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حمليات � /إعالنات

في تقاريرها عن اليمن ،وحيث االستعداد لحوار جنيف
بعد أس�ب��وع ،محفوف بمخاطر التعطيل ال�س�ع��ودي ،في
ظ ّل اختالل بدأ يميل في الميزان العسكري بوضوح على
ك� ّل الجبهات لمصلحة الجيش اليمني واللجان الشعبية،
خصوصا ً في محافظة تعز التي وضع السعوديون عشرات
المواعيد لبسط السيطرة عليها وف��ك الحصار عنها ولم
يفلحوا ،فيما الجيش السعودي يترك مواقعه على الحدود
م��ع ال�ي�م��ن ويسلّمها إل��ى وح���دات خليجية ومجموعات
من المرتزقة ،ويحقق الجيش اليمني واللجان الشعبية
يوميا ً العديد من عمليات التوغل الناجحة ،وتتويجا ً لهذه
االنتصارات وتعبيرا ً عن الصمود اليمني خرج مئات ألوف
اليمنيين تضامنا ً مع الجيش واللجان الشعبية وتنديدا ً
بالعدوان السعودي في شوارع صنعاء ،بصورة أدهشت
المراقبين للعاصمة التي تدخل شهرها العاشر تحت الحرب
والحصار وال تزال تمتلك جماهيرها هذه الحيوية.
لبنان الذي بات التسليم فيه بأنّ رئاسة الجمهورية ليست
على نار حامية ،ورغم انشغاله بالشائعة التي تردّدت حول
الحالة الصحية للعماد ميشال عون ،ونسبت إلى تلفزيون
«أل بي سي» ،الذي سارع إلى نفي عالقته بالشائعة ونفي
الخبر ،يتف ّرغ المسؤولون السياسيون إلدارة الوقت الضائع
بإعادة الحياة للمؤسسة الحكومية ،عبر قبول الرئيس تمام
سالم بصيغة التوافق ألخذ القرارات في الحكومة ،وتأجيل
ك ّل ما ال يحظى بهذا التوافق أمالً بتذليل عقبة حضور وزراء
التيار الوطني الح ّر ومعهم وزراء حزب الله المتضامنون،
وحيث ستكون جلسة الخميس المقبل التي دعا إليها سالم
أول اختبار عملي لآللية ونجاحها في ل� ّم شمل الحكومة
التي فشلت مرارا ً في ح ّل قضية النفايات ،حتى عندما اتفق
أعضاؤها على خطة الترحيل.

جلسة حكومية الخميس المقبل

في ظل التصعيد السياسي والدبلوماسي على الساحة
اإلقليمية وبعد فرملة مبادرة ترشيح الوزير سليمان فرنجية
الرئاسية إلى أجل غير مس ّمى ،يبدو أن تفعيل العمل الحكومي هو
أقصى ما يمكن أن تقدّمه القوى السياسية بعد جوالت مطولة من
الحوار الوطني للملمة الوضع الداخلي وتسيير شؤون المواطنين
المعيشية وانتظار التسويات الخارجية علّها تشمل لبنان.
ومن هذا المنطلق ،كانت دع��وة رئيس الحكومة تمام سالم
أمس ،إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لدارسة
جدول أعمال مؤلف من  140بنداً ،فيما لم ترشح حتى اآلن أي
معطيات عن مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله في
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الجلسة ،بانتظار أن تثمر جهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري
التوفيقية لتأمين مشاركة المكونات كافة.

آلية جديدة في مجلس الوزراء؟

وفي السياق ،أكد وزير اإلعالم رمزي جريج أن «الـ  140بندا ً
الموضوعة على جدول األعمال هي ذات طابع وظيفي تتعلق
بقبول هبات واتفاقات يبرمها لبنان ويستفيد منها وتتعلق
بالقضايا الحياتية ،وال أعتقد أن أحد األط��راف ال يوافق عليها،
ورغم ذلك ،أي بند ال يوافق عليه أحد المكونات يمكن مناقشته
وإذا لم يحظ بالتوافق يوضع جانبا ً لمزيد من الدرس».
ونقل جريج عن الرئيس سالم نيته إعادة انتظام عمل مجلس
الوزراء ،وأوضح لـ«البناء» أن «الدستور ينص على التوافق في
مجلس الوزراء وإال التصويت على المواضيع الخالفية ،لكن سالم
يرفض بحث الملفات الخالفية في الجلسة التي ينبغي التصويت
عليها ،بل ستوضع جانباً ،أما الملفات التي يتم التوافق عليها
تمر ،لذلك ال يمكن اعتماد أي آلية في مجلس الوزراء غير اآللية
المنصوص عنها في الدستور -المادة .»65
وإذ لم يؤكد حضور وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله
الجلسة ومشاركتهم فيها ،أشار جريج إلى أن «الرئيس سالم
دعا إلى جلسة بمعزل عن موقف جميع األطراف» ،وأبدى تفاؤله
بالمساعي التي يقوم بها الرئيس بري على هذا الصعيد ،لكنه
لفت إلى «أنه إذا لم تثمر ،فإن االتجاه هو لعقد الجلسة إذا توافر
النصاب القانوني لالنعقاد من دون المكونات التي ستقاطع».
ونقلت مصادر وزارية لـ«البناء» ارتياح سالم لعودة مجلس
ال���وزراء لالنعقاد بعد تعطيل دام ش��ه��ورا ً نتيجة الخالفات
السياسية ،ولفتت إلى أن «سالم يمارس صالحياته الدستورية
وهو يتواصل مع جميع المكونات لتقريب وجهات النظر وتأمين
مشاركة جميع مكونات الحكومة في الجلسة».

