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جمود الرئا�سة ( ...تتمة �ص)1

ال��ذي يريدانه للعراق ،فتصير السعودية مع والدة إقليم
شيعي لعراق الجنوب على بوابة والدة إقليم شيعي في
المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والممسكة بساحل الخليج،
وتركيا ستجد التش ّقق الكردي نحو االنفصال أسرع من
الخيال ،أما الغرب الفرح بالقطع الجغرافي إلقليم الوسط
العراقي بين سورية وإيران ردا ً على إنجاز الجيش السوري
في حمص ووصوله حدود العراق ،بدأ يستشعر خطورة
تسليم مصير ربع العراق سكانيا ً وثلث مساحته الجغرافية
لتنظيمات تلعب ورقة مذهبية عراقية ،تنطلق من الكثير من
مصادر الشكوى والتهميش ،لكن ذلك سيعني والدة دولة
لم تتمكن القاعدة من بنائها في أفغانستان ،ويصير التج ّذر
والتمركز فيها إذا أريد له التأثير على الموازين السورية
تسليما ً لساحل المتوسط من جهة واالمتداد نحو الحدود
األردنية والسعودية من جهة مقابلة لتنظيم القاعدة ،الذي
سيسيطر على تشكيالت الجيش النقشبندي لعزة الدوري،
بقوة التماهي والتفوق العقائدي الديني ،ومهابة الدور
وجذرية التصادم مع القوى المكونة للديمغرافيا العراقية،
وسيكون الثمن الغربي عندها مكلفا ً وفوق القدرة.
لحس المبرد نكاية ب��إي��ران وس��وري��ة وحلف المقاومة
وروس���ي���ا ل��ي��س س��ي��اس��ة ،وم��ق��اي��ض��ة ف��ي��دي��رال��ي��ة عراقية
بفيديرالية أوك��ران��ي��ة ليست ت��ج��ارة راب��ح��ة ،فالمستفيد
عراقيا ً هو القاعدة بينما تدافع روسيا عن فيديرالية هي من
سيستفيد منها حصراً.
طارت السكرة وجاءت الفكرة كما يقال وبدأت الحسابات
الصعبة.

انعكاسات تطورات العراق
على لبنان واالستحقاق الرئاسي

في ظل هذه األجواء ،فاالستحقاقات الداخلية الداهمة لم ُتحل
دون المراقبة الدقيقة لتطورات الوضع في العراق في ضوء تمدد
تنظيم «داع��ش» إلى مناطق عراقية واسعة في ظل المعلومات
التي تتحدث عن مؤامرة كبرى ضد العراق واستقراره شاركت فيها
السعودية وتركيا وقطر ،من خالل تقديم الدعم المالي والسالح،
وغض النظر عن تدفق المسلحين باتجاه األراضي العراقية.
وفيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدء العملية
العسكرية الستعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون ،إذ
تمكن الجيش العراقي ومجموعات المتطوعين من استعادة بعض
المناطق ومنع تقدم «اإلرهابيين» في مناطق أخ��رى ،كان الفتا ً
توحد جميع العراقيين باستثناء قلة قليلة وراء قيادتهم السياسية
ّ
لمواجهة غزو اإلرهابيين ،ما أدى إلى إرباك الدول المتآمرة على
العراق التي الذت بالصمت حيال ما قام به تنظيم «داعش» في
األيام الماضية من احتالل وتمدد في مناطق عراقية واسعة.
وقد رجحت مصادر سياسية عليمة أن يتأثر االستحقاق الرئاسي
في لبنان بما يجري في العراق ،خصوصا ً أن تمدُّد «داعش» لم يكن
وليد قرار من هذا التنظيم اإلرهابي بل هو نتيجة تحريض ودعم
من قبل عواصم إقليمية ،الرياض وأنقرة ،ولذلك توقعت المصادر
أن تؤدي هذه التطورات في العراق إلى إدخال مزيد من التعقيدات
على ملف انتخابات رئاسة الجمهورية ،خصوصا ً أن فريق  14آذار
لم يتخ ّل عن رهاناته الخارجية وهو بالتالي ما زال يراهن على
حصول متغيرات لمصلحة حلفائه في المنطقة تؤدي إلى توازنات
جديدة داخليا ً تصب في مصلحة رهاناته وأهدافه.
وفي السياق أكد مصدر مطلع لـ»البناء» أن حزب الله لن يتدخل
في العراق فسياسات الحزب ال تقوم على انتقال الحزب للقتال في
كل ساحة تشهد أزمة ،مشيرا ًُ الى ان تدخله في سورية يختلف وال
يقارن بالعراق ،فلسورية خصوصية ومشاركة الحزب في القتال
إلى جانب الجيش السوري في حربه ضد االرهاب كان دفاعا ً عن
لبنان ولدرء االرتدادات عنه .وأكد المصدر ضرورة تضافر الجهود

اإلقليمية والدولية لمحاربة االرهاب والعمل على مشروع مصالحة
وطنية.

موفد الراعي في عين التينة
لحث بري على عقد جلسات يومية

وإذا كانت كرة رئاسة الجمهورية معلقة بانتظار ان تنفرج
إقليمياً ،سجلت أمس زيارة لألباتي أنطوان خليفة المعتمد من
البطريركية المارونية في عين التنية إلى رئيس مجلس النواب نبيه
بري .وأكدت مصادر بكركي أن الزيارة هي لحث الرئيس بري على
عقد جلسات يومية النتخاب رئيس الجمهورية ال أن تقتصر دعوته
على الجلسات األسبوعية عل ذلك يحث النواب على اإلسراع في
انتخاب رئيس ،الذي يبدو أنه يحتاج إلى عملية قيصيرية ،مشيرة
إلى أن التوجه نحو انتخاب رئيس توافقي مرضى عنه من فريق 8
آذار وغير مرفوض من  14آذار.
وأكدت مصادر بكركي أن أي لقاء قريب لن يعقد بين األقطاب
الموارنة في الصرح البطريركي ،فاللقاء إن عقد يجب أن يكون
مجديا ً ومثمرا ً واألج��واء ال توحي بذلك اليوم في ظل تشبث كل
قطب بموقفه من الترشح.
وفي السياق ،بحث رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد
ميشال عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ،في
االستحقاق الرئاسي وما يواجهه من تعقيدات.

