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رو�سيا و�أوروبا ( ...تتمة �ص)1

مقابل ال�ح��راك ال��دول��ي واإلقليمي الذي
ال يزال بعيدا ً عن التسويات الكبرى ،لبنان
يتأقلم مع إدارة الفراغ الرئاسي ،واالنتظار
الطويل ،فيفشل في جلسة رئاسية ثامنة
لمجلسه النيابي بإنتاج الرئيس الجديد،
لكنه ينجح بحكومته السالمية بإنجاز
م�ل��ف األس��ات��ذة المتفرغين ف��ي الجامعة
اللبنانية ومعه تعيين العمداء ،بعدما نجحت
ال�م�ح��اص�ص��ة ب �ج��ذب ال�م�ك��ون��ات الالزمة
إلق� ��رار ال �ل��وائ��ح ال �م �ع��دة م��ن دون إط�لاع
الحلفاء الذين ال حاجة لموافقتهم لضمان
تمرير الصفقة.
النجاح اإليجابي للحكومة كان في بدء
ال �ت �ص��رف ب�م�س��ؤول�ي��ة ت �ج��اه مقتضيات
الملفات األم�ن�ي��ة ،كما أك��د م �س��ؤول أمني
كبير لـ «البناء» ،واصفا ً اجتماع األمس في
السراي بأنه أفضل االجتماعات وأكثرها
إنتاجية.

بقيت األنظار تتجه نحو ما تقوم به األجهزة
األمنية من إج���راءات استباقية للحؤول دون
تمكن الخاليا اإلرهابية من القيام بأي أعمال
إجرامية تستهدف المواطنين ،وسط استمرار
المخاوف من حصول اهتزازات أمنية ،خصوصا ً
أن المعلومات تشير إل��ى أن الشبكات التي
ضبطتها ال��ق��وى األمنية أخ��ي��را ً ه��ي شبكات
مترابطة وتنتمي بمعظمها إلى تنظيم «داعش
اإلرهابي» ،ولذلك فمعلومات المصادر األمنية
تتحدث عن وجود خاليا متط ّرفة أخرى في أكثر
من منطقة تنتظر اللحظة المناسبة لمحاولة
القيام بأعمال إرهابية.
وفيما تستمر التدابير األمنيّة المشدّدة في
تحسبا ً أليّ عمليّة انتحاريّة
محيط سجن رومية
ّ
تستهدف السجن نفذت قوة من الجيش اللبناني
عمليات ده��م ف��ي ش��ارع عفيف الطيبي وفي
مناطق اخرى في الطريق الجديدة ،أسفرت عن
توقيف سعودي وطبيبة اردنية و 4سوريين
ومصادرة سيارة من بنايات الحلبي في شارع
فيلفل ،في اطار مالحقة المشتبه بانتمائهم الى
تنظيمات ارهابية وقيامهم بتنفيذ مخططات
ت��رم��ي ال��ى تفجير أم��اك��ن م��أه��ول��ة ب��األب��ري��اء
واإلعتداء على مراكز عسكرية وأمنية رسمية
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والنيل من ضباطها وأفرادها.
وعقد اجتماع أمني في السراي الحكومية
برئاسة الرئيس تمام سالم في حضور وزيري
الدفاع والداخلية سمير مقبل ونهاد المشنوق
وق���ادة االج��ه��زة االمنية وم��دع��ي ع��ام التمييز
القاضي سمير حمود خصص لمتابعة الوضع
االمني.
وأعلن مقبل ارتياح رئيس الحكومة تمام سالم
إلج��راءات الجيش والقوى االمنية والقضائية
والتنسيق في ما بينهم ،مؤكدا ً أن كل الخطط
األمنية ستنفذ في كل المناطق اللبنانية وقريبا ً
في العاصمة بيروت .وشدد على عدم التساهل
مع االرهاب ،وأن هناك درسا ً جديا ً للتنسيق مع
الجهات الفلسطينية داخل المخيمات من ناحية
ضبط الوضع.
وعلمت «البناء» أن االتصاالت بين االجهزة
االمنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية أكدت
ضرورة تحصين مخيم عين الحلوة ،وأن قرار
نشر قوة فلسطينية في مخيم عين الحلوة لحفظ
األم��ن ستتبعها خ��ط��وات أخ��رى لحفظ األم��ن
واالستقرار.
وأك��د قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي ان
الوضع االمني ممسوك ،موضحاً« :ان المداهمات
التي تتم في الطريق الجديدة هي من ضمن
الخطة االستباقية».

مشاورات مرتقبة لرئيس المجلس

ورئاسياً ،لم يكن مصير جلسة االنتخاب
الثامنة أفضل من مصير سابقاتها ،حيث أرجأ
رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يحضر
الى ساحة النجمة جلسة انتخاب الرئيس الى
 23تموز الجاري .وفيما حضر  64نائبا ً الجلسة،
أرخ��ى اقتراح رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون النتخاب رئيس الجمهورية
مباشرة من الشعب ،بظالله على تصريحات
نواب القوات اللبنانية الذين اعتبروا أن مبادرة
الجنرال لم تكن لتطرح ل��وال فشل الحوار مع
رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري.
ت��ت��ر ّق��ب ال��ج��ه��ات السياسية ال��م��ش��اورات
التي ُيتو ّقع أن يقوم بها رئيس مجلس النواب
نبيه بري في الساعات المقبلة بهدف إخراج
ال��وض��ع م��ن دوام���ة االن��ت��ظ��ار وت��ح��دي��دا ً على
صعيد االستحقاق الرئاسي ،وما يتعلّق بمصير
االنتخابات النيابية التي أصبحت على األبواب.