مشاركة «التيار» يحددها مبدآن

وأبدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر حرصها وتقديرها
لمعاناة المواطنين والقضايا الحياتية التي تعنيهم مباشرة
ووجود عقود دولية تحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء ،لكنها
رأت أن «المشكلة هي في إدارة الحكومة وتهريب الملفات ووضع
التيار تحت األمر الواقع ،كما حصل في ملف النفايات والتهرب من
التعامل بالجدية المطلوبة لمواجهة األزمات».
وأوضحت المصادر لـ«البناء» أن «مشاركة وزراء التيار في
الجلسات أو عدمها يحددهما مبدآن ،األول احترام القواعد التي
اتفق عليها إلدارة الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي ،والثاني
بتّ ملف التعيينات األمنية وتشريع بعض ق��رارات التعيين
المخالفة للقوانين».

عون في معراب؟

وفي ظ ّل تطور العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات
اللبنانية» على المستوى السياسي ،لم يستبعد مصدر في التيار
الوطني الحر لـ«البناء» توقيع وثيقة سياسية بين التيار و«حزب
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القوات» في األيام المقبلة و«هي امتداد إلعالن النيات ،لكن لم تعلن
رسميا ً حتى اآلن ألنها في طور النقاش لوضع إطار للتعاطي بين
التيار والقوات ورسم سقوف وضوابط لمختلف الملفات األساسية،
وص��وال ً إلى بناء تحالفات في بعض الملفات وتفاهم على إدارة
الملفات الخالفية».
وإذ لم يستبعد زيارة العماد ميشال عون إلى معراب ولقاء رئيس
«القوات» سمير جعجع وتوقيع وثيقة ثنائية كترجمة عملية إلعالن
النيات ،انتقد المصدر «تح ّكم الرئيس سعد الحريري بالقرار الرئاسي
وتسمية مَن يختاره رئيسا ً للجمهورية من دون التفاهم مع المعنيين
الرئيسيين أي القوى الممثلة للمسيحيين».

الحريري مستمر بترشيح فرنجية

من جهة ثانية ،وفي إطار جولته على المسؤولين السياسيين
إلنجاز التحضيرات إلجراء االنتخابات البلدية في موعدها في أيار
المقبل ،زار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق متروبوليت
بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران الياس ع��ودة .وأكد
المشنوق أن «الرئيس سعد الحريري ُمستم ّر في ترشيحه رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،لكن عنوان هذا الترشيح هو
التفاهم مع اآلخرين ال المواجهة معهم» ،وطمأن في مجال آخر إلى أن
«ال خوف على الوضع األمني ،لكن عندما يحصل صراع إقليمي ويكبر
على البلد ،بطبيعة الحال الغطاء اإلقليمي يتراجع».

لبنان إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب...

