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حمليات � /إعالنات

آخر جيوب التدخل التركي وآخر معاقل «جبهة النصرة» في
إدلب ،باعتبارهما السند المادي الذي يمنح جماعة الرياض
موطأ قدم في الجغرافيا السورية.
االن��ت��خ��اب��ات التشريعية ال��س��وري��ة ص���ارت ه��ي الحدث،
ينج من انتقادات
بصفتها استحقاقا ً سوريا ً مئة بالمئة ،لم ُ
بعض الحلفاء ونصائحهم بتأجيله ،وك��ان محور هجمات
وضغوط متعدّدة في جبهات الغرب من واشنطن إلى لندن
وب���اري���س ،وش��ك��ل اإلص�����رار ع��ل��ى إن��ج��از ه���ذا االستحقاق
الدستوري في موعده رسالة متعدّدة األبعاد ،طغت على البعد
الداخلي فيه ،الذي يدور حوله نقاش تفصيلي الستخالص
العبر والدروس لتمرين ديمقراطي تحتاجه سورية لمعاركها
المقبلة ،وتحتاج لإلفادة من كيفية جعله ق��ادرا ً على حشد
أوس��ع الشرائح الشعبية إل��ى اإليمان بالسياسة وممارسة
العملية االنتخابية بما يتخطى وظيفة االستفتاء على الخيارات
التي غلبت على هذا االستحقاق ،ال��ذي نجح السوريون في
تقديمه دل��ي�لاً على فهمهم وممارستهم للتحالفات ضمن
مفهوم الحفاظ على القرار السيادي المستق ّل ،فال أحد يملك
قرار سورية السيادي إال سورية نفسها ،وبرغم حجم عمق
التحالف ال���ذي يربطها بمن تقاتل معهم ف��ي خ��ن��دق واحد
منذ س��ن��وات وال ت���زال ،فسورية ليست ورق��ة بيد أح��د وال
يمكن ألحد أن يق ّرر بصدد مناصبها السيادية ومؤسساتها
الدستورية بالنيابة عنها ،كما نجح السوريون في إيصال
رسالة تؤكد للخارج أنّ الشعب الذي يحتضن الجيش ويقاتل
ف��ي وج��ه اإلره���اب ،ال ي��زال رغ��م ك�� ّل التضحيات والمعاناة
بوجوهها المتعددة ممسكا ً بالبوصلة السياسية لسورية
الموحدة والسيدة ولدولتها المدنية العلمانية العابرة فوق
المناطق والطوائف واألع��راق .وهذا ما يؤكده ك ّل من تناول
االنتخابات ،من مختلف المشارب السياسية ،بمن في ذلك
من تناولوا العملية االنتخابية بانتقادات إجرائية أو بتمنيات
وتطلعات تحت عنوان كي تكون أفضل ،فبقي اإلجماع على
المضمون السياسي للرسائل ال��س��وري��ة ،كما اختصرها
الرئيس ال��س��وري بشار األس���د ،بقوله إنّ ه��ذه االنتخابات
هي وج��ه من وج��وه الكفاح ال��ذي يخوضه السوريون ض ّد
اإلره��اب ،وتأكيد على فشل الحرب التي استهدفت سورية
ف��ي تحقيق أهدافها وخصوصا ً النيل م��ن الهوية الجامعة
للسوريين ،التي عبّرت عن ذاتها في االنتخابات؛ بينما قال
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي أسعد حردان،
إنّ مشاركة السوريين في هذه االنتخابات انتصار للقرار
السيادي السوري وهذا االنتصار يوازي بمفاعيله انتصارات
الميدان التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في مواجهة
اإلرهاب.
ً
ليس بعيدا عن حدود سورية الشمالية ،حيث تترقب عيون
الرئيس التركي رجب أردوغ��ان بقلق وخوف ،يترأس اليوم
القمة اإلسالمية في اسطنبول ،حيث ينعقد رهان سعودي
على إن��ج��از حلف ف��ي وج��ه إي����ران؛ فيما ر ّوج���ت الصحافة
السعودية ،لجعل القمة اإلسالمية المرتقبة محكمة إليران
وحليفها حزب الله اللبناني ،كما كتبت مقاالتها االفتتاحية،
وتنبّأت بتح ّول المصالحة المصرية التركية ،التي سيرعاها
الملك سلمان بن عبد العزيز ،بين الرئيسين المصري عبد
الفتاح السيسي وال��ت��رك��ي رج��ب أردوغ����ان ،قبل أن تحمل
أن��ب��اء القاهرة أخ��ب��ارا ً معاكسة أحبطت ال��ره��ان السعودي،
مع حملة االحتجاج التي تجتاح الشارع المصري والجيش
وأرك���ان ال��دول��ة على ف��ك��رة المصالحة ،خصوصا ً ف��ي ظ ّل
التبنّي العلني التركي لجماعة «اإلخوان المسلمين» ،والكالم
التركي الف ّج عن انقالب عسكري في مصر وعدم االعتراف
بشرعية الحكم والرئاسة فيها ،ليُضاف ذلك إلى البلبلة التي
تعيشها مصر في قضية الجزر التي و ّقعت على التنازل عنها
للسعودية ،بصورة وضعت تحت المجهر ك ّل خطوة تبدو
مج ّرد مسايرة مصرية للسعودية العتبارات مالية ُتشعر
المصريين بالمهانة وتستعيد مناخ التعامل القطري مع مصر
أيام حكم «اإلخوان».
الغياب الرئاسي المصري عن القمة يترافق مع حضور
الرئيس اإلي��ران��ي الشيخ حسن روح��ان��ي ،رغ��م ك�� ّل الحرب
اإلعالمية السعودية التي بدت حربا ً نفسية لدفع إيران إلى
التسليم بخسارة جولة اسطنبول وتفادي المواجهة ،ويصل
الرئيس روحاني على خلفية ما أنجزته زياراته السابقة لك ّل
من تركيا وباكستان ،بعد التصعيد السعودي ض ّد إيران وقطع
العالقات الدبلوماسية ،وتقدّم تركيا وباكستان بمبادرات
رحبت بها إيران وتشكلت لجان ثنائية لمتابعتها.
وساطة ّ
لبنان المشارك في القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة تمام
س�لام موعود بلقاء س�لام مع الملك السعودي ،خصوصا ً
بعد الحكم الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة،
بعدما كان الحكم السابق قد وضع من قبل وزير الخارجية

