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ال�سنيورة عدو ال�سل�سلة ( ...تتمة �ص)1

جلسة السلسلة مستبعدة اليوم

إذاً ،وكما كان متوقعا ً تح ّولت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما
يشبه «خليّة نحل» في مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مجلس
النواب سعيا ً إلخراج سلسلة الرتب والرواتب» من «عنق الزجاجة» عشيّة
موعد الجلسة التشريعية المقررة اليوم الستكمال البحث في السلسلة ،بحيث
جرى تأجيل جلسة االنتخاب أمس للمرة السابعة لعدم اكتمال النصاب ،ما
يؤكد أن االستحقاق الرئاسي ال يزال موضوعا ً في الثالجة بانتظار الظروف
المؤاتية داخليا ً وخارجياً.
وفي ما بدا من مضمون االجتماعات التي عقدت أمس أن السلسلة تضغط
على الجميع ،وبالتالي لم يعد ممكنا ً المماطلة في ب ّتها في ضوء قرار هيئة
التنسيق بمقاطعة تصحيح االنتخابات الرسمية وإصدار النتائج ما لم يتم
إقرار السلسلة ،وهو ما أكده وزير التربية الياس بو صعب خالل االجتماعات
أمس.
وعلى رغم كل الجهود ومحاوالت إقناع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة
التي بذلت من الرئيس بري والوزيرين علي حسن خليل وبو صعب وحتى
عضو كتلة المستقبل بهية الحريري ،فإن السنيورة بقي متمسكا ً بمعظم
مواقفه السابقة حتى بنود السلسلة ،خصوصا ً ما يتعلق برفع الضريبة على
القيمة المضافة من  10إلى  11في المئة ورفض إعطاء المعلمين الدرجات
الست (أقر بإعطائهم ثالث درجات) وتقسيط السلسلة ما يشير إلى أن كتلة
المستقبل بقيادة السنيورة تتجه لمقاطعة الجلسة التشريعية اليوم.

مصادر قريبة من السنيورة :ال اتفاق

وأوضحت مصادر قريبة من الرئيس السنيورة مساء أمس لـ«البناء»
أن األخير استكمل اتصاالت بعد الظهر ومساء أمس مع عدد من األطراف
خصوصا ً مع قوى  14آذار وتبين نتيجة هذه المشاورات أن ليس هناك اتفاقا ً
حول بنود السلسلة ،وسئلت المصادر عما إذا كانت كتلة المستقبل ستحضر
الجلسة العامة اليوم فقالت« :ليس هناك من اتفاق» وهو ما يعني بحسب ما
حصل في الجلسة السابقة أن كتلة المستقبل ومعها كتلة «القوات اللبنانية»
سيقاطعان جلسة اليوم وأن السلسلة لن تقر.

بين  TVAوالدرجات الست

وأكد النائب جمال الجراح لـ«البناء» أن قضية السلسلة عالقة بين TVA
والدرجات الست ،الفتا ً إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هي تمويل
ضروري للسلسلة ونحن نريد التوافق على ذلك قبل الدخول إلى الجلسة
إال أن الذي حصل أن الفريق اآلخر ال يريد أن يحمل وزر الضريبة على القيمة
المضافة فيما يريد منا السير بالدرجات الست .وقال« :لماذا فرض أعباء
مالية من دون القبول بمداخيل ،مشيرا ً إلى أن ال إقرار لسلسلة من دون االتفاق
على ذلك ،نحن نعمل لتجنيب البلد أعباء اقتصادية.

ماذا دار في االجتماع الموسع عند بري؟

وكانت سعت االجتماعات التي عقدت في مكتب الرئيس بري أمس إلى
التوافق على مقاربة مشتركة لإليرادات والنفقات مع حفظ الحد األدنى من
حقوق المعلمين والموظفين والعسكريين ،ولهذه الغاية عقد الرئيس بري
اجتماعات ومشاورات عدة كان أبرزها االجتماع المطول والموسع الذي
حضره السنيورة والوزيران علي حسن خليل والياس بو صعب والنائب
ابراهيم كنعان ورئيس لجنة التربية النيابية بهية الحريري والنائبان جورج
عدوان وجمال الجراح بعد أن كان بري قد التقى سالم والحريري.
وخالل النقاشات المستفيضة والمفصلة لموضوع السلسلة شدد الرئيس
بري على الوصول إلى مقاربة إيجابية تنتج إقرار السلسلة في جلسة اليوم.
وبعد أن ح ّذر من تعطيل المؤسسات ودفع الناس للنزول إلى الشارع
تناول موضوع السلسلة متناوال ً األرقام المقدرة لها ،ثم قدم الوزير علي حسن
خليل شرحا ً مطوال ً حول الواردات التي تزيد على ألفي مليار من دون احتساب
واردات زيادة الـ T.V.Aمن  10إلى  11في المئة.
لكن السنيورة تدخل للرد على الوزير علي حسن خليل فأعاد تكرار
مواقفه السابقة من حيث زيادة ضريبة الـ T.V.Aواحد في المئة على كل
المواد والسلع وأيد إعطاء المعلمين ثالث درجات من أصل الدرجات الست
المحتسب لهم ،فرد الرئيس بري والوزيران خليل وأبو صعب معترضين على
زيادة واحد في المئة على الـ..T.V.A
ولوحظ أن النائب بهية الحريري أعلنت في مداخلتها تأييدها إلعطاء
ال��درج��ات الست للمعلمين ما أظهر وج��ود تباين واض��ح بين الحريري
والسنيورة ،خصوصا ً أن األولى أظهرت أيضا ً دعمها لحسم السلسلة في
جلسة اليوم.

