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تتمات
بوتين وميركل وهوالند ( ...تتمة �ص)1

كرجل االستخبارات األول في السعودية،
وي���ق���وم ب��ت��ق��دي��م أوراق اع��ت��م��اد جماعته
ل��ح��س��اب «إس����رائ����ي����ل» ،ال���ت���ي ت��ب��ح��ث عن
ج��ه��ات تنفذ طلباتها االس��ت��خ��ب��اري��ة ض ّد
ال��ج��ي��ش ال���س���وري وال���م���ق���اوم���ة ،تفاديا ً
لتح ّمل التداعيات مباشرة ،حيث تساقطت
القذائف الصاروخية على األحياء السكنية
وال��ط��رق ال��ع��ام��ة ف��ي دم��ش��ق ،م��ع ساعات
الصباح موقعة اإلصابات بالعشرات بين
شهداء وجرحى ،قبل أن تتدخل األسلحة
ال��ص��اروخ��ي��ة ل��ل��ج��ي��ش ال���س���وري وت��د ّم��ر
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��راب��ض ،ويحسم الطيران
الحربي السوري الوضع قرابة العاشرة
صباحا ً ليعيد ال��ه��دوء وي��واص��ل عملياته
ال��م��ي��دان��ي��ة ،م��ن دون أن ي��س��ج��ل سقوط
المزيد من القذائف على أحياء دمشق التي
استهدفها علوش وميليشياته في الصباح
الباكر.
مناخ االرت��ب��اك نفسه ،وعملية التسليم
وال��ت��س��لّ��م ب��ي��ن ب��ن��در و«اإلسرائيليين»،
تبدو موضع متابعة من األجهزة األمنية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ب��دي ال��ق��ل��ق لتحركات
مشبوهة لجماعات مسلحة ،بعضها يحمل
وينسق مع «داعش»
العنوان اإلس�لام��ي،
ّ
و«ال����ن����ص����رة» ،وب��ع��ض��ه��ا ي��خ��ت��ب��ئ وراء
التنظيمات الفلسطينية األس��اس��ي��ة ،وال
تخفى مرجعياته اإلقليمية وصلتها ببندر.
ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ه��ي ال��ه��دف ح��ي��ث الجمر
تحت الرماد ،كما يقول مصدر أمني مطلع،
وحيث ال مرجعية فلسطينية ق��ادرة على
اإلم��س��اك بالوضع ،بسبب ت��وزع قدرات
حركة فتح بين ق��ي��ادة رام الله م��ن جهة،
والتشكيل التابع لمحمد دح�لان من جهة
مقابلة.
على إي��ق��اع ه��ذه المناخات المشوشة،
واالن��ت��ظ��اري��ة ،وال��م��رت��ب��ك��ة ،ك��ان��ت زي���ارة
المبعوث الفرنسي ج��ان فرانسوا جيرو
للبنان ح��ول ال��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي ،مشوشة
وان��ت��ظ��اري��ة وم��رت��ب��ك��ة ،ح����اول إخفاءها
بالحديث بلغة من الجدية عن قرار دولي
بحسم االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي اللبناني،
مدعيا ً تولي حكومته مهمة تمثيل تفاهمات
دولية وإقليمية ،تمنح اللبنانيين فرصة
تولي األمر بأيديهم وإال ،بينما ذهب أحد
المراجع الذين التقاهم جيرو إلى وصف
مهمته ،بـ»تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي»،
وأوضح قصده ،أنّ جيرو يعود إلى باريس
بمثل ما أت��ى منها ،ولكنه في األص��ل جاء
بمثل ما غادرنا المرة الماضية.
لبنانياً ،أنهى مدير دائ��رة الشرق األوس��ط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية
ج��ان فرنسوا جيرو زي��ارت��ه لبنان المتعلقة
باالستحقاق الرئاسي ،بلقاء مع رئيس تيار
المرده سليمان فرنجية ،وغ��ادر إل��ى باريس
إلط�لاع المسؤولين الفرنسيين على نتائج
محادثاته في بيروت ،على أن يتوجه يوم االثنين
المقبل إلى الفاتيكان للقاء البطريرك الماروني
بشارة الراعي والمرجعيات الفاتيكانية التي
تضغط إلتمام االستحقاق الرئاسي.