تتوجه األنظار إلى اجتماع وزراء الخارجية
على صعيد آخر
ّ
العرب في القاهرة غدا ً األحد الذي ينعقد بنا ًء على طلب المملكة
العربية السعودية ،على خلفية الهجوم الذي تع ّرضت له سفارتها
في طهران وقنصليتها في مشهد حيث ستحاول السعودية استصدار
قرار بإجماع الدول المشاركة على إدانة إيران وتحميلها مسؤولية ما
حصل ،ومن المتوقع أن يشارك لبنان ممثالً بوزير خارجيته جبران
باسيل.
ورج��ح وزي��ر الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش في
ّ
حديث لـ«البناء» أن «ال يتدخل لبنان في موضوع خالفي سياسي
 دبلوماسي بين طهران والسعودية ،وأن يتصرف كما يتصرفعادة في ملفات حساسة كهذه في المؤتمرات الخارجية ،أي أن ينأى
بنفسه وأن ال يدخل طرفاً».
وأشار فنيش إلى أن «السعودية تريد من خالل هذا المؤتمر أن
تغطي على اغتيال الشهيد الشيخ نمر باقر النمر ،من خالل تحويل
األم��ر من جريمة قتل إل��ى اتهام إي��ران بانتهاك حرمة سفارتها
وقنصليتها».
وأضاف« :علينا أن ندع إيران تعالج األمر ضمن األطر الدبلوماسية
والقانونية المتبعة عالمياً ،ومن دون تشنج وتوتير واعتباره كأي
حادث من هذا القبيل يقع بين أي دولتين».
وتساءل فنيش« :هل مازال هناك جامعة عربية؟ بعد أن تح ّولت
إلى مجموعة دول تدور في فلك السعودية ودول أخرى مغلوبة على
أمرها وال تجرؤ على قول الحقيقة؟».
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رق�ص
ّ
فيما الحكم السعودي لم يستطع تح ّمل هذا ،وجنّ جنونه وبذل
ك ّل جهده لمنعه ذاهبا ً إلى خطوة التحالف العلني مع تل أبيب
لمنع إنجاز مثل هذا التوافق!...
وعليه ك��ان استنتاج ه��ذا البعض ب��أنّ الرياض قامت بك ّل
هذا على قواعد قلق «سعودية» محضة وبحجة مخاطر النفوذ
اإليراني على األمن القومي العربي!...
هي نفسها التحليالت التي تر ّوج بوجود تنافر تركي ـ أميركي،
أو عدم تطابق في األولويات بينهما ،وبالتالي تمنح استقاللية
قرار إقليمي لك ّل من تركيا والسعودية!...
اسمحوا لي أن أختلف مع هذا البعض بالرأي وأن أقول اآلتي:
إنّ السعودية وك��ذل��ك ك � ّل َم��ن تحالف معها «ع��رب��ي �اً» أو
«إسالمياً» سواء في عدوان «عاصفة الحزم» على اليمن أو في
أكذوبة «تحالف الدول اإلسالمية» ض ّد اإلرهاب ،إنما هو جزء من
حفلة الرقص على الحبال األميركية المتحركة بأكثر من اتجاه،
والمخصصة لجماعة النفاق والمنافقين في زمن االنكفاء األميركي
ّ
عن منطقتنا وإعادة التموضع ألولوياتها باتجاه المحيط الهادئ
والبحر األصفر...
وبالعودة إلى الوراء قليالً سيتبيّن لنا صدقية ما نذهب إليه
في هذا السياق...
لقد بذلت واشنطن ،كما هو معلوم في زمن بوش االبن قصارى
جهدها لمحاصرة طهران من جهة كابول وبغداد ،للوصول إلى
ما س ّماه يومها ساكن البيت األبيض الجمهوري بالحرف الواحد
«الجائزة الكبرى» أي الهيمنة على إيران!...
وإنه لما غزا كالً من أفغانستان والعراق يومها كان ينوي بذلك
الوصول إلى «البنك المركزي لإلرهاب» ،حسب توصيفه لحكم
الجمهورية اإلسالمية ،وهو ما فشل فيه فشالً ذريعاً...
واشنطن التي انتقلت في عهد أوباما إلى استبعادها نظرية الغزو
المباشر ،فقد كانت ق ّررت الحرب بالوكالة على جبهة المقاومة،
ولكن هذه المرة بدال ً من الهجوم على طهران ق ّررت الهجوم على
العمود الفقري لجبهة المقاومة ،أيّ سورية ،ظنا ً منها بأنها تشكل
البطن الرخوة لهذه الجبهة في محاولة لتقطيع أوصالها واجتياحها
في مقدّمة للوصول إلى «الجائزة الكبرى» من جديد!...