الأ�سد ينتخب ( ...تتمة �ص)1
السعودي عادل جبير في األسباب الموجبة لتدهور العالقات
وحجب الهبة المالية المخصصة لتسليح الجيش اللبناني،
أي اعتراض من لبنان على هذا التدخل السافر في شأن
دون ّ
القضاء اللبناني الذي وصفه الجبير بالتابع لقيادة الجيش
والخاضعة لهيمنة حزب الله ما يستدعي وقف الهبة ،لتسليح
الجيش .وبعدما عملت الحكومة بموجب وصفة الجبير تنتظر
أوس��اط حكومية عالمة الرضا السعودية باستقبال رئيس
الحكومة ،الذي تؤكد مصادره أن ال موعد للقاء بعد.
ولبنانيا ً أيضا ً تفاعل سياسيا ً وشعبيا ً ما تس ّرب عبر ما
نشرته صحيفة «روز اليوسف» المصرية ،وع ّممته قناة
«أم تي في» اللبنانية ،عن ق��رار المدعي العام في المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان توجيه االتهام لألمين العام لحزب
ال��ل��ه السيد حسن نصرالله باعتباره ص��اح��ب ال��ق��رار في
الحزب ال��ذي تقول لوائح المدعي العام للمحكمة إنّ الذين
وج��ه إليهم االتهام من أعضاء وقيادات الحزب ال يمكنهم
ّ
القيام بما يوجه إليهم من اتهام دون قرار من األمين العام،
وال��ق��رار في ح��ال ص��دوره سيرتب وفقا ً لمصادر متابعة
تصعيدا ً في التعامل بين حزب الله والمحكمة الدولية ،تقدم
عليه المحكمة ،دون أن تمتلك السيناريوات التي سير ّد بها
الحزب على هذا التصعيد.

سالم إلى اسطنبول...

توجه رئيس الحكومة تمام سالم إلى اسطنبول يرافقه وفد وزاري
ّ
ض ّم الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وأكرم شهيب ومحمد
المشنوق ،للمشاركة في قمة منظمة التعاون اإلسالمي التي تنعقد
اليوم.
ونفت مصادر وزاري��ة لـ»البناء» علمها بما ت��ردّد عن لقاء على
هامش قمة اسطنبول ،سيجمع سالم مع الملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز للبحث في العالقة بين لبنان والمملكة السعودية ،مؤكدة
أنه لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء.
وحول موقف رئيس الحكومة والوفد الوزاري من أي قرار يصنف
حزب الله تنظيما ً إرهابيا ً في القمة ،أجابت المصادر :ربما يكون
الموقف كما المواقف السابقة في المؤتمرات السابقة ،لكن فلننتظر
ماذا سيُطرح في القمة وبنا ًء عليه سيتخذ سالم القرار المناسب.
وكشفت المصادر أن هناك «أطرافا ً داخلية تعمل على ترطيب
أجواء العالقة بين لبنان ودول الخليج وخصوصا ً مع السعودية
بعد األزمة التي م ّرت بها العالقة منذ أشهر حتى اآلن» ،وشدّدت على
أن «هناك قلقا ً لدى اللبنانيين في الداخل من تأزم هذه العالقة ،كما
لدى اللبنانيين العاملين في دول الخليج ،وعمل الحكومة وسالم
ينصب على تطويق تداعيات تأزم هذه العالقة وعدم انعكاس ذلك
ّ
على لبنان اقتصادياً».

نشجع أي مبادرة رئاسية
عسيري:
ّ

وفي موازاة ذلك ،برزت مواقف للسفير السعودي في لبنان علي
عواض عسيري اتسمت بالتهدئة ،حيث شدّد على أن «العالقات بين
السعودية ولبنان تاريخية وعميقة» .وجدد التأكيد على حرص
المملكة على لبنان ووح��دة الصف فيه وعلى الحوار اللبناني -
اللبناني كي يصل إلى الحلول البناءة في ظل مرحلة إقليمية ودولية
صعبة» .وأش��ار عسيري ،بعد زيارته الرئيس سعد الحريري أن
شجعت وال تزال أي مبادرة وأي تحرك جدي يؤدي إلى
«المملكة ّ
تعجيل انتخاب رئيس للجمهورية».