تهديد بالدول الكبرى

وشدّد جيرو بحسب بيان للسفارة الفرنسية،
على «قلق فرنسا ،في إطار التزامها الدائم إلى
جانب لبنان ،إزاء النتائج السلبية المترتبة
على اختالل العمل المؤسساتي ال��ذي يعاني
منه هذا البلد ،بما في ذلك المساعي الهادفة إلى
وضع الدعم الثنائي والدولي موضع التنفيذ
بطريقة فعّ الة».
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن ج��ي��رو «ذ ّك���ر بتجنيد
كافة اإلمكانات الفرنسية من خالل االتصاالت
المستمرة مع األط��راف كافة ،في إط��ار مساع
حميدة تحترم السيادة اللبنانية ،وذلك من أجل
تسهيل التوافق بهدف التوصل إلى حل للعرقلة
المؤسساتية والسياسية التي تشهدها البالد.
ومن المهم أن تتحلى جميع األط��راف المعنية
بحس المسؤولية على هذا الصعيد».
وفي ما يتعلق باالنتخابات الرئاسية ،ذكر
جيرو «بأن فرنسا ،وفقا ً اللتزامها دعم سيادة
لبنان ،ليس لديها أي مرشح وال تضع أي
فيتو .كما تطرق مع محاوريه المؤسساتيين
والسياسيين إل��ى المراحل المقبلة في هذه
المهمة التسهيلية».
وأكدت مصادر مطلعة على الحراك الفرنسي،
«أن زي��ارة جيرو إلى لبنان المقبلة لن تكون
اس��ت��ش��اري��ة ب��ل س��ت��ك��ون زي����ارة ع��ل��م وخبر
بانتخاب الرئيس» .وش��ددت المصادر على
«أن موضوع االستحقاق الرئاسي لن يبقى في
الملعب اللبناني لفترة طويلة» ،مشيرة إلى أن
«القوى المؤثرة والفاعلة في الملف اللبناني
أمهلت األطراف السياسية اللبنانية حتى نهاية
شباط الجاري لالتفاق على رئيس ،وإال فإنها
ستتحرك بعد ه��ذا التاريخ للضغط باتجاه
انتخاب الرئيس» .وتحدثت المصادر عن توافق
أميركي – س��ع��ودي -إي��ران��ي -س��وري على
أهمية انجاز هذا االستحقاق» .وقالت المصادر:
«إن جيرو دعا رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون إلى تسهيل انتخاب رئيس
الجمهورية ألن هناك قرارا ً دوليا ً بذلك» ،مشيرة
إلى «أن اللقاء لم يكن جيدا ً بين جيرو والعماد
عون».

اآللية للقضايا
الحكومية التفصيلية

وفي موازاة «التهديد الفرنسي» ،طرحت آلية
عمل الحكومة على النقاش مجدداً .وأكد وزير
ال��دول��ة لشؤون مجلس ال��ن��واب محمد فنيش
لـ«البناء» «أن ال شيء محددا ً حتى الساعة»،
مشيرا ً إلى «أن رئيس الحكومة تمام سالم طرح
هذا الموضوع في مجلس ال��وزراء ،واألم��ر قيد
التداول والنقاش».
أم���ا وزي����ر ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة رش��ي��د
درباس فأشار لـ«البناء» إلى «توجه الرئيس
س�لام لتغيير آلية العمل في الحكومة لجهة
التصويت» ،لكنه اعتبر «أن األمر لن يسير فهو
بحاجة إلى إجماع الذي يتطلب قرارا ً سياسياً».
ولفت إلى «أن النقاش ي��دور حول التصويت
باإلجماع على القضايا الميثاقية ،على أن
تخضع القضايا األخرى لنظام مجلس الوزراء
للتصويت» .وإذ أكد «أن القضايا السياسية
الكبرى يمر عليها ال���وزراء م��رور ال��ك��رام ،وال
يختلفون عليها» ،شدد على «بروز المشاكل في
القضايا التفصيلية ،لدرجة أن الحكومة تكاد أن
تفرط».
وكان سالم توجه أمس ،إلى ألمانيا للمشاركة
في مؤتمر ميونيخ لألمن.
في األثناء بدأت النتائج األولية للحوار القائم
بين حزب الله وتيار المستقبل والهادف إلى