لقاء قريب بين الحريري وجنبالط

وأمس اتصل رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري برئيس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط وتم االتفاق على
لقاء بينهما في موعد يحدد الحقاً ،وذلك أثناء استقبال الحريري
وزير الصحة وائل أبو فاعور في مقر إقامته في الدار البيضاء في
المغرب.

لقاء إيجابي بين بري وكنعان

ولما كانت الدولة تهربت من مسؤولياتها في ما يتعلق ببث
مباريات كرة القدم التي ينتظرها اللبنانيون كل أربع سنوات ،لم
يعد مستهجنا ً تلكؤها عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي بعد
أن دخلت االتصاالت في شأنها منذ يوم الثالثاء في غيبوبة ،مع
استنفاد كل المحاوالت على كل األصعدة ،وتهرب مجلس الوزراء
من مسؤوليته التي تفترض أن يتطلب رد المشروع إال أن الحكومة
مجتمعة ال تريد أن تتلقف كرة النار.
في غضون ذلك ،تعود المشاورات واتصاالت يوم االثنين المقبل
سعيا ً إلى تأمين عقد جلسة الخميس المقبل إلقرار السلسلة ،بعدما
انعشت زيارة رئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان
إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذه االتصاالت.
وعلمت «البناء» أن االجتماع بين بري وكنعان الذي تم بحضور
وزير المال علي حسن خليل الذي يملك األجوبة على كل األسئلة
المطروحة ،كان مفيدا ً جدا ً وشهد تبادل أفكار في موضوع حقوق
المعلمين بالدرجات الست ،والزيادة للعسكرين لردم الهوة بينهم
وبين األس�لاك األخ��رى باالضافة إلى االي���رادات بعدما ارتفعت
كلفة السلسلة المطروحة إلى  2100مليار ليرة .وتم االتفاق في
الجلسة األخيرة على إقرار  1300مليار ليرة فإن هناك إمكانية
لتأمين واردات إضافية من قطاع الكهرباء بقيمة  350مليار ليرة،
إضافة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة  TVAإلى  15في
المئة على بعض الكماليات والتي تأتي بـ 150مليار ليرة ،إضافة
إلى تأمين  100مليار ليرة من الضريبة على األمالك البحرية و60
مليار ليرة على المشروبات الروحية.

ال يمكن ترك ملف السلسلة المتفجر

وأكد كنعان لـ»البناء» أن الرئيس بري كان أكثر من ايجابي،
مشيرا ً إلى أن تحركه يهدف إلى إنضاج تصور مشترك في ملف
السلسلة ،مشيرا ً إلى أنه اتصل برئيسة لجنة التربية النائب بهية
الحريري التي تبدي مرونة في موضوع السلسلة وإعطاء االساتذة
حقوقهم وسيستكمل االتصال بلقاء ي��وم االثنين في المجلس
النيابي ،على أن يلي ذلك جولة على الكتل السياسية.