قرار جديد للمحكمة الدولية؟

على صعيد آخر ،ومواكبة للضغوط الخليجية على حزب الله
وتزامنا ً مع مؤتمر القمة اإلسالمية في اسطنبول الذي من المتوقع أن
يصنف حزب الله تنظيما ً إرهابياً ،تردّدت معلومات عن أن المحكمة
الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري انتهت قبل أيام ،من
صيغة قرار يُنتظر إعالنه قريباً ،بضم كل من األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله ،وبعض الشخصيات في الدولة السورية إلى
الئحة الم ّتهمين باغتيال الحريري.

وسيلة جديدة للضغط على حزب الله

وعلقت مصادر مطلعة في  8آذار لـ»البناء» على هذه المعلومات،
واعتبرت أن «هذا القرار الجديد للمحكمة إن صدر ،يأتي في ظل
الهجمة الدولية الممنهجة التي تشن على حزب الله في هذه المرحة
بالذات لمحاولة االلتفاف على الدور المؤثر الذي يؤديه الحزب في
أكثر من ساحة لمواجهة المؤامرة األميركية – التفكيرية» ،وشدّدت
على أن «هذه الهجمة تأخذ أشكاال ً وأوجها ً مختلفة ومتعددة أبرزها
الهجمة الخليجية الشرسة على حزب الله وإعادة تفعيل المجموعات
اإلرهابية في سورية ووس��ائ��ل أخ��رى يجري استنباطها وق��رار
المحكمة المتوقع يأتي من ضمنها كوسيلة جديدة للضغط بعد فشل
كل الوسائل السابقة في تحقيق أهدافها».

اتهام نصرالله يحتاج لتقييم جديد

وعن كيفية مواجهة قيادة حزب الله لهذا القرار ،رأت المصادر أن
«الحزب لديه قواعد معروفة في التعاطي مع المحكمة الدولية وهو
يعتبرها غير موجودة وال يعترف بها وال بشرعيتها وال بأحكامها
وقراراتها ،ومتيقن من أن أهدافها مشبوهة ،وبالتالي غير معني
بإصدار ردة فعل خ��ارج هذه المعايير ،أما إذا تم توجيه االتهام
مباشرة إلى السيد نصرالله كما يُشاع فعندها لكل حادث حديث».
واستبعدت المصادر أي تداعيات سلبية للقرار على الساحة
المحلية ،وأضافت« :إال إذا كان هناك قرار فعلي بتوجيه االتهام

إلى السيد نصرالله وحينها يحتاج األمر إلى تقييم جديد على ضوء
الحدث والمشهد األكبر في المنطقة الذي يأتي االتهام من ضمنه».

هوالند في بيروت
بعد غد السبت

وفي غضون ذلك ،يصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إلى
بيروت يوم بعد غد السبت في إطار زيارة يقوم بها إلى المنطقة.
وأكد السفير الفرنسي ايمانويل بون أن «زيارة الرئيس هوالند
للبنان ستكون تأكيدا ً جديدا ً على الموقف الفرنسي الداعم للبنان
وشعبه وأن فرنسا تقف إلى جانب لبنان تكريسا ً للعالقات التاريخية
التي تربط بين البلدين وتزداد تجذرا ً يوما ً بعد يوم».

زيارة محصورة بموضوع النازحين

وأش��ارت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«البناء» إلى أن «زيارة
هوالند محصورة بموضوع النازحين السوريين ولالطالع على
أحوالهم وعلى الخدمات االجتماعية والمعيشية والصحية التي
يتلقونها ولالطمئنان إلى عدم تفاقم وضعهم اإلنساني كي ال يؤدي
ذلك إلى نزوحهم باتجاه أوروبا».
ولفتت المصادر إلى أن «الرئيس الفرنسي سيطلب من المسؤولين
اللبنانيين خالل لقائه بهم ضمان استقرار الوضع اإلنساني في
المخيمات ،وسيؤكد لهم اهتمام فرنسا بوصول المساعدات الدولية
المخصصة إلى لبنان».
وأض��اف��ت أن «الرئيس الفرنسي سيعمل على استغالل ملف
النازحين خالل زيارته إلى لبنان كما استغل الكثير من الملفات
الستثمارها في االنتخابات الفرنسية» ،ونفت المصادر أن «تكون
للزيارة أي عالقة بالملف الرئاسي بل إن الهدف المركزي لها هو أخذ
الصور مع النازحين السوريين».

بري :لتفعيل المؤسسات

وأطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري العائد من مصر النواب
خالل لقاء األربعاء ،على أجواء اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين
المصريين وفي مقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ،كما في أجواء
مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الذي رأسه في القاهرة وتفاصيل ما
دار في المؤتمر والمقررات التي صدرت عنه إن بالنسبة للبنان أم
للتطورات في الوطن العربي والقضية الفلسطينية.
وشدّد الرئيس بري كما نقل عنه نواب األربعاء لـ«البناء» على
«ضرورة تفعيل عمل المؤسسات ال سيما المجلس النيابي والجلسات
التشريعية حرصا ً على استمرار مصالح المواطنين االجتماعية
والحياتية وتحصينا ً للوضع االقتصادي الصعب الذي يعاني منه
لبنان في ظل الوضع المتوتر في المنطقة».
كما أشار بري إلى ضرورة عقد لقاءات بين المسؤولين اإليرانيين
والسعوديين وذلك للتقريب بين السعودية وإيران وتصحيح العالقة
بينهما للعمل على تسوية ملفات وأزمات المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن بري لم يتط ّرق إلى أي جديد على صعيد
االستحقاق الرئاسي الذي يحافظ على جموده ومراوحته في مكانه
في الوقت الحالي.

