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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
توضيح
ورد في «األخ�ب��ار» (العدد 1600
ت��اري��خ  )2012/1/3ف��ي صفحة
ال� � �ع � ��دل ،وت � �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ع �ل��ى
ف �ك��رة» ،خ�ب��ر ت �ن��اول رئ�ي�س��ة قلم
معهد الدروس القضائية الكائن
ف��ي االش��رف�ي��ة ملمحًا ال��ى فقدان
مبلغ  13,000000ل.ل م��ن اص��ل
 15،000,000ل.ل ي�ف�ت��رض ان�ه��ا
ت�م�ث��ل ب ��دل ت �ص��وي��ر امل�س�ت�ن��دات
ال� � � ��ذي ي� � �س � ��دده ط �ل ��اب امل� �ع� �ه ��د.
وجاء في الخبر أن كلفة الصورة
ال��واح��دة هي  50ليرة ،وان��ه بعد
احتساب عدد الصور خالل مدة
م�ع�ي�ن��ة ت �ب�ين ان امل �ب �ل��غ امل��ذك��ور
«ت�ب�خ��ر» م��ن دون م�ع��رف��ة كيفية
ص ��رف ��ه ،م �ش �ي �رًا ال� ��ى ان رئ�ي�س��ة
القلم هي الشخص املعني بجمع
ه� ��ذه امل �ب ��ال ��غ ،وان ه� ��ذه ال �ح��ال��ة
ف��ري��دة م��ن ن��وع �ه��ا وان ال��رق��اب��ة
املالية في العدليات غائبة.
وق � � � ��د ت� �ب� �ل� �غ ��ت ادارة ت� �ح ��ري ��ر
«األخ�ب��ار» من مصادر قضائية،
أن ع � � ّ�داد اآلل� ��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ه��ذا
العمل ّ
سجل لغاية 2012/2/10
ان ع� � � ��دد ال � � �ص� � ��ور امل� �س� �ح ��وب ��ة
ل �ل �ط�ل�اب ل �ق��اء ب� ��دل ل ��م ي �ت �ج��اوز
 78000صورة ،اي ان مردود هذا
ال� �ع ��دد م ��ن ال� �ص ��ور ال ي �م �ك��ن ان
ي�ت�ج��اوز مبلغ  4,000,000ليرة
ل�ب�ن��ان�ي��ة .ف��ي ح�ي�ن ان م�ص��روف
اآلل� � � � ��ة م� � ��ن ال � �ح � �ب� ��ر امل �س �ت �ع �م��ل
وش��ري��ط ال�ك�ب��اس ب�ل��غ ف��ي ال�ع��ام
 1,400,000 2011ل.ل.
«األخ�ب��ار» تنشر ه��ذا التوضيح
وت ��ؤك ��د أن� �ه ��ا ت �س �ع��ى ال � ��ى ب��ذل
ال �ج �ه��د ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن أخ �ب��اره��ا،
وال سيما في ما يتصل بالشأن
ال� � �ق� � �ض � ��ائ � ��ي ،وه � � � ��ي ع � �ل � ��ى ات � ��م
االستعداد لنشر اي توضيح او
تصويب يردها في هذا املجال.