«داع�ش» والحمقى ( ...تتمة �ص)1
الهزيمة الثانية :خسارة العراق في انتخابات مجالس محافظات ع ّرتهم
وجعلتهم يتس ّولون الدعم واإلسناد اإلقليمي لوقف زحف بغداد الجديدة على
ما تبقى من أنبارهم والفلوجة...
الهزيمة الثالثة :خسارة موقع مصر العروبة واإلسالم مصر األزهر واالعتدال،
وإنْ كانت الضربة مشتركة لهم ولإلسالم السياسي «التقليديّ » الس ّني...
الهزيمة الرابعة :وهي هزيمتهم المد ّوية والقاصمة للظهر في انتخابات
الرئاسة السورية ،التي أفقدتهم صوابهم وجعلتهم مضطرين إلى تج ّرع كأس
الس ّم غداة الثالث من حزيران الماضي ،مثلما فعل سيدهم أوباما في ليلة الثالث
من أيلول من العام المنصرم.
ومع ذلك ...الخير في ما وقع...
هل تتذكرون هذا القول لمن ومتى قيل؟
إنه الكالم المعبّر والنافذ للراحل العظيم اإلمام روح الله الموسوي الخميني
عندما شنّ صدام حربه الدولية الشريرة على إيران عام .1981
يومذاك تص ّور الكثيرون أنّ ايران ستنتهي في أسابيع وتسلّم دفة السلطة
الفتية كلّها بيد أعداء الثورة وتقدم مفاتيح العاصمة طهران إلى الفاتح صدام!
يومذاك كان لدينا سفير سوري ثاقب النظر وعالي الهمة ومخضرم ومحترف
حرب وسياسة ،وهو من أبطال حرب تشرين ...إنه الجنرال ابراهيم يونس
الذي قال في ذلك اليوم كلمته المشهورة :إنكم ليس فقط ستربحون الحرب على
صدام بل إنه سيخرج ذليالً من بالدكم عبر الدول العظمى ،فيما ستتح ّولون الى
دولة عظمى بفضل حماقته وش ّد العصب الديني والوطني لديكم!
ّ
ومشغليها وأسيادها
هكذا سيؤول أمر العراق اليوم ،بعد حماقة «داعش»
الكبار والصغار...
سيكون هناك ع��راق جديد تماما ً ال أثر فيه ال لدستور بريمر وال لحكومة
المحاصصة من أيام مجالس الحكم وال لوجوه بطانات االحتالل الكالحة.
بلى ،لن يحصل ذلك كلّه بين يوم وليلة ،وال بفرمان رئاسي أو حكومي .لك ّنه
ّ
وشق أنفس ،لكنه قطعا ً حاصل.
ال ب ّد حاصل ولو بعد صعود وهبوط
بلى...
رب ضارة نافعة اليوم أيضاً...
ّ
تماما ً مثلما كان األمر مع طهران ...نعم يوم العدوان الصدامي عليها في بداية
الثمانينات وهي في بداية رسم حلمها وفتوتها...
وهذا ما قد تحقق اليوم أمام أعيننا وأكثر ...تماما ً مثلما توقع اإلمام الكبير
رحمة الله عليه...
إنها رصاصة الرحمة التي أطلقتها «داع��ش» على نفسها في زمن القتال
االنتحاري التراجعي الذي تمارسه اليوم.
واألدلة والبراهين على ما نقول كثيرة أه ّمها:
أوالً :لن تسمح إي��ران بسيطرة «داع���ش» والحمقى على ب�لاد الرافدين
والمقدسات ولو بلغ ما بلغ ...والماليين ستتدفق هذه المرة على العراق وليس
أعدادا ً من المستشارين والمساعدين والمعاونين واللوجستيين كما هي الحال
في سورية الحبيبة .والحرب ستطول بالد الحرمين هذه المرة ولن تقبل إيران
بأق ّل من الصالة جماعة في البقيع مع رموز الوحدة اإلسالمية من بالد الشام
ومصر والعراق والحجاز...
ثانياً« :داع��ش» نفسها لن تتمكن من اإلمساك ب��األرض والجغرافيا ألنها
أضعف وأعجز وأوهن من أن تسيطر أو تفرض سلطة لها على أي مدينة عراقية
ناهيك عن أنهم مجموعة قراصنة يتح ّركون كالجراد ألهداف تخريبية وال مذهب
وال دين وال عقيدة لهم على اإلطالق.
ثالثاً :مجموع أو إجمالي تداعيات الحدث أو اإلنجاز السوري العظيم على
اإلقليم وسقف العالم لن يسمح بمثل هذا التح ّول الذي ير ّوج له «الداعشيون».
رابعاً :الداعشيون أنفسهم إ ّنما وقعوا في مثل هذه الحماقة ألنهم كانوا في
حالة حصار في الفلوجة وغيرها ،وأرادوا من خالل هذا االستعراض فك الحصار
عن جماعاتهم المنتحرة والمنتهية في غرب العراق.
خامساً :إنهم ك ّرروا غلطة صدام االستراتيجية وحماقته في غزو الكويت بعد
وصول إشارات هذه المرة للغبي من داخل اإلقليم العراقي ومن الجار الشمالي
والجار الجنوبي بأنّ الطريق سالكة الى عاصمة الرشيد بسبب استغراق أهل
الحكم العراقي في خالفاتهم الداخلية.
لك ّنهم وقعوا في شبك ش ّد العصب العراقي الوطني.
والغلطة هذه المرة بألف ...وسيهزم جمعهم سريعاً...
لكن األه ّم أنّ عراقا ً جديدا ً ما كان يحلم به أو يتمناه أو يتوقعه االنكليز أو
األميركان أو العثمان أو الغربان أو العربان ،سيخلق من جديد ...بلى ،ومن
رحم النهضة السورية هذه المرة.

محمد صادق الحسيني

�إن كانوا �أنف�سهم ( ...تتمة �ص)1
ولفت كنعان أيضا ً إلى أنه التقى عضو كتلة المستقبل النائب
جمال الجراح (عضو في لجنة المال الموازنة) وبحث معه في
ملف السلسلة .وشدد كنعان على أن ال مساومة على الخطوط
العريضة ،فهو يسعى إلقرار سلسلة تضمن الحقوق ألصحابها
وتكون وارداتها مؤمنة.
وإذ أشار إلى أن محاولته قد ال تنجح ،أكد أن تحركه ينطلق من
خطورة الوضع ،فالبعد في المواقف ال يبشر بالخير ،وال يمكن
ترك هذا الملف المتفجر والوقوف مكتوفي األيدي في ظل الشلل
الحاصل في البلد والشارع يغلي .وأكد أن هناك مجاال ً للتوافق
حول هذا الملف إذا توافرت النوايا الصافية.
وفي ملف االستحقاق الرئاسي أكد كنعان أن ال شيء جديدا ً في
الملف الرئاسي ،مشيرا ً إلى أن جزءا ً من الزيارة إلى عين التينة له
عالقة برئاسة الجمهورية ،وارتدادات الشغور في موقع الرئاسة،
وآلية العمل في المجلس النيابي ومجلس الوزراء.

بو صعب ينجح في االمتحان

في غضون ذلك ،نجح وزير التربية الياس بو صعب أمس في
االمتحان الذي خاضه في المفاوضات مع هيئة التنسيق النقابية،
حيث جرت االمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في يومها األول
في شكل هادئ .وأكد بوصعب خالل تفقده مراكز االمتحانات أن
ما حدث هو إنتصار لألساتذة واألهالي والتالمذة ،ونصر للوزارة،
فقد تعاون الجميع معاً ،مكررا ً موقفه« :أننا لن نتخلى عنهم وال
عن مطالبهم .ولقد أبلغت مجلس الوزراء عدم اإلستعداد للضغط
عليهم من أجل التصحيح ،بل يتوجب على الكتل السياسية في
مجلس النواب محاورة الهيئة للوصول إلى حل لقضية السلسلة
ترضي الجميع».