وإذا كانت قد استخدمت في عهد بوش جيوشها الجرارة ،وهو
ما أفضى في خواتيمه إلى خروجها من غزوتي أفغانستان والعراق
بخفي حنين!...
فإنها اضطرت في عهد أوباما إلى استخدام جنودها األبدال
والمتسللين إلى سورية بغترة سعودية أو نعال قطري أو طربوش
عثماني ،إلى أن انكشف وجههم «اإلسرائيلي» مما أجبر واشنطن
على تج ّرع كأس الس ّم أكثر من مرة على بوابات الشام ،ما جعلها
تذعن هذه المرة أيضا ً الستحالة المهمة!...
ولما كانت الوعود المعلنة لساكن البيت األبيض الديمقراطي هي
عدم الدخول في حروب مباشرة على طريقة بوش االبن ،كما أسلفنا،
وإنهاء ملف إيران النووي من دون حرب ،فإنّ الخيار الوحيد الذي
يبقى له ،وهو في سنته األخيرة قبل مغادرة هذا البيت ،إنما هو
استخدام األسرة السعودية الحاكمة باعتبارها الرصاصة ما قبل
األخيرة التي يملكها في جعبته!...
وهكذا كانت الحرب على اليمن والدفع باألسرة الحاكمة في
الرياض لتقاتل بلحمها العاري ،وهو ما يحصل ألول مرة في العقود
األخيرة من عمر مملكة الرمال!...
لكنك عندما تخسر معركتك مع اليمن الحضارة والتاريخ
والجغرافيا وأنت إمبراطور العالم المت ّوج أحادياً ،ومعك ك ّل أموال
وإمكانات أغنى دول��ة نفطية حليفة لك ،لن يبقى أمامك إال نقل
المعركة مجدّدا ً إلى المربع األول!...
أيّ التفكير مرة أخرى في استخدام هذه الورقة ،ولكن هذه المرة
في محاولة جديدة لنقل المواجهة مع موقع «الجائزة الكبرى» أيّ
إيران لعلك تنهي اللعبة في اإلقليم بالضربة القاضية!...
ولما كانت واشنطن ال تستطيع خوض مواجهة علنية مع طهران
بسبب االتفاق النووي ،فإنها ستصبح مجبرة عمليا ً للعب بقواعد
الحرب الناعمة ،أيّ إشعال فتن مذهبية وعرقية؛ وأداتها المفضلة
فيها هي حكم العائلة السعودية التي تحمل ك ّل مواصفات هذا
المخطط!...
تحرك االحتياط االستراتيجي البديل ،أيّ الحكم السعودي في
محاولة لج ّر الخصم لحرب ،هو يبدأها فيتدحرج إلى حرب مفتوحة
بالوكالة مع المشروع األميركي «اإلسرائيلي» يبدو لواشنطن هو
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بتصفيته ،وأنّ هذا القرار وضع حيّز التنفيذ ،فاتخذ إجراءات احترازية اكبر إلخفاء تنقله
وأماكن إقامته ،في المقابل أيضا ً اتخذ قرارا ً انتحاريا ً بالخروج من دوما باتجاه ضاحية
األسد وقطع طريق دمشق حمص عبر اوتوستراد حرستا ،وهذا ما حصل يوم الثاني عشر
من أيلول الماضي ،أيّ بعد تسعة أيام من نجاته من القصف ،وقد م ّر المسلحون التابعون
لجيش اإلسالم باتجاه الطريق السريع الواصل بين دمشق وحمص عند حرستا ،عبر نفق
يُع َرف بنفق مه ّربي الدخان ووصلوا إلى أطراف ضاحية األسد ،وتمكنوا من قطع طريق دمشق
حمص عند حرستا ،وسيطر المهاجمون أليام عدة على الكسارات ،اإلنشاءات ،مفرزة األمن
العسكري ،شركة البيجو وتالل محيطة بضاحية االسد ومطلة على االوتوستراد السريع.
كانت هذه العملية بالنسبة إلى زهران علوش كمن يهرب إلى األمام ،من حتفه المرت َقب
حسب المصادر ،وأدّت إلى تسريع البحث عنه وقتله .وتضيف المصادر نفسها أنه بعد عملية
حرستا والضاحية دخل رجال عديدون من قوة المهام الخاصة في الجيش السوري إلى عمق
مناطق الغوطة ،كجزء من عملية معقدة ومدروسة للبحث عن زهران علوش ،وتقول المصادر
أيضا ً إنّ دور مجموعة المهام الخاصة كان معرفة تنقالت زهران علوش وتحديد موقع تواجده
وإرسال المعلومات إلى جهة معينة أوكلت متابعة هذا الموضوع.
المصادر قالت أيضاً ،إنه بعد نجاة علوش من هجوم في الغوطة قبل أيام من مقتله ،أنيط
إعطاء األمر لتنفيذ عملية االغتيال بمكان واحد تتواصل معه مجموعة المهام الخاصة .وهذه
الجهة ُتعطي األوامر لطائرة تقوم بقصف الهدف تج ّنبا ً للمرور بروتينات المناصب واألوامر
العسكرية التي تأخذ دقائق تكفي لفرار الهدف .المصادر تقول إنه منذ الدخول العسكري
الروسي إلى سورية اعتمد الجيش السوري تكتيكا ً جديدا ً في عملياته الجوية ،حيث يت ّم
تحميل المعلومات عن الهدف من القمر الصناعي ومركز العمليات للطائرة وهي تحلّق في
الج ّو ودون أن تعرف الطائرة ماهية الهدف الذي أعطيت األمر لقصفه.
في عملية زهران علوش التي استخدم فيها هذا التكتيك الجديد كان للطائرات المسيّرة دور
كبير أيضا ً في مراقبة مناطق محدّدة في الغوطة .أشارت المعلومات إلى وجود علوش فيها،
وكانت الطائرات المسيّرة هي وسيلة االتصال بين مجموعة المهام الخاصة والقائد المسؤول
عنها.
كانت المعلومات تشير إلى أنّ زهران علوش استثنى مدينة دوما من تنقالته وإقامته ،وأنه
يتنقل ويقيم في القرى والبساتين المحيطة بالمدينة ،ما جعل عملية المراقبة والبحث أسهل
عملياتيا ً بسبب استثناء مدينة دوما المكتظة بالسكان ،وبذلك يمكن تج ّنب وقوع خسائر
بشرية في صفوف المدنيين ،فضالً عن سهولة مراقبة القرى والبلدات والمزارع عبر الطائرات
المسيّرة مقارنة مع دوما ذات العمارات الكبيرة والشوارع الضيّقة واالكتظاظ السكاني الكبير
داخلها.
وحسب المصادر رصد أحد المق ّربين من زه��ران في مزرعة في إح��دى قرى الغوطة
الشرقية ،حيث عملت طائرة مسيّرة على مراقبة المكان ،ورصدت بعد ظهر يوم العملية
وصول سيارتين فيها مجموعة من الرجال إلى المزرعة المؤلفة من بيوت عدة ،عندها أعطى
القائد األمر بتنفيذ العملية فوراً ،وأقلعت طائرة يقودها طيار سوري ،وفي الجو ت ّم تحميلها
بالمعلومات عن الهدف ،حسب التكتيك الجديد المتبع ،وأطلقت الطائرة ثمانية صواريخ على
المزرعة من مسافات بعيدة .ويشير خبراء عسكريون إلى أنّ تصوير عملية القصف ت ّم عبر
األقمار الصناعية وليس عبر الطائرة التي يُعتقد أنها من طراز سوخوي.