وأش��ارت مصادر نيابية في كتلة «التنمية
والتحرير» إل��ى أن رئيس المجلس النيابي
نبيه بري الذي يبلور بعض األفكار والمخارج
بخصوص المأزق الذي تعيشه البالد ،سينتظر
أوال ً ما سيُطرح عليه من قِبل رؤساء الكتل النيابية
وباقي مك ّونات مجلس النواب لكي يبني على
الشيء مقتضاه ،مشيرة إلى أن المخارج تتطلب
الكثير من الجهود وقبل كل ذلك وجود رغبة لدى
القوى السياسية بالوصول إلى مقاربات معقولة
للتم ّكن من وضع األم��ور على سكة المعالجة.
لكنها المصادر الحظت أيضا ً أن الوصول إلى
مخارج ليست سهلة ،خصوصا ً في ظل الترابط
القائم بين الملف الرئاسي والوضع في المنطقة،
مشيرة كذلك إلى أن معظم المواقف الداخلية هي
لتعبئة الفراغ وليس إلنجاز الحلول.

موفد بابوي في بيروت غدا ً

ويصل يوم غد إلى بيروت موفد بابوي من
أم��ان��ة س��ر الكنائس الشرقية لالجتماع الى
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
والتشاور في الملف الرئاسي على ان يجول على
عدد من القادة المسيحيين وبعض المسؤولين
لحثهم على انتخاب رئيس.

الحراك الغربي شكلي

وف��ي ال��س��ي��اق أك��د م��ص��در نيابي ف��ي تيار
المستقبل لـ«البناء» «أن ال��ح��راك الغربي ال
يتعدى ال��ح��راك الشكلي ،ف��االزم��ة الرئاسية
مفتوحة وال يبدو في األفق ان هناك مخرجاً».
وأكد وزير الصحة وائل أبو فاعور ردا ً على
سؤال لـ«البناء»« :ان انتظار الخارج سيطيل
الشغور الرئاسي ،الفتا ً إل��ى ان االستحقاق
الرئاسي يجب أن يكون لبنانياً» ،وأن زيارة
النائب وليد جنبالط الى العاصمة الفرنسية
ولقاءه الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند لم
تخصص للبحث في االستحقاق الرئاسي بل
بحثت في االستحقاقات الداهمة في المنطقة في
ظل األوضاع األمنية ال سيما في العراق.

ملفا عمداء الجامعة
والتفرغ إلى البت

الى ذلك يعقد مجلس ال��وزراء جلسة اليوم
عند العاشرة صباحا ً برئاسة رئيس الحكومة

تمام سالم وعلى جدول أعماله  117بنداً .ومن
المتوقع أن يبت المجلس اليوم بملفي التفرغ
وتعيين عمداء أصيلين في الجامعة.
وأشار وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب الذي التقى رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة في المجلس النيابي لـ«البناء» إلى
«أن ملفي عمداء الجامعة والتفرغ سيطرح على
طاولة مجلس ال��وزراء اليوم من خارج جدول
األع��م��ال» .وكشف بو صعب عن لقاء سيعقد
نهاية االسبوع مع السنيورة للبحث في ملف
سلسلة الرتب والرواتب.
وأعلن السنيورة بعد استقباله وفدا ً من لجنة
المتابعة لالساتذة المتعاقدين في الجامعة
اللبنانية «أنه تم التوصل مع وزير التربية إلى
نتائج إيجابية ،ونحن نؤيد إقرار ملف التفرغ
بالتالزم مع إقرار ملف تعيين العمداء ،ألنه ال
يجوز للجامعة أن تبقى أكثر من عشر سنوات من
دون مجلس جامعة .ووعد السنيورة االساتذة
ببذل كل الجهد من أجل دعم الجامعة اللبنانية
واستقرار األساتذة فيها ورفع مستواهم».
في المقابل أك��د وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» «أن حزب الكتائب لن يقبل بمنطق
المحاصصة في ملف التفرغ الذي يجب أن يبت
به وفق معايير الكفاءة والتعليم» .وأكد أن الوزير
بو صعب «لم يطلعه على الملف ،وبالتالي ال
يمكن الموافقة على بند ال نعرف فحواه ،ال سيما
انه من خارج جدول االعمال ولم ندرسه».

تحركات تصعيدية
لهيئة التنسيق

مطلبياً ،وفيما ُتعقد اليوم جمعيات عمومية
لهيئة التنسيق النقابية والروابط المنضوية
فيها م��ع أه��ال��ي ال��ط�لاب لتنسيق المواقف
استعدادا ً للتحرك التصعيدي ،أكد رئيس هيئة
التنسيق النقابية حنا غريب خالل االعتصام
الذي ن ّفذته الهيئة أمام وزارة االقتصاد «أننا ال
نطلب منة من أحد ،تصحيح الرواتب واألجور
حق مطلق لجميع الموظفين في الدولة ونحن
متمسكون بالحقوق المكتسبة للقطاعات
المختلفة ،مؤكدا ً أن «المطلوب تصحيح الرواتب
بينما هم يفككون الدولة ويبيعونها «خردة»
لحيتان المال ويعملون على وضع يدهم على
البنى التحتية.

