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�سلوك «� 14آذار» يدفع نحو �إفراغ الم�ؤ�س�سات و�إفقار اللبنانيين وحماية ناهبي الدولة و�أموالها
 حسن سالمة

جمال العفلق
يتمدّد ما ُيس ّمى تنظيم «داعش» بين سورية والعراق ،وتعود أصول
هذا التنظيم الى جماعة «التوحيد والجهاد» بزعامة ابي مصعب الزرقاوي
عام  ،2004وتبعت ذلك مبايعته زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن
الدن ،وبعد مقتل الزرقاوي الذي ذكرت تقارير أنه ألقى القبض عليه حيّاً،
لكن الجنود األميركيين قتلوه أو طلب منهم قتله.
مع إعالن الحرب على سورية  -وتشكيل «جبهة النصرة» في نهاية
ُ ،2011يعتقد أنّ ه��ذه الجبهة ُش ّكلت ودعمت بالمال وال�س�لاح من
قبل السعودية ،واجتمع مؤسسها أبو محمد الجوالني في عمان مع
االستخبارات السعودية واألميركية ،ليعلن أبو بكر البغدادي بعد أشهر
في تسجيل صوتي دمج «دولة العراق اإلسالمية» و«جبهة النصرة» تحت
اسم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» الذي بات ُيعرف بـ«داعش».
ورغم تناقض التصريحات بين تلك التنظيمات وتقاتلها في ما بينها،
إالّ أن ثمة عمليات مشتركة قامت بها في سورية وأعلنت الوالء لتنظيم
«القاعدة» في أفغانستان .وتعتبر األراضي السورية المحاذية للعراق
وتركيا هدفا ً لهذا التنظيم ال��ذي يصله الكثير من الدعم عبر األراضي
التركية ،بعلم من حكومة أردوغان بالتأكيد.
رغ��م الخسائر التي أصابت ه��ذا التنظيم على يد الجيش السوري،
وآخرها تحرير سجن حلب المركزي من حصار دام أكثر من سنة ،إالّ
أنّ هذا التنظيم ما زال يسيطر على مناطق حيوية مه ّمة ويش ّن هجماته
ويدير العمليات اإلرهابية ض ّد المدنيين السوريين  -ويقيم ما يس ّمى
«دولة الخالفة» في بعض المناطق  -ويصادق على اإلعدامات العلنية
وبأبشع الصور .واستطاع هذه التنظيم السيطرة على مدينة الموصل
مركز محافظة نينوى العراقية .هذه السيطرة يؤكد خبراء عسكريون أنها
ما كانت لتت ّم لوال خيانة من كان يجب أن يحمي المدينة من هذا التنظيم.
رغم اإلدان��ة الدولية المشكوك فيها وإع�لان المجتمع الدولي دعمه
للحكومة العراقية في حربها ض ّد اإلره��اب ،إال أنّ هذا الدعم الخطابي
ال يشكل على أرض الواقع شيئاً ،إذ تعلم أميركا تماما ً أنّ هذا التنظيم
المدعوم بمال عربي وسعودي يعمل على حلم «الدولة اإلسالمية» التي
س ّوق وما زال يس ّوق لها ،وأنّ هذا التنظيم ومن خالل اإلعالم الداعم له
س ّوق لفصل حلب وض ّمها الى تركيا ،وتتشابه هذه الدعوه مع دعوة
مقابلة جاءت من الموصل تدعو الى االنفصال واالنضمام الى تركيا أو
إقامة حكومة محلية محمية من الجنراالت في تركيا  -بحجة وقف أطماع
دولة كردستان العراق بالموصل.
إنّ هذا التشابه في اإلعالن  -وبمناطق السيطرة اإلرهابية المدعومة
من السعودية وغيرها ال يمكن أن يكون وليد مصادفة عادية.
يبقى السؤال :هل تعلم «داعش» أنها أصبحت بين فكي كماشة؟
فاالمتداد الجغرافي على األراض��ي السورية العراقية سيجعلها في
متناول الجيشين السوري والعراقي ،هذا باإلضافة الى قوات البشمركة
التي دخلت المعركة على األراضي العراقية عند الحدود المتنازع عليها
مع بغداد.
هذا التمدّد الخطير يجعلنا أمام استنتاجين:
األول أنّ ال�ق��وة المعادية لسورية وال �ع��راق ق�� ّررت دخ��ول الحرب
بوزنها كامالً والمغامرة في فصل أجزاء من سورية والعراق وجعلها
«إمارة إسالمية» مستقلة تعمل على السيطرة على منابع النفط وخطوط
النقل والمياه ،إلنهاك دمشق وبغداد اقتصاديا ً وعسكرياً ،تمهيدا ً لتنفيذ
مشروع «أفغنة» المنطقة.
الثاني أنّ اإلدارة األميركية شعرت بالخطر الحقيقي من امتداد هذا الم ّد
المذهبي الذي سيشعل المنطقة كلها ،وال نبالغ لو قلنا إنها حرب كونية
جديدة ،فق ّررت دفع هؤالء المرتزقة الى لعبة الموت هذه ليت ّم القضاء
عليهم حيث يعلنون انتصارهم وتدمير األرض التي يسيطرون عليها.
في كال االحتمالين ،تدفع المنطقة ألوف الضحايا من المدنيين األبرياء
وتجعلهم وقود حرب قذرة تديرها الواليات المتحدة األميركية ،ومعها
وتركيا وآخ��رون لتغيير موازين القوى على األرض ،والحصول على
أوراق ت�ف��اوض ج��دي��دة تضغط بها على م��ن تعتبرهم أع��داء لها وفي
مقدمهم إيران ودمشق وموسكو.
يبقى أن نتابع ما تنشره المعارضة السورية التي كانت تعتبر تنظيم
«داعش» من صنع النظام السوري لتضيف اليوم متهما ً آخر هو نوري
المالكي .فالمعارضة السورية «اللعبة» في يد األميركيين لم تفهم حتى
اليوم أنّ اميركا تدير حربها من خاللهم وتفيد من ميولهم ورغبتهم في
السلطة والمال.
رحم الله الشاعر السوري الكبير حين قال:
ما دخ َل اليهو ُد من حدودِنا وإنما...
تس ّربوا كالنملِ ...من عيوبنا.