الجيش يبدأ عملية أمنية
لتطهير جرود عرسال

في سياق آخر ،بدأت وحدات كبيرة من الجيش اللبناني وعلى
رأسها فوج المجوقل عملية عسكرية ـ أمنية شاملة في جرود
عرسال لتنظيف المنطقة من المجموعات المسلحة التي تختبئ في
المنطقة وتستخدمها للقيام باعتداءات وأعمال إرهابية ضد القرى
المحيطة وكان آخرها قصف محيط بلدة الهرمل وخطف مواطنين
من خراج رأس بعلبك ومخيمات النازحين الفلسطينيين.
وتهدف العملية إلى البحث عن المسلحين من أجل توقيفهم
وتمشيط جرود عرسال والبحث عن المواطن مخايل مراد الذي
كانت المجموعات المسلحة خطفته قبل أي��ام عدة مع عدد من
المواطنين السوريين .وقد أحكمت وحدات الجيش سيطرتها على
عدد من التالل االستراتيجية الحساسة في جرود عرسال ،وألقت
القبض على ستة مسلحين سوريين يوم أمس ،ويُتوقع أن تستمر
العملية حتى بسط السيطرة األمنية على السلسلة الشرقية.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن قوى الجيش نفذت عملية دهم
واسعة في جرود منطقة عرسال بحثا ً عن المسلحين والمشبوهين
في عالقتهم بنشاطات إرهابية ،وأوقفت داخل مخيمات النازحين
السوريين في المنطقة أحد األشخاص الذي ينتمي إلى كتائب
عبدالله ع��زام اإلرهابية وآخرين من التابعية السورية ،وذلك
لحيازتهم كاميرات تصوير وأجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة تثبت
اشتراكهم في تدريبات مع مجموعات إرهابية.

مصادر أمنية

وقالت مصادر أمنية لـ«البناء»« :إن الخطة كان يجري اإلعداد
لها منذ فترة إلعادة السيطرة على السلسلة الشرقية بعد تزايد
اعتداءات المسلحين» .وأضافت« :أن العملية ستستمر حتى إنجاز
كل ما هو مطلوب منها ،من حيث إع��ادة األمن واالستقرار إليها،
ولذلك فما حصل يوم أمس لن يتوقف عند ما تم إنجازه في العملية
العسكرية ـ األمنية مشيرة إلى أن وحدات الجيش فرضت سيطرتها
على تالل استراتيجية ومناطق حدودية مع سورية».
وف��ي ه��ذا السياق ،نفذ الطيران ال��س��وري ث�لاث غ��ارات على
منطقة تل الحرف المتاخمة لحدود البلدين ،حيث توجد مخابئ
للمجموعات المسلحة.

لقد انفضحت سياسات الغرب ومسؤوليه على نحو
ال سابق له أثناء الحوادث في سورية ،وظهرت حقيقة
سقوطهم األخالقي سوا ًء في سورية أو في أوكرانيا ،ناهيك
طبعا ً عن انتهاك الغرب للح ّد األدنى من العدالة حيال أه ّم
القضايا في الشرق األوسط وهي القضية الفلسطينية.
بعد حوادث الحادي عشر من أيلول في الواليات المتحدة
األميركية عام  2001تعاقد العالم كلّه على أولوية مكافحة
اإلرهاب ،إال َّ أننا وجدنا بعض حكام الدول الغربية ووزراء
خارجيتها يدعمون المسلحين منذ اليوم األول لبدء الحوادث
في سورية ويب ّررون ذلك بمقوالت ه ّزت منظومة المفاهيم
العالمية .فالقتلة في سورية أصبحوا معارضة مسلحة،
واإلرهابيون في سورية «مالئكة» تجب تلبية مطالبهم
وإيصال المساعدات اإلنسانية إليهم وعدم محاربتهم!!!
تص ّور الغربيّون وف��ي مقدمهم اإلدارات األميركية
المتعاقبة ،أنهم وجدوا السالح الذي يغيّرون من خالله
أنظمة الدول السياسية واالقتصادية واالجتماعية أال وهو
«الثورات المل ّونة» ،وذات األسماء الب ّراقة التي تطلقها
الخارجية األميركية مثل «الربيع العربي» والتي ال يمكن
أليّ كان تغييرها.
قبل أن يقفز البعض إلى استنتاجات خاطئة ،أؤكد
أننا نحترم حق الشعوب وضرورة احترام سيادتها بعدم
التدخل في شؤونها الداخلية ،لكن هل من المصادفة أنّ
معظم التغييرات جاءت تلبي ًة لسياسات الغرب؟ لقد دافع
مسؤولو الغرب عن أمور ال يمكن الدفاع عنها ،مستغلّين
بذلك أجهزة إعالم خضعت تماما ً إلرادة مم ّوليها وأجهزة
استخبارات دول تعطي التعليمات ،وما على اإلعالم إالّ
التنفيذ بدقة ومهنية.
تخرج علينا اإلدارة األميركية بمقوالت إنها السيد،
وما على اآلخرين إال التنفيذ .وتك ّرر الخارجية األميركية،
ممثلة بوزيرها والناطقين باسمها ،عبارة واحدة« :النظام
يجب أن يرحل»! وعندها نسمع العبارة ذاتها من دون
زي��ادة أو نقصان في باريس ولندن واالتحاد األوروب��ي،
وعندما يسأل البعض في مؤتمرات صحافية مبرمجة:
« ِل َم على النظام أن يرحل»؟ يأتيك الجواب الغبي« :عليه
أن يرحل»! أما أجهزة اإلعالم ،وبخاص ًة التي تملكها دول
الخليج – لنشر الديمقراطية وحقوق اإلنسان ـ فإنها
تجعلها العنوان الرئيسي لنشراتها ولك ّل ما سيقوله
محللوها المتخصصون في القضايا االستراتيجية ،أو
المحللون العسكريون ،وهؤالء إ ّما أنهم يعرفون الحقيقة
وال يقولونها أو إنهم جهلة ال يعرفون عما يتحدثون.
فالقيادة في سورية لم تأتِ نتيجة أوامر خارجية ،بل
نتيجة إرادة الشعب السوري والمصدر الوحيد الذي يحق
له أن يق ّرر مصير قيادته هو الشعب السوري .ألم يقل
الغربيون السابقون إنّ الشعوب هي التي تق ّرر مصيرها
وهي التي تختار قياداتها؟ ولم تفشل ثورات األلوان في
سورية والمنطقة العربية فحسب ،بل إنها سقطت في
روسيا بعد االنتخابات الروسية األخيرة ،وكانت سقطت
في ساحة تيان آن في بكين ...ألم يتعلم هؤالء الدرس؟
يتحدث وزراء داخلية وخارجية وعدل البلدان الغربية
اآلن ح��ول خطر «الجهاديين» الذين غ���ادروا الواليات
المتحدة وأوروب��ا ودوال ً أخرى وارت��داد الكثير منهم إلى
البلدان التي ج��اؤوا منها إل��ى سورية ودول أخ��رى في
المنطقة مثل العراق ،ويعقدون االجتماع تلو االجتماع
للحديث عن ظاهرة الجهاديين وضرورة التصدي لهذه
الظاهرة .وأعتقد بل أؤكد ،أنّ كل «جهادي» خرج من هذه
البلدان كان معروفا ً ألجهزة أمن هذه الدول .لكن السؤال
المطروح هو لماذا سمحوا لهم «بالجهاد» في سورية؟
وال��ج��واب عن ذل��ك واح��د من ثالثة :فإما أنهم صدّقوا
أكذوبتهم بإمكان «تغيير النظام في سورية» ،أو إمكان أن
يتخلّصوا منهم خارج دولهم ،أو تصدير هؤالء إلى أماكن
جهاد أخرى تحدّدها أجهزة استخبارات هذه الدول الحقاً.
اتسمت دبلوماسية وأجهزة أمن هذه الدول بالسلبية حيال

