باغدونوف.
وي��رى المصدر عينه أن تركيا قلقة من تغير الموقف
األوروبي والغربي بعامة من األزمة السورية وبخاصة من
أساليب حلها وذلك لجهة الكف عن االستمرار بالرهان على
حشد معارضات في الخارج والدفع بها عبر الحدود إلى
داخل سورية .وهذا القلق هو الذي جعل أنقرة وفي محاولة
منها لقطع الطريق على تجسيد هذا التحول ،تقوم بتوجيه
تعليمات لضباط تابعين لها من «الجيش الحر» يسيطرون
على بقع جغرافية معينة في حلب وريفها بخاصة (كأمثال
العميد المنشق زاهر الساكت قائد المجلس العسكري في
حلب) ،إلعالن رفضهم لمقترحات دي ميستورا ،ووصفها
بأن ما تتضمنه من هدنات ليست إال محاولة إلعطاء الجيش
العربي السوري فرصة لتحقيق إنجازات عسكرية ضد
المعارضة وفق أجندة أولوياته.
وكشف المصدر الدبلوماسي عينه أن دي ميستورا
خالل اجتماعاته بقادة عسكريين محليين من المعارضة
السورية ،لم يقدم لهم تفاصيل خطته ،بل دعاهم لاللتزام
بمبدأ الهدنة المنوي إقامتها في المناطق الساخنة أو
بعضها ،وذلك بالتزامن مع مصالحات كانت بدأت فعالً منذ
أكثر من عام بين الجيش العربي السوري والمعارضات
المحلية المسلحة في مناطق أخرى .ومن حيث المبدأ أصر
دي ميستورا على أن السوريين تعبوا من االقتتال العبثي
وصار يجب إبرام هدنات ومصالحات وعدم انتظار التسوية

مطلبان :جائزة ( ...تتمة �ص)1
السياسيين .وال شك في أنّ بعض
ال��م��ت��و ّرط��ي��ن ف��ي ان��ت��ه��اك حقوق
اإلنسان من رؤساء الدول سينتهزون
الفرصة التي أتاحها تقرير لجنة
االستخبارات ل��ر ّد الصاع صاعين
للواليات المتحدة ،كما سيعتبرها
بعضهم اآلخر «قدوة» في ممارسة
اإلره����اب وال��ع��ن��ف ب��أن يلجأ الى
اقتباس أساليب استخباراتها في
تعذيب المعتقلين ويمارسها على
ن��ط��اق واس���ع ض��� ّد ال��خ��ص��وم من
مناصري المعارضة السياسية
المدنية والثورية.
ف��وق ذل���ك ،ستبتهج تنظيمات
اإلره��اب والعنف األعمى ،ال سيما
«داع����ش» و»ال��ن��ص��رة» ،الع��ت��راف
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ب��م��م��ارس��ة
استخباراتها أساليب التعذيب مع
معتقليها فتحتفل وتب ّرر لجوءها الى
األساليب نفسها من قطع األعناق
وبتر األي��دي وبقر البطون وانتزاع
األكباد وغيرها من «العقوبات» التي
تزعم أنها «إسالمية شرعية».
إزاء ه��ذه الفضائح والفظائع،
أقترحُ على مؤسسة جائزة نوبل
العالمية منح ال��س��ن��ات��ورة دي��ان
فينشتاين جائزة مستحدثة اسمها
«جائزة نوبل لمكافحة التعذيب».
ِ
تكتف باإلصرار على نشر
فهي لم
التقرير الخطير الذي يكشف أساليب
ال��ت��ع��ذي��ب وال��ج��رائ��م وال��م��وب��ق��ات
التي ارتكبتها وكالة االستخبارات
المركزية طوال عهد الرئيس بوش
االبن بل سارعت أيضا ً الى مطالبة
الكونغرس بإجراء تحقيق في ما