جيرو الحزين (تتمة �ص)1
وأضاف المطلوب التوصل لحل سياسي في سورية ،لكي
نحول دون حدوث نتائج في هذا البلد شبيهة بما يحصل اآلن
في العراق نتيجة قيام الغرب باتباع الحل العسكري فيه.
لكنه في ذات الحديث عاد ليستنكر ،ولكن حل من دون الرئيس
األسد.
بنظر جيرو وغيره في باريس فان السياسة الخارجية
الفرنسية تتخبط في الشرق األوس���ط ،وه��ي تريد الشيء
ونقيضه.
وبمناسبة عودته إلى لبنان في جولته الثانية على المراجع
السياسية للتباحث معها بمخرج لألزمة الرئاسية األولى،
تقول المعلومات المستقاة من مصادر فرنسية إن جيرو لديه
مرشحان في جعبته ،هما حاكم مصرف لبنان رياض سالمه
وقائد الجيش العماد جان قهوجي .وخ�لال زيارته األولى
فكر للحظات بأن يكون سليمان فرنجية هو مرشح الصدمة.
وزار األخير ،وحاول الطلب منه أن يقنع الجنرال ميشال عون
باالنسحاب لمصلحته .سليمان بك قال :مستمرون بمعركة
ترشيح عون حتى يقرر هو من نفسه االنسحاب.

يوسف المصري

بين الإبراهيمي ودي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1

تنفيس االحتقان ،بالظهور في الشارع من خالل
انطالق حملة إزالة الشعارات واألعالم الحزبية
في العاصمة والمناطق من دون ح��دوث أي
إشكاالت .وأشرف المحافظون على تنفيذ القرار
الذي أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق في
هذا الشأن.

ملفات الغذاء والفساد والجامعة

على خط آخر ،تواصلت أمس حملة سالمة
الغذاء ومحاربة الفساد في دوائر الدولة .وفي
هذا اإلطار أقفل محافظ بيروت زياد شبيب سوق
السمك في الكرنتينا «لعدم احترامه شروط
سالمة الغذاء في داخله» ،وفي ضوء تقرير من
مصلحة الصحة في بلدية بيروت يفيد بوجود
حشرات وق��وارض وغيرها في السوق .وعلى
الفور تحرك بائعو األسماك احتجاجا ً فقطعوا
أوتوستراد المرفأ ملوحين بخطوات تصعيدية
إذا لم يتم التراجع عن القرار إال أنهم أع��ادوا
فتحها بعد نصف ساعة.
ب��دوره ،ضبط وزير المال علي حسن خليل
في الدوائر الضريبية والمالية تواقيع وأختاما ً
مزورة باسم هذه الدوائر فأرسلها إلى النيابة
العامة التمييزية التخاذ المقتضى .كما أقفل
مراقبو وزارة الصحة بالشمع األحمر شركة
مستوردة لألدوات الخاصة بزرع األسنان في
منطقة الجديدة لوجود عدد كبير من األصناف
المعقمة المعدة إلع���ادة التوضيب م��ن دون
ترخيص قانوني للشركة.
أم��ا على صعيد الجامعة اللبنانية فقد
تفاعلت قضية تعيين رئيس الجامعة الدكتور
عدنان السيد حسين عدد من المدراء وإقالة
مديرين في بعض الكليات ،والتي وصفها وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بأنها
«غير مدروسة» ،مشيرا ً إلى أنها خلقت «حالة
طائفية» في الجامعة.
وق��ال« :إن ع��دد المشاكل والشكاوى الذي
يصلنا من بعض عمداء الجامعة حول كيفية
التعاطي مع القرارات األساسية ضمن مجلس
الجامعة ينذر بضرورة معالجة هذا الوضع
بأسرع وقت ممكن في هذه المؤسسة التي عملنا
بكل قوانا النتخاب مجلس عمداء باألصالة
ليتولى مهامه الوطنية واألكاديمية في إدارتها
بعيدا ً من التجاذبات الفئوية والطائفية».
وكان السيد حسين أوقف العمل بقرار تعيين
أن��ط��وان طنوس م��دي��را ً لكلية إدارة األعمال
بطرابلس ،وطلب من مجلس الفرع تولي اإلدارة
حتى تعيين آخ��ر .وسيصار إلى إع��ادة النظر
ببعض تعيينات المديرين في الشمال.
أما على صعيد ردم الحوض الرابع في مرفأ
بيروت ،فقد شكل تكتل التغيير واإلصالح لجنة
استشارية وقانونية مؤلفة من النائبين إبراهيم
كنعان وغسان مخيبر والوزيرين السابقين
سليم جريصاتي وف��ادي عبود لمتابعة هذا
الموضوع.

