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ال ت�شركوا �أميركا ( ...تتمة �ص)1

لبنان الأمني ( ...تتمة �ص)1

وانتهت أم��س توقيفات األم���ن ال��ع��ام وف��رع
المعلومات لنازلي «نابوليون» و«كازا دور» في
الحمرا على موقوف واحد فرنسي من أصول شمال
ّ
يحضر للقيام
أفريقية ( 30سنة) اعترف بأنه كان
بعمل إرهابي في إحدى المناطق اللبنانية.
ترافق ذل��ك مع توقيف ق��وة من الجيش على
حاجز حربتا -اللبوة ،وبالتنسيق مع مديرية
المخابرات ،كالً من اللبنانيين عمر مناور الصاطم
(ابن عم اإلرهابي قتيبة الصاطم الذي أقدم على
تفجير نفسه في الضاحية الجنوبية  -حارة
حريك) والمدعو إبراهيم علي البريدي والسوريين
عطا الله راش��د البري ،عبد الله محمود البكور
وج��ودت رشيد كمون ،لالشتباه بانتمائهم الى
إحدى المنظمات اإلرهابية ،وتم تسليم الموقوفين
إلى المرجع المختص إلجراء الالزم».

تنسيق أمني أميركي ـ لبناني

وأكد مصدر أمني لـ»البناء» أن هناك تعاونا ً
بين المخابرات اللبنانية وأجهزة االستخبارات
األميركية ال��ت��ي ت��ق��دم للبنان المعلومات عن
المجموعات اإلرهابية .وشدد المصدر على أنّ إلقاء
القوى األمنية على بعض اإلرهابيين والمطلوبين
كان نتيجة تنسيق عا ٍل بين االستخبارات الدولية
والجيش اللبناني والقوى األمنية ،متحدثا ً عن
تعاون استخباراتي كبير بين الواليات المتحدة
من جهة ولبنان واألردن من جهة ثانية.
وقالت مصادر أمنية عليمة لـ«البناء» إنّ القوى
األمنية ال تستطيع أن تتعاطى مع المعلومات
األمنية التي تجمعها إال بالجدية الالزمة ،فأي
معلومة تتم ّكن األجهزة من الوصول إليها يجب
أن تتعاطى معها بما يفترض من إج��راءات لمنع
استهداف الوضع الداخلي ،خصوصا ً أن لبنان
ليس معزوال ً عن المنطقة ،وكنا تع ّرضنا ألعمال
إرهابية في الفترة الماضية ،كما أن بعض المناطق
تشهد بين الحين واآلخ��ر تح ّركات لمجموعات

إرهابية.
و ُنقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ
المعلومات عن تح ّرك هذه الخاليا غير مبالغ فيه،
مشددا ً على وجوب تعزيز الجيش والقوى األمنية
بالعديد والعدّة لمواجهة المجموعات اإلرهابية
وال��ت��ش�دّد ف��ي وجهها م��ن خ�لال ك � ّل اإلج���راءات
المناسبة.

ال غطاء سياسيا ً
للقوة األمنية الفلسطينية

ف���ي م������وازاة ذل�����ك ،ان��ت��ه��ت ال��ت��ح��ض��ي��رات
واالستعدادات إلطالق القوة األمنية الفلسطينية
المشتركة في مخيم عين الحلوة .إال أنّ مصادر
مطلعة على واقع المخيم أكدت لـ»البناء» أن هذه
القوة االمنية ستبقى حبرا ً على ورق ،فعلى رغم
االنتشار الذي ستقوم به ،إال أنها لن تكون قادرة
على القيام بأي مهمة ،لن تتمكن من توقيف أي
مطلوب أو وقف أي اشتباك ،لعدم توافر الغطاء
السياسي لها .وأش��ار المصدر إل��ى أن الجميع
يعي ويدرك خطورة الوضع إال أنها لن تتمكن من
وضع اليد على مكامن الخلل وخصوصا ً المربعات
األمنية للجماعات اإلسالمية المتطرفة.
وإذ رفض المصدر الحديث عن وجود لداعش
في المخيم ،أكد وجود بعض التنظيمات كـ فتح
االس�لام وجند الشام الذين يهللون لما يقوم به
داعش في العراق .وأكد المصدر أن الوضع األمني
في المخيم غير مريح وغير مطمئن ،إال أنّ هناك
شبه هدنة داخل المخيم لتمرير شهر رمضان على
خير.
وأكد المصدر أنّ زيارة عضو اللجنة المركزية
لحركة «ف��ت��ح» ال��ل��واء ع��زام األح��م��د إل��ى لبنان
ل��ن تكون أفضل م��ن زي��ارت��ه السابقة ،ال سيما
أن��ه سيزيد الشرخ داخ��ل الحركة مع الترقيات
والترفيعات التي تتض ّمنها الزيارة ما سيزيد من

الخالفات الفتحاوية.
ورأى المصدر أنّ ما يحمله األحمد في جعبته
ليس أكثر من إعادة هيكلة للوضع العسكري داخل
فتح بعد الدورة العسكرية التي أقامتها الحركة في
مخيم الرشيدية بإشراف ضباط أتوا من رام الله.

إال إذا كانت هناك أشياء مضمرة يمكن أن تبرز
في أول جلسة سيدعو إليها سالم اليوم ،الفتا ً
في الوقت عينه إلى أن الدعوة اليوم ال تأخذ في
االعتبار فترة  72ساعة لتوزيع جدول األعمال
الموزع منذ شهر ،إال إذا كان رئيس الحكومة يريد
إضافة بنود جديدة عليه.

وس��ط ه��ذه األج����واء األم��ن��ي��ة ،ي��دع��و رئيس
الحكومة تمام س�لام اليوم إل��ى جلسة لمجلس
الوزراء من المرجح أن تكون يوم الخميس المقبل
في  26حزيران الجاري للبحث في جدول أعمال
جلسة  22أيار الماضي.