إيران بها ،ربما يكون من ضمنها القبول بالعماد
ع��ون رئيسا ً ف��ي لبنان ،فألزمت حلفاءها بلعب
دور ساعي البريد إليصال هذه الرسالة من جهة،
ومنحتهم فرصة عدم الوقوف خارج التسوية في
حال نجاحها من جهة ثانية.
 بالمعنى اللبناني البسيط والساذج وأي�ا ً كانموقف العماد ميشال ع��ون ومضمون مقترحه،
يصير ال �س��ؤال البديهي الموجه لعباقرة الرابع
عشر من آذار الذين تمطمطت رقابهم وارتفعت
كعوب أق��دام�ه��م ،وه��م ي�ح��اول��ون إقناعنا بتمزيق
ثيابهم وشد شعورهم ،بشدة حرصهم على إنجاز
االستحقاق الرئاسي أوالً ،وأن هذه هي قضيتهم
التي ال ينامون الليل بسبب تعثرها ،كيف يمكن أن
تظهروا الحرص على إنجاز االستحقاق الرئاسي
وأن�ت��م تعلمون أن العماد ع��ون ص��اح��ب المقترح
الذي قلتم فيه ما قلتم ،هو بمعزل عن هذا المقترح
المرشح األق��وى للرئاسة الذي من دون انسحابه
ال يمكن ال��دخ��ول بالبحث ع��ن م��رش��ح آخ��ر ،وهو
الناخب األكبر ال��ذي تعلمون ،وتتهمونه بناء على
ما تعلمون ،بأنه مع حليفه اللصيق ج��دا ً ج��دا ً به،
حزب الله ،يشكالن صاحب الفيتو الرئاسي الذي
م��ن دون ��ه ال يكتمل ال�ن�ص��اب وال يتم االنتخاب،
ومنطق األش �ي��اء ي�ق��ول ،أن يقودكم ال�ح��رص في
حال وجوده ،والشعور بالمسؤولية لو تقدم على
األحقاد المنفلته مع حفلة الشتائم ،لضبط النفس
والتعابير والتعامل ،بما يقتضيه الحرص والشعور
بالمسؤولية لوصل المنقطع وليس لقطع المتصل.
 قد يصير مبررا ً لقوى الرابع عشر من آذارالجواب ،بيأسها من الوصول لتفاهمات مع العماد
عون ،وهنا إذا كانت قناعة فريق الرابع عشر من
آذار بقيادة تيار المستقبل أن العماد ع��ون عقدة
ال حل لها ،وأن��ه في الرئاسة كما يقولون أنا أو ال
أحد ،ويؤمنون بأن الرئاسة مغلقة عليها األبواب
بسبب عناده وشخصنته للرئاسة كما يقولون،
أو بسبب مشيئة حزب الله بتعطيل الرئاسة كما
يقول بعضهم ،وأنهم ليسوا من يعلق الرئاسة على
انتظارات الحلفاء الخارجية ،وف��ي حالتهم على

األم��ر الملكي السعودي كما يتهمهم خصومهم،
فالسؤال ما هو طريقهم لتحرير الرئاسة والبالد
معها من كونهما رهينة نصاب الثلثين الذي يمسكه
من خناقه تحالف عون حزب الله؟
 هناك طريق واحد لقوى «السيادة واالستقالل»التي يفترض أنها قوى «ثورة األرز المجيدة» وأنها
الحريصة على تحرير االستحقاق الرئاسي من
«شخصنة العماد عون» ومن «استغالل حزب الله
لترشيحه ليكون عامل تعطيل مسيحيا ً للرئاسة»
وعبرها ألبرز معادالت إنشاء السلطات الدستورية
ال��ذي تمثله الرئاسة ،والطريق هو اقتراح تعديل
دس �ت��وري استثنائي ي�ح��رر ال��رئ��اس��ة م��ن الفيتو
الذي يمثله نصاب الثلثين في مجلس النواب ،وهو
تعديل ال يمر أيضا ً من دون الثلثين ،أي أنه يحتاج
لقبول ح��زب ال�ل��ه وال�ع�م��اد ع��ون ،فيجب انتزاعه
خلسة من العماد عون وحليفه حزب الله ،وأما وقد
ج��اءت زلة لسان من العماد عون واقترح هو هذا
التعديل الذي يحرر الرئاسة من الفيتو والنصاب
والتعطيل ويحيله للشعب ،فهذه هي الفرصة التي
ينتظرها «السياديون وثوار األرز» كي يقولوا هل ّم
إليها فوراً ،ألنه وفقا ً لما يقوله قادة الرابع عشر من
آذار بوجه العماد عون ،لم تعد مهمة المواصفات
وال المعايير والطموحات في ظل الخراب الناجم
عن التعطيل ،فالمهم أن يكون لدينا رئيس ،وعندها
تكون التتمة ،وليكن من خالل الشعب مباشرة طالما
فشل المجلس النيابي في القيام بواجبه ،وربما
كانت قوى الرابع عشر من آذار «لشدة حرصها»
استأذنت العماد عون أن يكون السير بهذا المقترح
لمرة واح��دة ،وربطا ً بالفشل في االنتخاب ضمن
المهلة الدستورية ،وربطا ً بالوقوع في الفراغ ،من
دون تعديل اآللية المعتمدة بصورة دائمة النتخاب
رئيس الجمهورية ،لمنح المشروع فرصة الدراسة
الوافية في ظ��روف هادئة ،ورؤي��ة م��دى مالءمته
للنظام الدستوري اللبناني ومقتضيات الوفاق
الوطني.
 ل��و ك��ان��وا ص��ادق �ي��ن ل�ف�ع�ل��وا ذل ��ك ،لكنهم لميفعلوا.

