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تتمات

لما يصفه اإلعالم السعودي والممول سعوديا ً
ب��االن��ت��ف��اض��ة ال��ع��راق��ي��ة ،وي��ص��ل ل��ل��دع��وة إلى
تقسيم العراق لثالثة أقاليم يكون بينها إقليم
ت��اب��ع للسعودية ب��رل��م��ان��ا ً وح��ك��وم��ة وجيشا ً
وأمناً ،تحت عنوان الفيديرالية من باب إصالح
دستوري تبناه علنا ً مجلس الوزراء السعودي
م���ن دون أن ي���أت���ي ع��ل��ى ذك���ر ال���ح���رب على
اإلرهاب.
المواجهة لم تبدأ بعد ليبدأ التفاوض ويبدو
ما تبقى من الشهر الجاري تحضيرا ً لمسرح
المواجهة التي ستندلع في شهري تموز وآب،
ليكون أليلول التفاوض على خلفية التوازنات
التي تفرزها المواجهات ،فيما تفيد مصادر
عراقية أن المواجهة مع الحكومة بلغت سقف
م��ا تملك تحقيقه وأن التحضيرات الجارية
للهجوم المعاكس سوف تغير المعادالت ولن
تبدأ قبل اكتمال التحضيرات لهجوم شامل.
لبنان المتأثر بضغط الحالة العراقية يحاول
ت��ح��ص��ي��ن أم��ن��ه م���ن ج��ه��ة ،وت��ل��ق��ي السياسة
وخ�لاف��ات��ه��ا وأزم��ات��ه��ا ب��ال��م��زي��د م��ن التمسك
ب��ال��ح��وار ول���و ألج���ل ال���ح���وار ف��ق��ط ،م��ن جهة
أخرى.

طرح مستقبلي للجنرال

في م��وازاة ذل��ك ال ت��زال المفاوضات الرئاسية
بعيدة المنال ولم تسجل أي هدف في مرمى أي من
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عون يعلن اليوم ( ...تتمة �ص)1
فريقي  8و 14آذار على رغم كل ما يقال عن اتصاالت
للحث على التسريع بانجاز هذا االستحقاق.
وفيما ال��ت��زم رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون الصمت ،يبدو أنّ رئيس التكتل
كما علمت «البناء» سيقدم في مقابلته التلفزيونية
ال��ي��وم وف��ق م��ص��ادر نيابية ف��ي «التكتل» عرضا ً
للمرحلة الماضية بكل تفاصيلها ،على أن يقدم أيضا ً
طرحا ً مستقبليا ً لما يتعلق بالحدث الرئيس اي
باالنتخابات الرئاسية ،باإلضافة إلى االنتخابات
النيابية وض���رورة انعقاد جلسة عامة لمجلس
النواب للتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين
التي أحيلت إلى الهيئة العامة .فيما أكدت مصادر
مقربة من التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن الجنرال
عون لن يتطرق اليوم إلى مبادرته التي حكي عنها،
الفتة إلى أن الجنرال سيتحدث عما توصلت إليه
المفاوضات التي تسير بجدية مع الرئيس سعد
الحريري ،على رغم أنها لم تصل إلى نتيجة بعد ألن
الرئيس الحريري ينتظر القرار السعودي.
ونفى وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته
العماد عون أمس في الرابية أن يكون نقل رسالة إلى
عون ،مؤكدا ً التمسك بتحالفات  14آذار ودعم رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للرئاسة.

سليمان يلتقي هوالند

في غضون ذلك ،وفيما يلتقي الرئيس السابق
ميشال سليمان الخميس المقبل الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند في قصر االليزيه ،للبحث في ملف
الشغور الرئاسي .ال يزال موعد اللقاء المرتقب هذا
االس��ب��وع بين الحريري ورئيس جبهة النضال
النائب وليد جنبالط غير محدد .وأك��د المرشح

هنري حلو لـ«البناء» أن اللقاء يأتي في سياق
التواصل بين الرئيس الحريري والنائب جنبالط
ويتمحور حول ض��رورة العمل للوصول إلى حل
في الشأن الرئاسي .وأكد حلو أنه مستمر بترشحه
لرئاسة الجمهورية بدعم من النائب جنبالط واللقاء
الديمقراطي ،داعيا ً إلى انتظار ما سيصدر عن اللقاء
الباريسي.
ف��ي سياق آخ��ر يعقد ف��ي روم��ا ال��ي��وم المؤتمر
الدولي لدعم الجيش الذي دعت إليه إيطاليا في إطار
مجموعة الدعم الدولية للبنان والتي تشكلت في
نيويورك بمشاركة خمسة وأربعين وزير خارجية
ودفاع من بلدان أوروبية وعربية ،وسيتمثل لبنان
ب��وزي��ري الخارجية والمغتربين جبران باسيل
وال��دف��اع سمير مقبل ال��ل��ذي��ن وص�لا عصر أمس
للمشاركة في المؤتمر.

