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�صفقة التبادل ( ...تتمة �ص)1

وتمنى وزير العمل سجعان قزي في اتصال مع «البناء» أن
«تحصل المحاكمة اليوم قبل الغد ،وال سيما أن المحاكمة
موعدها محدد قبل أحداث عرسال» ،مشيرا ً إلى أن «مأخذ حزب
الكتائب األساسي كان على المماطلة في محاكمة الموقوفين،
فيما كان من المفترض العمل على االستجواب والتحقيق
وص��وال ً إلى إص��دار األحكام الصارمة على من تثبت عليهم
التهم وتبرئة األبرياء» .وشدد على ضرورة عدم الرضوخ إلى
ضغوط «داعش» و»النصرة» أو من يقف خلفهما.

مصادر أمنية

وأ ّكدت مصادر أمنية لـ «البناء» أن ال عالقة لقيادة الجيش
من قريب أو بعيد باالتصاالت التي يُحكى عنها إلجراء تبادل
بين العسكريين وبعض الموقوفين ،معتبرة أن هذا األمر
«موضوع سياسي تق ّرره الحكومة اللبنانية» .وأشارت إلى
أن الحكومة ُوضعت في كل الظروف التي تحيط بموضوع
العسكريين المخطوفين واألوضاع األمنية في منطقة عرسال
وجرودها .وأك��دت أن الوضع األمني هناك تحت السيطرة
والجيش يتابع األمور في المنطقة لحظة بلحظة.

داعش» يمهل الحكومة  72ساعة

وفي هذا اإلط��ار ،تستمر «هيئة العلماء المسلمين» في
تعليق وساطتها مع المسلحين اإلرهابيين ،وأكدت مصادرها
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن األش��خ��اص المخولين ف��ي الهيئة بعملية
التفاوض ال يتواصلون مع أحد من «داع��ش» و»النصرة»،
وأن التفاوض السترداد جثة الرقيب الشهيد علي السيّد كان
إنسانيا ً ال أكثر.
وعلمت «البناء» أن تنظيم «داع��ش» أعطى الوسطاء من
مشايخ في هيئة العلماء مهلة  72ساعة اعتبارا ً من مساء
الثالثاء الماضي ،على الحكومة أن تعلن خاللها تجاوبها
مع شروطه إلطالق عدد كبير من العناصر اإلرهابية الذين
ينتمون إليه من سجن رومية .وأنه في حال عدم الموافقة
على هذه الشروط ،فسيعمد إلى تصفية أحد الجنود على غرار
ما حصل مع الشهيد السيد .وكشفت معلومات لـ»البناء» أن
المهلة تنتهي بعد وقت قليل من جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ب����دوره ،أع��ل��ن ق��ي��ادي ف��ي «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» لوكالة
«األن��اض��ول» أن الجبهة ستبث شريط فيديو للعسكريين
اللبنانيين المسيحيين وهم ج��ورج خ��وري وبيار جعجع
وجورج خزيئة .كما أشار إلى أن الجبهة ستبث خالل ساعات
فيديو قال إنه يظهر مشاركة «حزب الله» في معركة عرسال.
من ناحية أخرى ،رأى مصدر مطلع على ملف الموقوفين
اإلسالميين لـ»البناء» أن هذا الملف وال سيما ملف موقوفي