 ...و�أخيراً خطة �أمنية ( ...تتمة �ص)1

ا�ست�شهاد فتى( ...تتمة �ص)1
وفي رد على تمادي االحتالل في عدوانه على قطاع
غزة والضفة الغربية ،اعتبرت كتائب شهداء االقصى
في فلسطين المحتلة ،في بيان أصدرته ،ان االنتفاضة
الثالثة هي ال��رد على ال��ع��دوان المتواصل من قبل
العدو.
وجاء في البيان «في ظل الجرائم التي لم يتوقف
العدو الصهيوني من ارتكابها بحق أهلنا في الضفة
الغربية المحتلة ،وفي غزة وفي القدس الشريف،
ها هي االنتفاضة تشتعل بعدما طفح الكيل وشبع
شعبنا م��ن تخمة ال��خ��ط��اب��ات وال��خ��ط��ب ال��رن��ان��ة
واإلدانات والشجب ،فاالغتياالت مستمرة واقتحامات
ال��م��دن وال��ق��رى وم��ص��ادرة االراض���ي وه��دم البيوت
وحاالت االعتقال الجماعي ،وسياسة الموت البطيء
بحق أسرانا البواسل وحالة الحصار الخانق لقطاع
غزة فهذة االمور تثير في شعبنا حالة من الغل والقهر
واالنفجار ،ومن الواضح ان «إسرائيل» وحاخامات
االدارة االميركية! يستغلون االنقسام الفلسطيني
واالنقسام العربي واإلسالمي ليستفردوا بإبناء شعبنا
والى متى ستبقى االنظمة العربية صامتة على عربدة
جيش المستوطنين في القدس الشريف.
يا شعبنا ويا أهلنا ال تنتظروا من السلطه تشكيل

لو كانوا �صادقين؟ (تتمة �ص)1

جيش او ان تحرك ما لديها من قوى لحمايه مخيماتنا
وقرانا ومدننا ،فاالنتفاضة الثالثة وتحالف اجنحة
المقاومة المسلحة هي السبيل للدفاع عن النفس
الفلسطينية في مواجهة عربدة القوالب المهجنة
«االسرائيلية» االره��اب��ي��ة المسلحه...التي اطلق
على اسمائها (إسرائيل بيتنا« )...وحراس المعبد»
«وت��دف��ي��ع ال��ث��م��ن» «وال��ق��ب��ع��ات ال��خ��ض��راء» وه��ي
(ميليشيات سلحت من الجيش «االسرائيلي» ورأس
حربة يتغطى بها االحتالل لنصحوا جميعا ً قبل فوات
االوان( ...وال تحسبن الله غافالً عما يعمل الظالمون،
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار)
إن ما يجري اليوم من هبة جماهيرية وأح��داث
التصدي في ضفتنا المباركة من مواجهة مع الغزاة
المحتلين ،هو الرد على اإلحتاللها المجاني القهري
وأي منطق ه��ذا ال���ذي ي��رض��ى ب��االح��ت�لال م��ن دون
مقاومة وكفاح مسلح لتلقين ق��ادة اإلحتالل درسا ً
في معنى فلسطينيتنا وحق وجودنا ،اآلن تطل علينا
تلك البشريات بالنصر والتمكين بانتفاضة ثالثة ذلك
األمل الذي ينطق به اهلنا الذين يريدون رد االعتبار
للقضية الفلسطينية على طريقتهم...؟؟ وإن الفرج
ٍ
آلت»( .راجع التفاصيل في الصفحة .)12

وتعتبر ارضا ً مشاعا ً لبنانية .كما
اعلن ابو م��ازن انه ال يغطي بأي
ح��ال وج���ود مجموعات تحاكي
«القاعدة» في هذه المنطقة.
وك��ان��ت س��رت معلومات بعد
بدء تنفيذ خطة الشمال األخيرة
ان الجيش سينفذ إجراءات امنية
أي��ض��ا ً ف��ي ك��ل م��ن الحي الغربي
في العاصمة وايضا ً في منطقة
تعمير عين الحلوة .ولكنّ هاتين
الخطوتين لم تنفذا ،ربما يعود
سبب ذلك الى حصول تداخالت
سياسية على م��ا تقول مصادر
س��ي��اس��ي��ة .ول��ك��ن اآلن ،ي��ع��اد
ط���رح ام���ر ه��ات��ي��ن المنطقتين،
وبخاصة الحي الغربي ،وذل��ك
بفعل ان اع��ت��راف��ات الموقوفين
اإلره��اب��ي��ي��ن المحتجزين ل��دى
االجهزة االمنية الثالث ،تقاطعت
وأك����دت ان ك��ب��رى التنظيمات
التكفيرية الموجودة في سورية