عظيم اعتاد أن يحمي كرامته الوطنية بتقديم الغالي
والنفيس ،فسقط المشروع االنقالبي ،وسقط الدمج بين
الخيارين االنقالبي واالنتدابي ،عندما اشتدت وتعاظمت
التدخالت الخارجية ،فوقف حلفاء سورية معها ،لمنع
المشروع االنقالبي من تحقيق أي إنجاز يذكر ،على رغم
دفق التدخالت األجنبية ،لكن الدور األهم لحلفاء سورية
كان بقطع الطريق على الخيار االنتدابي ،الذي كان يحتاج
المرور بمجلس األمن الدولي حيث وقف األصدقاء الروس
والصينيين يحملون حق النقض مرة ومرتين ،حتى أجبروا
كل المتدخلين على التراجع ،والتسليم أن في سورية طريقا ً
واحدا ً لتشكيل المؤسسات السياسية للدولة وهو الطريق
السلمي الدستوري.
اليوم وبعد فشل الخيار االنقالبي والخيار االنتدابي معاً،
وتحت عنوان مواجهة خطر اإلرهاب صار التسليم بالطريق
السلمي الدستوري تحصيالً حاصالً ،وق��د م��رت فرصة
دستورية هي انتخابات رئاسة الجمهورية التي تمت صيف
هذا العام ،وسبقها انعقاد لقاءات جنيف ،ورفض من مثلوا
المعارضة فيها القبول ببيان مشترك كأرضية للتفاهم
عنوانه اعتبار اإلره��اب الخطر األول على بلدنا الحبيب
سورية ،كما رفضوا الدعوات العتبار االنتخابات الرئاسية
طريقا ً دستوريا ً سلميا ً لبناء المؤسسات السياسية للدولة،
واليوم ومع بدء الحديث عن الحلول السياسية لألزمة في
سورية مجدداً ،ثمة طريق واحد ،هو االستعداد لالنتخابات
التشريعية المقبلة كطريق سلمي دس��ت��وري لتشكيل
المؤسسات السياسية للدولة ،واعتبار الغالبيات التي
تفرزها هذه االنتخابات ،األساس الذي يحكم وفقا ً آلليات
الدستور المراحل الالحقة من أي عملية سياسية.
الحل العسكري ك��ان في بداية األزم��ة ،وق��ف القتال،
أي صرف النظر عن الحل العسكري ،منعا ً لمنح الفرص
وتوسيعها أمام تدفق اإلرهابيين وحقنا ً لدماء السوريين،
وتمهيدا ً للجلوس إلى طاولة الحوار التي جهدت الدولة
ورئيسها على توجيه الدعوات للمعارضين للمشاركة
فيها ،وصوال ً إلى اتفاق يسلك الطريق السلمي الدستوري
لتشكيل المؤسسات السياسية للدولة ،فرفضت وعطلت
كل ال��م��ب��ادرات ،وبالمقابل اختبرت كل الخيارات ،ولم
يعد إال طريق واحد هو الحل العسكري لضرب اإلرهاب
واجتثاث ج���ذوره ،وص��ار الحل السياسي هو المنصة
التي تعزز الجبهة الداخلية الواقفة وراء جيش الوطن في
وجه اإلرهاب ،والحل السياسي هنا بدايته التسليم بخطر
اإلره��اب ،وبوجود دول��ة سيدة يترجم سيادتها دستور
ويصون هذه السيادة وهذا الدستور رئيس تنبثق رئاسته
م��ن إرادة مصدر السلطات وه��و الشعب ،بصالحيات
منصوص عليها في الدستور.
لقد اختصر الرئيس الروسي خالصة الموقف ،من مكان
ذي مغزى عندما دعا في اختتام زيارته ألنقرة ،إلى نقطة
البداية في البحث عن الحل السياسي في سورية ،بقوله:
«االنتخابات الرئاسية التي أجريت في سورية يجب
التعامل معها في شكل مختلف ،لقد أظهر السوريون أن
الرئيس بشار األسد لديه زخم وحشد ودعم كبير».