هل ُينتخب رئيس في أيار؟

ورجحت مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ«البناء» أن يتم
ّ
انتخاب رئيس للجمهورية في أيار المقبل ،محذرة من استمرار الفراغ
في الرئاسة األولى منذ عامين وخطره على لبنان في المجاالت كافة.
وأشارت المصادر إلى أن «إنجاز هذا االستحقاق ال يتم من دون اتفاق
بين القوى اإلقليمية والدولية والمحلية بما يشبه اتفاق الدوحة».

الحل بعون أو عنده...

واعتبرت المصادر أن القوى المحلية كافة ستعمل على إتمام
هذه التسوية الستعجالها التوصل إلى حل لألزمة الرئاسية،
وش �دّدت على أن «الحل سيكون بانتخاب رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون أو أن الحل سيكون عنده» ،موضحة
أن «العماد عون وحزب الله سيعمالن على إيجاد الحل في نهاية
المطاف إذا تع ّذر وصول عون إلى قصر بعبدا في الوقت الحالي».
مرجحة خيار انتخاب رئيس وسطي يوافق عليه عون أكثر من
ّ
خيار انتخاب رئيس ينتمي إلى فريق سياسي معين.

ملف «أمن الدولة» معلّق

حكومياً ،ال جديد بانتظار عودة الرئيس سالم والوفد المرافق من
قمة اسطنبول ،ومن المتوقع أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء االثنين
المقبل الستكمال البحث في بنود جدول األعمال ،على أن يوضع
ملف جهاز أمن الدولة بندا ً أول .وفي السياق ،نفى وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس لـ»البناء» أي تقدم على هذا السياق ،مؤكدا ً
أن االتصاالت للتوصل إلى حل مج ّمدة والملف معلّق.

واإلرهابيين عن السياسة والتسوية السياسية التي تحفظ
لسورية وحدتها الحقيقية وللشعب السوري ق��راره المستق ّل
وسيادته الفعلية.
لكن التطبيق والميدان ك ّذب هذه الظنون ،حيث قامت أميركا
وكعادتها باالنقالب على جوهر تلك القرارات بشكل يشي بأنّ
العدوان الذي تقوده سيستم ّر وفقا ً لخطة جديدة معقدة ومركبة
فيها من الخبث والدهاء ما يفوق خطورة الخطط األربع السابقة
التي ن ّفذتها أميركا في الميدان السوري بدءا ً بخطة «اإلخوان»
وانتهاء بخطة حرب االستنزاف.
ومظهر الخبث والخطورة في الخطة الجديدة يتجلى في
كونها تستند ظاهرا ً إلى قرارات مجلس األمن المن ّوه عنها أعاله
ّ
وتلتف عليها وتنحرف عن روحها وجوهرها ،حيث تجلى الخبث
واالنحراف ذاك في السياسة وما عبّر عنه دي ميستورا في ورقته
التي اقترح أن تكون الورقة الخلفية للحوار السوري السوري،
وفي العسكر والميدان وما أفصحت عنه أميركا من نيتها – وبدأت
بالفعل -تزويد المسلحين ال��ذي يقاتلون الحكومة السورية
وينتهكون األمن السوري ،تزويدهم بأحدث األسلحة وأفعلها من
أجل منع الجيش العربي السوري من متابعة حربه الدفاعية ض ّد
اإلرهاب ،واستعادة المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة إلى
كنف الشرعية القائمة.
فعلى صعيد ورقة دي ميستورا نجد أنّ جوهرها يتطابق إلى
ح ّد بعيد مع شروط وزير خارجية أميركا كولن باول التي حملها
باسم أميركا إلى الرئيس بشار األسد في العام  ،2003والتي
تمس بسيادة سورية وحقها الوطني
رفضها الرئيس ،ألنه وجدها ّ
في استعادة وتحرير أرضها ،كما وتمس بالتزاماتها القومية
والوطنية على ح ّد سواء.
واليوم يأتي دي ميستورا ليك ّرر الشيء نفسه ويحاول أن
يم ّرره على أساس أنه خيار السوريين ،مع ّوال ً على تبعية وارتهان
الفريق السوري اآلخ��ر المفاوض لوفد الحكومة السورية في
جنيف .وهو فريق جاهر بصداقته لـ«إسرائيل» وال يجد غضاضة
في التنازل لها عن الجوالن أو الخضوع لمطالبها من أيّ نوع
كانت .ودي ميستورا الذي يعرف أنّ إسرائيل ال تتنازل وال تعطي
حبة تراب استولت عليها مهما كان الضغط السياسي عليها،
وهي ال تتراجع إال إذا أجبرت على التراجع في الميدان وبالقوة،
وما حصل في لبنان والتعامل مع تنفيذ القرار  425شاهد على
ذلك( .رفضت إسرائيل االنسحاب بموجبه حتى طردتها المقاومة
قسرا ً من األرض اللبنانية) ومع هذا فإنّ دي ميستورا يرى أن