مصادر عسكرية لـ«البناء»

وأك��دت مصادر عسكرية رفيعة لـ«البناء» ،أن
هناك «توقعات إيجابية كبيرة بأن يخرج المؤتمر
بمقررات مه ّمة لدعم الجيش اللبناني وتقديم
األسلحة له».
وأضافت إن التحضيرات للمؤتمر مستمرة منذ
أشهر عدة .والالفت أن هناك حشدا ً دوليا ً في المؤتمر
وعلى مستويات وزراء الدفاع والخارجية ،ويهدف
إلى تشكيل صندوق لدعم الجيش بكل ما يحتاجه
من سالح وعتاد.
وأوضحت المصادر أن معظم الدول المشاركة في
المؤتمر كانت وعدت خالل التحضير له ،باستعدادها
لتقديم المساعدات ،بل أن بعض هذه الدول أعلنت
أن دعم الجيش اللبناني بالنسبة لها يُعتبر من

اقتراحات لمقاالت ( ...تتمة �ص)1
م��ن جهة ثانية ،وال��ي��وم يتقدمون بك ّل وق��اح��ة للمطالبة بتقسيم
العراق ،لذلك يبدو األرجح أنّ قدر إسرائيل سيكون التفاوض على
صفقة تبادل لألسرى ستعني في حال حدوثها إنجازا ً ُيضاف إلى
سجل إنجازات الخيار المقاوم ،بعدما سقطت منذ اللحظة األولى
محاولة سرقة اإلنجاز من قبل نصابي داعش الذي يجيدون محاربة
المقاومة لحساب إسرائيل وما زال��وا ال يجيدون شيئا ً في القتال
ألجل فلسطين.
ً
 بات ضروريا ان ينتقل التنسيق والتعاون بين أطراف الحلفالممت ّد من المقاومة اللبنانية إلى سورية والعراق وإيران من مستوى
الميدان والتكامل الضمني إلى العلنية السياسية والمؤسساتية،
التي تشكل جوابا ً بالمزيد من الوحدة في وجه مشاريع التفتيت،
وثمة مقترحات في ال��ت��داول ،من بينها لقاء على مستوى رؤساء
ح��ك��وم��ات ووزراء خ��ارج��ي��ة ل��ك�� ّل م��ن س��وري��ة وال���ع���راق وإي���ران
تستضيفه طهران ،يخرج بموقف سياسي وعملي لحلف إقليمي
مفتوح للجميع لمواجهة المخاطر المحيطة بالمنطقة ،وينض ّم إليه
ممثلو المقاومة في تقييم للوضع في مواجهة إسرائيل وتطورات
األحداث في فلسطين ووحدة المواجهة مع ك ّل من اإلرهاب والتكفير
وإسرائيل ،وهناك بحث في ضرورة انعقاد مؤتمر لعلماء بالد الشام
تشارك فيه شخصيات دينية من المذاهب اإلسالمية المختلفة على
مستوى ك ّل من لبنان وفلسطين والعراق وسورية واألردن ،يضع
سقفا ً واض��ح��ا ً للمواجهة م��ع الفتنة وي��ج��دّد التأكيد على الوحدة
ويستضيف في ختامه مجموعة مختارة ذات قيمة عالية لقيادات
دينية مسيحية ،تأكيدا ً على التمسك بالحضور المسيحي في بالد
الشام كقيمة مضافة وثراء وغنى لمناخ التعدّد والتشارك اإلنساني
والوطني.
nasserkandil@gmail.com