سجال بين السنيورة وخليل وكنعان

ثم عاد السنيورة وأخذ الكالم مجددا ً تحذيره من الوقوع في كارثة اقتصادية
إذا لم يكن هناك توازن في السلسلة ومكررا ً المواقف نفسها من ضريبة الـ
وجه كالما ً حادا ً إلى
 T.V.Aودرجات المعلمين ،لكن لوحظ أن السنيورة ّ
الوزير علي حسن خليل والنائب كنعان منتقدا ً معلومات األول ومتهما ً الثاني
بـ«التخبيص» ما استدعى ليس فقط تدخل الرئيس بري بل ردا ً من كنعان
الذي أكد أنه جرت مناقشة أرقام السلسلة بالتفصيل فكان أن رد السنيورة
بحدة :قائالً «إذا بدو ينحكى مثل هذا الكالم فلي كالم آخر» ،ما اضطر الرئيس
بري للتدخل مرة ثانية داعيا ً إلى مناقشة موضوعية وعلمية والتوازن بين
الواردات والنفقات حتى ال تقع البالد في أية مخاطر اقتصادية.
ثم عرض الوزير خليل لألبواب المقترحة لتغطية الواردات وفق حسابات
دقيقة ثم تدخلت النائب بهية الحريري فكان رأيها أقرب إلى رأي الوزير
خليل ،مما طرحه السنيورة داعية إياه للدخول بمناقشة األرقام التي عرضها
وزير المال حول الواردات ثم أكد الرئيس بري على ضرورة احتساب الحد
األدنى من البنود المقترحة لتغطية السلسلة ومساواتها بالنفقات معلنا ً عدم
معارضته لحسم عشرة في المئة من أرقام السلسلة.
واستمر النقاش بين الحضور إلى أن انتهى بعض األمور أبرزها زيادة
التعرفة على الـ 500كيلووات وما فوق في الكهرباء تقدر بـ 350مليار ليرة
وزيارة الرسوم على المشروبات الروحية بحوالى  40مليار ليرة وتطبيق
رسم الطابع المقطوع على الشركات يصل إلى  85مليار ليرة وحسم جزء
من التعويض العائلي بالحد األدنى وهو يوفر  140مليار ليرة والرسم على
المخالفات البحرية يوفر حوالى  65مليار ليرة.
إال أن مصادر شاركت في االجتماع أوضحت أنه في ضوء إصرار السنيورة على
زيادة واحد في المئة على الـ T.V.Aورفضه إعطاء المعلمين الدرجات الست
طلب الرئيس بري حسم البنود الخالفية في الجلسة التشريعية من خالل اللجوء
إلى التصويت ولكن السنيورة رفض ذلك وأصر على التوافق المسبق حول كل
بنود السلسلة بينما لم تعارض النائب بهية الحريري طلب الرئيس بري.
وفي نتيجة النقاش وبعد أخذ ور ّد مطول قال السنيورة« :خلينا ندرس

الم�ؤتمر القومي ( ...تتمة �ص)1
التبعية ووهم االستتباع ،فوسط التعددية السياسية واإلعالمية
وخيار االستقالل ودعم المقاومة والتقدم التكنولوجي والبحوث
العلمية واالزده��ار العمراني والمشاريع البيئية والتعليمية التي
تثبت إيران بمكانة مميّزة بين دول العالم ،يغرق أغنياء العرب على
الضفة المقابلة من الخليج إلي��ران في الظالمية والحكم العائلي
الديكتاتوري والجهل والتخلف وتبديد الثروات والتبعية.
 التطورات التي شهدها العراق لجهة تالقي قياداته السياسيةوالدينية على اختالفها لتأكيد ال��وح��دة الوطنية ون��ب��ذ الطائفية
والمذهبية ودع��م الجيش العراقي في مواجهة اإلره���اب ،تسمح
رب ضارة نافعة ،فخطر الفتنة وخطر التقسيم ربما كانا
بالقول ّ
ضرورة لصحوة تدفع العراقيين نحو التالقي فوق العصبيات التي
تمزقهم وتفرض منطقا ً مختلفا ً بمواجهة كيفية بناء العراق الجديد
على قاعدة التشاركية والتعدّدية.
 أربعة مواضيع أضعها في ت��داول الراغبين بالمشاركة فيمقالة بتواقيع متعدّدة التي تط ّل وتتفرد بها «البناء» تحت عنوان
«نافذة بمفاتيح متعددة» ،وأترك للراغبين بالمساهمة مع شركاء
يختارونهم أو الراغبين بالمشاركة معي بمراسلتي على بريدي
المنشور في نهاية المقالة ،الموضوع األول هو مكانة المقاومة
ودوره��ا في التوازنات اإلقليمية في ذك��رى حرب تموز ،والثاني
ه��و مستقبل ال��ع��راق ب��ي��ن ع��ن��اص��ر ال��ض��ع��ف ف��ي األداء الداخلي
لحكومة المالكي ومصادر القوة في موقفها اإلقليمي ،والثالث
هو تص ّور افتراضي لنظام إقليمي جديد واستطرادا ً نظام عالمي
جديد تأسيسا ً على قراءة واقع األمم المتحدة والجامعة العربية،
وال��م��وض��وع ال��راب��ع ه��و لبنان ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي وس��ق��وط النظام
الحالي والبدائل بين اإلمكانية والواقع.
nasserkandil@gmail.com

مو�سكو لعبة ( ...تتمة �ص)1

الموضوع قبل جلسة الغد (اليوم)» وبذلك انتهى االجتماع من دون اتفاق
كامل.