طرح سلوك فريق « 14آذار» في األسبوعين الماضيين،
ت�ح��دي��دا ً بعد ش�غ��ور م��وق��ع رئ��اس��ة الجمهورية ،الكثير من
ع�لام��ات االستفهام ح��ول م��ا ي��ري��ده ه��ذا الفريق م��ن تعطيل
ال�م��ؤس�س��ات واح ��دة ف��أخ��رى ،بحجة أن المطلوب انتخاب
ال��رئ�ي��س إذ ال «ي�ج��وز ق��ان��ون�اً» بحسب تفسيرات ه��ؤالء أن
تستمر المؤسسات في عملها ،وفي مقدمها مؤسستا مجلس
النواب والوزراء ،ثم تعطيل أمور اللبنانيين وقضاياهم خاصة
ما يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
واضح بدءا ً أن فريق « 14آذار» هو الذي عطل انتخاب رئيس
الجمهورية وما زال يعطل الدخول في حوار جدي للوصول
إلى تفاهمات حول شخصية الرئيس التوافقي ،فهو أصر منذ
الجلسة األولى لمجلس النواب التي كانت مخصصة النتخاب
ال��رئ�ي��س واس�ت�م��ر ف��ي ذل��ك س��ت ج�ل�س��ات ،م��رش�ح�ا ً رئيس
«القوات اللبنانية» مع دعم الكتل النيابية التابعة لهذا الفريق.
وف��ي الوقت نفسه ح��اول «تيار المستقبل» عبر ال�ح��وار مع
التيار الوطني الحر السير في مناورة إضاعة الوقت منتظرا ً
للموقف السعودي من االستحقاق الرئاسي ،حتى تبين أن
الرياض ليست مستعجلة إلى دفع حلفائها نحو فتح حوارات
جدية مع القوى السياسية األخ��رى في لبنان للوصول إلى
رئيس توافقي ،وذاك ما ظهر جليا ً بدعوة العماد ميشال عون
إل��ى االت�ف��اق مع مسيحيي « 14آذار» ح��ول شخصية معينة
لرئاسة الجمهورية ،مع أن «المستقبل» يدرك سلفا ً أن رئيس
«القوات» سمير جعجع لن يتنازل عن ترشحه إال مقابل سحب
«الجنرال» ترشحه لرئيس توافقي .وهي اللعبة نفسها التي