تعطيل المجلس النيابي
تعطيل للدولة

جلسة لمجلس الوزراء الخميس

قزي :البنود الخالفية ستبقى جانبا ً

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أنّ
المنهجية لجلسة مجلس ال���وزراء ليست آلية
دستورية جديدة إنما تطبيق للدستور في حال
شغور منصب رئ��اس��ة الجمهورية .ولفت إلى
أنّ عناصر هذه المنهجية هي عادية باستثناء
موضوع التوقيع على المراسيم بعد إقرارها،
وبالتالي يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة ،يتم
توزيع ج��دول أعمالها قبل  72ساعة كمسودّة،
حيث يعطي ال���وزراء رأيهم ومالحظاتهم على
مسودة جدول األعمال ،وعندها يصبح الجدول
رسمياً.
ورأى أنّ إق���رار ب��ن��ود ج���دول األع��م��ال يت ّم
بالتوافق إال في ما ن��در ،حيث يحصل تصويت
ويجب أن تكون األكثرية الساحقة إلق��رار أي
بند ،الفتا ً إلى أنّ البنود الخالفية ستبقى جانبا ً
حرصا ً على وحدة الحكومة واستمراريتها ،على
أن تتولى مجموعة من ال���وزراء تمثل مختلف
المكونات الحكومية بالتوقيع على المراسيم إلى
جانب رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة
سمير مقبل وال��وزي��ر المعني .واعتبر أن هذه
المنهجية خطت خطوات مهمة نحو االتفاق عليها

فوز كبير ( ...تتمة �ص)1

«داع�ش» واغتيال ( ...تتمة �ص)1
 من الطبيعي أن يعتبر البعض م ّمن يؤيدوناتهام المقاومة وسورية بالعملية ويناصبونهما
العداء ،أنّ النتائج المترتبة على االغتيال وتحديد
المستفيدين ال يكفيان لتوجيه االتهام ،ويعتبر ذلك
مج ّرد سوء تقدير من المتهمين وحسن استثمار
م��ن خ��ص��وم��ه��م ،وأن ال ي���رى ف��ي تشكيل لجنة
التحقيق الدولية ومن بعدها المحكمة ،والطريق
الذي سلكه التحقيق ومن بعده االتهام إال مج ّرد
تضامن دولي مع لبنان ،على رغم اإلدراك الكامل
ب��ك��ون ال���ق���رارات ال��ت��ي ص���درت بتشكيل اللجنة
والمحكمة صناعة أميركية ،طالما ك��ان مجلس
األم��ن قبل زمن الفيتو الروسي ـ الصيني ،إطارا ً
تحدّد واشنطن وحدها مهامه وكيفية تصرفه،
ونفهم من دون أن نعذر أن يتغاضى هذا البعض
متع ّمدا ً عن ك��ون نتائج التحقيق واالت��ه��ام أكملت
النتائج المؤذية بحق قوى المقاومة في المنطقة
وشكلت أحد أدوات استهدافها.
 مب ّرر الحديث اليوم هو ما ص��ار بين أيديالعالم كله من وقائع حول مخطط موجود ومكتوب
لدى قيادات «القاعدة» في العراق منذ عام ،2003
في شأن التح ّول خالل عشر سنوات نحو إقامة
«دولة العراق والشام» التابعة لـ»القاعدة» ،والتي
يشكل لبنان ساحة من ساحاتها الرئيسية ،والتي
كان يشكل الرئيس رفيق الحريري فيها وجودا ً
ألكبر زعامة إسالمية للطائفة األه ّ��م في المنطقة
والمانع الرئيسي لنمو «ال��ق��اع��دة» وتقدمها ،هذا
غير ما ترتب على اغتياله من نتائج تحفيزية لهذا
النمو ،وبعدما صار في جعبة ك ّل الجهات األمنية
اإلقليمية وال��دول��ي��ة م��ا يكفي م��ن ال��وق��ائ��ع حول
الخطوات اإلجرائية لتنظيم أبو مصعب الزرقاوي
ومن بعده أبو بكر البغدادي لتحقيق هدف إقامة
الدولة المنشودة ،هل يمكن التفكير م��رة أخرى
بجريمة االغتيال؟
 يعتمد المؤ ّرخون وسيلة علمية منهجية بعداألح���داث ال��ك��ب��رى ،خصوصا ً التي تكون نتيجة
خطة تقف وراءه���ا جهة ظ��ه��رت ق��درات��ه��ا فجأة،