السلسلة فضحت الطبقة السياسية

وفي هذا السياق ،أكدت هيئة التنسيق النقابية عشية الجلسة التشريعية
رفضها ألي ضرائب تطاول الفقراء والعمال وأصحاب الدخل المحدود ،ودعا
رئيس الهيئة حنا غريب عبر «البناء» النواب للخروج من قصة الدرجات
الست .وقال نحن نطالب بتصحيح االجور بنسبة  121في المئة ،الفتا ً إلى
أن سلسلة لجنة عدوان بست درجات ومن دون ست درجات الكالم مرفوضة
والكالم عن إعطاء بضع درجات من هنا أو من هناك وعلى سلسلة مجهولة ال
تحفظ الحقوق مرفوض.
وأشار إلى أنهم يريدون سلسلة  1996مضروبة بـ ،2.21وليحسموا منها
نسب الزيادات التي أعطيت عامي  2008و.2012
وأكد غريب أنهم من خالل السلسلة يفضحون الطبقة السياسية ويعرونها
أمام الرأي العام ،ففيما نحن نرفض فرض الضرائب على الفقراء ،غالبية
ه��ؤالء النواب يغطون الفساد ومتورطون بصفقات على حساب الشعب
اللبناني ،وأن قضيتهم باتت مكشوفة .وأشار غريب إلى أن من يضرب حقوق
هيئة التنسيق يستدعي التطرف إلى هذا البلد.

ال تقدم في لقاء الراعي ـ عون

في م��وازاة ذل��ك ،أك��دت مصادر بكركي لـ«البناء» أن اللقاء ال��ذي جمع
البطريريك الماروني م��ار بشارة بطرس الراعي ورئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون لم يحرز أي تقدم ،ال بل شهد تراجعاً.
وأشارت إلى الراعي دعا الجنرال عون إلى أن يعلن ترشيحه وينزل إلى
المجلس النيابي ،وليربح من يربح ،إال أن العماد عون بقي متشبثا ً برأيه
الرافض اإلعالن عن ترشيحه لالنتخابات الرئاسية والنزول إلى المجلس
النيابي قبل أن يصل تفاوضه مع الرئيس سعد الحريري إلى نتيجة ،فما
كان من الراعي إال أن اقترح عليه العمل الختيار مرشح ثالث وانقاذ موقع
رئاسة الجمهورية ،ليفتح السجال بينهما وينتهي اللقاء من دون االتفاق على
أي مخرج .وأكدت مصادر بكركي أن مواقف العماد عون التلفزيونية أول من
أمس كانت خير دليل على أن اللقاء لم يصل إلى نتيجة.

زحف «داعش» كان الر ّد
على االنتخابات في سورية والعراق

أكد وزير الخارجية السابق عدنان منصور في حديث إلى «البناء» و«توب
نيوز» :أن الر ّد على االنتخابات في سورية والعراق كان زحف «داعش»
إلرباك النظامين وإلهائهما بمعركة كبيرة تأخذ طابعا ً مذهبياً .واعتبر أن ما
تحمله الجماعات التكفيرية من أفكار متط ّرفة ورافضة لآلخر ،وما تريد رسمه
من حدود جغرافية جديدة ،يجعل من األمور أكثر تأزيماً ،وتهدد ليس فقط
سورية والعراق ،إنما دول المنطقة كلّها.
وأكد منصور أن إيران ال تستطيع أن تعزل نفسها عن المنطقة والعراق
يمس أمنها القومي ،فهي دولة إقليمية كبرى تأخذ أمنها
تحديداً ،ألن ما يجري
ّ
القومي في االعتبار ،ولذلك ال يمكن أن تترك ما يجري على الساحة العراقية
قائماً ،وال نعني هنا التدخل العسكري .فيمكنها ذلك من خالل التنسيق مع
ّ
يحضره هذا الزحف على األمن
دول فاعلة في العالم إلثبات ما يمكن أن
القومي العربي واإلقليمي والعالمي.
وفي الشأن اللبناني أشار إلى «أنه ال ب ّد من إيجاد توافق على شخصية
وطنية تعبّر عن الواقع اللبناني وتأخذ في االعتبار ما يجري في المنطقة.

عمليات دهم وتطهير في جرود عرسال

في سياق آخر ،نفذ الجيش اللبناني في الساعات الماضية حملة عسكرية
طاولت مناطق واسعة في جرود عرسال في إطار العملية الواسعة التي كان
بدأها فوج المجوقل وقوى الجيش في المنطقة إلنهاء بؤر المسلحين الذين
يتخذون من الجرود منطلقا ً لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المنطقة ،وفي موازاة
ذلك تنفذ القوات السورية حملة واسعة للقضاء على المجموعات المسلحة
في جرود القلمون.
وتمكنت ق��وى الجيش اللبناني من توجيه ضربة كبيرة لتجمعات
المسلحين من خالل استهداف معسكر تابع لـ«جبهة النصرة» في جرود
عرسال بعد ورود معلومات عن تجمع المسلحين في المنطقة ،ما أدى إلى
وقوع عشرات المسلحين بين قتيل وجريح ،حيث جرى نقل  16جريحا ً
إلى المستشفى الميداني في عرسال ،كما أفيد أن من بين قتلى المسلحين
المدعو أبو الحسن التلي قائد لواء ما يسمى «الغرباء» التابع لـ«النصرة»
خالل استهداف الجيش السوري للمسلحين في جرود القلمون .وأفيد أيضا ً
أن أعدادا ً كبيرة من المسلحين هربت من جرود رنكوس وقارة وراس المع ّرة
باتجاه جرود عرسال.

مصادر أمنية

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«البناء» إن قوى الجيش لن توقف عملياتها
العسكرية في المنطقة طالما أن هناك مسلحين يختبئون في جرود الهرمل.
وأضافت أن هناك معلومات عن وجود أعداد كبيرة من المسلحين في هذه
المنطقة ،خصوصا ً أنه توجد ممرات جبلية تربط بين جرود الهرمل وجرود
القلمون ومحيطها ،مشيرة إلى أن العملية قد تحتاج إلى بعض الوقت إلنهائها
نظرا ً لمساحة المنطقة الواسعة وإمكانيات الحركة لدى المسلحين ،لكنها
أكدت أن الجيش يملك الكثير من المعلومات الدقيقة عن وجود المسلحين
وحركتهم.
وأعلنت قيادة الجيش أن وحداتها نفذت عملية تفتيش واسعة في جرود
عرسال ومخيمات الالجئين السوريين بحثا ً عن المسلحين والمطلوبين.