سوريا :مرور التسوية على األرض المح ـ
بعد الحملة العسكرية على حمصّ ،أتى أوان املساعي
الديبلوماسية .كالهما عند الرئيس بشار األسد يقتضي وصوله
الرئيس
واحد ،هو إخراج تسوية سياسية تحت سقف ّ
إلى هدف ّ
والنظام .مكن النجاح األمني من ّتنشيط تلك املساعي وتدفق
ّ
الزوار ،كي يعود األسد مفتاح الحل في بالده
نقوال ناصيف
أس � � �ب� � ��وع ق � �ب� ��ل ان� � �ق� � �ض � ��اء س � �ن� ��ة ع �ل��ى
االض � �ط� ��راب� � ّ�ات ال� �ت ��ي ت �ع �ص��ف ب �ن �ظ��ام
ال��رئ �ي��س ب ��ش ��ار األس � ��د ،ت �ب��دو س��وري��ا
ّ
مهب أح��د خ�ي��اري��ن :تسوية دولية
ف��ي
ّ
إلع ��ادة االس�ت�ق��رار إليها ف��ي ظ��ل نظام
ج��دي��د ب �ع��دم��ا ق � ّ�وض ��ت االض �ط ��راب ��ات
ن �ظ��ام ح ��زب ال�ب�ع��ث ن�ه��ائ�ي��ًا ،أو دخ��ول
ال�ب�لاد ف��ي اس�ت�ن��زاف ط��وي��ل ال يقتصر
على أشهر.
ي�ب� ّ�رر هذين الخيارين اس�ت�م��رار تفاقم
األزمة ،املربوطة إلى حصانني ّ
يشدانها
في اتجاهني متعاكسني:
أحدهما عقبة رئيسية تحوط التسوية
ّ
الدولية املحتملة هي حصولها في ظل
األس ��د ك�م��ا تطلب م��وس�ك��و ،أو بمعزل
ع �ن��ه ك �م��ا ت �ش �ت��رط واش �ن �ط��ن وال �غ��رب
والعرب دونما التخلي بالضرورة عن
النظام نفسه في مرحلة انتقالية.
واآلخر ّ
تحول كل من النظام واملعارضة
أم� � �رًا واق� �ع ��ًا ف ��ي ال � �ش� ��ارع ،ف ��ي م �ع��ادل��ة
الصراع الداخلي ،على نحو يعجز فيه
أحدهما عن شطب اآلخر منها.
وه � � � � � �ك� � � � � ��ذا ت� � � �ن� � � �ش � � ��ط ال � � � �ت � � � �ح� � � � ّ�رك� � � ��ات
الديبلوماسية ،املستقلة كما في نطاق
األم��م املتحدة ،نحو سوريا في م��وازاة
ال �ت �ن ��دي��د ب��ال �ع �ن��ف ال� � ��ذي ي�س�ت�خ��دم��ه
ال� �ن� �ظ ��ام ،ف �ي �م��ا ي� �ل ��وذ األس� � ��د ب��امل�ظ�ل��ة
الروسية ـــ الصينية في مجلس األمن،
ّ
ويتفرج على انقسام الجامعة العربية
ح �ي��ال ت�س�ل�ي��ح امل �ع��ارض��ة واالع� �ت ��راف
ب��امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ،وي �ن��دف��ع أك �ث��ر في

♦♦♦

تصفية املعارضة املسلحة وه��و ّ
يقدم
أطباق اإلصالحّ .
آخ �ذًا بغموض يرشح األزم��ة السورية
ملزيد من االستنزاف الداخلي ،يتعامل
ال� �ن� �ظ ��ام م ��ع ال ��وق ��ائ ��ع ال� �ج ��دي ��دة وف��ق
معطيات أبرزها:
 1ـ �ـ� �ـ أك� �ث ��ر م� ��ن أي وق � ��ت م� �ض ��ى ،ب ��ات
ال��رئ�ي��س ال �س��وري ال �ي��وم أك�ث��ر اقتناعًا
ب �ت �س��وي��ة س �ي��اس �ي��ة م� ��ع م �ع��ارض �ي��ه،
ّ
بعدما ك��ان رفضها سابقًا ،وقلل ـــ في
األش �ه��ر األول� ��ى م��ن األح � ��داث ـ�ـ�ـ أهمية
االحتجاجات ضد نظامه واختصرها
ب� �م� �س� �ل� �ح�ي�ن ي� � �ق � � ّ�وض � ��ون االس � �ت � �ق� ��رار
وينفذون خطط الغرب ،ولم تكن البالد
قد دخلت آنذاك في ّ
دوامة العنف ّ
املدمر
املتبادل.
أب � ��رز م� ��ؤش� ��رات رف� �ض ��ه ال �ت �س��وي��ة م��ع
َ َ
معارضيه ،ك َمن في إحجامه عن اتخاذ
خ � �ط� ��وات م �ل �م��وس��ة وإج� ��رائ � �ي� ��ة ع�ل��ى
ص�ع�ي��د اإلص �ل ��اح ،م�ك�ت�ف�ي��ًا ب��ال�ح��دي��ث
ت �ك��رارًا ع��ن رزم ��ة م �ش��اري��ع ،وإح�ج��ام��ه
ّ
عن تحقيقها في ظل العنف والتظاهر.
الروسي حملته
على أن نصائح حليفه
ّ
على تجاوز ه��ذا امل��وق��ف .وق��ع مشروع
ّ
ال� ��دس � �ت� ��ور ال� �ج ��دي ��د ف� ��ي ع � ��ز ال �ح �م �ل��ة
العسكرية على حمص وري��ف دمشق،
ّ
ودع ��ا إل��ى اس�ت�ف�ت��اء ع��ام عليه ف��ي ظ��ل
ال� � �ظ � ��روف ن �ف �س �ه��ا ،وت� �ع � ّ�ه ��د ب �ت��أل �ي��ف
ح �ك��وم��ة ت �ق��اس �م��ه م� �ع ��ارض ��ة ال ��داخ ��ل
مقاعدها.
والواضح أن األسد ُيظهر االقتراب من
ال�ت�س��وي��ة ،كلما اب�ت�ع��د م� ّع��ارض��وه عن
انتزاع موقف دولي بالتدخل العسكري