السياسية النهائية التي تحتاج لوقت قد يكون طويالً.
ولكن المصدر عينه ،كشف لـ»البناء» أن دي ميستورا
ذهب أبعد من ذلك في اتصاالته الدولية عندما طرح ضرورة
التجاوب مع أفكار الحكومة السورية حول كيفية إدارة
الوضع في مناطق الهدنة وأيضا ً بخصوص ملف النازحين
السوريين .ومن األفكار التي ال يعارضها دي ميستورا هو
إعطاء األمن الداخلي السوري التابع للحكومة السورية
مهمة حراسة األمن في مناطق الهدنة التي تسيطر عليها
المعارضات المسلحة.
وبحسب معلومات المصدر عينه ،فإن الخطة الدولية
األولية والتي يجري إنضاجها اآلن للتحرك نحو األزمة
السورية تتكون من ثالث خطوات متتالية:
األولى  -التأكيد ضمنا ً على أن المصالحات الميدانية
على األرض بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة
في مناطق النزاع هي المدخل الصحيح لبناء مسار سياسي
الحق ينتج تسوية شاملة.
الثانية  -توسيع مناطق المصالحة التي تشكلت
جغرافيتها حتى اآلن بفعل م��ب��ادرات ق��ام بها النظام
والمعارضات المحلية ،بحيث تمتد لتشمل مناطق جديدة ال
تزال مستعرة .وهنا تكمن مهمة دي ميستورا الراهنة التي
تحظى بغطاء من االتحاد األوروبي وبغض طرف أميركي.
الخطوة الثالثة تتمثل بإرسال مراقبين الحقاً ،وذلك
بالتوافق مع الحكومة السورية ،الستطالع واقع المناطق
التي جرت فيها مصالحات أو تلك التي ستجرى بها هدنة،
الستكشاف مصداقيتها ونوعية المشاكل التي تواجه قضية
جعلها راسخة.
وهناك اقتراحات أولية على هذا الصعيد بخصوص
هوية هؤالء المراقبين ،بعضها يقترح أن يكون المراقبون من
الجنسية الروسية كون موسكو تقود حاليا ً عملية مصالحة
بين الحكومة السورية وأط��راف من المعارضة الوطنية،
وبعضها يقترح أن يتم إرسالهم بوصفهم تابعين للجامعة
العربية أو أن يكونوا تابعين لـ دي ميستورا؟

�إعالنات ر�سمية

س ّمي «أساليب استجواب (تعذيب)
ُ
�س��ن��ة» ل��ج��أت االس��ت��خ��ب��ارات
م��ح� ّ
المركزية الى اعتمادها مؤخراً.
اذا ك��ان��ت ال��ث��ق��اف��ة السياسية
السائدة والمصالح الكبرى المتحكمة
ب��ال��والي��ات المتحدة حاليا ً تحول
دون محاكمة ج��ورج دبليو بوش
ومساعديه المتو ّرطين بممارسة
التعذيب والكذب والتزوير لتبرير
شن الحرب على العراق عام 2003
ف��إن ث��م��ة ط��ري��ق��ة اخ���رى لمالحقة
ه��ؤالء وادان��ت��ه��م :دع��وة مسؤولي
محكمة الضمير العالمية (مؤسسها
الفيلسوف الراحل برتراند راسل)
الى مباشرة اإلعداد لمحاكمة مد ّوية
لبوش وزم��رت��ه ك��ي يكونوا عبر ًة
ل��ل��رؤس��اء وال��م��رؤوس��ي��ن ف��ي شتى
انحاء العالم المتورطين بممارسة
التعذيب والكذب والتزوير لتبرير
جرائمهم ،وليكون الحكم الصادر
بحقهم آي ًة في إحقاق الحق والعدالة
ورادعا ً لكل منتهكٍ  ،حال ّيا ً او الحقاً،
لحقوق اإلن��س��ان عموما ً وحقه في
الحرية والكرامة خصوصاً.
إذا تع ّذر ،ألي سبب من األسباب،
انعقاد محكمة راس��ل ،فال بأس في
مبادرة قوى الحرية والديمقراطية
وال��س�لام ف��ي ال��ع��ال��م ،ال سيما في
عالم الجنوب ،الى تأسيس محكمة
ضمير عالمية تنهض بهذه المهمة
اإلن��س��ان��ي��ة النبيلة بغية تنظيم
محاكمة عامة مدّوية لبوش وزمرته
والمتو ّرطين معه ف��ي سائر دول
العالم.

د .عصام نعمان

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء األسعار ألعمال هندسة مدنية
لتركيب محول ق��درة في محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ج��ان �ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط من
مصلحة ال��دي��وان ـ أمانة السر ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ
طريق النهر.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ المبنى
المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/1/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2164
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية ألشغال تأمين الحماية للنظارات
وغرف التحقيق في مباني مخافر راشيا
الفخار ـ شبعا والخيام.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو
ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على دفتر
ال��ش��روط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة

التاسعة من تاريخ  2015/1/20وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2165
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية ألش��غ��ال تقديم وتركيب مولد
كهربائي قوة /350/ك.ف.أ لزوم ثكنة
بربر الخازن.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو
ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على دفتر
ال��ش��روط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/1/22
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2165
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية ل�لأش��غ��ال المطلوبة لتقديم
وتركيب حاجز م��ن الكونسرتينا على
سطح مبنى اللولب المركزي في السجن
المركزي في رومية.

على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو
ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على دفتر
ال��ش��روط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/1/20
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2165
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية لألشغال المطلوبة ل��زوم مرآب
سيارات الدودج شارجر في معهد عرمون.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو
ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على دفتر
ال��ش��روط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/1/22وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
2165

