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حمليات  /تتمات

�أفرام الثاني :ال�سور ّيون يق ّررون م�صير بلدهم
شدّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس األعلى
للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم مار أغناطيوس
أف��رام الثاني ،خ�لال استقباله محافظ الحسكة محمد
زعّ ال العلي في مطرانية مار يعقوب في مدينة القامشلي
ّ
التدخالت
السورية ،على أنّ «الشعب السوري يرفض
الخارجية» ،وأ ّن��ه «وح��ده من يق ّرر مصيره ومستقبل
بالده» .أضاف« :الشعب السوري هو صاحب القرار ،وال
نقبل أي طروحات خارجية أو ّ
تدخل خارجي ،ونرفض أي

يمس الوحدة الوطنية ومك ّونات المجتمع الواحد».
عمل ّ
وختم بالقول« :إنّ دماء الشهداء من مدنيين وعسكريين،
دماء غالية وستزهر مستقبالً مشرقا ً للوطن لتبدأ بعدها
مرحلة البناء».
بدوره أعرب محافظ الحسكة عن تقديره لـ«دور رجال
الدين المسلمين والمسيحيين في مواجهة األفكار الهدّامة
والمتط ّرفة ،وفي تعزيز الوحدة الوطنية التي كان لها الدور
الكبير في تعزيز صمود السوريين».

وقفة للحراك المدني �أمام معمل الفرز في الكرنتينا
ن ّفذ ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» والحراك المدني،
وقفة أمام معمل فرز النفايات في الكرنتينا بين الحادية
عشرة واألولى بعد ظهر أول من أمس ،احتجاجا ً على قرار
ترحيل النفايات مفروزة والمطالبة بتشغيل معامل الفرز
واإلفادة من النفايات محلياً.
واستغرب الناشط في حملة «بدنا نحاسب» أحمد
الحالني «كيف باتت ،في خطة الترحيل ،معامل الفرز قادرة
فجأة على الفرز وباتوا قادرين على ترحيل النفايات مفروزة
ويريدون أن يفرضوا علينا تكاليف إضافية بينما هذا مرفق

عام يمكن للدولة أن تستفيد منه وأن يعمل فيه الشعب
اللبناني وليس شركة خاصة».
وطالب «ببدء الفرز فوراً ،كما قلنا في بداية الحراك ،وفي
المستقبل أي حل يمكن التوصل إليه ،ترحيل أو غيره ،تكون
النفايات مفروزة ويكون تنفيذه أسهل إلى أن نجد حالً ،ولو
كان الحل الترحيل علما ً ان فيه خسارة مادية وخسارة في
النفايات» .وق��ال« :ال نريد شركات خاصة وال سمسرات
ومحاصصة» ،الفتا ً إل��ى أن «ال��دول��ة ق��ادرة على تشغيل
معامل الفرز بكلفة أقل على الشعب».

النهاية الر�سمية ( ...تتمة �ص)1
ت��ح�� ّرري��ة ت��ق��دّم ال��دع��م واإلس��ن��اد لقوى معارضة
شعبية ذات عمق ديمغرافي ،ف��ي دول الخليج،
وال ينافسون تركيا على مكانة الدولة الصاعدة
في العالم اإلسالمي بنموذج جاذب ،وقد عوملت
مصر أنور السادات ،عندما رغبت بعالقة مميّزة
مع واشنطن بجواب واحد ،الطريق يم ّر بتل أبيب
والرياض وأنقرة ،وتطبيع العالقات بهذا المثلث
شرط لدخول الجنة األميركية ،وما عرفته إيران
ك��ان ت��ك��رارا ً إل��ى ح�� ّد كبير لما لقيته تجربة جمال
ع��ب��د ال��ن��اص��ر ال��ت��ي ع��زف��ت ع��ل��ى أوت����ار تشبه في
حصيلتها النغمة اإلي��ران��ي��ة ف��ي مالقاتها للعداء
لـ«إسرائيل» ومنافسة تركيا على النموذج القيادي
للعالم اإلسالمي ،وحضانتها لقوى المعارضة في
الخليج والجزيرة العربية.
 لم يغب عن مفاوضات الغرب ح��ول الملفالنووي اإليراني أجندته السياسية وما فيها من
ش���روط ،وك��ان��ت ك�� ّل ج��ول��ة ت��ف��اوض تنقطع عند
هذه النقطة ،تستأنف وقد حققت إيران المزيد من
التقدّم التكنولوجي في منجزاتها النووية ،حتى
وصلت واشنطن إلى حافة الهاوية ،فقد فشلت في
ثني إيران عن برنامجها بداعي نضوب الموارد،
أو بداعي فقدان األدمغة لتطوير بدائل وطنية عن
التقنيات التي حظرت العقوبات عن إيران فرصة
اس��ت��ي��رداه��ا ،وص��ع��دت إي���ران درج��ة درج��ة سلّم
التقدّم العلمي النووي حتى أكملت الدورة التقنية
كاملة واعتلت السلّم حتى آخ��ر درج��ات��ه ،وصار
باب االنتقال لإلنتاج العسكري بيدها متى ق ّررت،
وصارت المواجهة بين خيارات محدودة ،الذهاب
إلى حرب تبيح إنتاج القنبلة ،أو إقفال التفاوض
وذه����اب إي����ران إل���ى تخصيب م��رت��ف��ع وتخزينه
بلوغا ً للكمية الالزمة لقنبلة وأكثر ،أو الوصول
أي
إلى التفاهم ،بينما فشلت الضغوط في فرض ّ
تنازل إيراني عن المواقف المبدئية التي تختصر
مكانة إي���ران ف��ي الجغرافيا السياسية للشرق
األوس��ط ،خصوصا ً تجاه الثالثي «اإلسرائيلي»
السعودي التركي.
 ت��ق��اط��ع��ت ذروة ال���ح���رب ال���ت���ي خاضتهاواش��ن��ط��ن ع��ل��ى س��وري��ة وم��ع��ه��ا ك��� ّل حلفائها في
العالم والمنطقة ،مع ذروة الحرب التي خاضتها
على جبهة الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي مفاوضات
وعقوبات ،والحربان تتغذيان من بعضيهما ،وك ّل