ك��ش�� ّن ح��رب أو ال��ق��ي��ام ب��ان��ق�لاب ،ف��ي��ع��ودون إلى
م��ا يس ّمونه إع���ادة البناء الديناميكية لألحداث،
بمحاولة ربط بنيوية لفراغات كانت تبقى مش ّوشة
مفسرة في أحداث هامة وقعت ،ويحاولون
أو غير ّ
ً
البحث عما إذا كان ممكنا إيجاد رابط ما بين هذه
األح����داث وم���لء ال��ف��راغ��ات بتفسيرات منطقية،
وربطها بالقوى الصاعدة التي ظهرت قدراتها
ومخططاتها إل��ى الضوء ،واألكيد أنّ المؤ ّرخين
في لبنان والمنطقة والعالم سيهت ّمون كثيرا ً في
ما سيكتبونه عن المنطقة ،ومن ضمنها األحداث
ال��ك��ب��رى المفصلية وال��غ��ام��ض منها خصوصاً،
أخص اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
وبصورة
ّ
ف��ي م��ح��اول��ة ال��رب��ط ب��ح��دث ك��ب��ي��ر ي��ه�� ّز المنطقة
اسمه ،هذه الوالدة لدولة «داعش» ،والخطط التي
كانت وراءها واإلمكانات والعمليات السرية التي
م�� ّه��دت لها ،ومحاولة ال��ج��واب ع��ن س���ؤال ،م��ا إذا
كانت التداعيات التي ترتبت على االغتيال تجعل
مسؤولية «داع��ش» ومتفرعات «القاعدة» واحدة
من الفرضيات الجدية؟
 ال��س��ؤال ال��ي��وم ب��رس��م المحققين إذا كانوامحققين وليسوا مج ّرد رجال استخبارات ينفذون
خ��ط��ط ح��ك��وم��ات��ه��م ،ب��إن��ج��از اس��ت��ه��داف مبرمج
بواسطة تحقيق مبرمج لتوجيه اتهام مبرمج ،كما
هو برسم القضاة إذا كانوا قضاة فعالً وليسوا
مج ّرد موظفين جرى استدعاءهم بثوب القضاء
إلص��دار أحكام لها وظيفة في مشروع كبير ،هل
هناك من سيفكر بالسؤال عما إذا كان يجب إعادة
النظر من باب الفحص والتحقق ،بك ّل مالبسات
التحقيق واالت��ه��ام وط��رح فرضية جدية تحتاج
منحها فرصة الدراسة وإعادة قراءة السيناريوات
والمعطيات ومحاولة إنشاء سيناريو افتراضي
لدور القاعدة والتحقق من مدى جديته؟
 ه��ل ه��ن��اك م��ن يسمع أو م��ن ي��ه��ت�� ّم؟ أو هلهناك من يريد أو يجرؤ على األق ّل ،بين والة الدم
للتوقف أمام هذا الكالم بعين غير سياسية ويقول
إنّ األمر يستحقّ ؟

م�صدر �أردني ( ...تتمة �ص)1
وقال الدبلوماسي األردن��ي إنّ عمان تك ّتمت على هذه
وفضلت التعامل معها بأسلوب تجاهلها ،علما ً
ّ
الرسالة
أنها تأخذ مضمونها على محمل الجد ،ولذلك فإنّ العاهل
تقصد ال��ر ّد عليها بشكل غير مباشر حيث عقد
األردن��ي
ّ
قبل أيام اجتماعا ً مفتوحا ً حضره مسؤولون سياسيون
وأمنيون كبار ،وعرض أمامهم التطورات الخطيرة السائدة
في المنطقة على خلفية ما يحدث في العراق ،وهدّد بأن
للمس باألمن واالستقرار
األردن سيواجه بقوة أية محاوالت
ّ
فيه .وت ّم تسريب هذا الجزء األخير من كالمه صوتا ً وصورة
إلى اإلعالم ،ما يضمر ردا ً غير مباشر من الملك على رسالة
البغدادي إليه.

تظاهرات معان

ويلفت الدبلوماسي عينه إل��ى أن��ه اث��ر نشر الكالم
الصادر عن الملك عبد الله الثاني في االجتماع المفتوح،
خرجت بعد يومين تقريبا ً تظاهرات كبيرة في مدينة
معان األردنية ،وهي ترفع أعالم «الدولة اإلسالمية في
العراق وبالد الشام» ( داعش) ،وتهتف بشعارات مؤيدة
لحرب داعش في بالد الرافدين وسورية ،وتدعو إلى نصرة
مجاهديها.
وينقل المصدر عينه عن الدبلوماسي األردن��ي قوله
إنّ أح��داث العراق تهدّد أمن األردن على المدى القصير
والمنظور ،وأيضا ً تهدّد أمن ك ّل من الكويت والسعودية في
المدى المتوسط.

وأكدت مصادر عين التينة لـ»البناء» أن مجلس
النواب يجب أن ال يتعطل ألن تعطيله تعطيل
للدولة .وأك��دت المصادر أن التعطيل للمجلس
سياسي ،وأن أي حلحلة للمجلس الوزراء يجب أن
تترافق مع حلحلة للمجلس النيابي وإقرار سلسلة
الرتب والرواتب.
وأش��ار زوار الرئيس نبيه ب��ري إل��ى أن��ه كان
بصدد إعالن موقف مهم وكبير من موضوع تعطيل
الجلسات التشريعية لمجلس النواب وتطيير
جلسة السلسلة ،خصوصا ً أنه يشعر أن هناك
استهدافا ً مقصودا ً للمجلس النيابي ودوره.
وخ���رج ز ّوار ب��ري ف��ي اليومين الماضيين
بانطباع واضح عن استياء كبير لديه من تعاطي
فريق  14آذار ليس فقط مع السلسلة ،بل أيضا ً
مع مجلس النواب ومهامه التشريعية .وأكد بري
ل���زواره أن��ه لن يقبل بش ّل السلطة التشريعية
تحت مبررات غير دستورية ،والحظ هؤالء الزوار
أن رئيس المجلس قدم كل التسهيالت للسنيورة
وحلفائه ف��ي سبيل تسهيل إق���رار السلسلة،
حيث أخذ على عاتقه تخفيضها عشرة في المئة
وتقسيطها على سنتين ،مقابل التراجع عن مطالب
زيادة واحدة في المئة على ضريبة الـ ،TVAلكن
السنيورة وحلفاءه رفضوا ذل��ك ،وأص�� ّروا على
هذه الزيادة ،مع أن الواردات المقدّرة باتت ّ
تغطي
نفقات السلسلة.

وأضاف إنّ مشكلة هذه الدول مع «داعش» أنها باتت
ّ
مشغلوها
تملك حدودا ً مشتركة معها ،وذلك في وقت ما عاد
في الخليج يملكون التأثير السابق نفسه عليها ،إذ إنّ
داعش بات يملك تمويالً ذاتيا ً بنسبة عالية ،كما باتت لديه
أوراق ابتزاز حدودية مع الدول اإلقليمية المجاورة للعراق
نظرا ً إلى تواجده على أرضها .فمثالً بات «داعش» يستطيع
تهديد أي دولة جوار للعراق به ّز استقرارها إذا لم تساير
أجندتها العراقية أو السورية ،أو حتى وجهات نظرها
بخصوص شكل الحكم كما جاء في مطالب البغدادي للملك
عبد الله.