الخ�صومة بين ( ...تتمة �ص)1
بالطبع ،يبقى خارج هذا المشهد الجماعة السياسيّة التي راهنت على إنشاء
المحكمة وهدّدت اللبانيين بها تحت شعار «المحكمة آتية» ،على خلفية أنها آتية
لتعمل لديهم ،وتخدم أغراضهم ،ولتحكم بموجب بدعة االتهام السياسي...
الخاصة
َمنْ يطالع «قواعد اإلجراءات واإلثبات» القانون الذي وضعته المحكمة
ّ
بنفسها ،ولمقتضى حاجاتها – وال نقول لمقتضى النتائج التي ترغب في االنتهاء
إليها – يكتشف أنه حيث تكون ث ّمة حاجة لدى المحكمة إلى الدفاع عن صالحيّات
تريدها ،لكنها تعرف سلفا ً أنها صالحيات مثيرة للجدال ،فهي تتذ ّرع بشعار
«مصلحة العدالة»!
النصوص التي تسلّحت بهذا الشعار قد يتع ّذر إحصاؤها ،لكثرتها .لكنّ السؤال
يطول بشدّة وبقسوة معنى «مصلحة العدالة» مقابل «حرمة الحق بالمطلق»،
وبخاصة حرمة حق الدفاع!
ّ
ّ
الحق االتفاقيّة األوروبيّة لحقوق االنسان قبل أن تنتظم االتفاقيّة
جسدت هذا
ّ
نصوصا ً آمرة في قانون المحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان ،أكثر القوانين تط ّورا ً
وحداثة!
الخاصة» كامالً ،فالحظت وزارة
إنه بالتمام القانون الذي تجاهلته «المحكمة
ّ
الخارجيّة الفرنسيّة هذا العيب الفظيع وفضحته صراحة في معرض تم ّنعها عن
إنفاذ حكم بجرم التحقير أصدرته محكمة «يوغوسالفيا» في ّ
حق الكاتبة والصحافيّة
الفرنسيّة فلورانس هارتمان ،وكان قضى بسجنها مدّة سبعة أيام.
بذريعة مصلحة العدالة ،نقضت «المحكمة الخاصة» «االتفاقيّة القضائيّة
ينص
المه ّربة» موقعة بين لبنان ومجلس االمن ،ونقضت «النظام األساسي» الذي ّ
على تطبيق القانون اللبناني ألصول المحاكمات الجزائيّة ،فجاء قانونها يمزج بين
أصول «أنكلو – ساكسونية» وأخرى هجينة غير معروفة وغير مسبوقة في أي
قانون على اإلطالق.
أص ّر ابراهيم األمين في خالل المحكمة على الدفاع عن نفسه من دون محا ٍم،
بعدما أبلغ رئيس محكمة التحقير ،شروطاً ،وافق عليها هذا األخير ،لكنه رغم ذلك
ق ّرر أن يعيّن محاميا ً للدفاع عن األستاذ األمين بعد التشاور مع رئيس مكتب الدفاع
فرانسوا رو.
يخضع محامو مكتب الدفاع لموافقة «هيئة القضاة» في المحكمة الخاصة،
فيختارون وفقا ً لمشيئة هؤالء ،وهذا الواقع وحده يثير تساؤالت حول المعايير
التي تعتمدها «هيئة القضاة» لقبول محا ٍم واستبعاد آخر!
يمنح القانون اللبناني ألصول المحاكمات الجزائيّة المتهم الحق الذي رفضه
رئيس محكمة التحقير! (الفقرة االخيرة من المادة  ،)251أ ّما المحاكمة التي جرت
في  29أيار الفائت فكانت بمثابة خشبة مسرح يسودها سوء الفهم وسوء التفاهم!
البطل كان ابراهيم األمين ،وكان الطرف اآلخر السيّد ليتييري رئيس المحكمة
ورئيس مكتب الدفاع إذ تقاذفا مسألة تعيين المحامي على نحو يليق جدا ً بعمل
مسرحي رديء يخجل به إجراء قضائي رصين.
الفعل الجرمي المنسوب الى كرمى تحسين خياط بشخصها وابراهيم األمين
بالصفة الشخصية أيضاً ،وكممثل ْين لمؤسست ْين إعالميت ْين ،ال يشكل عرقلة لسير
الخاصة» وال خرقا ً لقاعدة سريّة التحقيق – كما هو مزعوم – وال
عمل «المحكمة
ّ
الخاصة ،وال تحقيرا ً لها.
إهانة للمحكمة
ّ
عندما تتراكم أخطاء هذه المحكمة منذ عهد تقارير «المحققين المستقلين» ،مرورا ً
بمستوى األداء في جلسات المحاكمة – حتى هذا التاريخ ،على األقل – وصوال ً الى
االدّعاء ،انتقاما ً وانتقاءً ،على كرمى وابراهيم ،فإنّ هذه األخطاء هي ما يعرقل مسار
العدالة ( أي عدالة ؟) ويع ّرض المسؤولين فيها للمساءلة ،فهم ليسوا فوق الطبيعة
البشريّة ،على ما كتب في «األخبار» صديقي وزميلي المحامي أشرف عاصم صفي
الدين.
اختارت «المحكمة الخاصة» أن تسلك طريق المداعاة من «اليسندام» الى
بيروت ...وهذا الطريق غير سالك ،ومسدود بقوة الحق وحرمته وحصانته ،وال
يسقط هذه الحرمات والحقوق التذ ّرع بمصلحة العدالة!
أخطأت «المحكمة» بسلوكها وأخطأت في اختيار خصومها ،بعد تغاضيها
المزمن عن وسائل إعالميّة وإعالميين كثر نشروا وثائق ومحاضر وقرارات كانت
لتش ّكل فعالً عرقلة لمسار المحاكمة ،لكن المحكمة لم تشعر بأ ّنها ح ّقرت بذلك ،ولم
تالحق ،ولم تدّع على أحد.
كرمى خياط وابراهيم األمين ليسا لقمة سائغة ،وال مج ّرد شخصين طبيعيين
أو معنويين تسهل مخاصمتهما! إنهما عنوانان مشرقان ومش ّرفان لحريّة اإلعالم
في لبنان ،إحدى الخصوصيّات الرائعات لهذا الوطن ،والتي ال تواجه بالقمع
والترهيب ،بل تفتدى بال حساب ومهما كان الثمن.

رشاد سالمة

األولويات ،في ضوء الدور المهم والكبير الذي يلعبه
الجيش ليس في حفظ االستقرار في لبنان ،بل أيضا ً
في المنطقة من خالل مواجهة التنظيمات اإلرهابية
المتطرفة .وأشارت إلى أن الدول المشاركة أعربت
عن تشجيعها لما قام به الجيش في الفترة الماضية،
خصوصا ً في طرابلس ومنطقة البقاع ،ووصفت
إدارته للمعركة في وجه التطرف بأنها كانت ناجحة
وحكيمة ،حيث استطاع تجنيب لبنان الكثير من
الخضات األمنية .ورأت المصادر أن انعقاد المؤتمر
في هذا التوقيت يأخذ أهمية استثنائية ،في ظل
الفراغ القائم في رئاسة الجمهورية ،وفي ظل التمدد
اإلرهابي في العراق ،وبالتالي سيشكل ذلك حافزا ً
للدول المشاركة لدعم الجيش.

كنعان يلتقي رعد
ودعم من حزب الله لمسعاه

ف��ي غضون ذل��ك ،تتجه األن��ظ��ار إل��ى جلسة
الخميس المقبل المخصصة ل��دراس��ة وإق��رار
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب ،م��ع تمسك هيئة
التنسيق النقابية باالتفاقات التي تمت في تموز
 2012والتي تتناول الـ 121في المئة والمفعول
الرجعي والحفاظ على الحقوق المكتسبة وعلى
خصوصية كل القطاع.
ونشطت المشاورات للتوافق قبل الجلسة،
حيث يلتقي رئيس لجنة المال والموازنة النائب
ابراهيم كنعان اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد في المجلس النيابي عند الثانية
عشرة والنصف ،للبحث في ملف السلسلة وما
توصل اليه اجتماعه مع النائب بهية الحريري

والنائب جمال الجراح.
وعلمت «البناء» أن النائب كنعان تبلغ من نواب
حزب الله دعمهم له في مسعاه والحركة التي يقوم
بها ،مع ضرورة المحافظة على التوازن بين الحقوق
والواردات ،باعتبار أن رئيس لجنة المال والموازنة
على علم مسبق بموقف حزب الله من السلسلة.