وال��ع��راق أخ���ذت ق���رارا ً باعتبار
لبنان ساحة جهاد وليس ساحة
ن��ص��رة ،وستتعامل معها وفق
ق��واع��د اش��ت��ب��اك م��غ��اي��رة لتلك
المتبعة م��ن قبلها ف��ي ك��ل من
سورية والعراق ،اي انه من غير
المطروح سيطرتهم على مناطق
واسعة وإعالنها منطقة سيطرة
كما ف��ي ال��رق��ة او ف��ي الموصل.
وبدال ً من ذلك فإن هذه التنظيمات
وم��ن ضمنها «داع���ش» و»جبهة
النصرة» و»كتائب عبد الله عزام»،
ستنفذ عمليات تفجير انتحارية
واي��ض��ا ً ع��م��ل��ي��ات ب��ال��رش��اش��ات
واالح��زم��ة المتفجرة ض��د مراكز
تجارية وسياحية حساسة تابعة
لقوى االم��ن والجيش اللبناني
واي��ض��ا ً ف��ي مناطق ن��ف��وذ حزب
الله حسب التسمية ال��واردة في
أوامر العمليات للخاليا اإلرهابية
النائمة .كما يلحظ توجه هذه

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة أي��ض��ا ً
القيام بتنفيذ عمليات اغتيال
ضد شخصيات يؤدي المس بها
إما الى إذكاء نار الفتنة الشيعية
 السنية او ال��ى حالة م��ن شلالدولة وذهاب لبنان الى فوضى
على مستوى مؤسسات الدولة.
وال���واق���ع ان ه��ذي��ن النوعين
االخيرين من االغتياالت يشيان
ب��أن ع��ن��وان «داع���ش «ه��و حمال
اوج���ه ،وليس مستبعدا ً ان يتم
استغالله ألخذ لبنان في توقيت
مناسب «إس��رائ��ي��ل��ي��اً» ال��ى فتنة
داخلية او الى فوضى مؤسساتية
تهز اسس كيانه.

بري وسالم

وبحسب مصدر سياسي عمل
في مجال االمن والسياسة ومطل
على ملف االرهاب في لبنان  ،فانه
يجب التنبه الى ان الوضع الراهن

خطر جدا ً امنياً ،وهو يتراوح حاليا ً
بين ثالثة توقعات:
االول ان���ه ي��س��ت��ب��ع��د ح���دوث
صراع عسكري سني  -شيعي ألن
الطرفين ال يريدان هذا االمر ،وألن
ال��ق��رار ال��دول��ي ه��و ض��د ج��ر النار
السورية او العراقية الى لبنان.
لكنّ هناك توقعين اثنين قد تلجأ
إليهما «داع���ش» وحدها او ربما
معها «جهزة وق��وى اخ��رى لديها
مصلحة بفتنة سنية  -شيعية.
وضمن ه��ذا السياق يجب الحذر
من حصول حدث امني يؤدي الى
خلق حالة من الفوضى يصعب
ضبطها .وح��ت��ى ال��رئ��ي��س نبيه
بري كان حذر من حدوث مثل هذا
السيناريو عندما قال« :إن تفجير
الطيونة كان يستهدف جر الشياح
لالقتتال مع الطريق الجديدة».
ولم يعد خافيا ً ان كواليس االمن
والسياسة في لبنان تبدي خوفها

الإرهاب و�آياته ( ...تتمة �ص)1
إنّ لبنان اليوم يعيش على حافة الهاوية ،يكتوي
بنار اإلره��اب ال��ذي يجد من يؤ ّمن له الحاضنة
والدعم والبيئة ،ومن يمثله فكرا ً في مؤسسات
ال��دول��ة وم��ن ي��ب�� ّرر وي��س�� ّوغ ل��ه ك�� ّل ه��ذه الجرائم
الشنيعة باعتبارها ر ّد فعل على الظلم والتهميش.
ف��أيّ ظلم وأيّ تهميش يب ّرر لهؤالء قتل الناس
األبرياء في المقاهي والمطاعم والشوارع؟
نتوحد كلبنانيين؟ وه��ل نسارع إلى
فهل
ّ

ت��ج��اوز ال��خ�لاف��ات؟ ق��ب��ل أن ن��غ��رق ف��ي بحر
الفوضى وال��دم��اء الداعشية .هل نعمل بج ّد
النتخاب رئيس جديد للجمهورية ونتفق على
رئيس للحكومة المقبلة ونتفاهم على قانون
سليم وعادل لالنتخابات النيابية ُلتجرى في
أج��واء من الديمقراطية والنزاهة؟ هل تسارع
الدولة بك ّل أركانها إلى إنصاف المواطنين من
عمال وموظفين فتمنحهم الحقوق المشروعة

حتى ال يبقى األمن االجتماعي ثقبا ً واسعا ً يدخله
من يريد اإلضرار بالوطن؟
إنّ وج��ود لبنان ومستقبله م��ره��ون بوحدة
أبناص ئه بحيث يصبح السني شيعيا ً والشيعي
سنيا ً والمسلم مسيحيا ً والمسيحي مسلما ً كما
قال الرئيس بري أخيراً ،وإال سيكون أطالال ً وبؤسا ً
وأشالء كما تنبّأت صحيفة «عكاظ» السعودية!