 180مم ّوال ً لـ«داعش»

ويكشف الدبلوماسي عينه أن نحو  180شخصية من
ك ّل أنحاء العالم مدرجة على الئحة مم ّولي هذا التنظيم،
ولكن حتى لو ت ّمت اآلن مالحقة هذه الشخصيات المتم ّولة،
فإنه يصعب توقع أن يكون لذلك اآلن نفس التأثير على
«داعش» الذي بات يملك احتياطيا ً من المال والسالح يمكنه
من االكتفاء الذاتي لعامين أو ثالثة ،وبات أيضا ً يملك تحكما ً
مباشرا ً على خط حدودي عراقي مع ك ّل دول جواره   .
السؤال الذي يطرح نفسه على خلفية رسالة البغدادي
إلى العاهل األردني ،هو هل يكون لها استتباعات مع ملوك
وأم��راء آخرين؟ بل هل فعالً انقلب السحر على الساحر،
بحيث أزف موعد هذا اليوم الذي سيعرض فيه البغدادي
عليهم «حق» السمع والطاعة له ،مقابل كف خرابه عنهم؟

وأصبحت الجزائر أول منتخب في
العالم العربي يسجل أربعة أهداف في
مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم
لكرة القدم ،وحققت الجزائر فوزها
األول ف��ي المونديال منذ  28سنة،
لترفع رصيدها إل��ى ث�لاث نقاط في
المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدر.
سجل أهداف الجزائر كل من إسالم
سليماني ( )26رفيق حليش ()28
ع��ب��د ال��م��ؤم��ن ج��اب��و ( )38ياسين
براهيمي ( ،)62بينما سجل سون
هيونغ مين ( )50وك��وو غا تشيول
( )72هدفي كوريا الجنوبية ليحقق
المنتخب الجزائري انتصارا ً تاريخيا ً
هو األول له في العرس العالمي منذ
.1982
وكانت قد انطلقت األول من أمس
ثاني مباريات المجموعة السابعة
بلقا ٍء جمع بين المنتخب األلماني
ومنتخب غ��ان��ا ،وانتهى بالتعادل
بهدفين لمثلهما .سجل للمانشافت
ماريو غوتزه وكلوزه ،وسجل ألسود
القارة السمراء أندريه أيوو وأسامواه
جيان.
وأن��ق��ذ ال��ب��رغ��وث ميسي منتخب
التانغو م��ن ّ
ف��خ المنتخب اإلي��ران��ي
ً
الذي استبسل دفاعيا أمام الهجمات
األرجنتينية ،واتجه اللقاء إلى التعادل

السلبي لكن ميسي كان له رأي آخر،
ليسجل هدفه األول في مرمى الحارس
اإلي��ران��ي منقذا ً منتخب ب�ل�اده قبل
لحظات على نهاية المباراة.
وتختتم اليوم لقاءات المجموعة
األولى بمواجهة تجمع بين السيليساو
ومنتخب الكاميرون ،ويمني راقصو
السامبا النفس بإحراز النقاط الثالث
ليؤكدوا تأهلهم إلى الدور الثاني في
طريقهم إلى إحراز اللقب الغالي.
وتلتقي المكسيك مع كرواتيا ضمن
المجموعة نفسها في مباراة تسعى
فيها المكسيك إلى الفوز أو التعادل
لتأكيد تأهلها إلى ال��دور الثاني ،في
المقابل ال بديل أمام كرواتيا عن الفوز
كي تتأهل إلى الدور اإلقصائي.
وتختتم أيضا ً مباريات المجموعة
الثانية في لقا ٍء يجمع بين هولندا
وتشيلي ف��ي ص���راع على ص��دارة
المجموعة وتجنب لقاء البرازيل إذا
ما بقيت متصدرة مجموعتها .وكان
المنتخبان ق��د ضمنا تأهلهما إلى
ال��دور الثاني على حساب أستراليا
وإس��ب��ان��ي��ا على ال��ت��وال��ي .ويلتقي
ال��م��ات��ادور اإلس��ب��ان��ي ال��ج��ري��ح مع
أستراليا في مباراة ال تغير شيئا ً في
هوية المتأهل من هذه المجموعة إلى
الدور الثاني.

ّ
حذر في القاهرة ( ...تتمة �ص)1
وص����رح ال��س��ف��ي��ر إي���ه���اب ب���دوي
ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م رئ��اس��ة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،ب��أن ك��ي��ري أك��د أثناء
ال��ل��ق��اء ال���ذي ات��س��م ب���روح إيجابية
ب��ن��اءة ،ح��رص ب�لاده على عالقاتها
التاريخية المهمة بمصر واصفا ً إياها
«باالستراتيجية» ،وأنها مهتمة بنجاح
مصر التي تمثل رب��ع سكان العالم
العربي وحدها ،وبكل ما لها من مكانة
وثقل في العالم العربي ،فضالً عن
دورها في إرساء واستقرار السالم في
منطقة الشرق األوسط.
وأض������اف أن ك���ي���ري ق���د أع���رب
خ�لال اللقاء ،ال��ذي دام ما يزيد على
ساعة ونصف الساعة ،عن اهتمام
ب�لاده بدعم مصر على كل األصعدة
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة ،وذل��ك مع
اهتمام موا ٍز بأوضاع حقوق اإلنسان
والحريات المدنية ،فيما أكد السيسي
أن مصر عازمة على المضي قدما ً في
استكمال إنجازات استحقاقات خريطة
المستقبل ،مشيرا ً إلى أنه سيتم اإلعالن
عن البدء في إجراءات عقد االنتخابات
البرلمانية قبل الثامن عشر من تموز
المقبل.
واعتبر وزير الخارجية األميركي
أن ال��خ��ط��ر ال����ذي ي��ش��ك��ل��ه تنظيم
«دول���ة ال��ع��راق وال��ش��ام» اإلره��اب��ي
يهدد الجميع في المنطقة وخارجها
رافضا ً االنتقادات الموجهة إلدارت��ه
بالمسؤولية عن الفوضى في العراق
بعد غزوها له.
وق���ال ك��ي��ري ف��ي مؤتمر صحافي
مشترك أمس مع نظيره المصري سامح
شكري عقب لقائه الرئيس السيسي إن
«التنظيم المذكور يتبنى أيديولوجية
تقوم على العنف والقمع وهو تهديد
ليس فقط للعراق بل للمنطقة بأسرها