نضال حمادة

الخيار الوحيد المتبقي للقضاء على ك ّل إنجازات طهران في النووي
وغير النووي.
في غير ذلك ،فإنك مضطر للرمي باالحتياط االستراتيجي األصيل
في المعركة ،أال وهو «اإلسرائيلي»...
لكن ذلك سيعني بالضرورة المجازفة بخطوة جهنمية ،قد
تجبرك للتدحرج أنت نحو المنازلة الكبرى التي يتعطش إليها
خصمك وينتظرها ويشتهيها ليعلن هو يوم القيامة التي تنهي
«إسرائيل» من الوجود وتمسحها من الخارطة!...
ولما كان الخيار الثاني مستبعَدا ً تماما ً أميركيا ً على األق ّل في
عهد باراك اوباما ،فما كان من واشنطن إال اللجوء للعب بالورقة
السعودية كخيار إجباري...
استخدام الورقة السعودية أميركيا ً باتجاه إيران في اللحظة
الراهنة ،قد يحقق من زاوية أخرى هدفا ً أميركيا ً آخر أال وهو احتواء
مزدوجا ً لما بقي من إمكانات لدى العرب ولقوة إيران الصاعدة،
على غرار ما فعلته في الحرب العراقية اإليرانية في ثمانينيات
القرن الماضي!...
إنه الخيار األصعب المتبقي لواشنطن قبل رفع الراية البيضاء
في منطقتنا العربية واإلسالمية...
ذلك ألنّ استخدام هذه الورقة قد يفضي إلى انقراض األسرة
السعودية الحاكمة داخليا ً وإقليميا ً إذا ما علمنا أنّ ذلك سيشكل
تشديدا ًلصراع مجتمعي يتفاقم داخليا ًمنذ مدة على صفيح ساخن،
بدأ يطالب باالنفصال علنا ً في المدة األخيرة في شرقه وجنوبه
بالح ّد األدنى ،فيما بدأ يتمظهر خارجيا ً بوصول أسهم وحصص
السعودية إلى الحضيض ،بعدما خسرت الرياض مواقع نفوذها
الخارجية كافة دون استثناء!...
فهل تتدحرج األسرة الحاكمة في الرياض بخطواتها الحمقاء
األخيرة إلى ما ال يس ّرها داخليا ً أوال ً فتخسر قبضتها المركزية
على مملكة الرمال منتقلة إلى واقع التقسيم ،وخارجيا ً إلى واقع
االنقراض والخروج من المشهد السياسي اإلقليمي نهائياً ،وهي في
أقصى حاالت النشوة الراقصة على حبل أميركي مقطع األوصال
باألساس!...؟

محمد صادق الحسيني

«الوثيقة الإعالمية( ...تتمة �ص)1
العرب أُبرمت عام  ٢٠٠٨باإلجماع .لكن المفارقة التي
صاحبت توقيعها هي أنّ «اإلجماع العربي» الرسمي
الذي حدث على موضوع تنظيم اإلعالم يتنافى مع
المنحى العام للعالقات العربية البينية التي يحكمها
قانون الخالف والتنافر والتناحر.
ثانيتها أنّ الوثيقة تلجم وظيفة اإلعالم المرئي
كأداة للحضور الدولي والتأثير في عالم المعلومات
عبر ربطه برقابة األنظمة السياسية وعدم المساس
بالحاكم ،وبما تس ّميه بمصادر المعلومات المأمونة.
ثالثتها ،تشكل الوثيقة خطوة إلى الوراء ،خاصة
بالنسبة إلى الواقع اإلعالمي المرئي والمسموع في
لبنان ،وذلك انطالقا ً من أنه إذا كانت هذه الوثيقة
تعتبر خطوة إلى األم��ام في دول الخليج العربي،
لكونها تم ّثل نوعا ً من االعتراف باإلعالم في دولها،
ن��ظ��را ً إل��ى ع��دم وج��ود قوانين إع�لام فيها ،فإنها
بالنسبة للبنان تمثل ضربا ً إلنجازه غير المسبوق
في ك ّل العالم العربي والمتمثل بإقرار قانون 382
على  94الذي تنص مادته الثالثة على أن اإلعالم
المرئي والمسموع هو إع�لام حر يمارس في إطار
الدستور والقوانين المرعية اإلج���راء .وم��ن هنا
التساؤل حول مصلحة لبنان حينذاك بالتوقيع على
هذه الوثيقة ،واآلن يصبح السؤال عن مصلحته في
االستمرار بإبقاء توقيعه عليها ،خاصة أنّ فعالياتها
تمس بحرية اإلعالم المرئي ،ما يؤثر ليس سلبا ً
بدأت ّ
فقط على إعالم المقاومة ،بل على دور لبنان اإلعالمي
في منطقته كلها ،مع مالحظة أنّ لبنان يتمايز في
عالمه العربي بأنه ذو وظيفتين رائدتين :اإلعالم
والمصارف .والمفارقة أنّ هاتين الوظيفتين يت ّم اآلن
تهديدهما من قبل واشنطن ومحورها العربي.
راب��ع �اً :يُالحظ أنّ توقيت إص��دار الوثيقة عام
 2008تزامن مع انتقادات خليجية لقناة «الجزيرة»
و«ال���زوراء» وبعض القنوات المصرية ،وأيضا ً مع
شكاوى أميركية من دور اإلعالم المرئي .ويالحظ أنّ
كالً من مصر والسعودية آنذاك كانتا السباقتين في
تحضير األجواء لصدور الوثيقة ،وفي إعداد مسودّة
مشروعها ،وهما بالمناسبة تملكان السيطرة على
أجهزة بث «نايل سات» و«عرب سات».
خامساً :عادة هناك فرق بين خدمات البث وهيئات
البث .فالعالقة بينهما بحسب القانون تجارية
تقصدت الخلط بينهما حتى
وخدمية .لكن الوثيقة ّ