وف����ي ال���ش���وط ال���ث���ان���ي دارت
الطاحونة الهولندية بأقصى قوة
وأح��رز روبين الهدف الثاني (،)52
قبل أن يضيف دي ف��ري��ج الهدف
الثالث بعد  12دقيقة .ثم عزز بيرسي
م��ن تفوق هولندا بالهدف الرابع
(والثاني له) في الدقيقة  ،72قبل
أن يختتم النجم روب��ي��ن مهرجان
األهداف بالخامس والثاني له أيضا ً
في الدقيقة .80

القبعات المكسيكية تتف ّوق
على أسود الكاميرون

لقاءات نارية اليوم

وسبق اللقاء الناري بين الروخا
وهولندا المباراة التي جمعت بين
المكسيك والكاميرون ،والتي انتهت
بفوز المكسيك بهدف لالشيء بعد
أن ألغى حَ كم اللقاء هدفين ُمح ّقين
للمكسيك .وش��ه��دت ال��م��ب��اراة التي
أقيمت مساء أمس على استاد «آرينا
داس دوناس» في ناتال ضمن الجولة

وفي إض��اء ٍة على مباريات اليوم،
يفتتح األوروغواي مبارياته بمواجهة
كوستاريكا اليوم السبت في ملعب
«ستاديو كاستيالو» في فورتاليزا
ف��ي ال��ج��ول��ة األول����ى م��ن منافسات
المجموعة الرابعة لمونديال البرازيل
 .2014ويسعى «ال سيليستي» لتكرار
سيناريو  1950عندما ت��أه��ل إلى
المباراة النهائية في مواجهة البرازيل
على ملعب ماراكانا ،واستطاع أن يحرز

اللقب الثاني في مسيرته العالمية.
وفي موقعة نارية مبكرة يتواجه
اآلزوري بطل  2006مع منتخب األسود
الثالثة ضمن المجموعة نفسها على
ملعب «آرينا أمازونيا» في ماناوس.
وق��د ُتحدد ه��ذه المباراة مصيرهما
في مونديال البرازيل ،في ظل وجود
األوروغوياني العنيد في المجموعة
نفسها التي وصفت بمجموعة الموت.
وتلتقي اليابان بطلة القارة الصفراء
مع ساحل العاج اليوم على ملعب
«برنامبوكو آرينا» في ريسيفي ،في
قمة آسيوية-أفريقية مرتقبة في
الجولة األولى من منافسات المجموعة
الثالثة .ويسعى الياباني والكوت
ديفواري إلى استغالل القرعة السهلة
التي وضعتهما في مجموعة متكافئة
إلى جانب اليونان وكولومبيا ،وذلك
لبلوغ ال��دور الثاني للمرة األول��ى في
 3مشاركات متتالية لممثل القارة
السمراء ،والثالثة لـ«الساموراي» بعد
مونديال  2010و.2002