ونحن في لحظة حرجة وعلينا حث
القادة العراقيين على تجاوز االعتبارات
الطائفية والتحدث إلى الجميع».
ودع��ا كيري القادة العراقيين إلى
تجاوز االنقسامات وتشكيل حكومة
وحدة ،مشيرا ً إلى أن بالده «ال تسعى
الختيار أو انتقاء أيا ً كان لحكم العراق
بل على الشعب العراقي أن يختار
قادته».
وأشار كيري إلى أن دوال ً كثيرة في
المنطقة وال سيما ليبيا والعراق تواجه
ت��ح��دي��ات نتيجة ت��ص��دي��ر اإلره���اب
والتطرف إليها متناسيا ً أن إدارته هي
المسؤولة عن انتشار ه��ذا اإلره��اب
والتطرف م��ن خ�لال ال��دع��م المباشر
ال��ذي تقدمه للمجموعات اإلرهابية
في سورية وغير المباشر الذي يقدمه
وكالؤها اإلقليميون في الخليج وتركيا
لإلرهابيين عبر تجنيدهم وتمويلهم
وتدريبهم وإرسالهم إلى سورية عبر
حدود الدول المجاورة.
وأش��ار كيري إلى أن زيارته مصر
تأتي بهدف التأكيد على أهمية الشراكة
التاريخية بين الطرفين وعلى التزام
واشنطن بتحقيق مصر النجاح بعد
ثالث سنوات صعبة.
وق���ال وزي���ر الخارجية المصري
سامح شكري إن هناك توافقا ً أميركيا ً
 مصريا ً حول أهمية حشد الطاقاتللتصدي ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تحدق
بالمنطقة وما لها من آثار وانعكاسات
على السلم واألم��ن اإلقليمي والدولي
وال سيما االضطرابات القائمة في ليبيا
والعراق وسورية وتعثر جهود السالم
بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
وه��و ما يتطلب المزيد من التنسيق
والتعاون والتواصل المستمر بين
الواليات المتحدة ومصر.

كاميرون ي�سعى ا�إلى ت�صويت «غير م�سبوق» لتعيين يونكر ً
رئي�سا للمفو�ضية الأوروبية
يعتزم رئيس ال��وزراء البريطاني ،ديفيد
كاميرون ،المطالبة بتصويت على الرئيس
ال��ج��دي��د للمفوضية األوروب���ي���ة لمواجهة
الضغوط ال��رام��ي��ة لتعيين رئ��ي��س حكومة
لوكسمبرغ األس��ب��ق ،ج��ان كلود يونكر ،في
المنصب.
ولفتت مصادر في الحكومة البريطانية
إلى أنه في حال إجراء التصويت ستمثل هذه
خطوة «غير مسبوقة» ،إذ جرت العادة على
التوافق بين قادة الدول األوروبية في شأن أي
مرشح للمنصب.

وأشار مصدر إلى مخاوف حكومية من أن
تكون للبرلمان األوروب��ي مساحة أكبر للبت
في شأن اختيار رئيس المفوضية المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع كاميرون مع رئيس
المجلس األوروب���ي ،هيرمان ف��ان رومبوي،
اليوم لمناقشة هذه القضية .وذكرت المصادر
أن رئيس الوزراء قد يدفع من أجل التصويت
ليانكر في قمة أوروبية تعقد في بروكسيل
الجمعة المقبل.
ويتزامن ذلك مع تحذيرات من تأثير تطبيق
إجراءات مالية جديدة باالتحاد األوروبي على

«القدرة التنافسية لبريطانيا».
وأعربت  54شخصية ب��ارزة  -من بينها
متبرعون محافظون وال��وزي��ران السابقان
لورد المونت ولورد فليت  -عن «قلق بالغ»
بشأن «الصعوبات» التي تواجهها الحكومة
في مساعيها لمنع هذه اإلج��راءات .وقالوا -
في خطاب نشر في صحيفة «صنداي تايمز»
 إن ه��ذه اإلج���راءات التي تتضمن ضريبةعلى المعامالت المالية وقيودا ً على مكافآت
العاملين في المصارف ستؤثر على «الوضع
العالمي المتميز» لمدينة لندن والخدمات

المالية البريطانية في شكل عام.
ويقول مصدر إن الخطاب يظهر التحدي الذي
يواجهه كاميرون ،وهو إقناع البريطانيين بأنه
يستطيع إصالح عالقة بريطانيا مع بروكسيل
بما يتيح له الدفع بضرورة بقاء بريطانيا
في االتحاد األوروبي في حال إجراء استفتاء
شعبي يود كاميرون أن يجرى عام  2017في
شأن بقاء أو مغادرة بالده االتحاد.
ورفضت محكمة أوروبية في نيسان طعن
بريطانيا على فرض ضرائب على المعامالت
المالية في االتحاد األوروبي.