بلبلة أمنية في صيدا

أمنياً ،حدثت بلبلة في صيدا أمس بعد إطالق
إشاعة عن أن اإلرهابي محمود عبد الكريم حميد
الذي عمم الجيش صورته أول من أمس سينفذ
عمالً أمنيا ً في محيط الجامعة اللبنانية ما
استدعى انتشارا ً أمنيا ً كثيفا ً في المحيط قبل أن
يتبين عدم صحة الخبر.
م��ن جهته أك��د رئ��ي��س بلدية ع��رس��ال علي
الحجيري أن االنتحاري حميد ،ليس في عرسال
وال يعرف عنه شيئا ً منذ شهرين.
إلى ذلك ،قصف الجيش مواقع المسلحين في
جرود عرسال باألسلحة الصاروخية وقذائف
المدفعية الثقيلة بعد رصد تحركات لهم.

برلمان تون�س ( ...تتمة �ص)1
التي دعت كتلتها البرلمانية إلى التصويت
ضدها.
وق��ال النائب عن الجبهة الشعبية زياد
األخضر إن��ه «على رغ��م أن حكومة الصيد
ستحرز الغالبية الساحقة إال أننا لن نصوت
لها» ،مضيفا ً أن ل��دى الجبهة مآخذ على
ه��ذه الحكومة من حيث منهج المشاورات
في شأنها وبسبب تشكليها بناء على مبدأ
المحاصصة الحزبية.
في حين ق��ال النائب عن حركة النهضة
اإلسالمية ورئ��ي��س الحكومة األس��ب��ق علي
العريض»،إن األهم في هذه الجلسة ليس منح
الثقة للحكومة وإنما ديمومة الثقة فيها».
وف��ي رده على م��داخ�لات ال��ن��واب ،قال
رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن «حكومته
ليست حكومة محاصصة حزبية وإنما هي
حكومة وحدة وطنية مطعمة بكفاءات وطنية
مستقلة».
وذك��ر الصيد أن الحكومة تتكون من 41

ع��ض��وا ً بين وزراء وك��ت��اب دول��ة  25منهم
متحزبون و 16من الكفاءات الوطنية ،مشيرا ً
إل��ى وج���ود  8ن��س��اء ف��ي ه��ذه الحكومة3 ،
وزيرات و 5كاتبات دولة.
وأمهل أعضاء حكومته  10أيام لدراسة
اإلشكاالت العاجلة المطروحة ضمن وزاراتهم
(على األقل  5ملفات عن كل وزارة) وحلها في
غضون المئة يوم المقبلة.
كما اقترح الصيد إحداث مجلس استشاري
ل�لأح��زاب السياسية يساعد الحكومة في
جهودها ،م��ؤك��دا ً ال��ت��زام حكومته باحترام
ال��دس��ت��ور ال سيما ف��ي ال��ج��وان��ب المتعلقة
بضمان الحريات واح��ت��رام دول��ة القانون
والمؤسسات وتكريس أهداف الثورة.
وك���ان رئ��ي��س الحكومة تعهد ف��ي بيان
ح��ك��وم��ت��ه أول م���ن أم����س ،ب��ب��س��ط األم���ن
واالستقرار ومكافحة اإلرهاب وبذل قصارى
الجهد للكشف عن مالبسات جريمتي اغتيال
شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

تظاهرات حا�شدة احتجاج ًا على اعتقال ال�شيخ �سلمان

البحرين :ا�ستعدادات لإحياء ذكرى انطالق الثورة
تواصلت االحتجاجات الشعبية الغاضبة أمس لليوم األربعين منذ اعتقال
الشيخ علي سلمان وذلك بالتزامن مع االستعدادات إلحياء ذكرى انطالق الثورة
البحرينية في  14شباط.
وخرجت تظاهرات حاشدة مساء أمس ،في منطقة البالد القديم بالعاصمة
المنامة وفي منطقة السنابس والمقشع تنديدا ً باستمرار السلطة في اعتقال
الشيخ علي سلمان.
وأف��اد موقع «جمعية الوفاق» المعارضة ،أن المحتجين رفعوا يافطات
بها صورة الشيخ علي سلمان وصور رموز المعارضة المعتقلين ،مؤكدين
إصرارهم في التواجد بالشارع على رغم القمع والعنف الذي يواجهونه من
قبل قوات النظام البحريني ،مشددين على أن شعب البحرين مؤمن بعدالة
قضيته وال يمكن أن يتخلى عن تطلعاته المتقدمة باالنتقال للبحرين نحو آفاق
الديمقراطية والسيادة الشعبية الحقيقية.
وردد المتظاهرون هتافات تؤكد أن النظام فشل باعتقال الشيخ علي سلمان
في تقويض مطالب الشعب بالتداول السلمي للسلطة.
كما شدد المتظاهرون على أن اعتقال قيادات ورم��وز المعارضة يعطي
اندفاعة جديدة للشعب الذي يطالب بحقوقه الطبيعية والمشروعة ،وعلى
أعتاب الذكرى الرابعة للحراك الشعبي المجيد في  14شباط الذي أثبت أن
نفس الشعب طويل جداً.
وواجهت قوات النظام المتظاهرين بإطالق كثيف للغازات السامة والخانقة
وإغراق مناطق االحتجاجات بالعقاب الجماعي ،بعد تواجدها وهي مدججة
بالسالح على مداخل ومنافذ مناطق التظاهرات.
ويزداد الشارع البحريني سخونة باحتجاجات غاضبة بدأت شرارتها منذ
 40يوما ً باعتقال شيخ علي سلمان األمين العام لجمعية الوفاق المعارضة،
وتخرج في اليوم الواحد عشرات التظاهرات في كل محافظات البحرين ومختلف
مناطقها للمطالبة بإطالق سراحه واستنكار محاكمته ،إلى جانب التأكيد على
مطالب شعب البحرين في الحرية والكرامة.