العراق في ظل ( ...تتمة �ص)1
هنا تطرح أكثر من عالمة استفهام حول تزامن الحوادث األمنية في العراق
مع التح ّوالت الجديدة في ك ّل من مصر وسورية؟ فمصر حققت االنتصار بعدما
استردّت الثورة من سارقيها الذين أوصلهم المشروع األميركي إلى الحكم،
واستعادت الجماهير المصرية زم��ام المبادرة وانتخبت رئيسا ً جديدا ً هو
الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كذلك صمود سورية على مدى أكثر من ثالث سنوات ،رغم الضغوط الخارجية
كافة واإلرهاب الدولي الذي لم يوفر وسيلة إالّ استخدمها في حربه الكونية ض ّد
سورية التي استطاعت بشعبها وجيشها وقيادتها أن تتغلب على المؤامرة
وأثبتت أنها األقدر على الصمود أمام هذه التحديات كلّها ،وتكلّل انتصارها
بإعادة إنتخاب الرئيس بشار األسد رئيسا ً للجمهورية العربية السورية في
انتخابات شرعية وديمقراطية شهد لها وبها حتى الخصوم ،ما يظهر أن غالبية
الشعب السوري تؤيد الرئيس األسد ،ما شكل ضربة في الصميم للمشروع
التآمري وما أدى إلى سعي التحالف المعادي إلى التعويض عن الفشل في
سورية بنقل آلة اإلرهاب إلى العراق.
فهل يتك ّرر السيناريو السوري في العراق؟
ال نعتقد ذلك ،الظروف في العراق مختلفة عنها في سورية ،والمعطيات
ال تؤشر إلى ذلك ،لكن إذا ما استم ّر الوضع على حاله في العراق فقد يصل
المشروع إلى ح ّد السعي إلى التقسيم وبالتالي تخريب العراق واستهدافه دولة
وجيشا ً وشعباً ،وال نشك لحظة في أنّ العراقيين سيحفظونها ويدافعون عنها،
ومعهم بالتأكيد جميع األحرار والشرفاء هذه األمة.
الشعب العراقي موحد وال يريد التقسيم ،وال ينبغي على اإلطالق إعطاء أي
حجج لآلخرين للدخول على خط تقسيم العراق.
لمن يجرؤ ويطرح التقسيم حالً لألزمة في العراق نقول إنّ ذلك يشكل أكبر
جريمة ترتكب في تاريخ األمة ،وخطر التقسيم سيهدّد بالتأكيد دوال ً كثيرة في
المنطقة ،وال نستثني أحدا ً من أقاصي المغرب العربي إلى جنوب اليمن العربي،
ولذلك يجب أن ندافع عن وحدة العراق بك ّل ما أوتينا من قوة.
نسمع ويا لألسف عن مصطلحات جديدة من نوع أن «داعش» هي جيش
«الس ّنة» ،لكن في الحقيقة اإلسالم س ّنة وشيعة ال يعتبرون هذا اإلسالم منتميا ً
إلى هذا التط ّرف ،بل إنّ هذا التطرف هو نتوء خارج على جوهر الدين وليس من
مصلحة أحد ما يحصل في المنطقة العربية من تطرف ،فالتطرف ليس جيش
أحد بل جيش نفسه ،وال مذهب له وال دين ،وال عالقة له أي صلة بكل ما يمت إلى
اإلنسانية بمفهومها الشامل.
أما نحن في لبنان ،وفي ظ ّل الحديث عن التهديدات األمنية الناتجة من
تداعيات ما يحصل في ال��ع��راق ،يجب ت��دارك األم��ر والعمل على تحصين
ساحتنا الداخلية وتحصين نظامنا السياسي ،فنحن من يعطي حججا ً للتدخل
الخارجي عندما نصنع بيئة فيها ك ّل هذا التوتر السياسي .ولذلك نحتاج إلى
عملية جراحية لنظامنا السياسي من دون «بنج» تستأصل المرض الخبيث
الموجود في هذا النظام منذ  1943حتى اليوم ،ولم نعرف بسببها إالّ استقرارا ً
هشا ً ولفترات زمنية محدودة.
أما ما يجب أن يتغيّر وبتبدّل فيبدأ أوال ً وقبل كل شيء بإقرار قانون انتخابي
جديد على قاعدة النسبية ويعتمد لبنان دائرة واحدة ،وبذلك نكون ألغينا 70
في المئة من الطائفية ،على أن يلي ذلك انتخاب رئيس جمهورية ينتخب من
الشعب ويعطى صالحياته.
هذا في رأينا البديل الذي تطمح إليه أجيالنا الطالعة التي ال تستحق منا أن
نظلمها بتوريثها هذا النظام السياسي الطائفي الفاسد.