تجزئة الست درجات

وك��ان كنعان التقى أم��س النائبين الحريري
والجراح ووضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري
ووزير المال علي حسن خليل في أجواء لقائه.
وعلمت «البناء» أن حضور الجراح اللقاء كان
بناء على طلب الحريري أوال ً وثانيا ً ألن النائب
كنعان على تواصل وتنسيق معه بصفته نائبا ً
عن المستقبل وعضوا ً في لجنة المال .وأن النقاش
تناول البنود الخالفية والطروحات البديلة وجرت
جوجلة لإليرادات وباألخص ـ TVAوالتعرفة على
الكهرباء واألمالك البحرية ومخالفات البناء ،حيث
أعاد النائب كنعان طرح البناء األخضر إال أن نائب
المستقبل أعلن أن األمر يتطلب االجتماع إلى التنظيم
المدني والتشاور مع رئيس الكتلة.
وأك��دت مصادر الحريري لـ«البناء» أن االجواء
كانت ايجابية أكثر من االجتماع األول والبحث تركز
على  6درجات الذي يهم الهيئة التعليمية .وأشارت
إل��ى أن االجتماع المقبل سيعقد في ح��ال توصل
النائب ابراهيم كنعان في لقائه مع نواب كتلة الوفاء
للمقاومة إلى نتيجة لجهة السير بتجزئة الدرجات
الست.
وف��ي السياق علمت «البناء» أن النائب بهية
الحريري وضعت والنائب الجراح الرئيس فؤاد

بكركي ت�ستك�شف ( ...تتمة �ص)1
 ...وإذا ك��ان الفاتيكان م��رت��اح�ا ً لالنسجام
الحكومي في لبنان نظرا ً النعكاساته اإليجابية
على االستقرار ،إال أنه يرفض طرحه وكأنه جائزة
ترضية تعويضية عن استمرار الفراغ الرئاسي.
وبشكل عام ترى بكركي أنه بات يجب التحذير من
اعتبار النجاح الحكومي يمكن أن يكون مب ّررا ً لعدم
الحاجة إلى انتخاب رئيس اآلن.
الخط األحمر الثالث الذي تحذر منه بكركي هو
تصوير أنّ أزمة الفراغ يتسبّب بها اهتراء الوضع
المسيحي السياسي في لبنان ،بالتالي فإنّ دواء
دائهم هو بأيديهم ،وإنّ شركائهم المسلمين في
الوطن لن يكون بمقدورهم الحلول مكانهم على
يخصهم
مستوى إن��ت��اج ح � ّل لملء ف��راغ موقع
ّ
ويتطلب منهم توفير ح � ّد أدن��ى من التفاهم من
قبلهم.

فوضى العراق أخطر...

وبانتظار ما ستسفر عنه عملية استكشاف
بكركي للواقع السياسي اللبناني خ�لال األي��ام
لجس نبض إمكانية إنتاج مخرج عملي
المقبلة
ّ
ألزم��ة انتخاب رئيس الجمهورية ،ف��إنّ المحافل
السياسية اللبنانية الراصدة لإلشارات الخارجية

بخصوص االستحقاق الرئاسي ومجمل الوضع
اللبناني ،تدرج مالحظة هامة على هذا الصعيد،
مفادها عودة إبداء القلق على االستقرار الذي يسود
لبنان منذ تشكيل الحكومة السالمية وأيضا ً منذ
تحقق إنجازات معارك القلمون ويبرود.
وف��ي ه��ذا السياق وص��ل��ت إل��ى ب��ي��روت خالل
الساعات األخيرة تحذيرات من أنّ حالة الفوضى
العراقية تتسم بأنها عابرة للحدود بأكثر مما هي
عليه حالة الفوضى السورية التي تظ ّل تتسم
بعوامل الضبط نتيجة تماسك الجيش السوري
وأيضا ً نتيجة تعاضد حلفاء سورية االقليميين
والدوليين.
وت��ق��ول ه��ذه التحذيرات إنّ األزم���ة الناشبة
اآلن في العراق يتوقع أن تكون لها انعكاسات
سلبية فوق الساحة اللبنانية ،وذلك لعدة أسباب
أبرزها أن الجهات التي خططت إلشعال النار في
محافظات العراق الستة ،كان هدفها األساس «ش ّد
العصب السني في المنطقة ض� ّد إي���ران» ،وذلك
بالتزامن مع بدء المفاوضات األميركية اإليرانية
المباشرة .وعليه ف��إنّ خلفية مخططي إشعال
النار العراقية ترمي إلظهار وكأنّ هناك «انتفاضة
سنية في ك ّل المنطقة» ،انطالقا ً من العراق .وعليه