حكومة «الم�صلحة الوطنية» ( ...تتمة �ص)1

 2007يحوطه الظلم والمماطلة في المحاكمة .وأعطى
المصدر مثاال ً على المماطلة في إص��دار األحكام ،أن رئيس
المحكمة العسكرية العميد الركن خليل إبراهيم في الجلسة
المخصصة الستجواب  3أش��خ��اص موقوفين ف��ي إح��دى
القضايا وهم من طرابلس ،لم يستجوب إال موقوف واحد
وأرجأ الجلسة إلى بعد أربعة أشهر .واعتبر أن المماطلة في
محاكمة الموقوفين اإلسالميين وإصدار األحكام لن يقبل بها
تنظيم «داعش».
وأم��س أزال��ت القوى األمنية شعارات تحريض طائفية
وتهديدات ضد اللبنانيين وضعها إرهابيون من «داعش»
على الجدران في بلدة غزة البقاعية .بينما دهم الجيش شقة
متفجرات ومستندات
في الزاهرية في طرابلس عثر فيها على
ّ
مهمة .فيما قتل المدعو علي طالل النمل في العراق أثناء قتاله
مع «داعش» ،وهو ثالث لبناني من طرابلس يقتل في المعارك
الدائرة في العراق.
إل��ى ذل��ك ،ودّع الشمال أم��س الشهيد السيد في موكب
مهيب ووسط أجواء من الحزن والغضب وشعارات الموت
لـ «داعش « و «النصرة» .وأكد ممثل وزير الدفاع سمير مقبل
وقائد الجيش العماد جان قهوجي في التشييع في بلدة
فنيدق العميد وليد الكردي «أن دماء شهدائنا األب��رار التي
حمت لبنان من الفتنة والضياع في مواجهة اإلرهاب الغادر،
هي أمانة في أعناقنا جميعاً ،تستصرخ فينا بذل المزيد من
الدماء والتضحيات ،ليبقى لبنان واح��دا ً موحدا ً سيدا ً حرا ً
مستقال».

حراك غير معلن لبري وجنبالط

سياسيا ً لم يطرأ جديد على ملف االستحقاق الرئاسي
سوى التراشق اإلعالمي بين «التيار الوطني الحر» من جهة
وفريق  14آذار من جهة أخرى ،على خلفية ما سماه األخير
«مبادرة» لحلحلة هذا الموضوع .فيما أكدت مصادر عين
التينة لـ»البناء» أن حراكا ً غير معلن يقوم به رئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط مع المعنيين في الداخل والخارج للوصول إلى رؤية
معينة حول االستحقاق الرئاسي.

بري :مبادرة رفع عتب

وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء» أن مبادرة
فريق  14آذار هي مبادرة الرفع عتب .ورأى في تحديد هذا
الفريق لبعض األس��م��اء للتواصل مع رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة محمد رعد ،وأسماء أخرى مع رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،عدم جدية في التعاطي مع

االستحقاق الرئاسي باعتباره أن المبادرة لو كانت جدية
لكان فريق  14آذار شكل لجنة مشتركة .وتوقف بري عند
تمسك  14آذار بالمهل الدستورية ،سائالً كيف يستقيم هذا
التمسك بالدستور وه��ذا اإلص��رار مع التوجه لعدم إجراء
االنتخابات النيابية والسعي للتمديد التعطيلي .وقال« :إذا
أراد أحد أن يلعب على حافة الهاوية ...فأنا لها».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الحديث قد بدأ
يأخذ مداه من أجل تحقيق معالجة شاملة وعدم االقتصار
على مبادرات جزئية أو المساعي لحل الموضوع الرئاسي.
وأف���ادت المعلومات أن��ه ف��ي ض��وء فشل تحرك جنبالط،
وما صدر عن  14آذار حول ما سمي مبادرة ور ّد عون ،فإن
األج��واء توحي بأن االستحقاق الرئاسي سيبقى مفتوحا ً
لفترة طويلة ،ما يفترض االلتفات إلى القضايا األخرى بدءا ً
من موضوع تسليح الجيش وانتها ًء باستئناف عمل مجلس
النواب وحسم الخيارات بالنسبة لالنتخابات النيابية.

 14آذار تدور حول نفسها

من جهتها ،استبعدت مصادر في  8آذار أن تنتهي االتصاالت
التي ستقوم بها لجنة  14التي جرى تشكيلها من قبل فريق
 14آذار مع األطراف السياسية األخرى إلى أي نتائج طالما
أن الهدف الوحيد من ذلك محاولة تسويق الفريق المذكور
مبادرته التي تنطلق من سحب ترشيح كل من عون ورئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،ألن المقصود منها
إحراج األول ومحاولة تحميله أزمة الفراغ الرئاسي.