توفر لألنظمة مسوغا ً قانونيا ً لوقف أي بث تلفزيوني
عبر تعطيل خدمات البث ،عبر قمري ع��رب سات
ونايل سات .ويعبّر هذا األمر عن توجه استخباري
رسمي عربي للتعامل مع اإلعالم العربي المرئي ،األمر
الذي يوجب تنادي اإلعالم المرئي العربي الخاص
لمواجهته وإيقافه عند حدّه.
سادساً :يراعي القانون المرئي اللبناني التد ّرج في
العقوبات عند وقوع مخالفة تبدأ بالتنبيه ،وصوال ً
لوقف البرنامج المخالف لفترة معينة .وأقصى حالة
عقابية يسمح بها هي وقف البث لثالثة أيام بموجب
صدور توصية من المجلس الوطني لإلعالم يوافق
عليها مجلس الوزراء .وهذه عقوبة تستند إلى مب ّررات
توجبها وليس إلى اجتهاد سياسي .بينما الوثيقة التي
تهيمن منذ العام  2008على المرئي اللبناني تسمح
بالذهاب إلى عقاب وقف البث مباشرة ،وذلك مخالف
للقانون اللبناني وأيضا ً ألبسط المعايير الدولية
القانونية .الوثيقة إلى ذلك ال تحمي حق المعارضة
في التعبير الب ّناء .وهنا سؤال برسم المجتمع الدولي
والعربي واللبناني.
سابعاً :وثيقة اإلع�لام العربي البوليسية ،إنْ
جاز التعبير ،تشير إلى أنّ األجهزة اإلداري��ة تنظر
بالشكاوى ،علما ً أنّ األسلم هو أن تكون المرجعية
لبلد المنشأ أو لمحكمة عربية تراعي ضمانات قانونية
الخ...
يبقى أخيرا ً وليس آخراً ،أنّ هذه الوثيقة لم ترسل
قبل التوقيع عليها إلى لبنان ،ولم تت ّم مناقشتها في
مجلسي ال���وزراء وال��ن��واب وال مجلس الشورى وال
المجلس الوطني لإلعالم وال حتى في اللجنة النيابية
اإلعالمية.
مجمل المالحظات اآلنفة على قانونية الوثيقة،
وعلى بطالن مالءمتها مع أبسط الحقوق اإلعالمية،
تطرح على النخب اإلعالمية العربية وعلى مجمل
القطاع اإلعالمي في لبنان وفي المنطقة ضرورة
التح ّرك لرفع الصوت في وجه هذه الوثيقة ،والعمل
إللغاء حالة اعتبارها مرجعا ً قانونيا ً تستند إليه
ال��دول العربية لحجب ص��ورة المرئيات العربية،
عندما ي��رى الحاكم أنّ ذل��ك ض���روري لسبب من
األسباب.

يوسف المصري

تباعاً ،ال تأثير للتوتر السعودي اإلي��ران��ي على
م��وع��د جنيف ال �خ��اص ب �س��وري��ة ،واإلج� ��راءات
الخاصة بتطبيق التفاهم ح��ول الملف النووي
اإليراني ستخرج إلى النور تباعاً.
 لم تفلح السعودية بحفظ مهابتها كصورةق��دي �م��ة ف ��ي ال� ��ذاك� ��رة ،ف���أص� � ّرت ع �ل��ى تظهير
صورتها الجديدة لينكشف الهزال الذي يصيب
مكانتها ،واأله ّم أنها لم تفلح في وقف مسارات
التفاهمات التي جمعت واشنطن وإي��ران حول
الملف النووي وستفضي خالل أي��ام إلى تدفق
مئة وخمسين مليار دوالر إلى الخزينة اإليرانية،
ولكنها فوق ذلك لم تفلح في إعادة مناقشة ملف