وأوضح البيان أن الطرفين «أشارا إلى مهمة توحيد
جهود السلطات السورية والمعارضة الوطنية لمحاربة
التهديد االرهابي الذي أخذ مقاييس إقليمية خطيرة على
خلفية الوضع في العراق» .وأكد كل من بوغدانوف
وشعبان «دعم الحوار حول رزمة من القضايا التي
تصب في مصلحة الطرفين».
جاء ذلك في وقت أكد السيناتور األميركي ريتشارد
بالك أن سورية تتجه نحو إحراز النصر وكسب المزيد
من الدعم الدولي حول ما يجري فيها وستنجح في
وضع حد للتدخالت األميركية وق��ال« :نحن نحاول
إق��ن��اع ال��والي��ات المتحدة األميركية بالتراجع عن
سياستها الخرقاء تجاه سورية».
وأوض���ح ب�لاك أن مؤسسة السياسة الخارجية
األميركية ال تمتلك أي رؤية واضحة إلى أين تتجه في ما
يتعلق بسياستها الخارجية ،مشيرا ً إلى أن «أشخاصا ً
يؤيدون ويدعمون اإلرهابيين في سورية وأشخاصا ً
يعارضون ذلك وهذا يدعونا للقول إن هناك تناقضا ً
ص��ارخ�ا ً داخ��ل ه��ذه المؤسسة» .وق��ال إن»س��وري��ة
تاريخيا ً كانت أمة تدعو إلى السالم وهي أمة متحضرة
وتتمتع بحضارة كبيرة وشعبها يملك إرثا ً حضاريا ً
كبيرا ً ووق��ف صفا ً واح��داً .وهو ما اتضح مؤخرا ً في
االنتخابات الرئاسية عندما حاز الرئيس بشار األسد
الغالبية المطلقة من أصوات الناخبين السوريين».
وأضاف السيناتور األميركي أن الرئيس األسد لم
يكن ليحقق مثل هذا االنتصار لوال دعم السوريين ،وهذا
يعني أن الشعب السوري موحد خلف قيادته ،مؤكدا ً

فإنّ المشكوك فيه أن تصمد الهدنة اللبنانية ضمن
ظروف وجود خطة تهدف إلطالق سيناريو افتعال
«تسونامي الغضب السني العارم».

العين مجددا ً على طرابلس

 ...وبالتزامن مع هذه التحذيرات كانت محافل
أمنية ق��د رص��دت منذ أواخ���ر األس��ب��وع الماضي
عودة ظهور ح��راك لمجموعات سلفية في عمق
بعض أحياء طرابلس ،وذلك على نحو يشي بأنّ
إرادة تسخين الوضع هناك عاد ليتأهب باتجاه شد
الوضع األمني في عاصمة الشمال إلى مربع ما قبل
تنفيذ الخطة األمنية.
ملح يطرح نفسه في هذا المجال،
وثمة سؤال ّ
وهو هل إنّ إج��راءات الخطة األمنية في طرابلس
كانت كافية الجتثاث ب��ؤر التوتر األمني ،أم أن
تنفيذ الخطة األمنية راعى سقفا ً سياسيا ً معيناً؟
وإذا كانت اإلجابة الثانية هي الصحيحة ،فإنّ هذه
المصادر تنصح بأن يت ّم على نحو عاجل إرفاق
الخطة األمنية  1بملحق أمني رقم  2ينفذ حاالً،
بحيث يشكل إجراء استباقيا ً إلمكانية متوقعة على
مستوى أن يكون لألحداث العراقية استتباعا ً أمنيا ً
فوق الساحة اللبنانية   .

وفي حلب ،أحبط الجيش السوري محاولة مجموعة
مسلحة التسلل إل��ى مبنى البلدية في الراموسة،
واستهدفت وحداته تجمعات للمسلحين في مناطق
بنان وماير وهنانو وحريتان والشرقية والوضيحي
وعبطين والطامورة وتادف وكفركار والزربا والحاضر
والعيس وجبل سمعان وم��زارع غرب االيكاردا وكرم
القاطرجي ومعرة النعسان وكويرس والحيدرية وكفر
صغير وبعدين.
وقد نفذت وحدات الجيش السوري المنتشرة في
ريف مدينة حمص عمليات مركزة استهدفت تجمعات
للمسلحين في مناطق عسيلة والرستن وعلى مفرق
الزعفرانية بالرستن وف��ى دي��ر ف��ول وح��وش حجو
وكيسين وعين حسين والناصرية ووادي االبيض
ومزرعة الشجرة وجنوب البريج والعامرية وتلبيسة
ومزارع أم شرشوح وتلة أبو السالسل.

م�صدر ع�سكري ( ...تتمة �ص)1
والنزول إلى الشارع في صيدا بعد خطبة وصالة الجمعة ،وقد تصل إلى قطع الطريق البحرية لساعات
هناك من دون إشعال إطارات أو افتعال فوضى في األماكن العامة!
وقد ربط بعض المراقبين معلومات المصدر العسكري الغربي بتحركات وتصريحات النائب خالد
الضاهر الهجومية منذ أيام على الجيش اللبناني ،وعودة ظهوره المكثف من جديد بعد أن انزوى وابتعد
قليالً عن األضواء وعن التصريحات النارية إال ن��ادراً ،وذلك عقب تحقيق الجيش السوري االنتصارات
العسكرية المتتالية ،ومساءلته أينما وجد من قبل أهالي الشمال عن أبنائهم الذين يموتون في سورية!

المان�شافت يح ّلق ( ...تتمة �ص)1
وافتتح مولر التسجيل لمنتخب ألمانيا ()12
قبل أن يضيف ماتس هاملز الهدف الثاني ()32
فيما أضاف مولر هدفين ( 1+45و )78ليكمل
ثالثيته في المباراة ويقود منتخب بالده إلى
فوز كبير برباعية نظيفة.
وت��ق��اس��م منتخبا إي���ران ونيجيريا نقاط

ال��م��ب��اراة بعد تعادلهما سلبيــا ً ف��ي افتتاح
مباريات الفريقين في المجموعة السادسة على
ملعب آرينا دي بايكسادا في كوريتيبا أمس،
لتتصدر األرجنتين المجموعة بعد أن حققت
فوزها األول على البوسنة والهرسك بنتيجة
.1-2

وق��ال في تصريح إلى إذاع��ة «بي بي س��ي»« :ال
نخطط ألي تدخل عسكري في العراق ،وال يمكن أن
نكون أكثر وض��وح من ذل��ك» .وأض��اف« :الواليات
المتحدة هي األقدر بأن تقوم بذلك التدخل أكثر من
المملكة المتحدة».