وواصلت وحدات الجيش السوري
تمشيط س��ه��ل رن��ك��وس وال��ج��رود
الواصلة بالحدود اللبنانية بعد
صد هجوم لمجموعات من «جبهة
ال��ن��ص��رة» ب��ات��ج��اه رن��ك��وس ،فيما
استهدف الطيران الحربي السوري
والمدفعية الجبال الممتدة بموازاة
بلدة الطفيل اللبنانية عند منطقة
رأس ال��ح��رف ،فيما نفذت وح��دات
اخ��رى من الجيش عمليات متفرقة
استهدفت مسلحين في مناطق داريا
وخ��ان الشيح وحرستا والزبداني
والمرتفعات المحيطة بها.
وف���ي درع����ا ،اس��ت��ه��دف الجيش
السوري مسلحين في مناطق الحراك
وعتمان وانخل والنعيمة ومناطق
ش��م��ال ش��رق��ي زم��ري��ن وف��ي محيط
خ��زان مياه النعيمة الشمالي وفي
منطقة اللجاة وشمال تل أم حوران،
بينما استهدفت وح��دات اخ��رى من
الجيش مسلحين في بئر أم الدرج
ب��ح��ي ال��ب��ج��اب��ج��ة وج��ن��وب مبنى

المالكي ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
اتصال روحاني المالكي

وفي السياق ،اجری الرئیس االیراني حسن روحاني
عصرا ً اتصاال ً هاتفیا ً مع رئیس الوزراء العراقي نوري
المالكي وبحث معه مستجدات االوض��اع في العراق
وسبل القضاء علی االرهاب في هذا البلد.
وأش��ار روح��ان��ي ال��ی «ض���رورة مكافحة االره��اب
والعنف مدینا ً الجرائم البشعة التي ارتكبها االرهابیون
في قتل االبریاء في العراق معربا ً عن ارتیاحه لوحدة
الشعب العراقي في مكافحة االرهاب والعنف» ،مشیرا ً
الی دور المرجعیة في هذا المجال.
من جانبه أعرب المالكي عن شكره الیران لدعمها
ألشعب العراقي علی المستوی الدولي واالقلیمي
شارحا ً مستجدات االوضاع في شمال العراق ونجاح
الحكومة والجیش العراقي في القضاء علی االرهابیین.
وكان المالكي أعلن عن انطالق عملية تطهير البالد
من التكفيريين ،مث ّمنا ً في هذا اإلطار دور المرجعيات
الدينية وعلماء الدين الس ّنة والشيعة.
وفي بيان صادر عنه إثر زيارة مفاجئة قام بها إلى
قضاء سامراء في محافظة صالح الدين ،إلتقى خاللها
المحافظ أحمد عبد الله الجبوري لبحث استعادة االمن
في المناطق المضطربة ،أكد رئيس ال��وزراء العراقي
«استعادة القوات العراقية المبادرة والتأهب لتطهير
المدن».

مواقف المرجعيات الدينية

على صعيد المواقف الدينية ،أجمعت مواقف
المراجع الدينية في العراق واألزهر وعلماء الس ّنة في
البصرة على رفض االرهاب وا ّتهام داعش بالعمل على
شق الصف اإلسالمي.
كما دع��ت المرجعية الدينية العليا في العراق
العراقيين الى حمل السالح ومقاتلة اإلرهابيين.
وأكد ممثل المرجعية الشيخ عبدالمهدي الكربالئي
في خطبة الجمعة في كربالء دعم المرجعية القوات
المسلّحة ،وطالب القوى السياسية باالبتعاد عن

الخالفات.
وحذرت المرجعية من تح ِّد وخط ٍر كبيرين يواجههما
العراق ،الفت ًة إلى «أن اإلرهابيين يسعون إلى السيطرة
على جميع المحافظات وال سيما ب��غ��داد وكربالء
والنجف».
وأكدت جماعة علماء العراق في محافظة البصرة،
أن العراق يتعرض لهجمة «تكفيرية ضالة» تسعى الى
اقتطاع جزء من العراق وجعلها منطلقا ً لنشر «اإلرهاب»
في كافة انحاء البالد والدول العربية ،مشددا ً على «أن
اهل الس ّنة والجماعة هم ضد تنظيم «داع��ش» قوال ً
وفعالً».
وقال عضو الجماعة الشيخ محمد أمين الجمعة ،انه
«اذا اراد أي إمام أو معمم في العراق أن ينسب ما يحدث
في الموصل إلى الس ّنة فهو واهم» ،مشيرا ً إلى أنه «ال
احد يستطيع ان يتكلم باسم أهل الس ّنة».
وتابع أمين «نحن ضد دول��ة العراق الالاسالمية
قوال ًَ وفعالً النه ال يمكن ألحد ان ينشر مذهبا ً بالدبابة
وقوة السالح» ،قائالً« :اذا احتاجنا الجيش ان ننزع
لباس الدين ونلبس لباس القوات االمنية فسنكون اول
المتطوعين» .وأقبل آالف المتطوعين العراقيين الى
مراكز التطوع في مناطق مختلفة من العراق للقتال الى
جانب جيش بالدهم في حربه ضد تنظيم داعش .وعَ بَّر
الكثير من المتطوعين عن رغبتهم وحماستهم الشديدة
فيما وصفوه بالفرصة التاريخية للمشاركة في قتال
االرهابيين .ومن بين المتطوعين عسكريون متقاعدون.

قوات النخبة الى الموصل

وتواصلت عمليات الجيش العراقي ضد مسلحي
داع��ش في محافظة نينوى حيث توجهت ق��وات من
نخبة الجيش العراقي من بغداد إلى الموصل مدعومة
بسالح الجو لطرد المسلحين من المدينة.
من جانبه ،أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب ،أن القوات
االمنية ب��دأت بتطهير ال��ط��رق ف��ي مدينة الموصل
ومحافظة صالح الدين ،فيما أشار الى أن الجيش بدأ
بقصف مواقع للمسلحين.

د .فيصل المقداد

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1

بطل العالم ( ...تتمة �ص)1
األولى من مباريات المجموعة األولى،
هدف ثالث ملغى للكاميروني تشبو.
ج��اء ه��دف ال��ف��وز عبر «المتابع
الجيد» أوريبي بيرالتا الذي استغل
كرة مرتدة من الحارس الكاميروني
تشارلز إيتانغي الذي تصدى ببراعة
لتسديدة دوس سانتوس من انفراد،
ليقود بيرالتا فريقه لحصد أول ثالث
نقاط في المركز الثاني ومنافسة
البرازيل على صدارة المجموعة.