أرادها هذا الفريق منذ اللحظة األولى لدعم ترشيح جعجع.
الخطوة الثانية من قوى « 14آذار» كانت تعطيل المؤسسات
م��ن خ�لال االع �ت��راض على ح�ض��ور الجلسات التشريعية،
بل ومقاطعتها ،مثلما حصل مع الجلسة األخ�ي��رة لسلسلة
الرتب وال��روات��ب ،واألم��ر ذات��ه قد ينسحب على عمل مجلس
الوزراء تحت ذرائع واهية ،وفي مقدمها إعطاء تفسيرات غير
دستورية لمواد دستورية ،بل تحويل الدستور إلى وجهة نظر
يمكن تفسيرها وفق المصالح السياسية والشخصية لبعض
أط��راف ه��ذا الفريق وحتى لمعظمه ،وإالّ م��ا معنى مقاطعة
الجلسات التشريعية لمجلس ال�ن��واب بينما يح ّرمون على
غيرهم عدم حضور الجلسات االنتخابية لرئيس الجمهورية.
وق��ول البعض إن على النواب حضور الجلسات الشتريعية
بحسب المادة  75تفسير غير دقيق وغير قانوني مثلما قال
الرئيس بري ال يتم انتخاب الرئيس على جثث المؤسسات.
ت �ق��ول م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة إن م��ن يمنع ح �ص��ول انتخاب
الرئاسة ه��و م��ن يع ّطل مجلسي ال�ن��واب وال� ��وزراء ،علما ً أن
مسألة انتخاب الرئيس ليست قضية حساب عددي لمجلس
ال�ن��واب ،وال حضور ثلثي ع��دد أعضاء المجلس ،بل هي في
المقام األول قضية تمس التركيبة اللبنانية طائفيا ً وسياسياً،
وإال فنحن نأخذ البالد نحو أزمة وطنية كبرى.
بيد أن األخ�ط��ر م��ن ذل��ك كله سلوك فريق « 14آذار» في
موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،ليس لكونها حقا ً للموظفين
والمعلمين والعسكريين ،بل ألن التهرب من إقرار السلسلة
يراد منه تحقيق ثالثة أمور غاية في الخطورة:
أوالً :ه��ذا التنصل من االل�ت��زام يكشف عن خطة ممنهجة
لضرب الدولة والقطاع وتحويلها إلى شركات خصخصة أو
م��زارع لإلقطاعيات الطائفية والمذهبية من خالل اإلصرار
على التوظيف بطريقة غير قانونية.