فهم ليسوا إال أدوات��ه��ا ال��ذي��ن تريد دمجهم ببنية ال��دول��ة السورية
الجديدة ،وممثلو حلفائها الذين ال تريد لهم أن يخرجوا من المولد
بال حمص ،وتسعى إلى اقتطاع جزء من كعكة الحكم في سورية
لهم ،والثاني أن ترتضي الحكومة السورية التساهل في الحلول
األمنية بصورة تحفظ وجود مجموعات مسلحة تسيطر على أحياء
ومناطق ،كما يطرح دي ميستورا الح ّل المقترح لحلب ،مع االكتفاء
بوقف القتال ،وتعميم النموذج على مناطق أخ��رى ،فنصير أمام
مشهد آالف المسلحين يتقاسمون مع الدولة حمل السالح ،ليصير
على جدول أعمال الح ّل السياسي ،قضية اسمها دمج الميليشيات
بالجيش وال��ق��وى األمنية ،على الطريقة اللبنانية ،التي أغفل دي
متقصدا ً تفاصيل االقتباس منها ،ومنها يفتح باب ،اسمه
ميستورا
ّ
على الطريقة اللبنانية ،إعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية ،وتضع
واشنطن أصبعها بواسطة عمالئها المسلحين برتبهم المختلفة
داخل الجيش واألجهزة األمنية ،أما النقطة الثالثة ،فهي احتجاج دي
ميستورا ،يعني واشنطن ،على إصرار الربط السوري ،بين مشروع
الخاصين
تجميد القتال وتنفيذ القرار األممي  2170والقرار 2178
ّ
بإقفال الحدود أمام السالح والمسلحين ،وهنا القصد حدود تركيا
واألردن والجوالن المحت ّل ،ما سيعني إبقاء خطوط اإلمداد بالرجال
وال��س�لاح إل���ى ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة ،ومنحها رع��اي��ات إقليمية
متعدّدة ،هي السعودية عبر األردن وتركيا و«إسرائيل» ،ليكون لك ّل
منها جيشها الذي يلتزم وقف النار ،بانتظار احتالل مكانة مق ّررة
ف��ي الجيش ال��س��وري واألج��ه��زة األمنية المزمع بناؤها بحصيلة
الح ّل السياسي ،وفقا ً لرؤية واشنطن التي يضمرها دي ميستورا،
زج معارضين يمثلون الخارج األميركي والفرنسي والتركي
فيتكامل ّ
والسعودي و«اإلسرائيلي» ،في التركيبة السياسية للدولة ،بالتوازي
مع التغلغل المرتقب في الجيش واألج��ه��زة األمنية السورية ،لمن
يحملون السالح ويدينون بالوالء لذات مرجعيات هذا الخارج.
 هذا التص ّور األميركي لح ّل سياسي يقايض االعتراف والقبولبدور الرئيس األسد في الح ّل السياسي ،بالتطلع إلى تفخيخ الحكومة
وال��ج��ي��ش واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ف��ي م��ا سينتج ع��ن ال��ح�� ّل السياسي،
وبالتالي السعي إلى إزال��ة الممانعة السورية التي تحول دون هذا
التفخيخ ،يحتاج ليكتمل إلى اإلجابة عن سؤال ،كيف يضمن شروط
االستمرارية ،إذا ربطت التعديالت البنيوية في هيكلية مؤسسات
الدولة السورية ،بنهاية المرحلة االنتقالية التي لن تدوم ألكثر من
موعد االنتخابات النيابية بعد عام ،ما يضع ك ّل شيء رهينة لصناديق
االق��ت��راع التي تعرف واشنطن أنّ جماعاتها وجماعات حلفائها،
ال يملكون فرصة الحصول عبرها ،ما يخ ّولهم التأثير في القرار
السيادي للدولة السورية ،مهما كانت معايير االنتخابات النيابية
صارمة وشفافة ،ومطابقة ألش ّد وأدقّ المعايير الدولية ،لذلك تتفتق