قزي :الجميل غير قابل
للطرح في البازار

وأكد الوزير قزي لـ»البناء» أن مبادرة  14آذار من شأنها أن
تفتح الحوار بين  8و  14آذار وتنقل االستحقاق الرئاسي من
المتاريس إلى صندوق االقتراع ،وأشار إلى أن اللجنة ليست
مخولة طرح األسماء فمهمتها تقتصر على معرفة استعداد
القوى للتحاور واالتفاق على األسماء ،ولفت إلى أن اسم
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل غير قابل للطرح في بازار
التفاوض.
إلى ذلك ،شدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،خالل
استقباله النائب وليد جنبالط والوفد المرافق أمس ،على
ضرورة تقوية الجبهة اللبنانية الداخلية حفاظا ً على وحدة
واستقرار لبنان .أما جنبالط فأكد «محورية الدور الذي تقوم
به مصر في المنطقة على الصعيد السياسي» ،خصوصا ً في
ما يتعلق بـ»نشر الفكر اإلسالمي المعتدل ،ومكافحة التطرف
واإلرهاب».

«نيويورك تايمز» :تقهقر البي�شمركة يقلق �أميركا
صحيفة «نيويورك تايمز» تتحدث عن استياء عام في واشنطن
من األداء العسكري للبيشمركة أمام تنظيم داعش ،مشيرة إلى
جملة من األسباب أبرزها تشرذم وحداتها واستقاء األوام��ر
الميدانية من والءاتها الحزبية بدل إتباع قيادة مركزة موحدة.
االنهيار السريع لقوات البيشمركة أمام تقدم تنظيم «داعش»
أثار قلق الدوائر األميركية «وب��دد اآلم��ال المعقودة على نجاح
القوات الكردية في ما فشلت فيه القوات النظامية العراقية» ،وفق
تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
وقالت الصحيفة« :إن الخسائر التي تكبدتها البيشمركة قبل

دخول الغارات الجوية األميركية أرض المعركة أثارت أسئلة
جادة واستياء عاما ً حول كيفية فشلها في أكبر امتحان لها منذ 20
عاما ً ونيف» ال سيما أن لديها «أسلحة ثقيلة» لم تحسن توظيفها
«ولطخت سمعتها بأيديها».
وأوض��ح��ت «ن��ي��وي��ورك تايمز» «أن البيشمركة اكتسبت
سمعة وهيبة على مدى عدة عقود من الزمن كمجموعة مقاتلين
أشداء سرعان ما انهارت في المواجهات األخيرة» ،مشيرة إلى
«ذهاب عدد من القادة الميدانيين المخضرمين إلى إلقاء السالح
واالستفادة من الفرص االقتصادية الجديدة وتراجع برامج

التدريب والحوافز أيضا ً لتوحيد ما تبقى من وحدات البيشمركة
التي أبقت على تشرذمها وانقسامها وفق الوالءات الحزبية ،إذ
استقت منها األوامر الميدانية بدل إتباع قيادة مركزية».
الصحيفة أعربت عن شكوكها بجدية المحاوالت الجارية
لتوحيد المقاتلين تحت راية «وزارة البيشمركة خصوصا ً في
ظل غياب اإلرادة السياسية المطلوبة لتجاوز قيود النظام
السلطوي القائم ،وعدم التيقن من استمرار تدفق المساعدات
العسكرية التي وعدت بها الدول الغربية لفترة منظورة» على
حد قولها.

آراء دبلوماسية

ومن وجهة نظر أوساط دبلوماسية غربية مقيمة في
لبنان وثابرت على معاينة ما يحدث في عرسال في
شكل دقيق ،فهناك عدة مالحظات يجب التنبه إليها،
أبرزها أنه قياسا ً بما حدث في الموصل من انهيار
سريع للجيش العراقي أمام هجمة داعش ،فإن الجيش
اللبناني أبدى صالبة بوجهها وأقله لم ينهار ،على رغم
ميوعة القرار السياسي .وتلفت ثاني هذه المالحظات
إلى خطورة التعامل بميوعة سياسية تجاه ما يحدث
في عرسال ،كون منطقتها بتقسيمها الديني والمذهبي
والسياسي ،حساسة ج��دا ً ول��درج��ة تجعلها قابلة
لالشتعال في حال تمادى الداعشيون في التفاعل فيها
مستندين إلى ميوعة سياسية لبنانية في مواجهتهم.
وبرأي هذه األوساط الدبلوماسية فإن على لبنان
التنبه لعدة أمور إضافية ،منها أن داعش يستخدم
ضده «إرهاب الذبح» وذلك لتطويع قراره السياسي
وه��ز معنويات جيشه ،وه��و األس��ل��وب ذات���ه ال��ذي
يستعمله ضد الواليات المتحدة األميركية وذلك لنفس
األه��داف ...فداعش يقسم العالم في هذه المرحلة -
وفقا ً لمعلومات استخباراتية  -إلى ثالثة دوائر :دائرة
غير معادية يبرم معها صفقات تجارية على صلة
ببيع نفطه وتحويل األموال .وأبرز مثل على الجهات
الموجودة في هذه الدائرة هي تركيا التي تبيع النفط
الداعشي المنهوب من العراق وسورية عبر شركة
يرأسها نجل الرئيس التركي أردوغان .الدائرة الثانية