عبد الرحيم مراد

وف��ي المنطقة أن تأخذ العبر من الوقائع والتجارب
السابقة وتدرك أن التهديد الناشئ من تفاقم آفة اإلرهاب
يتعدى دول المنطقة ليصل إلى كل العالم ،خصوصا ً تلك
الدول الحاضنة والداعمة لها.
من جهته ،أكد الوزير الكوري أن اإلنجازات الكبيرة التي
يحققها الشعب السوري في حربه ضد اإلرهاب ونجاحه
في إجراء االنتخابات الرئاسية والمشاركة الواسعة فيها
على رغم المحاوالت الحثيثة لبعض القوى والجهات
الخارجية لعرقلتها وجه ضربة قوية لمخططات تلك
القوى الرامية إلى ضرب وحدة سورية ودورها المهم على
الساحة اإلقليمية.
وأشار إلى أن الكثير من شعوب العالم تقف إلى جانب
الشعب السوري وتدعم صموده في مواجهة الحرب
متعددة الجوانب التي يتعرض لها لكنها في العديد
من الحاالت ال تعبر عن ذلك علنا ً بسبب الضغوط التي
تمارس عليها من قبل القوى المعادية لسورية وفي
مقدمها الواليات المتحدة.
هذا وقد التقى الوزير الكوري كل من وزير الخارجية
السوري وليد المعلم ورئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي
وبحث معهما سبل تطوير وتعزيز العالقات بين البلدين
الصديقين.
إلى ذلك ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن تزايد نشاطات اإلره��اب الدولي في منطقة الشرق
األوسط يشكل تهديدا ً على العالم ،معربا ً خالل محادثات
أجراها أمس مع نظيره األذربيجاني إيلمار ماميدياروف،
عن القلق من تصاعد نشاطات اإلره��اب الدولي التي
تصاعدت في سورية والعراق ومنطقة الشرق األوسط
القريبة من روسيا منبها إلى أن مخاطر هذا اإلرهاب على
العالم كله.
م��ن ناحيته ،حمل ألكسي بوشكوف رئيس لجنة
العالقات الدولية في مجلس الدوما الروسي الواليات
المتحدة األميركية مسؤولية انتشار اإلرهاب في الشرق
االوسط مؤكدا ً أن األحداث األخيرة في العراق هي دليل
آخر على الفشل التام للسياسة األميركية في المنطقة.
وأشار بوشكوف في مؤتمر صحافي أمس في موسكو
إل��ى أن المسؤولين ال��روس نبهوا على م��دى السنوات
الثالث السابقة زم�لاءه��م الغربيين إل��ى مخاطر هذه
التنظيمات المتطرفة في سورية على األمن والسالم في
المنطقة وفي العالم حيث «اعترفت الواليات المتحدة
مؤخرا ً بأن هذه القوى في سورية إرهابية وتأخرت بهذا
االعتراف حتى تشكل قوام هذه القوى وتصلب عودها
لذلك فإن الواليات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية في
سياستها الشرق أوسطية» ،مذكرا ً بأن الواليات المتحدة
دعمت هذه التنظيمات لوقت طويل وادع��ت بأنها قوى
«معارضة ديمقراطية».
وأضاف المسؤول الروسي أن «ما نراه اليوم في العراق
هو مشكلة انتقلت إليه نتيجة سياسة الواليات المتحدة
إزاء سورية إذ إن��ه بعد فشل محاوالتها في اإلطاحة
بالحكومة السورية أعطت الضوء األخضر ليس للمعارضة
السياسية القابعة في اسطنبول فقط بل للتنظيمات
اإلرهابية المتطرفة التي اجتمع عناصرها القادمون من
مختلف الدول العربية واإلسالمية والغربية أيضا ً ومنها
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها على األراضي السورية
لتكمل عملياتها في العراق».
وأعرب بوشكوف عن ثقته بأن لعبة «تغيير األنظمة»
التي اتبعتها الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط
ه��و م��ا أوص��ل ال��وض��ع إل��ى مرحلة انتشار المنظمات
اإلرهابية المتطرفة في دول المنطقة ول��م يعد هناك
مخرج من هذا الوضع الذي انتقل من األراضي السورية
واللبنانية ليصل اليوم إلى العراق ما يدل على تخبط
السياسة األميركية االستراتيجية هنا وهناك وهو ما ال
يخدم الدور القيادي الذي تدعيه أميركا لنفسها ألن دور
القائد هو في حفظ األمن والسالم والعمل على التهدئة في
البالد وليس بإرسال مشاة البحرية لتطبيع الوضع فيها.
وحذر من أنه إذا «استمر أوباما بهذه السياسة فسينهي