تهويل فاضح

ويرى المحلل السياسي المحامي ثائر إبراهيم
أن الخطوات األميركية ال تعد مقدمة لتدخل أميركي
في المنطقة ،وعودة قواتها للتدخل في العراق بعد
أن خرجت منه بسبب االستنزاف ،وفشل مشروعها
بالسيطرة على ال��ش��رق األوس���ط وم��ح��اول��ة عزل
سورية وإي��ران وإبعادهما عن تحالفهما .ووضع
ابراهيم حشد القوات في خانة تشكيل ورقة ضغط
على الطرف اإلي��ران��ي وإرع��اب محميات الرجعية
العربية في الخليج ،واإليحاء بأن الواليات المتحدة
قادرة على الصمود بفرض قواعدها العسكرية بأي
لحظة.
وتابع« :ما يحدث في العراق يجب أن ال يرفع
سوية التهويل لقدرة العصابات اإلرهابية ،بقدر
ما يجب أن ينبه لحقيقة الوضع الراهن في العراق
المتمثل بثغرات تغلغلت في المجتمع العراقي ،لم يتم
العمل على إصالحها منذ خروج القوات األميركية ،فلم

 ...وأخيرا ً يدرك اللبنانيون أنّ الدولة ال تتحرك إال
عندما تقع الكارثة ،فال خطط استباقية للحكومات
المتعاقبة على رغ��م إدراك��ه��ا لآلتي على مختلف
الصعد ،وعليه ،فبعد خمسة أيام من بداية المونديال،
تنفس اللبنانيون الصعداء .أفضت المفاوضات بين
الحكومة اللبنانية وشركة سما إلى تأمين مشاهدة
المباريات في المناطق اللبنانية كافة عبر الشركة
وجميع موزعي «الكايبل .وفيما بقي تلفزيون لبنان
خارج االتفاق ،سرق هذا التلفزيون أمس األضواء
باسترداده حقه بالقوة بالنقل المباشر لمباريات
كأس العالم.
وفيما اعتبر البعض أن ما يجري هو قرصنة ،أكد
رئيس مجلس اإلدارة في التلفزيون طالل مقدسي أن
من يدعي ذلك هو من قرصن حق اللبنانيين ،ال سيما
أن عدد غير المشتركين في الكايبل يفوق الـ 40في
المئة من الشعب اللبناني.

لم يعد البعث العراقي قائما ً إال ّ في حاالت بسيطة جداً ،خاصة عندما
حاولت قوى استخباراية استغالل بعض البعثيين في مواجهة االحتالل
األميركي ،ليس حبا ً بهم بمقدار ما هو استعمال لهم .لكن هذا أيضا ً لم يكن
غامضا ً على كثير من البعثيين والذين شاركوا في مواجهة االحتالل ،إذ
كانوا يدركون أنّ مصالحهم تلتقي مع مصالح البعض الذين ربما لن
يكونوا إلى جانبهم الحقاً!
لقد نجح البعثيون في استغالل بعض الحكومات وموقفها من
فنسقوا معها ونجحوا إلى جانب كثيرين من
االحتالل األميركي للعراقّ ،
الشعب العراقي في تحرير العراق ،غير أ ّنهم لم يفدوا من االنتصار ،أو
هذا التحرير ،أو لم يستطعوا أن يصرفوا ما أنجزوه سياسياً ،ألننا نعتقد
أنّ غياب التنظيم ذاته ،وغياب المؤسسة ،ساهما في استغاللهم وفي
اإلبقاء عليهم رهن استعماالت الحقة أو قادمة.
في اآلن ذاته نجحت حكومات وأط��راف إقليمية ودولية في اإلفادة
منهم في مواجهة األميركي ،غير أنّ ه��ذه الحكومات لم تستطع أن
تعيد إنتاجهم أو تتواصل معهم على نحو إيجابي ،فقد بقيت عناوين
االجتثاث والمالحقة عرضة لرياح استعمال أخرى ،كونهم ظلوا خارج
الخريطة السياسية العراقية ،وع ّرضهم كثيرا ً لالنسحاب إلى مسائل
مذهبية ودينية في ظ ّل نمو عناوين تحاكي هذه المسائل ،وظهور قوى
مشدودة بهذا االتجاه ،أو قائمة عليه.
إنّ الضعف السياسي التنظيمي الذي عانى منه النسق السني في
العراق ،أبقى على البعث حاضرا ً من غير عيون أو رؤى ،وأبقاه عرضة
لألفكار والمواقف اللحظية القائمة على انفعاالت ذاتية وفردية ،وغير
المستندة إل��ى ق��درات جمعية تحلّى بها اآلخ���رون ،إذ ب��دا البعثيون
متأخرين جدا ً في مسائل كانوا فيها رئيسيين وسبّاقين ،كما ُقدّموا في
مشهد بائس حين ظلّوا في لحظتهم الصامتة العالقة بأسماء بعينها،
فاللحظة السياسية لم تفرز أسماء جديدة قادرة على إدارة اللحظة أو
التأثير فيها.
ذلك كلّه أدى إلى تح ّول البعثيين كتالً بشرية ساكنة الماضي ،غير
قادرة على ولوج الحاضر ،أو التأثير فيه على نحو موضوعي أو منطقي،
حتى كانت اللحظة األخيرة ،وهي اللحظة المليئة ج��دا ً ب��رؤوس لها
تطلعاتها وحساباتها وأحالمها ،وأجهزة استخبارات تبحث عن متكآت
في السياسة لتأمين مشاريع سياسية معينة وواضحة.
هنا يأتي البعثيون كمادة استعمال يمكن اإلفادة منها كثيراً ،كونها
الكتلة المستبعدة والمحيَّدة وفق خريطة العراق الجديد ،يُدفع بها
إلى الواجهة ،وتستغ ّل الطاقة السالبة في وجه نسق سياسي معيّن
ومحدّد ،كي يبدو المشهد مشهدا ً طائفياً ،ومشهدا ً سالبا ً غير جامع ألبناء
العراق.
إنّ اللحظة التي يزجّ فيها البعثيون ،والمشهد الذي يؤخذون إليه،
بفضل فعل استخبارات تركية و«إسرائيلية» وسعودية ،ال يمكن أن
يقسم ،وهي
يقدّمهم إال عبارة عن كتلة طائفية صرفة تريد للعراق أن
ّ
التي سوف تعطيه مشروعية هذا التقسيم على أساس طائفي مقيت!
سوف يت ّم تقديم البعثيين باعتبارهم مظلومي س ّنة العراق ،وليس
باعتبارهم الحزب القومي العربي الذي امتلك تاريخا ً عظيماً ،وسوف
يُصابون بفيروس االنزياح إلى عناوين ضيّقة وأفكار مل ّوثة ،كي يأخذوا
مطب االنتحار الجمعي،
شرعية مواقفهم الجديدة ،وسوف يقعون في
ّ
عندما تظهر في وجوههم أحزاب قادرة على التعامل مع الحوادث على
أس��اس وطني ص��رف ،وعندما تتجاوز ه��ذه األح��زاب وقادتها جملة
وجهت إليها ،وعندما يتضح المشهد أخيرا ً أنّ البعثيين
اتهامات كانت ّ
كانوا أوراق استعمال وحطب مشهد عراقي ،في ظ ّل تسويات كبيرة على
المستوى اإلقليمي والدولي.