استخدام قسم من الجيش ووالء األجهزة حميا النظام (أ ف ب)

سوريا بين أحد
خيارين :تسوية دولية أو
استنزاف طويل

الخارجي أو فرض منطقة أمنية عازلة
ّ
الحر .وهو
أو تسليح الجيش السوري
ب��ذل��ك ي�س�ت�ف�ي��د م ��ن أخ� �ط ��اء خ�ص��وم��ه
وإخفاق ّ
تحركهم في الخارج ،أكثر منه
نجاح أداء معاونيه.
 2ـ �ـ �ـ ق� ��رن ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري م��واف�ق�ت��ه
على التسوية باستعادة سلطته على
املناطق والقرى التي نجحت املعارضة
ّ
وأخصها اإلخ��وان املسلمون
املسلحة،
ّ
والتيارات السلفية ،في انتزاعها منه.
وك� � ��ادت ت �ط �ب��ق ع �ل��ى دم� �ش ��ق ،وت��رب��ط
وسط سوريا بساحلها الغربي .إال أن

تصويب
ردًا ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي ج��ري��دت�ك��م
ف��ي ع��دد السبت  3آذار بعنوان:
م � � ��دارس ت �ب �غ��ي ال� ��رب� ��ح :أه ��ال ��ي
التالميذ تبلغوا بزيادة األقساط
بني  %10و %40بشأن أصحاب
امل� ��دارس ال��ذي��ن ي�س��رق��ون أه��ال��ي
التالمذة بحجة تصحيح األجور
للمعلمني ،يهمني أن أوض��ح أن
ما قلته هو أن «بعض» أصحاب
ّ
امل � � � ��دارس ي �ت �ح �ج �ج��ون ب ��زي ��ادة
روات ��ب املعلمني ال�ت��ي ل��م تصدر
حتى اآلن ويرفعون األقساط.
نقيب املعلمني نعمه محفوض