عهده على شكل أسوأ مما انتهى إليه سلفه جورج بوش
الذي خلف كل هذا اإلرث ولم يتمكن أوباما من تصحيحه
ألنه بنى سياسته على أساس ردود الفعل األيديولوجي
في االستمرار بتغيير ق��ادة ال��دول» ،مكررا ً أن الواليات
المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن توسع انتشار
اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط.
وأشار بوشكوف في مقابلة صحافية إلى أن التشابه
بين ما حدث في سورية وما يحدث اليوم في أوكرانيا
ينحصر في أن الدولتين كانتا ضحية ضغوطات عملية
كبيرة من قبل الواليات المتحدة األميركية التي تحاول
باستمرار تطبيق سياستها في تغيير األنظمة في دول
متتالية ال��واح��دة بعد األخ��رى ،مضيفا ً أن «الفرق في
الحالتين هو في أن الواليات المتحدة تمكنت من تحقيق
ذلك في أوكرانيا على رغم رفض الجزء األكبر من سكان
البالد لهذا النظام ال��ذي وص��ل إل��ى السلطة في كييف
بانقالب فاشي وهذا ما أدى إلى حرب أهلية في أوكرانيا،
إذ إن الجيش األوكراني ال يقتل مواطني روسيا بل يقتل
مواطني أوكرانيا أي األوكراني يقتل األوكراني وهذا هو
الشكل التقليدي للحرب األهلية».
وأع��رب المسؤول ال��روس��ي عن أسفه ألن الواليات
المتحدة كما وقفت في سورية كليا ً إلى جانب المنظمات
اإلرهابية وقفت أيضا ً في أوكرانيا إلى جانب المتطرفين
قوميا ً الذين استولوا على السلطة الشرعية بالقوة في
كييف وتحاول اتهام روسيا بكل المآسي التي حصلت
هناك ،وقال إن «الواليات المتحدة كانت كذلك ترفض
االعتراف بأن المنظمات اإلرهابية المتطرفة هي المسيطرة
على ق��وات «المعارضة السورية» بل كان األميركيون
يقولون عنها بأنها قوى ديمقراطية تنشط ضد النظام في
سورية».
وأكد بوشكوف« :إننا في واقع األمر نشاهد سفك الدماء
والدمار والخراب والحروب الداخلية أينما يقوم األميركيون
بالتدخل» ،موضحا ً أنه إذا كانت الواليات المتحدة تحاول
البرهان على أن تدخلها هو لتنظيم العالقات في العملية
الديمقراطية فإننا نشاهد بتدخلها العكس تماماً.
وف��ي السياق ،أك��د رئيس مجلس الشورى اإليراني
علي الريجاني أن ال��دول الغربية وال��والي��ات المتحدة
تتعامل مع ظاهرة اإلرهاب بأسلوب «تكتيكي» ،مشيرا ً
إلى ما تتعرض له سورية من إرهاب من قبل المجموعات
اإلرهابية المسلحة المدعومة إقليميا ً وغربياً.
وكشف الريجاني عن أن «بعض الدول أرسلت رسائل
إل��ى إي��ران منذ بداية األزم��ة في سورية تطلب تغيير
الموقف اإليراني تجاه األوض��اع في سورية وتقول إن
سلوك المجموعات المتطرفة يمكن ضبطه في المنطقة
مدعية أن ممارساتهم في سورية هي بسبب عدم كون
الحكومة السورية ديمقراطية» ،مؤكدا ً أن هذه االدعاءات
«لم تكن قابلة للتصديق لدينا».
وش��دد المسؤول االي��ران��ي على أن الغرب وبخاصة
األميركيين ال يمتلكون الصدق واإلرادة الحقيقية لمكافحة
اإلرهاب كما أن بعض سياسات الدول في المنطقة ليست
من باب التدبر والتعقل ،مشيرا ً إلى أن هذه السياسات لو
كانت من باب الحنكة والتعقل لما واجه العالم المشاكل
والقضايا في المنطقة.
م��ن جانبه ،أك��د مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
للشؤون العربية واألفريقية حسين أميرعبد اللهيان أن
اإلدارة األميركية هي سبب ظهور المجموعات اإلرهابية
في سورية والعراق ولذلك ليس لديها اإلرادة للعمل على
مكافحة اإلره��اب ،مضيفا ً إن «األميركيين بيدهم رأس
الخيط الرئيسي لهذه المجموعات اإلرهابية ويسعون
إلى توظيف التطورات السياسية في العراق باالتجاه
الذي يخدم مصالحهم» ،مشددا ً على أن مزاعم الواليات
المتحدة القاضية بالتنسيق مع العراق أو التعاون مع
إيران في مكافحة ما يسمى تنظيم دولة اإلسالم في العراق
والشام اإلرهابي تندرج في سياق الحفاظ على مصالحها
فقط.

لبنان ...ينتظر؟ ( ...تتمة �ص)1
ظل لبنان منذ إعالن ما أسمي بـ«استقالل الدولة» عام
 1943متكئا ً على الخارج في قراراته ،ملزما ً بدفع أثمان
خالفات الخارج وتنازع قواه على أرضه حينا ً ومستفيدا ً
من توافق تلك القوى أو غلبة إحداها على اآلخرين أحيانا ً
أخ��رى ،وظهرت إث��ر ذل��ك مقولة «لبنان ص��دى اإلقليم
وصورته» ،ما يعني أن خالفات الخارج تترجم تأ ّزما ً أو
نارا ً في لبنان ،ووفاقه يعني سلما ً واستقراراً ،وغلبة إحدى
القوى تعني إلحاقا ً للبنان بفضائها االستراتيجي وجعل
لبنان جزءا ً من تلك الدولة في تالزم بالمسار والمصير.
واعتاد لبنان ذلك ولم يكن تسييره في حاجة الى دستور
أو قانون أو قواعد نظامية ،بل كان يكفي القرار الخارجي،
ثم يتم االتكاء شكليا ً على الدستور للتالعب به وإعادة
تفسيره أو تعديله وصوغه حتى وتجاوزه بما يوافق
القرار الخارجي المتخذ.
أما اآلن فان م��أزق لبنان يتعقد فيراكم على صورته
المتقدمة عوامل لم تكن في الحسبان لدى تجار السياسة
اللبنانية وسماسرتها ،معضلة متصلة بواقع الخارج
المأزوم الذي كان يق ّرر للبنان ،فهذا الخارج هو اليوم في
حال ن��زاع دم��وي انفجر قبل أربعين شهرا ً وال ي��زال أفق
وقفه أو التوافق على حل له بعيد المدى ،حتى أن شيئا ً من
إرهاصاته ال يلوح في األفق ،كما أن غلبة أحد من الفرقاء
المتنازعين هي أيضا ً بعيدة المنال نسبياً ،فال المهاجم
المعتدي في وض��ع يجعله ينتصر أو يتقبل خسارته
االستراتيجية الحا ّلة به راهنا ً وينكفئ ،وال المدافع عن نفسه
ح ّقق في المواجهة نصرا ً كاسحا ً يلزم المعتدي بالتو ّقف
عن عدوانه ،فالحرب القائمة اليوم في اإلقليم والتي تتخذ
من سورية والعراق على نحو مباشر ميدانا ً لمعاركها،
ورغم غلبة الدفاع وتقدمه بشكل تراكمي وتصاعدي نحو
االنتصار األكيد عسكريا ً بعدما حقق انتصاره االستراتيجي،
فإن الحرب ال تزال تدور في مناطق عديدة بين كر وفر ،ما
يحول دون الغلبة ويمنع الوفاق راهناً ،وهنا معضلة لبنان
منتظرا ً أ ّيا ً من الحالتين كي يتدبر شؤونه .ما يطرح السؤال
بإلحاح هل أن لبنان المنتظر يملك المناعة التي تحفظه
كيانا ً في حال االنتظار؟ أم أن االنتظار أمر متع ّذر بسبب
العوامل المعقدة المتصلة بالواقع الداخلي والموقع على
الخريطة اإلقليمية والدولية؟
الذين طرحوا سياسة النأي بالنفس ،والذين اقتدحوا
سياسة الحياد (جوهر إعالن بعبدا) يرون أن االنتظار
ممكن اذا تم االلتزام بما جاؤوا به من نظريات سياسية
فذة ،لكنّ هؤالء ينسون ويتانسون أن ظروف التطبيق غير
متوافرة ،فكيف تقول لمن تنتهك مقدساته مثالً اصبر وال
تتدخل لتمنع من اعتدى عليك في معتقدك؟ وكيف تقول
لمن يتضرر من حرائق الجوار اصبر وال تتدخل في إطفاء
الحريق حتى لو امتد الحريق بآثاره ومآسيه إليك؟ وكيف
تقول لمن تهدده «إسرائيل» في وجوده وكيانه وثروته ليل
نهار اصبر وال تقاومها وال تنشئ األحالف التي تساعدك
في تلك المقاومة؟
القول بهذه األم��ور ه��راء ،وهو في رأينا ليس أكثر من
سلوك نفاق سياسي امتهنه اللبنانيون لفظا ً
ّ
ليغطوا به
ممارستهم في التبعية واالستزالم واقعاً .وبالتالي فإن
هذه الحقائق تقودنا الى القول إنّ الحياد أو التلطي خلف
ادعاء النأي بالنفس أمر عقيم ،كما أن التأييد الدولي لهذين
النظريتين هو قمة النفاق السياسي الدولي الذي يتج ّرعه
لبنان مصدرا ً إليه من عواصم التدخل األجنبي في لبنان،
يطلب مزيدا ً من اإليضاح يكفي أن نحيله مثالً على سلوك
أميركا أو فرنسا أو السعودية وغيرها من البلدان الداعمة
لسياسة «النأي بالنفس» و«الحياد اللبناني» واحترام
سيادة لبنان وق��راره المستقل ،وهم أكثر من يتدخل في

