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نقوال ناصيف 

ش����أن زي���ارت���ي���ه األول����ي����ن ل���ب���اري���س منذ 
نيكوال  ال���ف���رن���س���ي  ال����رئ����ي����س  ان����ت����خ����اب 
الزيارة  ت��ق��ت��رن   ،2007 ع����ام  س����ارك����وزي 
��ار األسد 

ّ
ب��ش ال��س��وري  للرئيس  ال��ث��ال��ث��ة 

ل��ه��ا ب��اس��ت��ح��ق��اق داه�����م أي���ض���ًا. اقترنت 
ل���ب���اري���س ف���ي 12 تموز  زي����ارت����ه األول������ى 
دبلوماسية  ع��اق��ات  ب��ن��اء  ب��إق��رار   2008
تاريخ  ف��ي  م��رة  ألول  لبنانية   ����� س��وري��ة 
د كان قد قطعه األسد 

ّ
البلدين، تبعًا لتعه

ل��ن��ظ��ي��ره ال��ف��رن��س��ي إب���ان���ه���ا. وك�����ان هذا 
��د ج���زءًا م��ن إع����ادة ب��ن��اء العاقات 

ّ
ال��ت��ع��ه

أنه  إال  ال��س��وري��ة،   ��،��� الفرنسية  الثنائية 
ك��ان أيضًا ج��زءًا من إق��رار فرنسي بدور 
ل��دم��ش��ق ف��ي رع��اي��ة االستقرار  إي��ج��اب��ي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ب��ع��د ات���ف���اق ال����دوح����ة. اجتمع 
ب����اري����س األس������د ألول مرة  ف����ي  ي����وم����ذاك 
على  واتفقا  سليمان،  ميشال  بالرئيس 
الزيارة  وأت�����ت  ال���دب���ل���وم���اس���ي.  ال���ت���ب���ادل 
الثانية في 12 تشرين الثاني 2009، بعد 
أربعة أيام على إبصار حكومة الرئيس 
ف����ي 9 تشرين  ال����ن����ور  ال����ح����ري����ري  س���ع���د 
استمر  أث��ر مخاض عسير  الثاني، على 
رت 

ّ
أك��ث��ر م���ن أرب���ع���ة أش���ه���ر. ي���وم���ذاك قد

ب��اري��س، ك��ال��ري��اض، ال���دور ال��س��وري في 
وإزالة  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  تأليف 
العراقيل من طريق ترؤس الحريري لها. 
وتتزامن الزيارة الثالثة لألسد، لباريس 
اليوم، مع الجهود السعودية ����� السورية 

في الواجهة

سياسة

االستحقاق الداهم الثالث في محادثات  ساركوزي ـ األسد 
ب��ل��دّي��ة جورة  رئ���ي���س  ع��ل��ى  ًا 

ّ
رد

قرقماز  لويس  روجيه  الترمس 
)»األخبار«، 2010/12/4(: 

 العمل في قنوات تصريف 
ّ

1����� إن
م��ي��اه األم��ط��ار ب��دأ قبل حزيران 
أّيار  ��ف خ��ال شهر 

ّ
2010 وت��وق

)بسبب االنتخابات البلدّية( ثّم 
استؤنف في شهر حزيران. 

ظهرت  التنفيذ  في  األخطاء   �����2
م����ن مباشرة  ق��ل��ي��ل  وق�����ت  ب���ع���د 
األعمال، ولو كان هناك إشراف 
فعلّي ومستمّر من قبل البلدّية 
��د عدم 

ّ
���رض ع��ل��ى امل��ت��ع��ه

ُ
ل��ك��ان ف

ال���ت���م���ادي ف���ي األخ����ط����اء إل����ى أن 
وص���ل ال��ع��م��ل ف��ي امل���ش���روع إلى 

أكثر من 80% منه. 
 بعد 

ّ
��ف ال��ع��م��ل إال

ّ
3������������� ل���م ي��ت��وق

ل وزارة األشغال )مشكورة( 
ّ

تدخ
وّجههما  ك��ت��اب��ن  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 
قرقماز،  ش���رب���ل  ال���زم���ي���ل  إل��ي��ه��ا 
املجلس  أع������ض������اء  أح��������د  وه��������و 
ال���ب���ل���دي، )ي��م��ك��ن إب������راز نسخة 
بتاريخ  ال���ط���ل���ب(  ع���ن���د  ع��ن��ه��م��ا 
 ،5481 ال��رق��م  ت��ح��ت   2010 آب   9
تحت  األّول  تشرين   5 وبتاريخ 