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

منصور لكونيللي :ال نريد معسكر أشرف في لبنان
ّ
هزت الواليات
املتحدة عصا االستقرار في
وجه لبنان إذا لم يستجب
لطلبها حماية عناصر الجيش
السوري الحر في أراضيه .لكن
ّ
الرد جاء من وزير الخارجية
الذي رفض وجود «معسكر
ثان في لبنان» ،فيما
أشرف ٍ
يعقد املجلس األعلى للدفاع
اجتماعًا لبحث التطورات
األمنية املتصلة بالشأن
السوري
اس�ت�خ��دم��ت واش �ن �ط��ن ال��ورق��ة األم�ن�ي��ة
ف��ي ضغطها على الحكومة اللبنانية
لحملها على االستجابة لطلب حماية
الفارين من سوريا ،ومن بينهم عناصر
م� ��ا ي �س �م��ى ال �ج �ي ��ش ال � �س� ��وري ال �ح ��ر،
والذي حملته السفيرة األميركية مورا
كونيللي إلى وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل أول من أمس.
وق �ب ��ل ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء أم ��س،
س��ارع��ت ك��ون�ي�ل�ل��ي إل ��ى ال �س��راي��ا حيث
ن � ��اق � �ش � ��ت ،ب� �ح� �س ��ب ب� � �ي � ��ان ل� �ل� �س� �ف ��ارة

األميركية ،مع رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي «ال��وض��ع ال�س�ي��اس��ي واألم�ن��ي
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان واألوض � � � � ��اع ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
س��وري��ا وال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي» .وش��ددت
على مخاوف الواليات املتحدة من «أن
ُ
تسهم التطورات في سوريا في زعزعة
االستقرار في لبنان».
ورد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع��دن��ان منصور
على دعوة كونيللي إلى تأمني الحماية
لعناصر الجيش السوري الحر الذين
ي��دخ �ل��ون ل �ب �ن��ان ،م��ؤك �دًا أن «ل �ب �ن��ان ال
ُي�ط�ل��ب م �ن��ه ،ب��ل ي�ت�ص��رف ان �ط�لاق��ًا من
مصلحته ووضعه األمني وإمكاناته»،
م�ع�ل�ن��ًا أن ��ه «ال ي�م�ك��ن أن ن��وف��ر ال��دع��م
ل �ع �ن��اص��ر م �س �ل �ح�ين م ��وج ��ودي ��ن ع�ل��ى
أراضي لبنان وال نريد معسكر أشرف
ثانيًا في لبنان ،وال نريد خلق مشكلة
أمنية في لبنان».
وفيما دع��ا رئيس الجمهورية ميشال
س� �ل� �ي� �م ��ان امل� �ج� �ل ��س األع� � �ل � ��ى ل� �ل ��دف ��اع
ل�لان �ع �ق��اد ب �ع��د ظ �ه��ر ال� �ي ��وم ف ��ي قصر
ب �ع �ب��دا ل �ب �ح��ث ق �ض �ي��ة ال � �ح� ��دود ،ش��دد
مجلس ال� ��وزراء خ�ل�ال اج�ت�م��اع��ه أم��س
برئاسة ميقاتي في السرايا الحكومية
ع�ل��ى دور امل��ؤس �س��ات األم �ن �ي��ة لضبط
الوضع على ال�ح��دود .وف��ي رد ضمني
ّ
ع �ل��ى ت �ح��رك ك��ون �ي �ل �ل��ي ،ذك � ��ر امل�ج�ل��س
«ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ال �ع��ام �ل��ة
ف��ي ل�ب�ن��ان ب �ض ��رورة اح �ت ��رام م�ع��اه��دة
ف�ي�ي�ن��ا وم��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وقوانينها حرصًا على انتظام العمل