أمن شعوبها وتبعيّتها ألهداف «إسرائيل» على حساب
دماء شعوبها .ومن المعروف أنّ أجهزة أمن هذه البلدان
تراقب ك ّل مسلم يذهب إلى المسجد وتعرف عائلته وماذا
تأكل ،وكم يبلغ دخلها!
اقترف وزراء خارجية ال��دول الغربية التي استهدفت
سورية جريمتين :األولى في حق الشعب السوري عندما
تمادوا في تمويل وتسليح وإيواء وتدريب هؤالء القتلة الذين
حاولوا سفك دماء السوريين وتدمير حضارتهم وثقافتهم
وبناهم التحتية واقتصادهم .أما الجريمة الثانية فهي في
حق شعوبهم تحديدا ً في ساحات وشوارع أميركا وأوروبا،
إذ ظنّ هؤالء خطأ أنّ األمر لن يطول في سورية وما هي إالّ
بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر قليلة ،في أسوأ األح��وال،
ويكلّل الغرب نفسه بتاج تغيير النظام في سورية.
بعد حوادث  11أيلول أمرت الواليات المتحدة أدواتها
في دول الخليج بإغالق نوافذ تمويل اإلره���اب كافة،
ون ّفذ ه��ؤالء التعليمات بحرفيتها .وبعد بدء الحوادث
وبتعليمات نعرفها ،أرسلت المليارات من ال��دوالرات من
قبل دول الخليج وتحت أنظار مسؤوليها إلى المجموعات
اإلرهابية المسلحة لشراء والئها وتمويل قتلها السوريين.
ولمدة ثالث سنوات تخضع األموال لعملية ضخ ال حدود
لها إلى سورية ،ولماذا؟ لقتل السوريين .وعندما صحا
قادة بعض الدول ووزراء خارجيتها في الواليات المتحدة
وباريس ولندن أنّ بعض األموال ُس ّربت لتمويل نشاطات
إرهابية في هذه البلدان ،أعطوا األوامر لوقف ذلك ،ونرى
اآلن تح ّركا ً ملحوظا ً في هذا االتجاه.
ي��ذك��ر ال��ق��ارئ الكريم م��ه��ازل اجتماعات م��ا يُس ّمى
ب��ـ»أص��دق��اء س��وري��ة» ،واجتماعات الجامعة العربية
المعيبة ،كما يذكر إنكار مسؤولي الدول الغربية تقديم
ال��س�لاح إل��ى القتلة واإلرهابيين ف��ي س��وري��ة .وكانوا
آنذاك يدّعون أنهم ال يقدمون «مساعدات قاتلة»! سوا ًء
إلى َمنْ أطلقوا عليه «المعارضة المسلحة المعتدلة»،
أو اإلرهابيين ،إال َّ أنهم وج��دوا الحقا ً أنّ «المساعدات
العسكرية ،وكلّها فتاكة» وج��دت طريقها إل��ى أي��ادي
«داعش» و»النصرة» والتنظيمات اإلرهابية األخرى ،لكن
من سيحاسب هؤالء؟
بلى ،أشعر بالشفقة على هؤالء الفاشلين الذين سببوا
كوارث لبلدانهم ،أو لبلدان أخرى ادّعوا أنهم يسعون إلى
حمايتها من أخطار اإلره���اب .اإلره��اب في العراق اآلن
دليل على بؤسهم وغبائهم .قالت سورية منذ اليوم األول
أنّ اإلره��اب فيها سيخرج إلى المنطقة والعالم ،إال َّ أنّ
حقدهم أعماهم عن رؤية الحقيقة .أما منظر كيري وهيغ
وفابيوس فهو ليس مضحكا ً فحسب بل إنّ هؤالء الذين لم
يؤمنوا بحق الشعب السوري في اختيار قيادته من خالل
انتخابات نزيهة وعادلة ت ّمت وفق أفضل المعايير الدولية،
جعلوا من أنفسهم مهزلة بل أصبحوا هم المهزلة.
ال تحتاج سورية إلى من يثبت صحة مواقفها ،فاألعداء
يعترفون بذلك .يعترفون بفشلهم ،ويعرفون في أعماقهم
أنهم ارتكبوا جرائم تمثل أمام محاكمهم الوطنية جرائم
ح��رب .وها هي سورية تتابع شرف التصدي لإلرهاب
نياب ًة عن جميع شرفاء العرب والعالم .ها هي سورية
تؤكد بعد انتخاباتها الرئاسية أولوياتها في القضاء على
اإلرهاب وتحقيق الح ّل السلمي لألزمة التي تواجهها مـن
خالل حــوار سوري – سوري وبقيادة سورية .سورية
الجديدة ،بعد الثقة التي أولتها لقائدها في االنتخابات
األخيرة ،والتي جاء إليها السوريون بماليينهم من ك ّل
حدب وصوب من أنحاء العالم كلّه ،تستع ّد إلعادة اإلعمار
وتمتين وح��دة شعبها الوطنية وتعزيز عالقاتها مع
أصدقائها الذين وقفوا معها ض ّد اإلرهاب ،وزيادة لحمة
تحالفها مع صفوف المقاومة في المنطقة والعالم للتصدي
للظلم والتضليل وقلب الحقائق .بلى ،أشفق على هؤالء
الذين ضلّلوا شعوبهم ،بل أل ّنهم ضللوا أنفسهم أوالً!