مفسحا ً في المجال أمام قوى اإلسالم «الجهادي» للنمو
والتوسع ظنا ً منها أنها تش ّكل سدا ً منيعا ً في وجه القوى
الوطنية والقومية المعادية لها؟
إي���ران تبدو مشككة بموقف أم��ي��رك��ا .مساعد وزي��ر
خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان رأى أنّ الرئيس األميركي
أوباما (الذي دعا طهران إلى التعاون من أجل دعم العراق)
يفتقر إلى «إرادة جدية لمحاربة اإلرهاب» .طهران تأخذ
على واشنطن ارتكابها «الخطأ االستراتيجي في سورية
بعدم التمييز بين اإلرهابيين وبين المجموعات السياسية
المعارضة ،مما زاد اإلرهاب ونشوء جماعات مثل «داعش»
تفاقماً» .فوق ذلك ،يرى عبد اللهيان أن أميركا تقوم بتعزيز
الطائفية في العراق ،معتبرا ً أن «تأخير مكافحة «داعش»
ووض��ع ش��روط لمكافحته يعززان الشكوك في أه��داف
الواليات المتحدة في المنطقة».
لع ّل لتشكيك طهران في أه��داف واشنطن في العراق
والمنطقة سببا ً إضافياً .ذلك أنّ «خبطة» «داع��ش» في
العراق تزامنت مع الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا
النووية بين إي��ران وال��دول الست الكبرى ،وربما تكون
السبب في فشلها ،إ ْذ من الممكن أن تكون الواليات المتحدة
ٍ
ضغط
قد وج��دت في حملة «داع���ش» األخ��ي��رة وسيل َة
ناجحة على إيران من خالل الضغط على جارها وحليفها
العراق.
حتى لو أمكن الفصل بين المفاوضات النووية والحال
العراقية ،فإنّ ثمة مسائل ثالثا ً تقف في طريق «التعاون»
المحتمل بين الواليات المتحدة وإيران في مكافحة اإلرهاب
المتمثل في «داعش»:
المسألة األول��ى هي مصير ن��وري المالكي .ذل��ك أنّ
إيران تعارض تنحية حليفها في عز الحرب التي يش ّنها
«داعش» على العراق .إنّ اختيار بديل من المالكي مسألة
يكتنفها الكثير من الصعوبات في زمن السلم ،فما بالك في
إيجاد بديل في زمن الحرب؟ قد توافق إي��ران ،من حيث
المبدأ ،على تغيير المالكي بعد القضاء على «داعش» ولكن
ليس قبل ذلك.
المسألة الثانية هي موقف السعودية من التعاون
المقترح بين أميركا وإي��ران .فللسعودية ثالثة شروط
محتملة في هذا المجال .أولها تنحية المالكي وإبداله بآخر
يرضي التكتالت الس ّنية في البرلمان العراقي .ثانيها
التفاهم على شكل التدخل األميركي في الحرب .ذلك أنّ
تفضل عدم التدخل المباشر ألنه يش ّكل تبريرا ً
السعودية ّ
إليران بالتدخل المباشر أيضاً .ثالثها ،أن يسبق التعاون
بين واشنطن وإي��ران اتفاق في شأن البرنامج النووي
اإليراني وتفاهم على مستقبل الوضع في سورية.
المسألة الثالثة مشروعي ُة التدخل األميركي وجدواه.
ذلك أنّ تدخل واشنطن يستولد معارض ًة واسعة لدى

ال��ق��وى الوطنية والقومية العربية الدائمة التشكيك
والتخ ّوف من الواليات المتحدة ومخططاتها التي ال تخدم
في نهاية المطاف إالّ مصالحها وما تس ّميه أمن «إسرائيل».
والمرجح أن تتجاوب حكومات سورية وإيران وروسيا مع
موقف القوى الوطنية العربية ،وال سيما قوى المقاومة،
فتدعو ال��والي��ات المتحدة إل��ى ع��دم التدخل في العراق
بالمطلق ،وفي حال الضرورة فليكن ذلك بالتفاهم مع
الحكومة العراقية ووفق شروطها وأه ّمها عدم االفتئات
على سيادة العراق.
من الواضح أنّ العراق يعاني معضلة وجودية منذ
االحتالل األميركي وتداعياته المحلية واإلقليمية .وال
شك في أنّ حرب «داعش» األخيرة عليه تع ّرضه للتفكيك
والتقسيم .لتفادي تدمير العراق وتقسيمه وتشريد شعبه
يقتضي أن تتح ّمل القوى الحية في األمة ،سواء في الحكم
أو في المعارضة ،وال سيما قوى المقاومة ،مسؤوليتها
القومية التاريخية فتجترح مشروعا ً لإلنقاذ الوطني،
نقترح له األسس اآلتية:
أوالً :مواجهة حملة «داع��ش» اإلرهابية بك ّل الوسائل
المتاحة ،وإعطاؤها أولوية مطلقة في العمل الوطني
والحراك السياسي والقتال الميداني.
ثانياً :رفض تدخل الواليات المتحدة في الصراع الدائر
في العراق وسورية وعليهما .فالقوى السياسية الوطنية
في الحكم والمعارضة ،كما قوى المقاومة ،قادرة بقواها
الذاتية على ص ّد «داعش» ودحرها ،وإذا ما احتاجت إلى
السالح والعتاد فهي قادرة على شرائه بأموال عربية من
ك ّل المصادر المتاحة ،بما فيها روسيا ،وقادرة بالتالي على
حسم المواجهة وفق شروطها.
ثالثاً ،تداعي القوى الوطنية العراقية بك ّل تالوينها إلى
عقد مؤتمر وطني جامع وعاجل لتدارس األزمة بجميع
وجوهها ،ووض��ع برنامج سياسي لمواجهة تحدياتها
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية والعسكرية،
والتوافق على تأليف حكومة وطنية جامعة تأخذ على
عاتقها تنفيذ برنامج اإلنقاذ الوطني ومحاسبتها أمام
البرلمان وفي المؤتمر الوطني الدائم الحضور واالنعقاد
طالما الحرب قائمة.
التحديات التي تواجه األمة كثيرة ومتشعّ بة ،وهي
على درجة من التعقيد والخطورة تستوجب توليد تعبئة
وطنية عامة لمواجهتها ،ووعيا ً بضرورة مجانبة التو ّرط
في تحالفات مع ق��وى خارجية ال تخدم إالّ مصالحها
المتعارضة في الغالب مع مصالح األمة ،وأنّ الخالص
الوطني باستقال ٍل وحرية وكرامة ال يتأمن إالّ باالعتماد
على النفس ،وتوظيف قوانا الذاتية ،وهي كثيرة وغنية،
في خدمة أهدافنا وأولوياتنا في شتى ميادين الصراع.