على القواعد املعمول بها دوليًا تجنبًا
ألي ت�ج��اوز لها ق��د يؤثر على عالقات
لبنان مع أية جهة».
وقرر املجلس قبول هبات ،ووافق على
ت�ع��دي��ل امل��رس��وم امل�ت�ع�ل��ق ب�م��واص�ف��ات
ال �ب �ن��زي��ن وال� ��دي� ��زل الس �ت �خ��دام �ه��ا ف��ي
امل��رك �ب��ات اآلل� �ي ��ة ل �ج �ه��ة ت �ع��دي��ل أل ��وان
ب� �ع ��ض امل� �ش� �ت� �ق ��ات ،وع � � ��رض وزارت � � ��ي
ال��داخ �ل �ي��ة وال �ب �ل��دي��ات وال �ع��دل اق �ت��راح
اللجنة امل�ش�ت��رك��ة املكلفة وض��ع اآلل�ي��ة
ال�ل��ازم� ��ة ل �ن �ق��ل ص�ل�اح� �ي ��ات اإلش� � ��راف
ع �ل��ى ال� �س� �ج ��ون .وق� � ��رر ت��أل �ي��ف ل�ج�ن��ة
إلع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب��امل �خ �ط��ط ال�ت��وج�ي�ه��ي
ال� �ع ��ام ل �ل �م �ق��ال��ع وال � �ك � �س� ��ارات .وي�ع�ق��د
املجلس جلسة أخ��رى غ�دًا الجمعة في
قصر بعبدا ،وعلى ج��دول أعمالها 30
ب �ن �دًا أب ��رزه ��ا :م �ش��روع ق��ان��ون يتعلق
بتسوية النفقات العامة من  2006إلى
 ،2010ومشروع مرسوم إلعطاء وزارة
امل��ال سلفة خزينة بقيمة  8900مليار
ل �ي��رة ل�ت�غ�ط�ي��ة ن �ف �ق��ات اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�ع��ام  ،2012وع��رض وزارة الخارجية
موضوع تصدع مبنى قصر بسترس،
االستراتيجية الوطنية لقطاع امل�ي��اه.
وع �ل��م أن ه ��ذه ال �ج �ل �س��ة ك��ان��ت م �ق��ررة
اليوم ،إال أنها أرجئت إلى الغد لتوزيع
جدول أعمالها على الوزراء.

بري :تصحيح خطأ
على صعيد آخ��ر ،تركز «لقاء األربعاء
ال�ن�ي��اب��ي» ع�ل��ى زي� ��ارة رئ �ي��س املجلس

النيابي نبيه بري قبرص ومحادثاته
ف��ي ح��ق ل �ب �ن��ان وح� � ��دوده ف��ي امل�ن�ط�ق��ة
االقتصادية الخالصة .ونقل النواب عن
بري قوله ،إنه بغض النظر عن موقعه
رئيسًا للمجلس النيابي« ،ف��إن هناك
ً
اع � �ت � ً
�داء ح ��اص�ل�ا ع �ل��ى ح ��ق ل �ب �ن��ان في
املنطقة االقتصادية الخالصة ،وعندما
يحصل أي اع�ت��داء على حقوق لبنان،
ف��إن واج ��ب ك��ل واح ��د م�ن��ا أن يتصدى
ل �ه��ذا االع� �ت ��داء وي �ع �م��ل م ��ا ف ��ي وس�ع��ه
ملنعه من دون أن يأخذ إجازة من أحد».
وأضاف« :أما في الشكل ،فقد كان هناك
تنسيق بيني وبني رئيس الجمهورية
وال �ح �ك��وم��ة وال� ��وزي� ��ر ج� �ب ��ران ب��اس�ي��ل
ف��ي ه ��ذا األم� ��ر ،وق ��د ش��رح��ت للرئيس
القبرصي وسائر املسؤولني املوقف من
ترسيم ح��دود لبنان البحرية ،وملست
منه تفهمًا لهذا املوقف .ومن املقرر أن
تزور وزيرة الخارجية القبرصية لبنان
في  15من ال�ج��اري ملتابعة البحث في
ه��ذا امل��وض��وع» .م��ن جهة أخ��رى ،أب��رق
ب��ري إل��ى ال��رئ�ي��س ال��روس��ي فالديمير
بوتني مهنئًا بانتخابه.

املطارنة «يستصرخون الضمائر»

ّ
في غضون ذلك ،حذر مجلس املطارنة
امل ��وارن ��ة ب �ع��د اج �ت �م��اع��ه ال �ش �ه��ري في
بكركي أمس برئاسة البطريرك بشارة
ال��راع��ي م��ن «أن ال �س �ج��ال امل�س�ت�م��ر في
ل� �ب� �ن ��ان ح� � ��ول م� �م ��ارس ��ة ال �س �ل �ط ��ة ف��ي
ال�ح�ك��م وح��دوده��ا س �ي��ؤدي حتمًا إل��ى