جل�سة ثالثة للحكومة في ّ
ظل ال�شغور
وال توافق حتى الآن حول �آلية العمل
عقد مجلس ال���وزراء جلسة في
السراي الحكومية أم��س ،برئاسة
الرئيس تمام س�لام ،وهي الجلسة
الثالثة له في ظل الشغور الرئاسي.
وقد غاب عن الجلسة الوزيران نهاد
المشنوق وجبران باسيل.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ج��ل��س��ة ال��ت��ي
استمرت قرابة أرب��ع ساعات ،لفت
وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج ،إلى أنّ
الرئيس سالم لفت إلى أنّ الجلسة
«تنعقد في أجواء غير مريحة ناتجة
من شغور مركز رئيس الجمهورية
وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ،وك��ذل��ك ف��ي أج���واء
إقليمية ذات أب��ع��اد خطيرة ،وكل
ذل��ك يحتم تحصين وض��ع لبنان
الداخلي ،ومن أبرز عناصر ذلك ما
تبلور في الحكومة اإلئتالفية التي
تجاوزت الكثير من العقبات وأدت
إل��ى إن��ج��ازات أمنية وإل��ى تفعيل
إدارات الدولة».
وق���ال س�ل�ام« :م��ن هنا ض��رورة
أن نحافظ على ه��ذه المكتسبات
وعلى هذا االئتالف داخل الحكومة
وضرورة تلبية حاجات البلد وتأمين
المصلحة العامة».
وأضاف جريج« :على أثر مداخلة
الرئيس سالم ،جرت مناقشة عامة
ع���رض خ�لال��ه��ا ال�����وزراء وج��ه��ات
نظرهم حول المواضيع العامة التي
أثارها الرئيس سالم.
كذلك جرى التطرق إلى موضوع
االمتحانات وم��ا ت � ّم االت��ف��اق عليه
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مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي
بين وزير التربية وهيئة التنسيق
النقابية ،فعرض الوزير تفاصيل
ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي ت��م��ت ف��ي ه��ذا
الخصوص والنتيجة التي توصلت
إليها هذه المفاوضات.
ثم قام وزير المال بعرض بعض
مالمح مشروع الموزانة لعام ،2014
بما تتضمنه من توقعات بالنسبة
إلى الواردات والنفقات ،تمهيدا ً الى
مناقشتها في مجلس الوزراء.
وردا ً على سؤال حول عمل مجلس
ال���وزراء م��ن دون بحث ف��ي ج��دول
األعمال ،أج��اب جريج« :المناقشة
العامة استغرقت وقتا ً طويالً ،فهناك
أح��داث إقليمية مهمة أخ��ذت حيزا ً
كبيرا ً من البحث ،إذ يمكن أن تشكل
ارت���دادات على الوضع األمني في
لبنان.
ك��م��ا ج���رت م��ن��اق��ش��ة لتفاصيل
ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي أج��راه��ا وزي��ر
التربية مع هيئة التنسيق النقابية
ح���ول االم��ت��ح��ان��ات ،وب��ح��ث��ن��ا في
الموازنة ،وهو أمر مهم وعلى أساسه
تدار مالية الدولة .وناقشنا مالمح
التوقعات بالنسبة إل��ى ال��واردات
وال��ن��ف��ق��ات» .وأض����اف« :ك���ان في