استقبل ممثل الرئيس الروسي فالديمير بوتين للشرق
األوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية مخائيل بوغدانوف
رئيس مجلس األعمال اللبناني الروسي جاك الصراف
والوزير السابق نقوال النحاس.
ت ّم خالل االجتماع ،بحسب بيان ،البحث في المشاريع
االقتصادية المشتركة المنوي إقامتها بين القطاع الخاص
في البلدين وكيفية دعمها من قبل السلطات الروسية
اللبنانية الرسمية ،مع األخذ في االعتبار إمكانية أن يكون
لبنان قاعدة انطالق لبعض المشاريع المشتركة في
المنطقة .كما ت ّم التطرق إلى ما يحيط المنطقة من أزمات
مصيرية وانعكاسها على لبنان.
وركز بوغدانوف خالل االجتماع على تفعيل التعاون
المصرفي وإمكانية تطويره على صعيد المنطقة ككل،
إض��اف��ة إل��ى إمكانية ال��ت��ع��اون على صعيد الصناعة
والزراعة ،داعيا ً إلى «تنفيذ االتفاقيات التي تم توقيعها
بين البلدين في نيسان  2015لما تشكله هذه االتفاقيات
من دعم أساسي للقطاعات اإلنتاجية في لبنان».
وكان الصراف ونحاس التقيا في بداية جولتهما المعتمد
البطريركي إلنطاكية وسائر المشرق للروم األرثوذكس في
موسكو المتروبوليت نيفون صيقلي الذي شجعهما على
تكثيف الجهود من أجل تفعيل العالقات بين البلدين في
مختلف األصعدة ،نظرا للظروف االستثنائية التي تتوافر
حالياً.
كما عقد الصراف ونحاس اجتماعا ً مع رئيس مجلس
األعمال الروسي ــــ العربي فالديمير يفتوشنكوف وفي
حضور تاتيانا غليفادا األمين العام لمجلس األعمال
الروسي العربي ،حيث تم درس خطوات عملية إلنجاز
مشاريع فعلية على صعيد لبنان والمنطقة ،خصوصا ً
بعد انتخاب الرئيس الجديد التحاد الغرف العربية نائل
كباريتي ونائب الرئيس محمد شقير.
كما عقدا اجتماعا ً م��ع مجلس األع��م��ال ال��روس��ي ــــ

ق ّرر المجلس التنفيذي لنقابة ع ّمال ومستخدمي المدارس
الرسمية في لبنان إجراء انتخابات تكميلية لستة أعضاء من
المجلس التنفيذي الذين انتهت واليتهم ،وذلك يوم الجمعة
الواقع في  2016/5/6من الساعة العاشرة صباحا ً وحتى
الساعة الثانية عشرة ظهراً ،وذلك في مق ّر االتحاد العمالي
العام ـ كورنيش النهر .وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تكون
الجلسة الثانية يوم الجمعة الواقع في  2016/5/13في
المكان والزمان نفسيهما بمن حضر.

الفراغ وتحت شعار المرحلة االنتقالية ،يسهّل على أميركا
فرض النظام الذي تريد وتقييد سورية بالدستور الذي تضع،
تماما ً كما فعلت في العراق بعد احتالله.
اما في العسكر والميدان ،فإنّ األخطر هو ما تقوم به اميركا في
الشمال السوري من تجهيز لفصائل مسلحة وتزويدها بأسلحة
حديثة متطورة ض ّد الدروع وأيضا ً ض ّد الطائرات ،لتمكينها من
السيطرة على المنطقة الواقعة بين شمال حلب والحدود التركية
وعلى جبهة تمت ّد من جرابلس شرقا ً إلى اع��زاز غرباً ،وتعتبر
أميركا أنّ وجود هذه الفصائل في تلك المنطقة ومع التمسك بقرار
وقف العمليات القتالية سيحول دون الجيش العربي السوري
من دخولها أو مواجهة تلك الفصائل المنتقاة التي لم توصف
باإلرهابية والتي وافقت على قرار وقف األعمال القتالية والتي
تريدها أميركا في محاربة اإلرهاب موازية بل ندا ً للجيش العربي
السوري .األمر الذي يرضي تركيا ويحقق لها رغبة طالما سعت
ّ
يحظر على
إليها وهي إقامة منطقة على حدودها تصل إلى حلب
الجيش العربي السوري دخولها.
هذه هي الخطة األميركية الجديدة والتي تعتبر الخامسة في
سياق العدوان على سورية والمنطقة ،وهي خطة كما يبدو من
سياقها أكثر خبثا ً وخداعا ً من ك ّل ما مضى وما سقط من خطط،
ورغم الثقة الكاملة بأنّ هذه الخطة لن تلقى مصيرا ً أفضل من
سابقتها ،فإننا وبموضوعية نرى أنّ خطرها كبير لدرجة ال يسمح
معه باالستهانة بها ،ألنّ أيّ تساهل في شأنها أو شأن أيّ جزئية
منها قد يفتح الباب أمام اندفاع أميركا لحرمان سورية وحلفائها
من ذاك الك ّم التراكمي من االنتصارات التي تحققت عبر السنوات
الخمس ،وال نرى المواجهة الفعلية والحقيقية الناجعة إلسقاط
تلك الخطة إال تلك التي تقوم في السياسة والميدان على ح ّد
سواء.
من هنا تأتي أهمية االنتخابات النيابية السورية التي جرت
باألمس وأكدت على احترام الدستور وحالت دون أيّ فراغ في
السلطة وأهمية التمسك بك ّل تفصيل من أحكام الدستور السوري
الذي يرعى تشكيل السلطات وأهمية الموقف السوري بالدخول
في حوارات جنيف من غير شروط مسبقة من أيّ جهة أتت ،وهنا
ال يبقى لما اقترحه دي ميستورا على المتحاورين أيّ أهمية،
كذلك أهمية االستعداد لمعركة حلب الكبرى وخوضها في الوقت
المناسب من غير استعجال أو تأخير من أجل إجهاض خطة
المنطقة التركية اآلمنة.