عبقرية واشنطن ع��ن مفهوم للح ّل السياسي يستوحي النموذج
اللبناني ،وتخجل واشنطن ويخجل دي ميستورا ومعهما األخضر
أي تقاسم الرئاسات على
اإلبراهيمي من القول النموذج العراقيّ ،
أساس طائفي ،وما وصفه دي ميستورا بالفسيفساء الرائعة الجمال
في لبنان ،وهو يعلم أنّ لبنان على فوهة بركان دائم ،ويخشى ذكر
العراق كي ال يتذكر المستمع الدم المهدور يوميا ً في شوارع العراق
ال��غ��ارق في الفتنة األهلية بتداعيات ه��ذه الصيغة األميركية ،التي
هندسها األخضر اإلبراهيمي ،كما هندسها للبنان ،كما هندسها
وعرضها علنا ً لسورية ،وكما جاهر بها من قبل وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري في مؤتمر الدوحة في  30حزيران  ،2013لما
عرف بـ«أصدقاء سورية» يوم دعا إلى استعادة التوازن العسكري
بعد حرب القصيْر كشرط للعودة إلى الحوار السياسي ،وقال إنّ الح ّل
المثالي هو أن تتقبّل األقلية بالتخلي عن الرئاسة لألغلبية الطائفية،
وبعدما ماتت هذه الصيغة ،قال األميركي ومعه دي ميستورا فلتكن
الرئاسة ألقلية على الطريقة اللبنانية لكن من دون صالحيات كما في
لبنان ،وتكون السلطة بيد مجلس وزراء تتوزعه الطوائف برعاتها
اإلقليميين ،ويترأسه ممثل الطائفة التي اشتغل العالم واإلقليم على
التالعب بانتحال صفة تمثيلها ،فيصير لجماعة واشنطن وباريس
وأنقرة والرياض وتل أبيب حصتهم الوازنة.
 الح ّل الذي ل ّمح إليه دي ميستورا ،ببنوده األربعة ،ح ّل أمنييحفظ السالح للميليشيات ،وترك الحدود سائبة ،وتمثيل سياسي
مفخخ في طاولة الحوار ،ومشروع بناء الدولة على أساس طائفي،
تعادل عند السوريين حربا ً كاملة وهم مستعدّون لخوضها قرنا ً
كامالً ،ويصير هنا القبول األميركي بحقيقة بقاء الرئيس األسد ليس
تنازالً منهم ،بل مج ّرد اعتراف بالفشل ،والمنطقي أنه لن يتقدّم ح ّل
سياسي ،ال ينكفئ عن التمسك بهذه األلغام ،فهوية سورية كدولة
مركزية قوية ومدنية علمانية ،ث��واب��ت ال تحيد عنها ال��ق��ي��ادة في
دمشق ،وال يوجد من يملك القدرة على نيل األغلبية الشعبية الالزمة
عبر صناديق االقتراع لتغييرها كحقيقة دستورية مهما كانت حنكة
الخياط ،ومسلة دي ميستورا ال تنفع للخياطة هنا ،كما لم تنفع مسلة
اإلبراهيمي ،على رغم الفارق بين تهذيب األول ووقاحة الثاني.
 حسنا فعل دي ميستورا باالستدراك ،أنّ األمر يق ّرره السوريونوحدهم في ال��ح��وار من دون تدخالت خارجية ،وحسنا ً يفعل إذا
استوعب أنّ بقاء الرئيس األسد أمر حسمه السوريون وال منة ألحد
فيه ،وإذا أهت ّم بتنفيذ القرارات الدولية بدالً من تمييعها ،وحسنا ً يفعل
إذا استوعب أنّ الدولة السورية الجديدة لن تولد إال بجيش واحد
هو الجيش السوري ،أمنياً ،وبأحجام يق ّررها الشعب في صناديق
االقتراع دستوريا ً وسياسياً.
ناصر قنديل