الرقم 6635. 
 األعمال التي كان املقصود 

ّ
4����� إن

التّجار  م��ص��ل��ح��ة  خ���دم���ة  م��ن��ه��ا 
ك���م���ا ص�������ّرح رئيس  وال����س����ك����ان 
ال��ب��ل��دّي��ة، ج���اءت عكس م��ا أراد، 
الجسيمة  األض���������رار  وأل���ح���ق���ت 
واملحال  امل�������ن�������ازل  ب�����أص�����ح�����اب 
��اع على 

ّ
التجارّية، ويمكن االط

 أهالي 
ّ

ى إن
ّ
آرائهم مباشرة. حت

ال���ق���رى امل����ج����اورة ت����ض����ّرروا من 
الصيف،  خ�����ال  األع����م����ال  ه�����ذه 
وقد اشتكى الكثيرون منهم وال 

يزالون. 
ذ 

ّ
ف

ُ
ن امل��ش��روع   

ّ
أن فرضنا  ل��و   �����5

����ى ن���ه���اي���ت���ه، ف���ه���و ل�����م يكن 
ّ
ح����ت

ي��ص��ل��ح ل��ل��ه��دف امل��ن��ش��ود، وهو 
كما  املواطنن  املعاناة عن  رف��ع 
��ذ على 

ّ
����ه ُي��ن��ف

ّ
ق����ال ال���رئ���ي���س، ألن

امل���ك���ان امل���رت���ف���ع ع���ن ال���ط���ري���ق ال 
فيها  تتجّمع  ال��ت��ي  األمكنة  ف��ي 
اع على ذلك 

ّ
املياه. ويمكن االط

ُيدرس  السبب  ول��ه��ذا  م��ي��دان��ّي��ًا، 
حالّيًا إمكان تغيير مكان الحفر 

ليكون مائمًا أكثر. 
على  �����د 

ّ
امل�����ت�����ع�����ه ن����ش����ك����ر   �������������������������6

»تضحيته« في سبيل البلدّية، 
����������ه من 

ّ
أن ن���ع���ت���ق���د  ال  ����ن����ا 

ّ
ول����ك����ن

العاملن في »جمعّية خيرّية«، 
التي  املبالغ  عن  ويمكن سؤاله 
ى هذا التاريخ، وما 

ّ
قبضها حت

هو موعود بقبضها الحقًا. 
»ترك  ���د 

ّ
امل���ت���ع���ه  

ّ
إن ق���ل���ت  ل���ق���د 

وذهب«  ه������و  ك����م����ا  امل�������ش�������روع 
ريتا  ال������س������ي������دة  م������ق������ال������ة  ف��������ي 
 2010/11/26 ب��ت��اري��خ  ش��ه��وان 
ذلك«،  ب�����ّي�����ن�����ت  »وال�����������ص�����������ورة 
املشروع   

ّ
أن م��ن��ه��ا  ف��امل��ق��ص��ود 

��ف ف��ي أوائ���ل تشرين األّول 
ّ
ت��وق

ى 
ّ
الحفر حت »تسكير«  يتم  ولم 

. ومن 
ّ
ت���اري���خ ك��ت��اب��ة ه����ذا ال������رد

ه��ن��ا ع��م��د ب��ع��ض األه���ال���ي قبل 
ة إل����ى ت��س��ك��ي��ر ال��ح��ف��ر قرب 

ّ
م�����د

البلدّية  منازلهم، ولم ينتظروا 
د للقيام بذلك. 