خالد الع ّبود

�إعالنات ر�سمية

وتختتم اليوم الجولة من مباريات المجموعة
الثامنة واألخيرة بلقاء يجمع منتخب الجزائر
مع بلجيكا ،ولقاء آخر يجمع بين الدب الروسي
وكوريا الجنوبية .وتفتتح الجولة الثانية من
لقاءات المجموعة األولى بمواجهة تجمع بين
راقصي السامبا والقبعات المكسيكية.

الح�شود الأميركية ( ...تتمة �ص)1
يتم رأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد في النسيج
االجتماعي العراقي ،فاستمرت المكونات السياسية
العراقية حتى ضمن الطائفة الواحدة باستخدام
لغة التخوين .فقانون اجتثاث البعث أوجد حالة
من عدم التمييز بين الوهابيين المأجورين المرتهنين
بالمشروع الخارجي ،وبين انتماء قوى إسالمية
حقيقية لها مطالب سياسية ،وترغب ببناء نسيج
إنساني ضمن النسيج السياسي ،فالمشكلة العراقية
صراع سياسي يكتسب هوية دينية».
وتابع إبراهيم« :هناك كتلة م��أج��ورة وهابية
اشتغلت عليها عصابات أردوغان للذهاب إلى تقسيم
العراق ،ويندرج خالف أسامة النجيفي والمالكي
ضمن ه��ذا االط���ار .فالنجيفي يجد نفسه خ��ارج
المعادلة السياسية ،ما دفعة لالتفاق مع القوى
االنفصالية على رأسها مسعود البرزاني ،إليجاد
حيز جغرافي يفرغ الحكومة من مضمونها عبر إيجاد
كتلة جغرافية كأساس لدولة ،تعتمد نواة التقسيم
القادم عبر دولة لألكراد ودولة بمسمى سني ،تنفيذا ً
لمشروع التقسيم الذي عبر عنه تقرير لجنة ميتشل
عبر خلق كيانات صغرى بصبغة طائفية دينية
تشرعن وجود الكيان الصهيوني» .واعتبر إبراهيم
أن العراقيين ال يعيرون أهمية لهذه القضية طالما أن
مشروع العراق الواحد يهدد مصالحهم الذاتية وهو

مونديال للفقراء

عندما ينتحر ( ...تتمة �ص)1

بوغدانوف و�شعبان ( ...تتمة �ص)1
أن النسيج االجتماعي في سورية متين جدا ً والقيادة
السورية فعالة وحكيمة والجيش العربي السوري
يقاتل بشجاعة وأن الدبلوماسية السورية أنجزت عمالً
رائعا ً وأن الرئيس األسد «برهن على شخصية قيادية
قوية وزعامة كبيرة في مواجهة األحداث التي تواجهها
سورية ويستطيع أن يضع حدا ً لهذا الهجوم عليها».
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش السوري والقوات
ال��ردي��ف��ة عمليات التمشيط ف��ي مدينة المليحة،
واستهدفت نيرانها مسلحين على م��ح��اور زبدين
وجسرين ،فيما استهدفت المدفعية والطيران الحربي
تجمعات للمسلحين وتحصيناتهم في مزارع النشابية
وسقبا وحمورية ووادي عين ترما ودي��ر العصافير
وعربين ،ومزارع الشيفونية وتل كردي في دوما ،فيما
استهدفت وحدات من الجيش السوري مسلحين في
جوبر وزملكا ومناطق داريا وخان الشيح.