العميد د .أمين محمد حطيط

بوغدانوف ونحاس والصراف خالل لقائهم في موسكو
اللبناني ،حيث ت ّم التحضير للمشاركة الروسية الفعالة
في المؤتمر االغترابي المنوي عقده في بيروت من  5إلى
 7أيار  2016واللقاءات التي ستتم في مق ّر غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بين رجال
األعمال اللبنانيين والروس.
بعد انتهاء المحادثات التي أجريت ،اعتبر الصراف
أنّ االجتماعات التي عُ قدت كانت ناجحة ومثمرة وحققت
أه��داف��ه��ا ،وت��ؤك��د على م��دى االهتمام ال��روس��ي بلبنان
والمنطقة والدور المهم للبنان على الصعيد االقتصادي لما
يشكله من جسر تواصل مع العالم العربي.

ال�سعودية ومغامرة( ...تتمة �ص)1
من قمة اسطنبول ،رغم الجهد الشخصي للملك
س��ل��م��ان ،وم��ا ق��د ي��ج��ري على مستوى مقاطعة
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري للقمة تحت ض��غ��وط شعبية
وسياسية للقمة ،يشكل مؤشرا ً على الفارق بين
التوقعات وال��وع��ود من جهة والوقائع من جهة
مقابلة.
 ت��ت��م��وض��ع واش��ن��ط��ن ع��ل��ى خ��ط م��ا أنجزتهف��ي التفاهم على الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي وما
تض ّمنه م��ن إق��رار بمكانة إي��ران ك��دول��ة إقليمية
وتشجع التموضع السعودي في
أولى ،وتراقب
ّ
التسوية اليمنية ،وتراقب وتشجع وتدير التقارب
ال��س��ع��ودي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،والتمهيد لبوليصة
تأمين اقتصادية لـ«إسرائيل» تسدّد من الجيبين
ال��س��ع��ودي وال��م��ص��ري ،لكنها ال تغامر بوضع
رصيدها للدخول في مكاسرة جديدة مع إيران
تعرف تبعاتها ف��ي مواجهات المنطقة الممتدّة
م��ن س��وري��ة إل��ى ال��ع��راق وال��ي��م��ن ول��ب��ن��ان ،حيث
يتمدّد تنظيم «القاعدة» بفروعه المتعددة وفي
مقدّمتها «داعش» ،وحيث إيران والحلفاء وحدهم
يشكلون الس ّد المنيع في وجه هذا التقدّم ،وحيث
التجاوب اإليراني مع خط التسويات وحده يمنح
األميركيين خروجا ً مش ّرفا ً من حروبهم الفاشلة،
أي إيحاء أو إشارة
فال تتو ّرط واشنطن بممارسة ّ
لمجاراة التصعيد السعودي نحو القاهرة وأنقرة
وباكستان ،مك ّررة ما فعلته يوم أعلنت السعودية
قيادتها لتحالف إسالمي ض ّد اإلرهاب ،فباركته