ث��ان�ي�اً :إس�ق��اط م��واق��ع األم��ن االجتماعي كلّها ف��ي البالد،
خاصة لجهة ما تمثله القطاعات المعنية بسلسلة الرتب بدءا ً
من سلك عسكري وأمني وقطاع معلمين ،وانتهاء بموظفي
الدولة.
ثالثاً :أخذ البالد نحو الفراغ الشامل في جميع المؤسسات،
ما يؤدي إلى فوضى غير مسبوقة ،وإالّ ما معنى التعامل بحد
أدن��ى من المسؤولية مثالً مع قضية االمتحانات الرسمية.
فمقاطعة الكتل النيابية جلسة الثالثاء أظهرت أن ال أهمية
لالمتحانات ل��دى ه��ذا ال�ف��ري��ق ،ول��وال حكمة هيئة التنسيق
وتجاوب وزير التربية ومساعي الحريصين على عدم تعطيل
االمتحانات م��ن الرئيس ب��ري إل��ى ح��زب الله والعماد عون
لطارت االمتحانات.
غير أن مصادر نيابية تؤكد أن ادعاءات كتلة تيار المستقبل
وأعوانه من مسيحيي « 14آذار» حول أن إقرار السلسلة يقود
البالد نحو اإلفالس وفق األرقام التي أقرتها اللجان النيابية
ليست لحماية أص�ح��اب ال��ري��وع العقارية والمالية وناهبي
األم�لاك البحرية والمتهربين من دفع الضرائب فحسب ،بل
للتغطية أيضا ً على إستمرار حال النهب والفساد المتفشية في
مرافق الدولة كلها.
تتساءل المصادر :ما هي األسباب التي تمنع ه��ؤالء من
المس بأرباح أصحاب المصارف والريوع العقارية والمالية؟
فلو كانوا حريصين على إعطاء الحقوق ألصحابها فهناك
الكثير م��ن األب� ��واب ال�ت��ي يمكن ال�ل�ج��وء إليها ليس لتغطية
السلسلة وحدها ،بل لتغطية العجز في الموازنة .وترى أن هذا
التهرب من إقرار سلسلة الرتب بحجة أن أرقامها تضخمت
يشير بوضوح أوقع أكثرية اللبنانيين في حالة اإلفالس ،في
مقابل تراكم األرباح الخيالية ألصحاب رؤوس األموال وكبار
االحتكاريين وناهبي الثروات الوطنية.

وزير سابق ورئيس
حزب حالي يتهم فريق
 14آذار بأن دوره منذ
عام  2005يقتصر على
تعطيل البلد ،ألنه ال
يملك مشروعا ً سياسيا ً
وإصالحيا ً للبنان.
جزم سياسي بارز
في قوى  8آذار بأنّ
الزيارة األخيرة التي
قام بها رئيس تكتل
وازن إلى مرجع نيابي،
أتت في سياق تط ّور
المفاوضات القائمة
بين رئيس التكتل
المعني وبين رئيس
تيار سياسي آخر،
ولم تأتِ نتيجة فشل
تلك المفاوضات كما
حاول أن يوحي بعض
السياسيين واإلعالميين
في فريق  14آذار.

ا�ستقبل تقي الدين و�أكد �ضرورة �صون ا�ستقرار لبنان

حردان� :أحداث العراق ت�ستدعي
�إجراءات ق�صوى لو�أد خطر الإرهاب

(تموز)
اإلمكان التطرق إلى جدول األعمال،
لكن الرئيس سالم كان لديه حرص
على وجود توافق وتحصين لموقع
مجلس ال�����وزراء ،ول��ذل��ك سيقوم
ب��ال��م��زي��د م���ن ال���م���ش���اورات ح��ول
القواعد ال��واج��ب اتباعها من أجل
تسيير العمل في مجلس ال��وزراء
للتوصل إلى توافق شامل حول هذا
الموضوع».
وع ّما قاله وزي��ر العمل سجعان
قزي حول االتفاق على اعتماد كلمة
«منهجية» بدال ً من «آلية» في عمل
مجلس ال���وزراء ،ق��ال« :إنّ مجلس
ال���وزراء كهيئة يخضع العمل فيه
لقواعد ،أي ال آلية وال منهجية ،بل
هناك ق��واع��د منصوص عليها في
ال��دس��ت��ور ،وه���ذه ال��ق��واع��د تقضي
ب���أن تتخذ ال���ق���رارات ف��ي مجلس
ال��وزراء بالتوافق ،وإذا لم يحصل
التوافق فبالتصويت أو باألكثرية
في المواضيع العادية ،وبأكثرية
الثلثين في المواضيع المحددة على
سبيل الحصر في الدستور .فنحن ال
نستطيع أن نستنبط آلية ،إنما يمكن
أن ن��أت��ي بتوجه يقضي بتغليب
التوافق على التصويت».

أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان أنّ األولوية هي حماية االستقرار العام في
لبنان وعموم المنطقة ،وهذه مسؤولية تقع على عاتق
ك ّل القوى ،الفتا ً إلى أنّ ما حصل في العراق خالل اليومين
الفائتين ،يكشف حجم الخطر الذي يمثله اإلرهاب ،داعيا ً
إلى اتخاذ إجراءات قصوى لوأد هذا الخطر.
وخالل استقباله وفدا ً من حزب الوفاق الوطني برئاسة
بالل تقي الدين وعضوية نائب رئيس المكتب السياسي
محمود الكردي ،أشار حردان إلى أنّ األعمال اإلرهابية التي
تصب في مصلحة أمن «إسرائيل»،
تنفذها قوى متطرفة،
ّ
وهذا يستدعي الشروع في ترجمة دعوة الحزب السوري
القومي االجتماعي إل��ى قيام جبهة شعبية لمكافحة
اإلرهاب.
وح��ذر ح���ردان م��ن خ��ط��ورة استمرار سيطرة القوى
اإلرهابية المتطرفة على مدن ومناطق عراقية ،داعيا ً القوى
العراقية بكل أطيافها إلى تحمل مسؤولياتها في حماية
استقرار العراق ووحدته وااللتقاء على أولوية القضاء
على اإلرهاب وأدواته.
وح ّمل ح��ردان أميركا والغرب و»إسرائيل» وأدواتها
اإلقليميين والعرب ،مسؤولية تنامي قدرات اإلرهابيين،
معتبرا ً أنّ الدول التي تقدم الدعم والمساندة للمجموعات
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 بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري ،في عين التينة أمس ،األوضاع العامة
مع وزير الصحة وائل أبو فاعور موفدا ً من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط.
وكان بري استقبل سفيرة االتحاد االوروبي في لبنان أنجيلينا إيخهورست وجرى
عرض لألوضاع في لبنان والمنطقة.
كما التقى وزير الداخلية السابق مروان شربل وبحث معه األوضاع العامة.
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية أمس ،حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،وبحث معه في الوضع المالي.
 استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي ،في مكتبه في اليرزة ،النائب قاسم
عبدالعزيز وت ّم البحث في التطورات الراهنة.
ثم استقبل قهوجي سفير ماليزيا إيلنجو كاروبانان وتناول البحث األوضاع العامة
والعالقات الثنائية بين جيشي البلدين.

اإلرهابية في سورية ،هي ذاتها توفر الدعم التلقائي
لالرهاب في العراق وفي غير بلد.
وأع��اد ح��ردان التأكيد على ض��رورة صون االستقرار
والسلم األهلي في لبنان والتوافق على رئيس للجمهورية،
يكون مؤتمنا ً على الدستور والمقاومة وملتزما ً بثوابت
لبنان وخياراته.

تقي الدين :للتوافق
على رئيس يؤمن بقوة لبنان

ب���دوره ،أك��د رئيس ح��زب ال��وف��اق الوطني ب�لال تقي
الدين أنّ ما تحقق في سورية ،إن لجهة نجاح االستحقاق
الديمقراطي وفوز الرئيس بشار األسد ،أم لجهة ما يحققه
الجيش ال��س��وري ف��ي معركته ض��د اإلره���اب ،يؤكد ان
سورية تسير بخطى ثابتة وواثقة إلعادة األمن واألمان
وتثبيت االستقرار ،ولفت إلى أن ثبات سورية وصمودها
وانتصارها في مواجهة المؤامرة وأدوات��ه��ا ،له نتائج
إيجابية على استقرار عموم المنطقة.
وشدّد تقي الدين على أهمية أن يتأ ّمن في لبنان توافق
سياسي على انتخاب رئيس للجمهورية ،يكون مؤمنا ً
بعناصر القوة ،وما تشكله المقاومة من عنصر قوة رئيس
للبنان في مواجهة العدو الصهيوني.