د .عصام نعمان

توقيع مبادرة ( ...تتمة �ص)1
الى انه «ال��ى ان االتصال تناول الوضع المتأزم في
العراق نتيجة هجوم مسلحي «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام» ،وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق
من تصعيد التهديد اإلره��اب��ي في المنطقة ،كما تم
التطرق أيضا ً إلى مسائل إنهاء عملية تدمير السالح
الكيماوي السوري».
هذا ودع��ت وزارة الخارجية السورية إلى تضافر
الجهود لمكافحة خطر اإلره��اب ،مؤكد ًة أن الخطورة
المتنامية لإلرهاب في سورية وتصاعدها مؤخرا ً في
العراق ،تستدعي مكافحة خطر اإلرهاب من دون تمييز
أو ازدواجية في المعايير.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية «سانا» عنها اعتبارها
أن ه��ذا يضع على المحك «صدقية الجهود الدولية
لمكافحة اإلرهاب وتنفيذ قرارات األمم المتحدة».
الى ذلك ،أكد السيناتور األميركي ريتشارد بالك أن
الشعب السوري أحرز في الثالث من حزيران الجاري
ن��ص��را ً م��دوي �ا ً بمشاركته الواسعة ف��ي االنتخابات
الرئاسية مثبتا ً للعالم أنه يتحدى بإرادته ووحدته
غطرسة اإلرهاب ويدعم بقوة رئيسه بشار األسد متطلعا ً
معه إلى مستقبل مملوء باالستقرار والتقدم.
وشدد سيناتور والية فرجينيا األميركية على ضرورة
إحداث تغيير سياسي أميركي غربي تجاه سورية التي
يجب أن تكون حليفة في الحرب ضد اإلره��اب بدال ً
من دعم البربريين اإلرهابيين والمدعومين من قبل
بعض االطراف االميركية والغربية والعربية من خالل
التسليح والتدريب والتمويل وارسالهم إلى سورية
لقتل المدنيين األبرياء وبث الفوضى في البالد.
وق��ال السيناتور بالك «ان الشعب األميركي الذي
وقع ضحية اإلعالم االميركي والغربي المزيف حول ما
يجري في سورية بات يدرك تدريجيا ً افتقاد هذا اإلعالم
للموضوعية وان من يطلقون على أنفسهم الثوار هم
إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة وبالتالي اصبح
مؤمنا ً بضرورة أن تكون هناك نقلة نوعية وتغيير
سياسي تجاه سورية».
وتطرق الى التشويش والخداع اإلعالمي الذي حصل
حول إطالق غاز السارين في الغوطة الشرقية مؤكدا ً
أن النظرية القائلة «إن القوات السورية استخدمت غاز
السارين كانت عبثية منافية للعقل ومزيفة في شكل
واضح ومقصود» فالسعودية وتركيا وغيرها هي من
تملك الدوافع وراء هذا الفعل لتوجيه ضربة عسكرية
على سورية التي كانت في المقابل متعاونة في شكل
كبير مع كل المساعي والجهود الدولية واألممية لكشف
االنتهاكات االنسانية التي تحصل على أرضها.
وف��ي ش��أن آخ��ر ،بحث فيصل المقداد نائب وزير
الخارجية السوري خالل لقائه أمس هيرفيه الدسوس
وكيل االمين العام لشؤون عمليات حفظ السالم والذي
يقوم ب��زي��ارة ال��ى سورية لمتابعة وض��ع ق��وة االمم
المتحدة لفض االشتباك «االندوف» أوجه التعاون بين
الحكومة السورية واألمم المتحدة .
وأكد المقداد التزام الحكومة بالواجبات المترتبة
عليها بموجب اتفاقية فصل ال��ق��وات لعام 1974
واستمرارها بتقديم كافة التسهيالت الالزمة كي تتمكن
«االندوف» من تنفيذ واليتها بالشكل المطلوب وحرصها
الكبير على سالمة وامن موظفي االمم المتحدة ومقارها.
وعبّر المقداد عن ارتياح الحكومة لتقرير األمين
العام األخير حول قوة األمم المتحدة لفض االشتباك
وال��ذي أش��ار بوضوح إلى العالقات «اإلسرائيلية»
المباشرة مع المجموعات المسلحة وإل��ى ارتكاب
«إسرائيل» ألخطر انتهاك التفاق فض االشتباك منذ
عام  1974والذي تمثل باالعتداء «اإلسرائيلي» على
األراضي السورية يومي  18و  19آذار .»2014
من جانبه أش��اد الدس��وس بالتعاون البناء الذي