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ثمرة «الفو�ضى الأميركية» ( ...تتمة �ص)1

«داع�ش» و�أخواتها ( ...تتمة �ص)1
ولذلك ظهرت حاالت تهريــب السجناء من بعض
سجون العراق في األشهر القليلــة الماضية ،ولذلك
خ��رج��ت ،أو أ ُ ْخ��رج��ت ،أع���داد كبيرة م��ن السجنــاء
القــادرين على التأسيس للمادة الرئيسية لهذا
المشهد!
إذاً ،توافرت رافعة المشهد الذي سيشكل كينونة
الحالة التي سيعبَّر عنها «داع��ش��ي��اً» ،باعتبار أنّ
الرافعة والمادة األساسية توافرت ،كما أنّ مستوى
العقل القائم على أس��اس «م��اض��وي» ال يخضع في
مناقشته لرئيسيات العقل المنطقية والطبيعية
وأدوات��ه��ا ،ثم توافرت المنصات القادرة على إعادة
إنتاج تلك العناوين التي تخلصت من سلطة الدولة
وزجرها لها وتظهيرها...
في ظ ّل استحضار األسباب الرئيسية لظهور الحالة
«الداعشية» ،وأخواتها األخريات ،كانت هناك أجهزة
استخبارات وم��راك��ز أب��ح��اث ووس��ائ��ل إع�لام مهمة
تدفع في اتجاه تظهير هذه الحالة ،وكان مطلوبا ً أن
تكون مادة الحالة الجديدة تلك األنساق المجتمعية
الجديدة ،إذ كان مطلوبا ً منها أن تحدث هذا الخلل
الكبير في مشهد االستقرار الكلي لتلك المنطقة ،في
ظ ّل الدفع في اتجاه تغييب الدولة ،كي يكون األثر،
أو اآلث��ار ،مباشرة وواضحة ،فيغيب الفعل العقلي
الجمعي لمجتمع الدولة ذاته!
السؤال األخير :هل كانت «داعش» وأخواتها تعبيرا ً
حقيقيا ً عن أنساق مجتمعية طبيعية في ظ ّل صعود
مفهوم الدولة ،قوال ً واحدا ً هي أنساق ليست طبيعية،
لك ّنها ُ
ش ّكلتْ في ظ ّل ظروف أري َد لها أن تكون طبيعية،
ً
فت ّم التحضير لموادها األولية جيدا؟!
من هنا يمكننا القول إنّ «داع��ش» وأخواتها ت ّم
االشتغال عليها بغية استعمالها استعماال موقتاً،
واستعماال ً موضع ّياً ،محدّد ال��زم��ان والمكان ،في

جغرافيا معيّنة ال تتجاوز هالال ً نع َت ُه البعض بأنه
«شيعي» ووصفناه بالمقاوم ،وكان مطلوبا ً أن يت ّم
ّ
النيل من هذا «الهالل» ،وال يمكن أن يت ّم النيل منه إال ّ
بمشاغلته بهذه المادة السامة القاتلة التي يمكن أن
تنتج لديه أولويات تخرجه من قدرته على المقاومة
أو قل على الصمود.
كانت الواليات المتحدة تدرك جيدا ً أنّ قدرتها شبه
معدومة على المواجهة الميدانية المباشرة لقوة
صاعدة على مستوى المنطقة .هذه القوة تجاوزت
عناوين أساسية فيها ،فكان األوفر لها أن تنزاح باتجاه
هذا السيناريو ،إذ نعتقد أنها كانت وراء التحضير
جيدا ً لمثل هذه الحالة التي دفعت في اتجاهها .كما
أنّ قوى إقليمية في مقدّمها «مملكة آل سعود» لم يكن
في وسعها الدخول على مشهد التسويات الكبيرة
التي ستحصل في ظ ّل تح ّوالت مهمة ورئيسية في
المنطقة ،من دون تلك المشاغلة وه��ذا السيناريو،
لكونها تدرك جيدا ً أنها ستكون خارج تلك التسويات
الكبرى والرئيسية ،فكان ال ب ّد من إعادة إنتاج ذاتها
في مشهد المنطقة الكلي ،فلم يكن أمامها إال أن تستثمر
في هذا الحريق الكبير للمنطقة ،على نحو أكبر وأوسع،
وتدفع به في اتجاه مساحات وعناوين جديدة ،بغية
التفاوض عليه ،باعتبار أنها أضحت تمتلك مساحات
مهمة فيه ومنه.
من هنا يمكننا القول إنّ «داعش» وأخواتها كانت
مادة استعمال دفعتها وشكلتها «مطابخ استخبارات»
مشتركة« ،إسرائيلية» وسعودية وتركية وقطرية،
كون هذه الدول مجتمعة ترى ذاتها غير قادرة على أن
تكون على طاولة التأثير والحضور في خريطة أمنية
سياسية صاعدة للمنطقة من دون استثمار حقيقي في
الحريق الكلي لها!