وأك������د رئ���ي���س ال��س��ل��ط��ة أن
«إسرائيل» ال مانع لديها أن تكون
هناك دولة في قطاع غزة ،ولكنها
تريد حكما ً ذاتيا ً فقط في الضفة
الغربية.
وطبقا ً لوكالة «معا» المقربة
م����ن ح���رك���ة ف���ت���ح وال��س��ل��ط��ة
الفلسطينية ،فقد أك��د عباس أن
المشروع نفسه كان قد ُطرح عام
 1956على الحكومة المصرية
وشعر الشعب الفلسطيني بذلك
«فقامت تظاهرات قادها المرحوم
أب���و ي��وس��ف ال��ن��ج��ار ال��م��رح��وم
معين بسيسو ،والمرحوم فتحي
البلعاوي ،ووضعوا في السجن،
لكنهم عطلوا هذا المشروع ،واآلن
يطرح مرة أخرى.»...
ومضى عباس في كشف مزيد
من التفاصيل حيث أش��ار إلى أن
المشروع عُ ِرض عليه شخصيا ً من

«أحد كبار القادة في مصر».
لكنه م���رة أخ���رى يُ��م��س��ك عن
ذك��ر اس��م ه��ذا القائد الكبير الذي

أرملة المرحوم الحاج
أحمد حسن الدالي بلطة
اليوم الذي يصادف الخميس  4ـ  09ـ
 2014ذكرى الثالث
أوالده��ا :محمد ـ حسن ـ سهام (زوجة
المرحوم أحمد البلولي)
أش��ق��اؤه��ا :المرحومين ال��ح��اج أحمد
وأميرة وشفيقة ونعمات ونزهات وآمنة
أوالد شقيقها :الحاج أحمد ـ المهندس
محمد زهير السعودي (رئيس بلدية صيدا)
ـ ال��ح��اج عبد الغني ـ المهندس حلمي ـ
المهندس حسان
بهذه المناسبة تتلى آي��ات من الذكر
الحكيم عن روحها الطاهرة
تقبل التعازي
للنساء :في منزل الفقيدة ـ بناية يوسف
البابا ـ الطابق الثاني ـ اوتوستراد إيليا ـ
فوق ناتوت للصيرفة
وللرجال من بعد ص�لاة العصر حتى
المغرب في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين
الحريري

التسعينات (تيار المستقبل ومن التحق به من أتباع
أدرجوا تحت تسمية  14آذار) ،أصوات – مواقف تسبب
في المأزق أصالً ودعت في البدء إلى حل سياسي لعدوان
اإلرهابيين على الجيش ( قصدوا بالحل السياسي
امتناع الجيش عن العمل بمقتضى القواعد العسكرية
ضد عدو أو معتدي) ،ثم اتجهت إلى محاورة اإلرهابيين
عبر تكليف جماعة معروفة بعدائها للجيش والدولة
واعتناقها مذهب اإلرهابيين سياسيا ً ودينيا ً (المسماة
هيئة العلماء المسلمين) ،وص��وال ً إلى الدفع باتجاه
المبادلة أو المقايضة بين العسكريين المخطوفين
الـ 25و 300إرهابي موقوف لدى المؤسسات األمنية
والقضائية اللبنانية .وعلى رغم ما كان في المحطات
األولى من سلبيات فإن الكارثة في هذا الطرح تتجاوز
المساوئ الكبرى الماضية لتصل إل��ى ح��د االنتحار
الوطني ما يستوجب التحذير منه وإظهار مخاطره
الجسيمة على الدولة والجيش واألم��ن الوطني وعمل
المؤسسات كلها.
فالمقايضة في حال حصولها ،ستقود بشكل آلي تلقائي
إلى إرساء معادلة في العالقة مع اإلرهابيين مؤداها القول
«ح��ذا ِر التعرض لإلرهاب وإال تدفعون أغلى األثمان»،
وتترجم بأن «كل مس بأي إرهابي أو اعتراض له سيقود
إلى خطف عسكريين بالحجم المتاح وإرغام الدولة على
إطالق من تم التعرض له أوالً ،مع تعويض إضافي يتمثل
بإطالق تسعة سواه مقابل كل عسكري يخطف .ونتيجة
لهذه المعادلة سيكون على الجيش وتاليا ً القضاء التوقف
عن ممارسة مهامهم القانونية و»تقديم مراسم االحترام
والتوقير» أو أقله تجنب اإلرهابيين في معرض تنفيذهم