ّ
أو املتعه

تخسر  ل��م  ال��ب��ل��دّي��ة   
ّ

أن صحيح 
 ال����خ����س����ارة هي 

ّ
ك����ث����ي����رًا، ول����ك����ن

نتيجة  األش����غ����ال  وزارة  ع���ل���ى 
ع����دم ف��ع��ال��ّي��ة امل���راق���ب���ة م���ن قبل 
البلدّية، والخسائر التي لحقت 
تهّم  أال  البلدة  أهالي  بمصالح 
الخسائر   

ّ
ب����أن ع��ل��ًم��ا  ال��ب��ل��دّي��ة؟ 

ي إلى أضرار 
ّ
مستمّرة وقد تؤد

بقيت  إذا  ج���س���ي���م���ة  ج����س����دّي����ة 
ال����ق����ن����وات م���ف���ت���وح���ة ك����م����ا هي 

الحال اآلن... 
روجيه إبراهيم قرقماز 
)عضو مجلس 
بلدّية جورة الترمس( 

رسائل إلى المحرر

جورة الترمس )تابع( 
إلخ��راج لبنان من م��أزق انقسامه الحاد 
حيال القرار االتهامي واملحكمة الدولية 
في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهو 
ما تعّول عليه العاصمة الفرنسية التي 
التطّوع  وإي���ران،  كتركيا وقطر  تشأ،  ل��م 
كي تكون شريكًا فيها، بل اكتفت بدعم 
ه���ذه امل��س��اع��ي وت����رك امل���ب���ادرة ب��ن يدي 
األسد والعاهل السعودي امللك عبد الله. 
دًا، ك��م��ا ف��ي ع��ام��ي 2008 

ّ
��م��ت م���ج���د

ّ
وس��ل

و2009، بالتأثير املباشر لألسد ونظامه 
في االستقرار اللبناني. 

ل لبنان بندًا 
ّ
في الزيارات الثاث هذه، مث

الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ط��ور  ف���ي  رئ��ي��س��ي��ًا 
استعادت  وم���ذ  ال��س��وري��ة.   ����� ال��ف��رن��س��ي��ة 
ب���اري���س ح�����رارة ع��اق��ت��ه��ا ب��دم��ش��ق بعد 
ان����ق����ط����اع اس���ت���م���ر ث������اث س������ن������وات، هي 
ال����س����ن����وات ال����ث����اث األخ�����ي�����رة م����ن والية 
ال��رئ��ي��س ج���اك ش��ي��راك، ل��م ي��ع��د الرئيس 
ال����س����وري ي��ض��ط��ل��ع، ف���ي ن���ظ���ره���ا، بدور 
اللبناني،  ال��وض��ع  ف��ي اس��ت��ق��رار  س��ل��ب��ي 
�����ت ب�����اري�����س ت����ت����ص����ّرف ع���ل���ى أنها 

ّ
وظ�����ل

هذا  ع��ل��ى  باملحافظة  أي��ض��ًا  ه��ي  معنية 
االستقرار. 

الثالثة  ال��زي��ارة  سم 
ّ
تت ك��ه��ذا،  نحو  على 

ل���ألس���د ل��ن��ظ��ي��ره ال���ف���رن���س���ي، ب���ن���اًء على 
دعوة األخير، بأهمية خاصة في توقيت 
ي الوضع 

ّ
يفصح عن قلق باريس من ترد

الداخلي واالنقسام الذي يطبق عليه، من 
غير أن تتخلى عن تأكيد ثوابتها حيال 
لبنان. كان الرئيس الفرنسي زار دمشق 
بدوره مرتن في 3 أيلول 2008 و6 كانون 
الثاني 2009، وخلص على مّر السنتن 
 ����� الفرنسية  ال��ع��اق��ات  م��ن  املنصرمتن 
ال���س���وري���ة إل����ى وض����ع م��ل��ف��ه��ا ب���ن يديه. 
ومع تأليف الحكومة الفرنسية الجديدة 
وح��ل��ول م��ي��ش��ال إي��ل��ي��و م���اري ف��ي وزارة 
الخارجية خلفًا لبرنار كوشنير في 16 
الفرنسي  الرئيس  ثّبت  الثاني،  تشرين 
لدى  اإلليزيه  في  ملف عاقاته بسوريا 
األم���ن ال��ع��ام ل��ل��رئ��اس��ة ال��ف��رن��س��ي��ة كلود 
للرئيس  الدبلوماسي  واملستشار  غيان 
الوزيرة  ليفيت، وأص��ب��ح��ت  داف��ي��د  ج��ان 
التي  ال��ت��زام��ًا بالسياسة  أك��ث��ر  ال��ج��دي��دة 
تطبيقها  ويحصر  ال��رئ��ي��س،  ينتهجها 
بمعاونيه األقربن. ورغم أن كوشنير لم 
يزر دمشق سوى ثاث مرات في السنتن 
املنصرمتن، وآخرها في 23 أيار، لم يثق 