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المتحدث باسم
الجهاز قوله :إن «العمليات االمنية في محافظتي
نينوى وصالح الدين مستمرة ومتواترة ،وقد تم وضع
خطة تسير عليها القوات االمنية ومن ضمنها قوات
النخبة في الجهاز» ،الفتا ً الى أن «القوات االمنية بدأت
بتطهير الطرق في مدينة الموصل ومحافظة صالح
الدين وقصف مواقع المسلحين».
وف��ي ك��رك��وك ق��ال م��س��ؤول��ون اك���راد إن ق��وات
البشمركة الكردية فرضت سيطرتها في شكل كامل
على المدينة بهدف حمايتها من هجوم محتمل
لجماعة داعش.

استعادة سامراء وتكريت

أف��اد مراسل قناة «العالم» في بغداد ان الجيش
العراقي يسيطر بالكامل على سامراء وتكريت من دون
وجود للمسلحين.
وأضاف مراسل القناة حيدر قاسم« :تم تطهير بلدة
تلعفر واربعة احياء في مدينة الموصل من المسلحين،
وتم قتل القيادي في داعش المدعو ابو دجانة المغربي
في محافظة ص�لاح ال��دي��ن» .وت��اب��ع« :ان السلطات
العراقية اكدت ان ال صحة لما يتم التحدث عنه في شأن
وصول مسلحي داعش الى بعض المناطق وانما هناك
تحرك للخاليا النائمة».
وبيّن مراسل القناة «ان الهدوء يسيطر على احياء
داخ��ل كركوك لكن هناك بعض االشتباكات خارج
المدينة بين المسلحين والبيشمركة».
وأعلنت ق��ي��ادة عمليات األن��ب��ار أم��س ،ع��ن مقتل
«حظيرة قناصين» وأع��داد كبيرة من عناصر تنظيم
«داعش» االرهابي في مناطق متفرقة من المحافظة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد العمليات
الفريق رشيد فليح قوله :إن «ق��وات الفرقة العاشرة
تمكنت ،اليوم ،من قتل حظيرة قناصين في منطقة
الحميرة» ،مبينا ً أن «اللواء  50نصب كمينا ً لالرهابيين
وقتل أع��دادا ً كبيرة منهم بعد محاولة التقرب إلخالء
قتالهم يوم أمس».

سيرياتل والمخيم وش��رق ساحة
بصى في درعا البلد.
وقد نفذ الجيش السوري عمليات
ف���ي ري���ف ح��م��ص ف���ي م��ن��اط��ق أم
ص��ه��ري��ج ورح�����وم وس��ل�ام غ��رب��ي
والسلطانية وعرشونة بريف حمص
ال��ش��رق��ي وش��م��ال ج��ام��ع المحمود
بالرستن وفي تلدو والسمعليل وبرج
قاعي وطلف وتلدهب بالحولة وفي
أم ش��رش��وح وع��ي��ن حسين ،بينما
استهدفت وح��دات��ه المنتشرة في

مدينة حماة مسلحين في مناطق كفر
زيتا وبلدة الهبيط وم��ورك وفي تل
شما والحردانة وأبو حبيالت وأم ميل
في ريف السلمية.
بينما صد الجيش السوري هجوما ً
استهدف سجن حلب المركزي من
جهة الجبيلة ،فيما نفذت وحداته
عمليات في مناطق م��ارع واألت��ارب
وال��م��دي��ن��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة وال��ع��ي��س
وال��ل��ي��رم��ون وح����ن����درات وح��ي��ان
وحريتان والفردوس.

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/29على المتهم رضوان حسين
ش��ري��ف س��ج��ل��ه :ال��ي��م��ون��ة  35جنسيته
لبناني محل إقامته اليمونة بملكه والدته
زينب عمره  1984أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/1/16بالعقوبة التالية األشغال
الشاقة المؤبدة وغرامة خمسين مليون
ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125من قانون المخدرات
رقم  1998/673من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
التكليف 1034
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/29على المتهم محمد محمود
خلف جنسيته سوري محل إقامته صيدا
حي الزهور طابق أرضي والدته رجاء عمره
 1991أوقف غيابيا ً بتاريخ 2013/4/8
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة لمدة
ست سنوات.
وفقا ً للمواد  335و 639ـ  392عقوبات
و 72و 73أسلحة من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
التكليف 1034
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/29على المتهم محمد وحيد
اب��راه��ي��م ه��م��در س��ج��ل��ه :ال��غ��ب��ي��ري 803
جنسيته لبناني محل إق��ام��ت��ه الطريق
الجديدة شارع الرفاعي بناية سعيد سكري
والدته عصمت عمره  1971أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2013/3/22بالعقوبة التالية:
األشغال الشاقة لمدة ست سنوات.

وف��ق��ا ً ل��ل��م��واد  459و459/454ع
و 655ع من قانون المخدرات من قانون
العقوبات.
الرت��ك��اب��ه جناية ت��زوي��ر واستعماله
واحتياله.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/3
التكليف 1034
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/29على المتهم مهند محمد
عماد الدين الحافظ  35جنسيته سوري
محل إقامته الدورة خلف شركة المرسيدس
والدته سعاد عمره  1984أوق��ف غيابيا ً
بتاريخ  2014/1/28بالعقوبة التالية:
األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة خمسة
وعشرين مليون ليرة لبنانية.
وف��ق �ا ً للمواد  126ـ م��خ��درات ـ 127
مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
التكليف 1034
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/4/29على المتهم فايز محمد
ال��ل �دّاوي جنسيته فلسطيني ملف 755
محل إقامته شاتيال داخل المخيم والدته
آمنة عمره  1974أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/1/16بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة المؤبدة وغرامة خمسين مليون
ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125من قانون المخدرات
رقم  1998/673من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/5/5
التكليف 1034