ألعمالهم اإلرهابية .فهل هذا ما يريده مرتزقة السياسة
في لبنان؟ فإذا كانوا يريدون ذلك فلماذا الجيش أصالً
ولماذا التغني بتسليحه بالمكرمات التي ما زالت وعوداً؟
(التي لم نر من مفاعيلها شيئا ً حتى اآلن).
من المؤكد أن للمقايضة المنتجة لتلك المعادلة –
المأساة ،مفاعيل كارثية على عمل المؤسسات األمنية
والعسكرية والقضائية وعلى األمن الوطني برمته ،حيث
نجد أف��راد هذه المؤسسات سيطرحون على أنفسهم
السؤال التالي« :ما جدوى القيام بالواجب وتنفيذ المهمة
األمنية أو العسكرية أو القضائية طالما أن المالحقة إذا
حصلت ستقود إلى تعريض المؤسسة وأفرادها لخطر
القتل والخطف ،ثم يطلق سراح اإلرهابي بعد أن يكون
قتل من قتل وعانى في األسر من عانى»؟ كما أن هناك
سؤاال ً أخطر قد يطرحه العسكري في الميدان على نفسه
يتضمن القول« :أليس الوقوع في الخطف أفضل من
مواجهة اإلرهابيين وقتالهم وتعريض النفس للقتل،
طالما أن اإلرهابيين سيحررون مع المخطوفين عمالً
بمعادلة المقايضة»؟ وهنا تكمن الكارثة التي تنزل
بمعنويات الجيش والعسكريين وإرادة القتال والثبات
في الميدان وعندها لن يكون أمن وطني وال من يحزنون.
ومن جهة أخرى وفي حال السير قدما ً بطرح المقايضة،
فإن عقبات قانونية ودستورية بالغة التعقيد تعترض
التنفيذ ،فهل استعد دعاة المقايضة لإلطاحة بالدستور
وما نص عليه بفصل السلطات ،أو اإلطاحة بالقانون وما
نص عليه من صالحيات المؤسسات الوطنية؟ أم أن
امتهانهم لمخالفة الدستور والقانون جعلهم يستسهلون
األمر كما استسهلوا إنفاق  11مليار دوالر من دون سند

شدد على ض��رورة «إيجاد مأوى
للفلسطينيين ول��دي��ن��ا ك��ل ه��ذه
األراضي الواسعة».

جين بينغ لليابانيين:
تع ّلموا درو�س ما�ضيكم العدواني
الصين الشرقي وانعدام الثقة المتبادلة حول سياساتهما
الدفاعية.
وقررت الصين للمرة األولى إحياء مناسبة «النصر على
اليابان» لثالثة أيام هذه السنة.
من جانب آخر ،عين رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي
نائبين معروفين بصداقتهما للصين لمناصب رفيعة في
حزبه الحاكم.
فقد عين آبي ،الذي أجرى أيضا ً تعديالً وزارياً ،وزير العدل
المنصرف ساداكازو تانيجاكي بمنصب األمين العام للحزب
الديمقراطي الحر .وتانيجاكي ينتمي للجناح المعتدل من
الحزب الذي يحبذ تحسين عالقات اليابان مع الصين.
كما عين النائب توشيهيرو نيكاي الذي يتمتع بعالقات
طيبة مع بكين بمنصب نائب األمين العام للحزب.
وك��ان آبي قد عبر عن أمله بلقاء الرئيس الصيني في
تشرين الثاني المقبل على هامش قمة ل��رؤس��اء ال��دول
اآلسيوية ودول المحيط الهادئ.