ل قناة أكثر 
ّ

األسد بالتحاور معه، وفض
البلدين عبر  ف��ي تطوير ع��اق��ات  ي��ة 

ّ
ج��د

العاصمة  ق��ص��دا  ال��ل��ذي��ن  وليفيت  غ��ي��ان 
السورية ست مرات بن 4 تشرين الثاني 

2007 و29 أيار 2010. 
فرنسية،  دب���ل���وم���اس���ي���ة  مل����ص����ادر  ت��ب��ع��ًا 
بالزيارة  ��ص��ل��ة 

ّ
امل��ت امل��ع��ط��ي��ات  ت��ت��م��ح��ور 

لباريس حول  السوري  للرئيس  الثالثة 
اآلتي: 

الثنائية  ال���ع���اق���ات  ت���ط���ور  ت���أك���ي���د   �������������1
ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، وخ��ص��وص��ًا ف���ي نطاقها 
االق��ت��ص��ادي، وق���د أح����رزت ف��ي السنتن 
نتائج ملموسة على صعيد  املاضيتن 
ت��وق��ي��ع ات���ف���اق���ات ت���ع���اون م���ت���ب���ادل، كان 
آخ��ره��ا ال���زي���ارة ال��ط��وي��ل��ة ل��ن��ائ��ب رئيس 
الحكومة السورية للشؤون االقتصادية 
ل��ف��رن��س��ا، واللقاءات  ال�����دردري  ال��ل��ه  ع��ب��د 
املسهبة التي عقدها بن 22 أيلول 2010 
لزيارة   

ً
اس���ت���ك���م���اال وج�������اءت  م���ن���ه،  و26 

لدمشق  فيون  فرنسوا  الحكومة  رئيس 
ت إلى توقيع عدد من 

ّ
في 19 شباط، وأد

اتفاقات التعاون االقتصادي الثنائي. 
ت��م��ّس��ك��ه��ا باملحكمة  ف��رن��س��ا  ت��أك��ي��د   �������������2
املعايير  الدولية، ويقينها بعملها وفق 
تعتريها  أن  دون  م��ن  ل��ل��ع��دال��ة  ال��دول��ي��ة 
ش�����ك�����وك ف������ي ت���س���ي���ي���س���ه���ا. وه��������ي هنا 
تفترق ع��ن م��وق��ف س��وري��ا م��ن املحكمة، 
وخ��ص��وص��ًا ف��ي ض��وء م��ا ك��ان ق��د أعلنه 
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري ول��ي��د املعلم، 
م��ن واشنطن ف��ي أي��ل��ول امل��اض��ي، م��ن أن 
باريس  ت��ش��اط��ر  م��س��ّي��س��ة. ال  امل��ح��ك��م��ة 
س��وري��ا ه��ذا ال���رأي، وت��رى أن الطعن في 
الطعن في  إل��ى  صدقية املحكمة يفضي 

النظرة إلى العدالة الدولية. 
توّجه  ال�����ت�����ي  ل����واش����ن����ط����ن  خ�����اف�����ًا   �����������������3
الرئيس  إل������ى  ح�������ادًا  ل����وم����ًا  ب���اس���ت���م���رار 
ال���س���وري، وت��ح��ّم��ل��ه م��س��ؤول��ي��ة تقويض 
ل��ب��ن��ان، ال تتخذ باريس  ف��ي  االس��ت��ق��رار 
بارتياح  ت����ق����اب����ل  ل�����م  ن����ف����س����ه.  امل�����وق�����ف 
ف���ي أي���ل���ول امل���ن���ص���رم م���وق���ف امل��ع��ل��م من 
املحكمة الدولية، وكذلك إصدار القضاء 
 