خالد العبود

وإرساء النظام العالمي األحادي القطب ،واضطرار
أميركا وقبلها ربيبتها «إسرائيل» ال��ى الخروج
م��ن مناطق االح��ت�لال ف��ي لبنان وغ��زة وال��ع��راق
وأفغانستنان ،ثم فشل أميركا في إطاحة الدولة
السورية ،وعجزها عن تحقيق الضربة القاتلة
للمقاومة التي تنسب إليها معظم هزائمها وإخفاقها
في تفكيك المحور ال��ذي يعتمد ثقافة المقاومة
ويرعاها وينشرها ضد المشروع الصهيو ـ أميركي.
استغلت أميركا حاجات شعوب عربية في دول
لم تصل الى تحقيق ما تصبو إليه تلك الشعوب من
ديمقراطية وحرية وإشباع حاجاتها العصرية رغم
الثروات التي تملكها ،واستغلت شجاعة فئات من
تلك الشعوب في الخروج على الحاكم طلبا ً لإلصالح
والتطوير ،وسارعت الى وضع اليد على الحراك
الشعبي هنا وهناك ،وح ّولته من حركة احتجاج
ذات بعد سياسي إصالحي ،الى حركة تمرد وفوضى
ذات بعد أمني عسكري تدميري ،بعدما كانت عبارة
«ال��ث��ورة « و»ط��ل��ب اإلص�ل�اح» ه��ي المتداولة في
توصيف مجريات الحوادث في هذه االدولة أو تلك،
تقدم وصف المسلحين واإلرهابيين والمتطرفين على
أي وصف آخر ،خاصة في البلدان التي تريد أميركا
االنتقام منها في سياق حربها التدميرية ،وتجلت
سلوكيات أميركا التدميرية تلك بأبشع صورها في
سورية حيث رعت وأدارت األعمال اإلرهابية التي
تفشت على أراضيها والتي تسببت بأفظع االجرائم
واالرتكابات في حق البشر والشجر والحجر فيها،
لكنها عجزت عن إسقاط الدولة ،وأخفقت في انتزاع
ق��راره��ا المستقل ،فكانت الهزيمة االستراتيجية
للمشروع األميركي على األرض السورية ،هزيمة
من الحجم الذي فرض نفسه على الرئيس األميركي
وأجبره على اإلقرار به.
في ظل هذا المشهد ،مشهد «الفوضى العارمة»
الممتدة م��ن ش��م��ال أفريقيا ال��ى ب�لاد ال��ش��ام،
أعلن أح��د الفروع الرئيسية لتنظيم «القاعدة»
(التنظيم اإلرهابي األميركي) إقامة «دولة الخالفة
اإلسالمية» على جزء من سورية والعراق .إعالن
أحدث ردود فعل متناقضة ،بين عدم اكتراث وال
مباالة علنية من جهة ،واهتمام اتسم بالذعر نوعا ً
ما من جهة أخرى .فهل لمن لم يكترث أو لمن ابدى
االهتمام مبرر في اعتماد هذا السلوك أو ذاك؟

في رصد وتحليل لإلعالن وردود الفعل عليه،
نستطيع الوصول الى تشكيل قناعة بأنه فعل لم
يأت من فراغ ،بل يقع في سياق الخطة األميركية
الرامية الى نشر الفوضى التي تع ّول عليها أميركا
اآلن ألجل اآلتي:
إشاعة حالة الخوف والذعر في كامل المنطقة،
وحرمانها من أي نوع من األم��ن واالستقرار بما
يجهض طاقاتها ويمنع اهتمامها بمشاكلها
الحقيقية واألخطار التي تتهددها وفي طليعتها
الخطر الصهيوني الجاثم في فلسطين ،بل يبرر
الدولة اليهودية التي تريدها «إسرائيل» في مقابل
وهم الدولة اإلسالمية.
استفزاز من لم ينخرط من شعوب المنطقة
ودولها في الحرب حتى اآلن ودفعه الى الميدان
ليكون ج��زءا ً منه فيناله التدمير ال��ذي عجزت
أميركا عنه بقواتها الذاتية.
إنتاج بيئة رسم خرائط جديدة لدول المنطقة
أو التهويل بها.
دفع دول المنطقة وشعوبها إلى االستعانة أو
االستغاثة بأميركا إلنقاذها من «الخطر الداهم».
حجب اإلنجاز االستراتيجي الكبير الذي حققته
سورية ومحور المقاومة في الميدان والسياسة.
دونما إسهاب في سرد ردود الفعل والسلوكيات
ال��ت��ي أعقبت «مسرحية الموصل الداعشية»
وصوال ً الى اطالق وهم «دولة الخالفية اإلسالمية
« ،وهي سلوكيات فيها الكثير مما يستجيب لالمال
األميركية المعقودة على «ال��غ��زوة المسرحية
واإلعالن « ،يكفي أن نذ ّكر بـ:
السلوك الكردي الممهّد لالنفصال في شمال
العراق.
ت��ع�� ّث��ر العملية ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة مع
إخفاق مجلس ال��ن��واب في إنجاز االستحقاقت
الدستورية.
الحديث عن عودة أميركية عسكرية «محدودة
« الى المنطقة للعمل ضد «داع��ش» في سورية
وال��ع��راق ،من غير اتفاق أو تنسيق مع الدولة
سورية ،في ما يعتبر التفافا ً على رفض مجلس
األمن الذي رفض إصدار قرار تحت الفصل السابع
يجيز اللجوء الى القوة العسكرية ضد سورية.
عرض العضالت «اإلسرائيلي» للتدخل لحماية