ليحرر المخطوفون ( ...تتمة �ص)1
ّ

وفيات
الحاجة
فاطمة عبد الغني السعودي

هي دائرة األعداء القريبين وساحتهم تمتد من العراق
إلى سورية وهي بطور التوسع لتشمل جزءا ً من شمال
لبنان وصوال ً إلى السيطرة على ميناء طرابلس .وحتى
تحقيق ه��ذا الهدف ف��إن لبنان اآلن يقع في الدائرة
الثالثة ال��ذي يمارس ضدها داع��ش «إره��اب الذبح»
بقصد إخضاعها لمطالبها السياسية واللوجستية
منها .وتوجد ال��والي��ات المتحدة ضمن ه��ذه الدائرة
ومطلوب منها بحسب داع��ش وقف قصفها المساند
لقوات البيشمركة والجيش العراقي كمقابل لتوقفها
عن ذب��ح الرهائن األميركيين .وأيضا ً مطلوب منها
وقف الضغوط على تركيا الخاصة ببيع نفطها عبرها.
أما ما يريده داع��ش من لبنان فهو الئحة طويلة من
المطالب وعلى رأسها تطويع القرار السياسي .والواقع
إن تصرف الحكومة اللبنانية خالل أح��داث عرسال
انطالقا ً من أن هذا الملف هو قضية سنية يلبي عن
قصد أو غير قصد هدفا ً يريده داعش وهو شل اإلرادة
الوطنية اللبنانية الشاملة في مواجهتها بغض النظر
عن أسباب ذلك.
وال يبدو حتى اآلن أن الحكومة السالمية تعي
هذه الوقائع .وأكثر من ذلك فهي ال تدرك أنها انزلقت
لحرب شاملة كونية يوجد للبنان مساحة فوقها.
باختصار كما تتصرف هذه الحكومة حتى اآلن ال يظهر
أنها حكومة المصلحة الوطنية بل حكومة االنصياع
للمصلحة الداعشية ،بغض النظر عن نوايا رئيسها
وأعضائها .فقديما ً قيل :الطريق إلى جهنم مملوءة
بالنوايا الحسنة.

عبا�س :م�س�ؤول م�صري ( ...تتمة �ص)1

حض الرئيس الصيني شي جين بينغ اليابانيين على
«تعلم دروس ماضي بالدهم العدواني» تجاه الصين ،وذلك
في كلمة وجهها بمناسبة يوم النصر على اليابان الذي بدأت
الصين االحتفال به هذا العام.
ويؤرخ يوم النصر لليوم الذي استسلمت فيه اليابان في
الحرب العالمية الثانية.
وحضر الرئيس شي وباقي أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب
السياسي للحزب الشيوعي الصيني احتفاال ً مهيبا ً أقيم
بالمناسبة في متحف «حرب المقاومة التي خاضها الشعب
الصيني ضد العدوان الياباني» ببكين.
ونقل اإلع�لام الصيني الرسمي عن الرئيس جين بينغ
قوله« :إن الصين لن تسمح بأي إنكار أو تشويه لتاريخ
اليابان العدواني أو أي عودة إلى العسكرة».
ويأتي احتفال الصين بهذه المناسبة في وقت تمر به
العالقات بين البلدين بمرحلة تتسم بالتوتر والتصعيد
ناتجة من الخالف بينهما حول مجموعة من الجزر في بحر

ذكرى الثالث
يتقبّل آل السعودي وآل دال��ي بلطة
التعازي بوفاة عمة رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد السعودي