مبادرة فرن�سية ( ...تتمة �ص)1
ومن الممكن للخطوة الروسية ،التي تأتي ردا ًعلى
قرارات الناتو العسكرية في المنطقة وانسجاما ً مع
العقيدة التي وقعها بوتين مؤخراً ،أن تزيد منسوب
التوتر في العالقات بين موسكو من جهة وكل من
واشنطن في شكل خاص وحلف شمال األطلسي من
جهة ثانية ،إال أنها تبقى بمثابة رسالة مفادها بأنه
في حال ذهاب الواليات المتحدة باتجاه التصعيد
فإن لدى روسيا األدوات والوسائل لمواجهة هذا
التحدي.
وك��ان ق��رار الرئيس ال��روس��ي ج��اء بعد إعالن
األمين العام لحلف شمال األطلسي «الناتو» ينس
سيتولتنبرغ أن الحلف سينشر ق��وات تدخله
ومراكز قيادتها في  6دول في شرق أوروبا ردا ً على
«التحديات على كافة االتجاهات».
وفي مستهل لقاء وزراء دفاع دول الحلف أمس،
قال سيتولتنبرغ إن على الحلف أن يقدم على أكبر
تعزيز إلمكاناته العسكرية منذ انتهاء «الحرب
ال��ب��اردة» .وق��ال إن تعداد ق��وات التدخل التابعة
للحلف يجب أن يصل إل��ى  30أل��ف ف��رد ،بينها
المجموعة الطليعية التي ستضم  5آالف عنصر.
وأكد األمين العام للناتو «على الناتو االستعداد
للرد على التحديات التي تهدد أمنه م��ن كافة
الجهات ،من الجنوب والشرق على حد س��واء».
وقال :إن كل جهود الناتو بهذا الشأن «دفاعية بحتة
وتأتي ردا ً على خطوات روسيا في القرم وأوكرانيا»
بحسب تعبيره.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د المتحدث الرسمي باسم
الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن
تزويد أوكرانيا المحتمل باألسلحة األميركية يهدد

أمن روسيا االتحادية .وقال إن «هذه الخطط تثير
لدينا قلقا ً بالغا ً نظرا ً للخطط االنتقامية لـ «فريق
الحرب» في كييف .هذا لن يزيد النزاع تصعيدا ً
في الجنوب الشرقي فحسب ،بل ويهدد أمن روسيا
االت��ح��ادي��ة ،التي تعرضت أراضيها ع��دة م��رات
للقصف من الجانب األوكراني».
وش��دد المتحدث باسم الخارجية الروسية
على أن «هذا القرار قادر على إلحاق أضرار فادحة
بالعالقات الروسية األميركية» ،مشيرا ً إل��ى أن
روسيا تدعو إلى وقف القتال في جنوب شرقي
أوكرانيا فورا ً وتأمين عودة طرفي النزاع إلى الحوار
المباشر لتنفيذ اتفاقات مينسك.
من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم الخارجية
الروسية إن موسكو تشاطر قلق المفوض األممي
السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين في شأن
خطورة تصعيد النزاع المسلح في جنوب شرقي
أوكرانيا على المدنيين في تلك المنطقة.
وانتقد في الوقت ذات��ه بيان المفوض األممي
الذي لم يعكس وقائع انتهاك حقوق اإلنسان من
قبل السلطات األوكرانية ،ومن بينها فرض الرقابة
على اإلعالم وحظر بث وسائل اإلعالم التي ال ترضي
كييف وكذلك خطف صحافيين من قبل السلطات
األوكرانية وقتلهم على يد متشددين.
كما أعرب لوكاشيفيتش عن استغرابه كون بيان
زيد رعد الحسين يتضمن تقييمات منحازة في شأن
وض��ع القرم ،وكذلك مزاعم ح��ول انتهاك حقوق
التتار في القرم واألوضاع في بعض وسائل اإلعالم
في شبه الجزيرة ،مشيرا ً إلى أن ذلك ال يمت بصلة
إلى النزاع الدائر في أوكرانيا.