الشأن اللبناني جهارا ً نهارا ً خالفا ً لما يدعون.
بات لبنان اليوم على مفترق طرق أكيد لن يكون االنتظار
عالجا ً ناجعا ً له ،فاالنتظار المرشح ألن يطول سيكون
هذه المرة وبتأثير من حرائق اإلقليم وأعاصيره والغيوم
الدولية وأمطارها مرشحا ً النفجار في أكثر من عنوان،
وباتت الخشية قائمة خاصة في عناوين ملحة:
العنوان االجتماعي الذي يعتبر الكباش حول سلسلة
ال��رت��ب وال��روات��ب م��دخ�لاً ل��ه ،ويظن م��ن تسبّب بإفقار
لبنان بسياسته ونهب المال العام ،منذ أتت الحريرية
السياسة الى لبنان وأحكمت قبضتها على اقتصاده على
نحو استئثاري ،يظن أن في إمكانه االستمرار في حرمان
اللبناني من لقمة عيشه من دون أن ينفجر في وجهه ،وهو
ظن خاطئ بال شك .
العنوان السياسي الذي تعتبر االنتخابات الرئاسية
مدخالً إليه مع ما يتبعها من نزعات التعطيل والمصادرة
لدور مجلس النواب (الذي افترى على الحق الدستوري
للمواطن وخرق الدستور بالتمديد لنفسه) أو لدور مجلس
ال���وزراء (ال��ذي ب��دأت تتشكل حوله أع��راف وممارسات
«حريرية» ق��ادت وتراكم بناء موقع رئيس ال���وزراء –
الحاكم الفرد) .
العنوان المالي -االقتصادي الذي يعتبر نهب المال
العام وهدره وتعطيل القطاعات اإلنتاجية في الدولة من
أهم عوامله المؤثرة والتي تدفع به الى االنفجار (لبنان من
غير موازنة أو قطع حساب منذ إخراج سورية جيشها عام
.)2005
العنوان األم��ن��ي ال��ذي يعتبر الوحيد الباقي تحت
السيطرة حتى اآلن ،لكن هذه السيطرة ال يمكن القطع
باستمرارها بسبب الترابط العضوي بين األمن والعناوين
الثالثة المتقدمة ،والتي اذا انفجر أحدها ال بد من أن تشكل
شظاياه صواعق تفجر الوضع األمني ،فضالً عن الضغط
اإلقليمي وحرائق الجوار المستمر في تأجيجها.
إن من يظن أن في اإلمكان االنتظار حتى يتوافر للخارج
وقت التخاذ قرار في شأن لبنان هو غافل أو منفصل عن
الواقع ،فاالنتظار هذه المرة وفي مثل الظروف الدولية
الراهنة مرحلة تسبق االنفجار ولن تكون تمهيدا ً لالنفراج،
أما الحل للخروج من أخطار االنفجار فال يكون في رأينا
إالّ عبر إعادة النظر في النظام السياسي اللبناني ،إعادة
نظر تحترم الواقع وتحترم الحقوق ،فلنسارع في عملية
البحث هذه عبر مؤتمر تأسيسي نعقده في ظل جو متوتر
قائم راهناً ،ينطوي على رغبة الحوار لدى األطراف ،قبل أن
نكره على عقده في ظل نار ولهب مثقلين بدماء وخسائر
وكان محقا ً جدا ً السيد حسن نصرالله عندما طرح هذا األمر
قبل سنتين.
يجب المبادرة الى مؤتمر سياسي يحدد نظام لبنان
السياسي ويراعي وجود الطوائف ،دونما إلغاء ،ويؤكد
على حقوق المواطن دونما مصادرة أو تمييز ،ولن يكون
ذلك إالّ عبر االتفاق على شكل الدولة اللبنانية ،ونظام
انتخاب يك ّون السلطة بنا ًء على الشكل المتفق عليه
وكفانا هربا ً من الحقيقة ،وكفى تباكيا ً على صالحيات هذا
الموقع أو ذاك ،وكفى تمسكا ً بالجثث المهترئة ،فالحقيقة
هي أن لبنان بنظامه السياسي الحالي غير قابل للحياة
ولالستمرار ،ولن يستمر اللبناني بالقبول بسلطة فئة
أو سلطة طبقة ،ولن يستمر وأقصى طموحه حجز مكان
في قطارات االنتظار على أبواب السفارات األجنبية طلبا ً
للهجرة أو استماتة في الحصول على جنسية .نذ ّكر من
سرق المال العام بأن نيران االنفجار المقبل لن تبقي له
مواقع وال أموال يتنعّ م بها.