انتخابات نقابية

خطة �أميركية ( ...تتمة �ص)1
تلتزم سورية باسترجاع الجوالن بالسياسة ،أيّ بعبارة أخرى
أنه يدفع السوريين إلى التنازل عن الجوالن ألنّ السياسة مع
«إسرائيل» ال تح ّرر أرضاً.
أم��ا المسألة الثانية التي ك��ان طلبها كولن ب��اول ،فتتعلق
باحتضان سورية للمقاومة وإخراجها من أراضيها ،وهنا نجد أنّ
ورقة دي ميستورا أش ّد وطأة من المطلب األميركي السابق ،حيث
تطالب سورية بمحاربة اإلرهاب – طبعا ً بالتوصيف األميركي –
ومع دخول أتباع أميركا إلى السلطة التي يع ّولون عليها في ما
يس ّمونه انتقاال ً سياسياً ،فسيكون هناك التزام سوري يدفع إليه
دي ميستورا بإيحاء أميركي ،إلضرام حرب بين سورية والمقاومة
التي يعتبرها الفريق األميركي عدوا ً له ويص ّنفها بلسان أميركي
سعودي بأنها إرهاب.
أم��ا المسألة الثالثة ،وه��ي األخطر وتتصل بشكل سورية
الجديدة ،حيث إنّ ورقة دي ميستورا تخاطب السوريين بوصفهم
تج ّمعا ً من أدي��ان ومذاهب وقوميات وإثنيات متعدّدة تتعهّد
بالمحافظة عليها كما هي ،ما يُخفي نية خبيثة بمنع تشكل الشعب
الواحد الذي يتساوى فيه الجميع بالمواطنية ،وترسي مقولة
انتماء الفرد إلى الدولة على درجتين درجة انتمائه إلى الطائفة
أو الجماعة ،وهي األساس ،ثم درجة انتماء الجماعة إلى الدولة
مع المحافظة على خصوصياتها ومنع ذوبانها في شعب تصهره
وح��دة وطنية ،وه��ذا تطبيق مباشر للمقولة األميركية بشرق
أوسط جديد تعاد صياغته وفقا ً للقوميات واإلثنيات واألديان
والطوائف وتسقط فيه الوحدة الوطنية الجامعة للشعب ،وتبعا ً
لذلك تسقط فيه الدولة الوطنية.
وألجل ذلك ومن أجل تمرير هذا الشق من الخطة األميركية
تص ّر أميركا على الترويج لفكرة االنتقال السياسي ،وترفض
االعتراف بشرعية السلطات الوطنية السورية القائمة ،كما
ترفض العودة إلى الشعب من أجل إع��ادة تشكيل السلطة
وفقا ً لقراره المستق ّل ،وهي كما رفضت االنتخابات الرئاسية
في العام  2014ورفضت االعتراف بما نجم عنها من اختيار
شعبي للرئيس األس��د رئيسا ً للجمهورية ،ترفض اليوم
االنتخابات النيابية وتطعن بشرعيتها لعلة واهية هي أنّ
قسما ً من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها اإلرهابيون
لن يشاركوا في االنتخاب .والرفض األميركي إلعادة تشكيل
السلطة بالعودة إلى الشعب مردّه أو قائم على قرار أميركي
بإفراغ سورية من سلطات دستورية شرعية تنتجها إرادة
شعبية حقيقية ما يسهّل على أميركا بعد ذلك ومن أجل ملء

ّ
نحا�س و�ص ّراف يبحثان مع بوغدانوف
الم�شاريع االقت�صادية الم�شتركة بين لبنان ورو�سيا

وص��م��ت��ت ،وت��رك��ت للعواصم إق��ام��ة حساباتها
فرحبت مصر ول��م تنض ّم عسكرياً،
ال��خ��اص��ة،
ّ
وق��ال��ت ت��رك��ي��ا إن��ه��ا س��ت��دع��م ع��ن ُب��ع��د ،وأعلنت
باكستان أنها خ��ارج ه��ذا التحالف ،وي��وم قادت
السعودية حملة قطع العالقات الدبلوماسية مع
إي��ران وقفت واشنطن موقفا ً مشابهاً ،فخرجت
تركيا وباكستان تتحدّثان عن وساطة.
 تسعى واشنطن لتكتل يض ّم حلفاءها فيالقمة اإلسالمية يؤكد قدرتهم على تشكيل قوة
توازن مع إيران ،لكنها تريد ذلك من خالل قدرة
ال��ت��ف��اوض واالن���خ���راط ف��ي ال��ت��س��وي��ات ،وسط
تعقيد ال��س��ق��وف ال��م��ت��ف��اوت��ة ل��ع�لاق��ة ك��� ّل منهم
بإيران من جهة ،ومسابقة التنافس بينهم في
السعي لمن ي��ك��ون ش��ري��ك إي���ران التفاوضي،
وم��ا قد تحفل به من انخراط بعضهم في لعبة
التشجيع للبعض اآلخ��ر على التصعيد للمزيد
من التوريط ،وليس لجدية السير في الخيارات
التصعيدية ف��ي ض��وء ق���راءة م��س��ار العالقات
الدولية واإلقليمية إلي��ران ومكانتها المتنامية،
ألنّ التنافس ليس قائما ً على زعامة حرب لن تقع
ومعلومة النتائج ،بل التنافس جار على السعي
للوقوف على خط النهاية في الصور التذكارية
لموائد ال��ت��ف��اوض ،والتصعيد ليس إال وصفة
سريعة تضمن التح ّول إلى ورقة تفاوضية وال
تصنع مفاوضا ً بالضرورة.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/3/31على المتهم باسم ابراهيم
بوحسون جنسيته س��وري محل إقامتة
عرمتى والدته شقراوية تولد  1977رقم
القيد  232شقا س��وري��ا .أوق���ف غيابيا ً
بتاريخ  2015/10/29وال ي��زال ف��ارا ً
بالعقوبة التالية بتجريم المتهم باسم
ابراهيم بوحسون المبينة كامل هويته
أعاله بجناية المادة  639عقوبات .وإنزال
عقوبة األشغال الشاقة المؤقته بحقه مدة
سبع سنوات وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض
بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه
من إقامة الدعاوي عدا المتعلقة بأحواله
الشخصية ومنعه من التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيس
قلم هذه المحكمة قيّما ً على أمواله إلدارتها
كما تدار أمول الغائب ونشر الحكم أصوال ً
وإبالغه من يلزم بعد اعتباره فارا ً من وجهة
العدالة وتدريكه كافة الرسوم والنفقات.
وفقا ً للمواد  639من قانون العقوبات.
الرتكابة جناية سرقة
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
النبطية في 2016/4/7
الرئيس المنتدب
القاضي خالد عبدالله
التكليف
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إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة رلى
ابو خاطر
المنفذ :كونتوار التسليف التجاري
«الفا» وكيله المحامي بيار الرياشي
المنفذ عليه :ايلي جورج عون
بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/772
ينفذ ط��ال��ب التنفيذ س��ن��دات دي��ن قيمة
 /12243/اثني عشر ألف ومئتين وثالثة
وأربعين دوالر أميركي عدا الفوائد والرسوم
والمصاريف.
ال��م��ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال��ع��ق��ار رق��م
 /2588/أراضي زحلة.
مساحتة 850 :متر مربع يقع ضمن
منطقة سكنية ح��دي��ث��ة وي��ب��ع��د ح��وال��ي
 /500/متر عن طريق عام زحلة – حزرتا،
وهو كناية عن قطعة أرض يوجد عليها بناء
مؤلف من أربعة طوابق ،سفلي وأرض��ي
وأول وثاني وثكنة قرميد وبيت درج وغرفة
مصعد.
الطابق السفلي هو عبارة عن موقف
للسيارات مع وج��ود ث�لاث غ��رف ،وكذلك