ّ
السوري مذكرات توقيف غيابية في حق

في موازاة الجهود
 السعودية ـ السورية 

إلنجاز تسوية لبنانية حيال 
القرار االتهامي واملحكمة 

الدولية، تعبر محادثات 
الرئيسني نيكوال ساركوزي 

ار األسد اليوم كأحد 
ّ

وبش
مظاهر شراكة باريس، مع 
الرياض ودمشق، في رعاية 

االستقرار اللبناني 

تفترق باريس عن دمشق في املوقف من املحكمة وتثق بصدقيتها وعدم تسييسها  )أرشيف(

ق��ادر بدا املشهد السياسي أمس  بقدرة 
ك���أن���ه ي��م��ي��ل ن���ح���و ان����ف����راج م�����ا. ففجأة، 
منذ  الغائب  األسبوعي  اللقاء  عيد 

ُ
است

الجمهورية  رئ��ي��س��ا  واج��ت��م��ع  أس��اب��ي��ع، 
نبيه  ال��ن��واب  ميشال سليمان ومجلس 
بري لثاثة أرب��اع الساعة، خرج بعدها 

الثاني بعبارة »خير إن شاء الله«. 
 ����� ال����س����وري����ة  ال����ع����اق����ة  ع��������ادت  وف�����ج�����أة 
اللبنانية إلى طاولة البحث في السرايا، 
ح���ي���ث ال���ت���ق���ى رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة سعد 

ال���ح���ري���ري ال��س��ف��ي��ر ال���س���وري ع��ل��ي عبد 
ال���ك���ري���م ع��ل��ي ال�����ذي ت���ح���دث ع���ن تفاؤل 
ك��ب��ي��ر ل�����دى ال���ح���ري���ري »ف�����ي م����ا يخص 
إلنتاج  السعودية   ����� ال��س��وري��ة  ال��ج��ه��ود 
وف�����اق وط���ن���ي ل��ب��ن��ان��ي وح���ل���ول ترضي 
ط 

َّ
يخط أزم���ة  أي  فتيل  وت��ن��زع  الجميع 

العزيز«،  ال��ب��ل��د  ه����ذا  ف���ي  الس��ت��ث��م��اره��ا 
معلنًا أيضًا تفاؤل ب��اده »ب��أن يتوافق 
األف�������رق�������اء واإلخ������������وة ف�����ي ل����ب����ن����ان على 
انعكاسات  أي  البلد  ه��ذا  ب 

ّ
تجن حلول 

سلبية«. وأمل أن »يكون التفاؤل منتجًا 
ف���ي زم����ن غ��ي��ر ب���ع���ي���د«. وق�����ال إن لبنان 
الرئيسن  سيكون في جدول مباحثات 
السوري بشار األسد والفرنسي نيكوال 
لبنان  على  ال��غ��ي��وري��ن   

ّ
وإن س���ارك���وزي، 

يخدمه  ال  ت��وت��ر  أي  لتجنيبه  يعملون 
وال ي��خ��دم األم����ن ف���ي امل��ن��ط��ق��ة. وإذ أكد 
للحريري  م��ف��ت��وح��ة  دم���ش���ق  أب������واب  أن 
و»ال��ت��ش��اور ق��ائ��م وال��ع��اق��ة طيبة«، قال 
إن زي���ارة األخ��ي��ر ل��س��وري��ا »ت��ح��دد وفق 
التشاور، وليس لدي علم بموعد محدد 

لها«. 
وفيما أعلن الوزير جان أوغاسبيان أن 
ال��ح��ري��ري ب���دأ م���ش���اورات م��ع ك��ل القوى 
إلزال����ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي تمنع ع��ق��د جلسة 

الجديد  تلفزيون  ذك��ر  ال�����وزراء،  ملجلس 
الليلة  اجتمع  الحكومة  رئيس  أن  أم��س 
ق���ب���ل امل���اض���ي���ة م����ع ال���ن���ائ���ب ع���ل���ي حسن 
خ��ل��ي��ل، وت����ردد أن���ه اق��ت��رح ع��ق��د اجتماع 
شهود  بند  فيه  يبحث  للحكومة  قريب 
ال���زور لكن م��ن ب��ن ج��دول أع��م��ال عادي، 
وأن املعارضة السابقة لم تعط رأيها في 