السنيورة مساء أمس في ضوء ما توصل اليه اللقاء،
على أن يتبلغ كنعان اليوم موقف السنيورة.
وأوضح النائب كنعان لـ«البناء» أن مسعاه لكسر
الحلقة المفرغة ،الفتا ً إلى أن هناك تحركا ً إيجابيا ً
لموضوع السلسلة ،ولكن ال نستطيع أن نقول إنها
إيجابية بالكامل.
إلى ذلك قدمت هيئة التنسيق النقابية إلى وزير
التربية الياس بو صعب كتابا ً خطيا ً فيه مجموعة
من الثوابت ح��ول كيف ستكون السلسلة ،وأكد
رئيس الهيئة حنا غريب أنه ال ضرورة للعودة إلى
نقطة الصفر ،وهناك أشياء تم البت بها وال ضرورة
لمراجعتها.

ما يخدم المشروع األميركي .فاقتتال الشعب الواحد
أفضل لواشنطن من زج قواتها في منطقة الشعب
على عداء معها.

تدخل محدود

ورأى ابراهيم بإمكانية تدخل أميركي ما من باب
اإليفاء بالمعاهدات العسكرية عبر ضربات جوية
محدودة أو مساعدات عسكرية للجيش العراقي.
وعن إمكانية تمدد تلك العمليات داخل الحدود
السورية بذريعة مالحقة المجموعات المسلحة،
قال إبراهيم« :األمر مستحيل لرسوخ فكرة السيادة
السورية التي تقوم عليها العقدة السورية التي تمنع
التدخل األميركي ،وهذا ما رسخته سورية منذ بدء
األزمة في سورية ،والتي منعت أي تدخل خارجي
سواء عبر القصف أو التدخل المباشر ،حيث اعتبرت
سورية األمر شأنا ً سيادياً ،حين رسخت أن الشعب
السوري وحده القادر على طلب مساعدة األصدقاء.
وتعلم أميركا أن أي تدخل سيولد رد فعل سوريا ً
مباشراً ،وهو ما يمنعها من المواجهة كما منعها
حين حشدت األساطيل لتهديد سورية ،وتراجعت
لمعرفتها ب��ق��درة س��وري��ة على ض��رب المصالح
األميركية من جهة ولقدرة سورية على ضرب كيان
العدو اإلسرائيلي.

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/6/5على المتهم محمد أحمد
مسلماني جنسيته لبناني محل إقامته
الشعيتية ملك والده حي البياض والدته
ابتسام تولد  / 1988الشعيتية سجل
 /53الشعيتية أوق���ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/10/21وال يزال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية تجريم المتهم محمد أحمد مسلماني
المبنية كامل هويته أعاله بجناية المادتين
 639و  201/639عقوبات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة ست
سنوات سندا ً لألولى وباألشغال الشاقة
المؤقتة لمدة ثالث سنوات بعد تخفيض
العقوبة للمحاولة سندا ً للثانية وبادغام
هاتين العقوبتين س��ن��دا ً للمادة 2305
عقوبات بحيث تنفذ بحقه إحداهما واألشد
وهي العقوبة األول��ى المحددة باألشغال
الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وبالتالي
ب��ع��دم تجريمه بجناية ال��م��واد  335و
 640/639و  201/640/639عقوبات
المسندة إليه لعدم قيام أدل��ة كافية على
تحقق ش���روط وع��ن��اص��ر األول���ى وللشك
ول��ع��دم ال��ث��ب��وت بالنسبة ل��ظ��رف الليل
المشدد والمنصوص عنه في المادة 640
المذكورة وباعتباره فارا ً من وجه العدالة
وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وتجريده
م��ن حقوقه المدنية ومنعه طيلة مدة
فراره من التصرف بأمواله المنقولة وغير
المنقولة ومن إقامة الدعاوى عدا المتعلق
منها بأحواله الشخصية وتعيين رئيس
قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله إلدارتها
كما ت��دار أم��وال الغائب وبابالغ ذلك ممن
يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية
وفقا ً للمواد  639و  201/639من قانون
العقوبات الرتكابه جناية السرقة ومحاولة

السرقة وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/9
الرئيس القاضي محمد مظلوم
التكليف 1045
اعالن
تعلن وزارة الشؤون االجتماعية عن
حاجتها الستئجار مقر لمركز الخدمات
اإلنمائية سد البوشرية ،وذلك وفقا ً لدفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال��ذي يمكن الحصول
عليه من قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية في
وزارة الشؤون االجتماعية.
تقدم العروض في قلم مصلحة الخدمات
اإلنمائية في وزارة الشؤون االجتماعية
ـ بيروت ش��ارع ب��دارو ،وفي مهلة أقصاها
الساعة الثانية عشرة م��ن ي��وم االثنين
الواقع فيه .2014/7/7
المدير العام باإلنابة
رنده بو حمدان
التكليف 1042
اعالن
تعلن وزارة الشؤون االجتماعية عن
حاجتها الستئجار مقر لمركز الخدمات
اإلنمائية بدنايل ،وذلك وفقا ً لدفتر الشروط
ال��خ��اص ال��ذي يمكن الحصول عليه من
قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية في وزارة
الشؤون االجتماعية.
تقدم العروض في قلم مصلحة الخدمات
اإلنمائية في وزارة الشؤون االجتماعية
ـ بيروت ش��ارع ب��دارو ،وفي مهلة أقصاها
الساعة الثانية عشرة م��ن ي��وم السبت
الواقع فيه .2014/7/12
المدير العام باإلنابة
رنده بو حمدان
التكليف 1042