التنظيمات اإلرهابية في سورية وإطاحة ما اتفق
عليه ال ��روس واألم�ي��رك�ي��ون ب�ص��دد الجماعات
المسلحة ال�ت��ي ت��رع��اه��ا ال�س�ع��ودي��ة باعتبارها
إرهاباً ،وفي مقدّمتها جيش زهران علوش الذي
بكته السعودية واعتبرته معارضا ً سلميا ً يوم
قتل؛ وفي المقدّمة لم تفلح السعودية في إعادة
فتح النقاش حول مكانة الرئيس السوري بشار
األسد في مستقبل سورية.
 خسرت السعودية الجولة ،ويبدو أنها آخرجوالت الحرب.
ناصر قنديل

ال�ضغط لت�سوية( ...تتمة �ص)1
تبدأها في جنيف قريباً ،مع مجموعة االتصال الدولية في
شأن سورية».
دو ميستورا لم يصف نتيج َة اجتماعه مع مم ّثلي
المعارضة السورية .اكتفى بالتحذير بأنه «ال يمكننا أن
نتح ّمل نتيجة خسارة هذه القوة الدافعة على الرغم مما
يحصل في المنطقة».
ما القوة الدافعة؟
يبدو أنها إرادة على مستوى عا ٍل لدى دول كبرى لتسوية
أزم َت ْي سورية واليمن قوامها قراران صدرا عن مجلس األمن
الدولي يتعلّقان بك ّل منهما :خطة للح ّل في سورية ،وفق ما
جرى االتفاق عليه في مؤتمريْ فيينا وجنيف ،وخطة أخرى
للتسوية في اليمن ،وفق ما جرى االتفاق عليه في الكواليس
بين الدول المعنية باألزمة .القراران يدعوان األمم المتحدة
إلى رعاية مفاوضات بين األط��راف المتحاربة بإشراف
مبعوث أممي خاص لك ّل من البلدين.
ما كانت الدول الكبرى تتوافق على تسوية األزمتين
السورية واليمنية برعاية األمم المتحدة لوال وجود دافع
ضاغط لذلك .الدافع هو تض ّرر مجموعة واسعة من الدول
من خطر اإلره��اب ومفاعيله ،ال سيما من تنظيمه األكبر
واألفعل المتمثل في «الدولة اإلسالمية – داعش».
اقتناع ال��دول المتض ّررة ،كبيرتها وصغيرتها ،بأنّ
اإلرهاب بات أش ّد خطرا ً على وجودها ومصالحها من أي
خطر آخر ،محلي أو إقليمي تتذ ّرع به هذه الدولة أو تلك،
دفعها إلى حسم خالفاتها والتباينات بين حلفائها باتجاه
تدبير يفضي ،عاجالً أو آجالً ،إلى استئصال اإلره��اب أو
احتوائه في األق ّل.
التوسط
إذا كان هذا هو واقع الحال ،دوليا ً وإقليمياً ،فهل
ّ
بين السعودية وإي��ران في وقت تشكو كلتاهما من خطر
اإلره��اب على وجودهما ومصالحهما ،أولى وأج��دى من
إنجاح المفاوضات المق ّررة بين إطراف األزمة في ك ّل من
سورية واليمن؟
قد يقول قائل إنّ السعودية وإيران تقفان وراء أطراف
األزمة والحرب في سورية واليمن ،وإنّ التوفيق بينهما
يساعد على تسريع المفاوضات وإنجاحها بين أطرافها
المعنية .الواقع أنّ السعودية وإي��ران ليستا وحدهما
مَن يقف ،بشكل أو بآخر ،وراء أط��راف األزم��ة والحرب
في سورية واليمن ،إذ ثمة دوال ً كبرى تلعب أدوارا ً بالغة
الفعالية فيهما .هذه ال��دول تحاورت وتفاهمت على أنّ
تسوية هاتين األزمتين يو ّفر عليهما وعلى حلفائهما
المحليّين مخاطر وأضرارا ً ج ّمة ،فكان أن توافقت على مبدأ
تسوية األزمتين سياسيا ً وأن يت ّم ذلك عبر األمم المتحدة.