أيلول  / 2014العــدد 1576

قانوني وحكموا منذ عام  2005من دون موازنة؟
وعلى سبيل التذكير نقول إن إط�لاق مجرم محكوم
بحكم قضائي بحاجة إلى عفو عام بقانون أو عفو خاص
يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم ،وظروف الدولة اآلن
تمنع السير بأي منهما ألسباب يعرفها الجميع ،وبالتالي
ال مجال للبحث في إطالق أي محكوم ،أما من أحيل قراره
الظني أو االتهامي إلى المحكمة فليس ألحد أن يطلقه إال أن
تبرئه المحكمة بحكم أو يصدر عفو عنه بعد حكمه وفقا ً
للحالة األول��ى فهل سيصادر دعاة المقايضة صالحية
القضاء ويحكمون بدال ً عنه بالبراءة؟ وأخيرا ً يبقى فقط من
هم لدى الضابطة العدلية أو من لم ينته قاضي التحقيق
من عمله معهم وهنا نسأل هل إن دعاة المقايضة حضروا
أنفسهم للضغط والتدخل بعمل تلك المؤسسات العدلية
لتبرئة من يراد إطالقهم وتعطيل ما جمع من أدلة على
جرائمهم؟ وأخيرا ً ماذا في شأن مشاعر عائالت ضحايا
اإلرهابيين ،وماذا في شأن المحكومين األقل خطرا ً ممن لن
تشملهم المبادلة؟
إننا نريد تحرير المخطوفين لكن نريد أن يتم تحريرهم
بما يفعل العمل األمني والعسكري والقضائي ال عبر ما
ينتهك المنظومة األمنية ويع ّرض أمن البالد لالستباحة
في زمن أعلن فيه «داع��ش» أن لبنان جزء من دولته
اإلرهابية المزعومة وأنه سيضع اليد عليه عبر شعار
«جئناكم بالذبح» فهل يبغي دع��اة المقايضة تسليم
لبنان لإلرهابيين ليذبحوا أهله كما ذبح الرقيب الشهيد
علي السيد؟ ثم وهل يقبل ذو شرف وكرامة أن يكافأ قتلة
الشهيد هذا وناحريه أن يكافأوا بإطالق سراح أقرانهم
من اإلرهابيين القتلة؟

�إعالنات ر�سمية
إننا عندما نقول نريد تحرير المخطوفين من غير
مقايضة نقوله ألن المخطوفين أنفسهم يرفضون هذا
التفريط بالوطن والجيش أوال ً وثانيا ً ألن في يد الدولة
من أوراق فعالة يجب أن يلجأ إليها  ،ب��دءا ً من ورقة
الميدان وم��ا يمكننا فعله من قبل قواتنا العسكرية
ال��خ��اص��ة المحترفة ،م����رورا ً بما يمكن ف��رض��ه على
اإلرهابيين من حصار في جرود عرسال ،وكذلك ما يمكن
اللجوء إليه من تنسيق أمني مع الجيش العربي السوري
ال��ذي يذيق اإلرهابيين في القلمون ما يستحقونه،
وصوال ً إلى الضغط على عائالت اإلرهابيين النازحين
إلى لبنان بالتلويح بإعادتهم إلى سورية ،من دون
أن نغفل ورق��ة العالقات مع ال��دول التي ترعى داعش
وتحتضنه ،خصوصا ً قطر وتركيا ...وكلها أوراق يخشى
اإلرهابيون أن يلعبها لبنان لذلك يستعجلون التفاوض
ويستعجلون المقايضة ويصرخون مهددين متوعدين
ألنهم يعلمون أن الوقت ليس في مصلحتهم.
أما بالنسبة للموقوفين في السجون اللبنانية فإننا
ندعو لإلسراع في محاكمتهم محاكمة عادلة ال تكون
تحت ضغط اإلره��اب بل تحت ضغط الحق والعدالة
والشرف والضمير المهني إذ ليس من المقبول بأي شرع
أو قانون أن يودع شخص في غياهب السجن من غير
محاكمة من دون أن يعرف أهو مذنب معاقب أو هو بريء
معتقل ،وهنا مسؤولية الدولة فهل تبادر لالضطالع
بها؟ أم أنها تختار الطريق الخطأ فتظلم في مكان وتنحر
الجيش والوطن في مكان آخر؟

العميد د .أمين محمد حطيط

إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
حناويه ـ طريق النصار ـ قضاء صور (للمرة
الثانية).
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/10/14
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  1أيلول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د.فادي جورج قمير
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