هذا األمر. 
املستجد،  ال����س����ي����اق  ه������ذا  خ�������ارج  وم������ن 
جمعت الصورة مجددًا الرؤساء الثاثة: 
سليمان وبري والحريري، للمرة الثانية 
في 3 أيام، والثالثة منذ عيد االستقال، 
وذل������ك خ�����ال اف���ت���ت���اح م���ؤت���م���ر »ف���ك���ر 9« 
ال��ف��ك��ر العربي،  ت��ن��ظ��م��ه م��ؤس��س��ة  ال�����ذي 
رئ��ي��س الجمهورية  ف��ي��ه  ت��ح��دث  وال����ذي 
ع��ن ال��ت��ح��دي��ات امل��ط��روح��ة أم����ام العرب، 
ذاكرًا منها »تحقيق املزاوجة بن ثقافة 
التنويري،  ال��ن��ه��ض��وي  وال��ف��ك��ر  ال���س���ام 
وال��ف��ك��ر امل���ق���اوم ل��ك��ل اح��ت��ال أو ظ��ل��م أو 
ف«. ورأى أن املصالحة بن 

ّ
ضيم أو تخل

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واالن��ت��م��اء العربي  ال��وط��ن��ي��ة 
عنا املشروع 

ّ
»ضرورة، للتوفيق بن تطل

إلى السير في بناء الدولة وبناء الوطن، 
املنازلة،  أرض  أو  امل��ف��ت��وح��ة  ال��س��اح��ة  ال 
وأوالها  القومية  العرب  قضايا  والتزام 

مواجهة العدو اإلسرائيلي«. 
أي��ض��ًا، انتقال  ال��ت��ط��ورات الجديدة  وم��ن 
ف���ي القوات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي���س 
اللبنانية سمير جعجع من نفي وجود 
����� س��ع��ودي��ة ح��ال��ي��ًا، إلى  م��س��اع س��وري��ة 
أن أي مسعى خارجي  أعتقد  القول: »ال 
على  الضغط  م��ن  أك��ث��ر  يحقق  أن  يمكن 
السلم  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ  ك����اف����ة  األف������رق������اء 
األه��ل��ي ف��ي ل��ب��ن��ان، أم���ا ال��ب��اق��ي ف��ه��و من 
املؤتمر  أن  رأى  كذلك  اللبنانين«.  عمل 
ال��ص��ح��اف��ي ل��ل��ن��ائ��ب م��ح��م��د رع����د أمس 
والخطاب   )10 ص���ف���ح���ة  )ت���ف���اص���ي���ل���ه 
ال��س��ي��اس��ي األخ��ي��ر ل��ألم��ن ال��ع��ام لحزب 
إال  م��ا هما  الله  السيد حسن نصر  الله 
خطوتان »في االتجاه الصحيح، بخاف 

ما يفكر فيه البعض«. 
ك���ذل���ك، ل��ف��ت أم����س إع����ان ال��رئ��ي��س أمن 
ل��زي��ارة طهران،  ى دع��وة 

ّ
الجمّيل أن��ه تلق

نائلة معوض  السابقة  الوزيرة  وتناول 
ون���ج���ل���ه���ا م���ي���ش���ال ط����ع����ام ال�����غ�����داء على 
اإلي��ران��ي غضنفر ركن  السفير  ط��اول��ة... 

آبادي. 
لهجة  م�����ن  ي���خ���ف���ف  ل�����م  ذل������ك  ك�����ل  أن  إال 
ت���ل���ف���زي���ون امل��س��ت��ق��ب��ل ت���ج���اه ح�����زب الله 
الذي بقي على حذره، وقال نائب أمينه 

من دون أي مقدمات، عاد 
رئيس مجلس النواب إلى 

سلوك طريق بعبدا، وظهر 
سفير سوريا في السرايا 

معلنًا تفاؤل رئيس الحكومة 
بنتائج »الجهود« السورية 
 في 

ّ
ــ السعودية... فحط

بيروت فجأة نائب مساعد 
وزيرة الخارجية األميركية 

ظهرت بوادر انفراج فوصل نائب مساعد كلينتون 
المشهد السياسي
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