األردن والدفاع عن المصالح «اإلسرائيلية» عبر
ّ
التدخل.
هذا
تكفي اإلشارة الى شيء من ذلك ألقول إن بعضا ً
مما أرادته أميركا عبر «داعش» وإرهابها بات في
مدى النظر ،وأن «داعش» تلعب حاضرا ً دور صدام
حسين في غزو الكويت الذي استدعى أميركا الى
الخليج ،ودور «القاعدة األم» التي استدعت أميركا
ال��ى أفغانستان ،وبالتالي تستدعي «داع��ش»
بإعالنها اليوم أميركا لتنشيط الفوضى التي
تمكنها من حرمان المنطقة من استثمار انتصارها
والتنعم بأمنها وثرواتها .فالسلوكيات التي ذكرنا
شيئا ً منها ال تقود الى استقرار وال تحقق أمنا ً ألحد،
إن لم يتم التصدي لها واجهاضها.
إذن علينا أن ن���درك أن المهمة الرئيسية
باتت اليوم مواجهة «الفوضى األميركية» ،ما
يستوجب عدم االن��زالق الى ما تريده أميركا من
نظرية «الفوضى الهدامة» ،وأهم مدخل للمواجهة
يكمن في التزام الموضوعية في النظر إلى األمور
والتعامل مع ال��ح��وادث والمكونات بأحجامها
الحقيقية ،فليست «داع��ش» وال دولتها الوهمية
غير القابلة للحياة ذاك الخارق الذي يملك قدرات
اف��ت��راس الجميع ك��ي يبرر ال��ذع��ر ،وم��ا حققته
في الميدان لم يكن بقوة تملكها بل لمؤامرات
وخيانات ارتكبت ،ودولة األكراد االنفصالية في
شمال العراق إذا قامت لن تكون قابلة للحياة
رغم الدعم «اإلسرائيلي» المطلق لها في ظل رفض
إيراني وتركي وسوري ،وإخفاق العراقيين اليوم
في إعادة تشكيل السلطة يمكن تالفيه غداً ،وهذا
هو األرجح.
بلى ،ال داعي للذعر من جهات ال تملك قدرات
عسكرية الحتالل مدينة فكيف يخشى منها على
س��ت دول تملك مليوني عسكري ف��ي جيوش
منظمة؟! لكن اليقظة والحذر واالحتياط أمور
واجبة واألوجب من ذلك امتالك العزم على مواجهة
المستجد من دون االستغاثة بمن هو المحرك لتلك
األخطار والمخاوف .وهنا أذكر من ال يزال حتى
اليوم خ��ارج مسرح الفوضى بأن مساهمته في
مناهضتها قبل أن تصل إليه توفر عليه خسائر
اقتحامها الباب عليه.

العميد د .أمين محمد حطيط

من ان تكون هناك جهة تريد المس
بالرئيس بري من أجل ان تعقب
ذل���ك ح��ال��ة ع��ارم��ة م��ن االق��ت��ت��ال
المذهبي.
ال��ت��وق��ع ال��ث��ان��ي ال����ذي يجب
التحسب ل��ه ،هو ان تكون هناك
اي��ض��ا ً ق��وى واج��ه��زة إض��اف��ة الى
«داع��ش» لديها مصلحة في اخذ
البلد ال��ى ف��راغ مؤسساتي كبير
وي����ؤدي ال���ى ه��ز اس���س ال��وض��ع
ال��ك��ي��ان��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي .وف���ي ه��ذه
الحالة يلوح توقع ب��أن تحاول
ايدي الغدر المس بالرئيس تمام
س�لام وذل���ك بغية اح���داث ف��راغ
بعده على مستوى من يمأل الفراغ
الرئاسي ومن يسمي رئيس جديد
للحكومة؟!
وي��خ��ت��ت��م ال��م��ص��در ع��ي��ن��ه ان
ك��ل ه��ذه التوقعات ه��ي م��ن باب
االحتماالت ،لكن المنطقة تعيش
حالة من جنون الفوضى أخطر ما
فيها انها غير واضحة االه��داف،
وليس معروفا ً ما اذا كانت موجهة
ام ان هناك ديناميكية تلقائية
تحركها.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء سكر أوتوماتيك
بمحركات كهربائية (عدد  )2ألجل محطة
البخار ف��ي معمل الحريشة ،وذل��ك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ مئتا
أل��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22تموز  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1125
التقرير األمني األسبوعي لألمن العام
صدر عن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
قامت األج��ه��زة المعنية في المديرية
العامة لألمن العام خالل الفترة الممتدة
م���ن ت���اري���خ  2014/06/21ل��غ��اي��ة
 ،2014/06/29وب��إش��راف النيابات
العامة ،بتوقيف عدد من األشخاص بتهم
ارتكاب أفعال جرمية وذل��ك على الشكل
التالي:
ـ تسعة وعشرون شخصا ً بجرم تزوير
مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألش��خ��اص م��ن لبنان إل��ى دول أوروب��ي��ة
وآسيوية وأفريقية.
ـ ثمانية أشخاص بجرم الدخول خلسة
ومخالفة نظام اإلقامة.
ـ تسعة أشخاص بجرم انتحال صفة
واستعمال مستندات غير عائدة لهم.
ـ شخصان بجرم إط�لاق ن��ار والقيام
بأعمال مخلة باآلداب العامة.
بعد انتهاء التحقيق م��ع الموقوفين
أحيلوا جميعا ً إلى القضاء المختص.
اعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب نديم ميشال م��راد لنفسه سند
تمليك بدل عن ضائع بكامل العقار رقم 186
من منطقة الفاكهة العقارية.
للمعترض خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون في البقاع
عباس قاق