العميد د .امين محمد حطيط

غازبروم :عقد الغاز
مع ال�صين �سيعزز
االقت�صاد الرو�سي
كشفت شركة «غازبروم»
الروسية عن أنه في إطار عقد
الغاز التاريخي مع الصين
سيتم إن��ش��اء بنية تحتية
ض��خ��م��ة ل��ل��غ��از ف���ي ش��رق
روس��ي��ا ،لتشكل قاطرة نمو
لمجمل االقتصاد الروسي.
وق������ال ن���ائ���ب ال��رئ��ي��س
التنفيذي لشركة «غازبروم»
ال��ك��س��ن��در م��دف��ي��دي��ف« :أود
اإلشارة إلى أنه سيتم إنشاء
بنية تحتية جديدة ضخمة
وشاملة في مجال الغاز في
ش��رق روسيا لتكون قاطرة
النمو ليس في اقتصاد اإلقليم
وحسب ،بل لمجمل البالد،
وحافزا ً قويا ً لنمو القطاعات
ال��رئ��ي��س��ة ف���ي االق��ت��ص��اد
الروسي كالتعدين وصناعة
األنابيب وصناعة الماكينات
واآلليات وقطاع السفن».
وكشف الكسندر مدفيديف
خالل مؤتمر صحافي النقاب
ع��ن التوصل إل��ى ات��ف��اق مع
الجانب الصيني للحصول
على دفعة مسبقة بنحو 25
مليار دوالر ،وتوقع المسؤول
ف��ي شركة «غ��ازب��روم» بدء
ض���خ ال���غ���از ال���روس���ي إل��ى
الصين ف��ي وق��ت أق��ص��ر من
المهلة المحددة في العقد.

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة المجلس العدلي
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/5/30على المتهم عبد العزيز
ح��س��ن ال���ش���واخ جنسيته أردن����ي محل
إقامته .........والدته فاطمة عمره 1981
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ 2007/10/15
بالعقوبة التالية اإلعدام وفقا ً للمواد 4 / 3
و 7و 3و 2و 5ق  58/1/11وغيرها من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية االعتداء
على أمن الدولة والقيام بأعمال إرهابية
وتأليف جمعية أش���رار وغيرها وق��ررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره رئيس القلم
ساميا التوم.
في 2014/5/30
الرئيس باإلنابة
أنطوني عيسى الخوري
التكليف 1054
خالصة حكم
صادر عن محكمة المجلس العدلي
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/5/30على المتهم حسن عبد
الكريم حسونه جنسيته فلسطيني محل
إق��ام��ت��ه .........والدته ابتهاج عمره 49
سنة أوقف غيابيا ً بتاريخ 2008/1/14
وال ي��زال ف��ارا ً من وجه العدالة بالعقوبة
التالية اإلعدام وفقا ً للمواد  4 / 3و 7و 5ق
 58/1/11وغيرها من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االعتداء على أمن الدولة
والقيام بأعمال إرهابية وتأليف جمعية
أشرار والقتل وغيرها وقررت إسقاطه من
الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره رئيس القلم ساميا
التوم.
في 2014/5/30
الرئيس باإلنابة
أنطوني عيسى الخوري
التكليف 1054
خالصة حكم
صادر عن محكمة المجلس العدلي
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/5/30على المتهم ب�لال عبد
القادر ال��رواس جنسيته فلسطيني محل
إقامته .........والدته حياة عمره مواليد
 1966أوقف غيابيا ً بتاريخ 2007/10/4
وال ي��زال ف��ارا ً من وجه العدالة بالعقوبة
التالية اإلعدام وفقا ً للمواد  4 / 3و 7و 5ق
 58/1/11وغيرها من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االعتداء على أمن الدولة
والقيام بأعمال إرهابية وتأليف جمعية
أشرار والقتل وغيرها وقررت إسقاطه من
الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره رئيس القلم ساميا
التوم.
في 2014/5/30
الرئيس باإلنابة
أنطوني عيسى الخوري
التكليف 1054
خالصة حكم
صادر عن محكمة المجلس العدلي
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/5/30على المتهم ل��ؤي أحمد
السعيد جنسيته لبناني محل إقامته.........
والدته خديجة عمره  1977أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2007/10/4بالعقوبة التالية
اإلع����دام وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  4 / 3و 7و 5ق
 58/1/11وغيرها من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االعتداء على أمن الدولة
والقيام بأعمال إرهابية وتأليف جمعية
أش��رار وقتل وغيرها وق��ررت إسقاطه من
الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره رئيس القلم ساميا
التوم.
في 2014/5/30
الرئيس باإلنابة
أنطوني عيسى الخوري
التكليف 1054
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