لتتوسط دولة كبرى
إذا كان األمر كذلك ،فهل من جدوى
ّ
أو أكثر معنية باألزمتين بين السعودية وإيران ،طالما أنّ
دوال ً كبرى ومتوسطة وصغرى منخرطة في مسألة تسوية
األزمتين سياسيا ً عبر األمم المتحدة وتستطيع ،تالياً ،أن
تمارس جهودا ً وضغوطا ً على جميع األطراف المتنازعة
والمتحاربة لتسريع الوصول إلى تسوية مقبولة منها؟
هذه الحقيقة يدركها قادة الدول التي عرضت وساطتها،
كما يعيها قادة السعودية وإيران ،فكان أن تص ّرف الجميع
حيال مسألة الوساطة ببالغ الرصانة ،األمر الذي يشير
إلى أنّ عروض الوساطة ال تعدو كونها ،بالدرجة األولى،
تعبيرات عن لياقة ولباقة ديبلوماسيتين لتنفيس التوتر
بين الرياض وطهران.
الدليل على صوابية هذا التفسير لمسألة الوساطة هو
تصريح دو ميستورا األخير وتجاوب عادل الجبير معه،
ُ
بقوله إنّ التوترات األخيرة التي أ ّثرت على المنطقة سلبا ً
لن تؤثر على ما جرى االتفاق عليه في فيينا أو على مسار
الح ّل السياسي الذي تعمل األمم المتحدة بجانب مجموعة
الدعم الدولية على تحقيقه في جنيف قريباً .فقد بات
واضحا ً أنّ واشنطن ،التي انتقدت االفتئات على حقوق
اإلنسان في السعودية ،وإنْ لم تندّد بإعدام الشيخ نمر
باقر النمر ،قاربت الرياض تكرارا ً وأشارت عليها بالتجاوب
مع مهمة دو ميستورا .كما أنّ روسيا التي لم ي� ْ
�رق لها
الهجوم على السفارة السعودية في طهران أشارت على
إيران بعدم تصعيد التوتر مع السعودية إلبقاء مهمة دو
ميستورا حيّة ،فاستجابت طهران بال إبطاء.
أيا ً مَن كان المسؤول عن ان��دالع الحروب في سورية
والعراق واليمن أو تأجيجها ،فقد بات واضحا ً أنّ تنظيمات
اإلرهاب والعنف األعمى ،سواء انطلقت من دوافع ذاتية
ّ
مشغليها ،ألحقت بدول المنطقة،
أو استجاب ًة لتعليمات
ّ
ّ
بمشغليها ،من األضرار ما يفوق ما كان مشغلوها
وحتى
يأملون بالحصول عليه من مكاسب سياسية أو غير
سياسية جراء التعاون معها أو لقاء السكوت عن جرائمها
الوحشية ونتائجها المد ّمرة للبشر والشجر والحجر.
آن األوان ،إزاء ك ّل هذه الكوارث المادية والمعنوية
المهجرين والمهاجرين في أربع جهات األرض،
وماليين
ّ
أن يعي صانعو األزمات والويالت والحروب الوحشية ،وال
سيما الدول الكبرى ،ضرورة أن يصغوا إلى نداءات العقل
والقلب والوجدان واإلنسانية فيضعوا حدا ً لهذه المآسي
والجرائم والكوارث التي ال توصف.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض ل��ش��راء لمبات إش��ارة
لزوم لوحات التحكم في محطات التحويل
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/29عند
الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/1/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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كهرباء لبنان
مؤسسة عامة
اعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائد إل��ى قسم أميون
إصدار شهر  2015/7توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة أسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
االط�لاع على موقع المؤسسة اللكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2016/1/5
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
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إعالن
بلدية الزلقا -عمارة شلهوب
تعلن بلدية الزلقا -عمارة شلهوب للمرة
الثانية عن اج��راء مزايدة عمومية لتلزيم
توريد وتركيب وتشغيل ع��دادت الوقوف
وتحصيل واردات��ه��ا وف��ق النظام العام
للوقوف على جوانب الطرقات وذل��ك في
تمام الساعة الثانية عشر من يوم االثنين
الواقع في  25كانون الثاني .2016
يمكن للراغبين االشتراك في المناقصة
االستحصال على نسخة من دفتر الشروط
الخاص ومرفقاته من مركز البلدية طيلة
اوق��ات ال��دوام الرسمي لقاء مبلغ وق��دره
/1,500,000/ل.ل على ان يعطى ايصال
من البلدية يثبت ان العارض سدد ثمن دفتر
الشروط بالقيمة المشار اليها ،وتوقيع ممثل
الشركة على ايصال ثان معد من قبل البلدية
يثبت استالمه دفتر الشروط الخاص.
تقدم العروض مختومة وتسلم باليد

مباشرة او بواسطة البريد المضمون المقفل
الى قلم البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشر من
آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد الجراء
المناقصة ،ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه
الطريقة ضمن المهلة المحددة .يتم االعالن
عن ه��ذه المزايدة في الجريدة الرسمية
وثالث صحف محلية قبل خمسة عشر يوم
على االقل من تاريخ اجراء المزايدة
رئيس بلدية الزلقا -عمارة شلهوب
ميشال عساف المر
 30كانون األول 2015
التكليف
14
عدد ()5
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب غرفة مسبقة الصنع
لتركيز جهاز السكانر في سجن بعبدا.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/2/25
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
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المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة ل��زوم غرف التأديب
الخاصة بالرتباء واألف��راد في ثكنة محمد
ناصر.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/2/25وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
44
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة

عمومية ألشغال :طرش ودهان لزوم غرف
منامة عناصر ف��وج ال��ط��وارئ ف��ي ثكنة
الحلو.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/2/24
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
44
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة الستحداث متخت
حديدي لزوم مستودع األسلحة في سجن
الموقوفين /د /في السجن المركزي في
رومية.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/2/24وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
44
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة الستحداث سناك في
ساحة العبد.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/2/23وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
44