إلى ذل��ك ،أكد وزي��ر الخارجية األميركي جون
ك��ي��ري م��ن كييف أم��س أن ب�ل�اده ال تبحث عن
المواجهة مع روسيا وتتمسك بالحل الدبلوماسي
ألزمة دونباس.
وقال كيري في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه
بالرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو« :نحن ال
نبحث عن نزاع مع روسيا ،ال الرئيس األوكراني
بوروشينكو ،وال الواليات المتحدة ،وال االتحاد
األوروب���ي» ،إال أن��ه ش��دد في الوقت ذات��ه على أن
ب�لاده «ال تستطيع إغماض عينيها» عما وصفه
بالدعم الذي تقدمه روسيا ألحد طرفي النزاع شرق
أوكرانيا.
وأش��ار كيري إلى أن روسيا يمكنها أن تتفادى
العزل الدولي فقط في حال التوصل إلى تسوية
سلمية للنزاع في أوكرانيا .وق��ال« :م��ن الممكن
أن يتوقف ه��ذا ال��ن��زاع ،لكن فقط في ح��ال وجود
وقف إلطالق النار ،وسحب األسلحة ،وأن يجلس
الطرفان إلى طاولة المفاوضات .وهذه هي الوسيلة
الوحيدة التي بواسطتها ستتمكن روسيا من تفادي
العزل الدولي».
وش��دد ال��وزي��ر األميركي على أن ب�لاده تنتظر
خ��ط��وات م��ح��ددة لوقف ف��وري إلط�لاق ال��ن��ار في
دونباس ،مضيفاً« :بالدرجة األولى كي تتم تسوية
هذا النزاع من الضروري اآلن إظهار التمسك بوقف
إط�لاق ن��ار ف��وري وكامل .وه��ذا ال يجب أن يبقى
مجرد تصريح على ال���ورق» ،الفتا ً إل��ى أن هذه
الخطوات يجب أن تتخذها قوات الدفاع الشعبي
وأيضا ً الجانب الروسي ال��ذي طالبه بممارسة
ضغط عليها.

الإرهاب ي�ضرب ( ...تتمة �ص)1
وف��ي ح��ل��ب ،اس��ت��ه��دف المسلحون ب��ع��دد من
القذائف الصاروخية حي شارع النيل ما أدى إلى
وق��وع أض��رار في مبنى جمعية الصحة والسوق
التجاري ومنازل المدنيين إضافة إلى عطب أكثر
من  15سيارة خاصة.
وقد استهدف المسلحون المنتشرون في حي
بني زيد منطقة األشرفية بالقذائف ،ما أدى الى
اصابة مواطن بجروح إضافة إلى إلحاق أضرار

مادية كبيرة بعدد من المنازل.
ميدانياً ،سيطر الجيش ال��س��وري على قرى
ال��وط��واط��ي��ة وج��م��و وم��زرع��ة جمو ومساحات
واسعة من قرية باب الخير بعد اشتباكات مع
مسلحي «داع��ش» االرهابي ،كما سيطر الجيش
على أكثر من  15مزرعة في ريف مدينة القامشلي
الجنوبي ،هي الزرازة وشماسة وتل محمد والتبن
وخالد وحويدكه وقرية عاكوال وتسع م��زارع

اخرى في المنطقة.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��ق��دم وح���دات ال��م��ش��اة ،عزز
الجيش النقاط الدفاعية في ريفي الحسكة الغربي
والشرقي وسط قصف مدفعي كثيف ،وواصل عبره
الضغط على مسلحي «داعش» في قرى باب الخير
والخمائل ومفرق صديق وفوج الميلبية ،إضافة إلى
استهداف خطوطهم الخلفية في الشدادي وريفها
بهدف قطع طرق إمدادهم والحد من حركتهم.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  4قواطع تلقائية  24ك.ف ـ 800
أمبير قطع ف��ي ال��غ��از  ،SF6وذل���ك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتي ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  2آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 211
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
ـ الرئيس بو نصار
ال��م��ن��ف��ذ :ع��ل��ي ق��اس��م غ��ي��ث/ب��وك��ال��ة
المحامي عياض فارس
المنفذ عليه :فاطمة حاتم /القرعون
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
األولى في البقاع ـ رقم أساس 2011/958
رقم قرار  2012/223تاريخ 2012/10/1
والمسجل ل��دى دائ���رة تنفيذ ج��ب جنين
تحت رق��م أس��اس  2014/8وال���وارد إلى
ه��ذه ال��دائ��رة من دائ��رة تنفيذ زحلة برقم

 2013/279استنابات والمتضمن بيع
العقار /8435القرعون بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2015/2/25الساعة الحادية عشرة
والنصف ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار رقم /8435/
القرعون
مساحته ومحتوياته/3306/ :م 2وهو
عبارة عن أرض بور غير مزروعة يوجد فيه
عدة أشجار ويصلح للبناء.
ح���دوده :يحده من الغرب طريق عام
ترابي وم��ن الشرق العقارات /8511/
و /8508/و /8506/وم���ن الشمال
العقاران  /8516و 8506/ومن الجنوب
طريق عام ترابي.
الحقوق العينية :مرتفق عليه بالمرور
ل��ل��ع��ق��ارات رق���م  /8508/و/8510/
و./8478/
قيمة التخمين/33060/ :د.أ
بدل الطرح/33060/ :د.أ
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام من
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد شرانق