ه��ن��ال مطلع درج ومصعد إل��ى الطابق
األرضي .وإن هذا الطابق ما زال على الغلف
وهناك غرفة تم تبليطها ،الطابق األرضي
ه��و ع��ب��ارة ع��ن شقتين وم��دخ��ل أمامهما،
الشقة األولى تحتوي على صالون ضمنه
مطبخ صغير وغرفة ن��وم وحمام وممر،
الشقة الثانية تحتوى على موزع وغرفة
جلوس ومطبخ ضمنه غرفة غسيل وحمام
وممر وغرفة نوم ضمنها حمام وغرفة نوم
ثانية وحمام وممر يؤدي إلى غرفة النوم
وشرفتين لهذا الطابق وإن��ه شبه منجز.
الطابق األول هو عبارة عن شقة سكنية
مؤلفة م��ن م��وزع وغ��رف��ة ومطبخ وغرفة
غسيل وح��م��ام وص��ال��ون وغ��رف��ة جلوس
وممر يؤدي إلى غرف النوم ،ويوجد غرفة
نوم رئيسية بداخلها حمام وغرفتي نوم
بينهما حمام ،ولهذة الشقة أربع شرفات
وه��ي شبه منجزة ،الطابق الثاني نفس
محتويات الطابق األول ،إلاّ أنّ الشقة ما
زال��ت قيد اإلن��ج��از ،أي على الغلف فقط،
أ ّم��ا السطح يوجد ثكنة قرميد على جزء
منه ضمنها غرفة بيت الدرج وكذلك غرفة
المصعد ،أما المصعد ومطلع الدرج فما زاال
على العظم.
ح��دوده :يحدّه غربا ً العقار /2614/
طريق خ��اص ،وش��رق�ا ً العقار /2846/
وش��م��اال ً العقار رق��م  /3936/وجنوبا ً
العقار رقم ./2587/
ال��ح��ق��وق العينية :يشترك بملكية
الطريقين الخاصين رق��م  /2614/و
 /2615/وب��ال��ح��دي��ق��ة ال��خ��اص��ة رق��م
 ،/2613/قيد احتياطي ب��إح��داث حق
م���رور ع��ل��ى ال��ع��ق��اري��ن رق���م /2581/
و /2582/لمصلحة ه��ذا العقار بملف
 ،/311/حجز تنفيذي رقم 2015/772
ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ زحلة لمصلحة
الحاجز كونتوار التسليف التجاري الفا
ض � ّد المحجوز عليه ايلي ج��ورج عون،
محضر وصف العقار رقم 2015/722
ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ زحلة لمصلحة
ك��ون��ت��وار التسليف ال��ت��ج��اري ال��ف��ا ض ّد
المحجوز عليه ايلي جورج عون.
قيمة التخمين /612500/ :ستماية
واثنا عشر ألف وخمسماية دوالر أميركي.
ب��دل ال��ط��رح /367500/ :ثالثماية
وسبعة وس��ت��ون أل��ف وخمسماية دوالر
أميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2016/05/05الساعة الثانية
عشرة والنصف ظهرا ً أمام دائرة تنفيذ زحلة
في قاغة المحكمة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع رئيس
دائرة تنفيذ زحله قيمة الطرح في صندوق
الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم كفالة
معادلة وعليه ات��خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن

نطاق دائرة تنفيذ زحله إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خ�لال ثالثة أي��ام من تاريخ
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً ،وإعادة المزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعلية في خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد ابو حمدان
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة البقاع
اتحاد بلديات شرق زحلة
إعالن
يعلن اتحاد بلديات ش��رق زحلة عن
إج���راء مناقصة عمومية وع��ل��ى أس��اس
التنزيل المئوي لتنفيذ المرحلة النهائية
من بناء القصر البلدي في بلدة رعيت وذلك
بتاريخ  2016/4/30الساعة العاشرة
صباحا ً في مقر االتحاد.
للالطالع والحصول على دفتر الشروط
العائد لهذه الصفقة الحضور ضمن الدوام
الرسمي إلى مقر االتحادُ .تقدّم العروض في
مقر االتحاد لغاية يوم الخميس الواقع في
 2016/4/28وذلك ضمن الدوام الرسمي
رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد إلزال���ة رواس���ب الفيول
الموازية لمجرى مياه التبريد العائد إلى
البحر في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استقصاء األسعار رقم ث 4د 2150/تاريخ
 ،2016/3/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/5/6عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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.
بيروت في 2016/4/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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