تقوم به الحكومة السورية سواء مع قوة األمم المتحدة
لمراقبة فض االشتباك أو مع إدارة عمليات حفظ السالم
مبينا ً ان االمم المتحدة ستستمر بالعمل والتعاون مع
دمشق للقيام بواليتها ومعبرا ً عن االمل في أن يعود
االمن واالستقرار إلى سورية.
جاء ذلك في وقت تم فيه توقيع اتفاق إلخالء مخيم
اليرموك جنوب دمشق من السالح والمسلحين ،حيث
يتوقع أن تبدأ خالل الساعات المقبلة عملية االخالء،
بموجب اتفاق وقعه مسؤولون فلسطينيون وسوريون
وممثلون عن هذه المجموعات.
وأعلن مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير
الفلسطينية في سورية أن��ور عبد الهادي «التوصل
إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين من مخيم
اليرموك» ،مشيرا ً إلى أن «تنفيذ االتفاق سيبدأ خالل
ساعات» ،وقال إن وقفا ً إلطالق النار بدأ منذ الساعة
السادسة من مساء يوم السبت تمهيدا ً لتنفيذ االتفاق.
واعتبر عبد الهادي أن الحل يحتاج الى ارادة وصدقية
وهي متوافرة لدى منظمة التحرير والحكومة السورية
متمنيا ً من األط��راف األخرى أن «يتحلوا بذات االرادة
والصدقية النهاء معاناة اهالي المخيم من سوريين
والجئين فلسطينيين شردوا من منازلهم».
وقد أفادت مصادر أن االتفاق وقع من قبل ممثل للدولة
السورية هو المسؤول األمني العميد الركن ياسين
ضاحي ،والسفير أنور عبدالهادي ،وجمال عبدالغني
ع��ن وك��ال��ة غ��وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
«أون��روا» ،ورئيس المجلس المدني في المخيم جمال
حميد وعدد من قادة المجموعات المسلحة.
ونص االتفاق ،بحسب عبد الهادي ،على انسحاب
المسلحين إلى خ��ارج المخيم على أن «تتم تسوية
أوض���اع م��ن ي��رغ��ب منهم» ،ف��ي إش���ارة إل��ى تسليم
أنفسهم للسلطات ،ورف��ع الحواجز وإزال��ة األنقاض
والسواتر الترابية ودخ��ول ورش الصيانة تمهيدا ً
لعودة السكان.
اضافة لتشكيل قوة أمنية مشتركة من المقاتلين
الفلسطينيين وال��س��وري��ي��ن المقيمين ف��ي المخيم،
وفصائل منظمة التحرير ،تنتشر داخل المخيم وفي
محيطه ،لضبط األمن ومنع أي مسلح من العودة ،كما
نص االتفاق على «ضمان عدم وجود سالح ثقيل داخل
المخيم نهائياً ،وعدم تعرض المخيم ألي عمل عسكري»،
إضافة إلى «اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين» في
السجون السورية.
هذا وأفادت مصادر أهلية لـ«البناء» عن بدء تطبيق
اتفاق مصالحة في حي القابون عند مدخل دمشق
الشمالي ،حيث يقضي هذا االتفاق بخروج عشرات
المسلحين من الحي مع أسلحتهم وتسوية أوضاعهم
تمهيدا ً لعودة األهالي.
الى ذل��ك ،شهدت مدينة ازرع بمحافظة درع��ا يوم
أمس تسوية أوضاع  675مسلحا ً من ريف المحافظة
الشمالي بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن
الوطن والمواطن ،حيث أشار ممثل لجنة المصالحة
الوطنية عن المنطقة الجنوبية م��ازن حميدي ،أن
لقاءات التسوية والمصالحات ستزداد في درعا ال سيما
بعد صدور المرسوم التشريعي الرقم  22لعام 2014
القاضي بمنح عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
 2014-6-9األمر الذي سينعكس إيجابا ً على استقرار
وأمن المحافظة.
وف��ي إدل��ب تمت تسوية أوض��اع  16مطلوبا ً ممن
شملهم المرسوم التشريعي ،حيث سيتمكن هؤالء
من العودة فورا ً إلى أماكن سكنهم وأسرهم ليمارسوا
حياتهم الطبيعية من دون أي مساءلة أو مالحقة من
أي جهة.

تظاهرة �ضدّ ( ...تتمة �ص)1
وق���ال ميخائيل ك��ارازي��ان رئ��ي��س مجلس تنسيق
المنظمات االرمنية في فرنسا الذي دعا ايضا ً الى التظاهر
«اردوغ����ان لديه ت��اري��خ حافل بعدم اح��ت��رام حقوق
االنسان ،والسلطات الفرنسية تمنحه شيكا ً على بياض
من خالل السماح له بعقد لقاء انتخابي».
وع��ق��د اج��ت��م��اع اردوغ�����ان ال���ذي دع���ا ال��ي��ه ات��ح��اد
الديموقراطيين االتراك بعد الظهر بمركز معارض شاسيو
(رون) ،وطلب اردوغ��ان في خطابه اثناء االجتماع من
مواطنيه في فرنسا «عدم نسيان ثقافتهم وتقاليدهم
وايمانهم» ،بحسب ما اوردت الصحافة التركية.
وأضاف« :ال تنصهروا وال تتركوا اوالدكم ينصهرون في
المجتمع الذي تعيشون فيه ،لكنه دعاهم الى االندماج».
وبعد ان اشار اردوغان الى ان عدد االتراك في فرنسا

 620الفا ً نصفهم يحمل الجنسيتين ،حث مواطنيه على
الحصول على الجنسية الفرنسية وقال« :انتم سفراؤنا،
لماذا عدد سفرائنا  300الف اري��د ان يرتفع الى 620
الفاً» ،وتابع ان «فرنسا في حاجة الى اناس شجعان
وامناء وكادحين مثلكم».
وأك��د اردوغ���ان ان «اوروب���ا ف��ي حاجة ال��ى تركيا،
بحاجة الى سكانها الشباب والنشطين ،بحاجة الى
تركيا لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية
االسالم».
وك���ان م��ا بين ستة وع��ش��رة آالف متظاهر س��اروا
الخميس الماضي في فيينا احتجاجا ً على اجتماع آخر
الردوغان الذي يتوقع ان يكون مرشح حزبه لالنتخابات
الرئاسية المقررة في  10و  24آب المقبل.