ربح على جبهة يق ّرب ساعة النصر على الجبهة
األخ��رى ،فسقوط سورية يضعضع مكانة إيران
الجيواستراتيجية ويصيبها إصابة بالغة ،تس ّهل
مواصلة مفاوضاتها م��ن م��وق��ع ال��ق��وة ،وتجعل
للعقوبات مغزى آخ��ر .والتقدّم في الحرب على
الملف النووي ،يس ّهل فرص سقوط سورية ،ألنّ
إي��ران والمقاومة حليفان أساسيان في صناعة
صمود س��وري��ة ،وك��ان��ت الحصيلة ف��ي الحربين
صمود سورية وصمود إيران ،وروسيا حاضرة
في الحربين كشريك في صناعة الصمود وترجيح
كفة الحلول السياسية ،حتى كان توقيع التفاهم،
وم ّهد الطريق للتفاهم ال��روس��ي األميركي حول
سورية.
 بقي اإلنكار السعودي «اإلسرائيلي» التركيح��ت��ى رب����ع ال��س��اع��ة األخ���ي���ر ل���رف���ع العقوبات،
وت��واص��ل��ت م���ح���اوالت ال��ت��خ��ري��ب ،واالس��ت��ف��زاز
لتفجير المنطقة ،تعطيالً لمفاعيل التفاهم ،وآخرها
كان مثلث اغتيال الطيار الروسي على يد سالح
الجو التركي ،واغتيال «إسرائيل» للشهيد سمير
القنطار وتالهما اغتيال السعودية للشيخ نمر
النمر ،واالغ��ت��ي��االت الثالثة ذات وظيفة واح��دة،
لنقل المنطقة إل���ى م��ن��اخ��ات التصعيد والتوتر
وال��م��واج��ه��ات التي تخرج ع��ن السيطرة وتكون
إي��ران والغرب وجها ً لوجه فيها ،فيسقط وينهار
ك ّل ما ت ّم بناؤه في التفاهم.
ً
 ال��ي��وم تدخل إي���ران رسميا مرحلة القطافلصمودها ونجاحها ويحق لها االحتفال بنصرها،
واأله ّم تحتفل المنطقة بنهاية الحقبة «اإلسرائيلية»
السعودية العثمانية ،كعناوين لمشروع الهيمنة
األميركية ،فهي المرة األولى التي تجد واشنطن
نفسها م��ض��ط��رة لتوقيع وتطبيق ت��ف��اه��م بهذه
األهمية ،مع دول��ة في الشرق األوس��ط من وراء
ظ��ه��ر «إس��رائ��ي��ل» وال��س��ع��ودي��ة وت��رك��ي��ا وخالفا ً
لمشيئتها جميعاً.
 إنه تح ّول أكبر مما يوحي ويتض ّمن وأكبرمما تتض ّمن التحليالت التي تتحدّث عنه ،اليوم
يولد شرق جديد ،ومن يراقب المشهد السوري،
وغ����دا ً المشهد ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وبينهما المشهدان
اليمني والعراقي ،سيكتشف ماهية هذا الشرق
الجديد.
ناصر قنديل

�أوباما يعترف ( ...تتمة �ص)1
مجلسي ال��ن��واب والشيوخ ،فال ب � ّد من ب��ذل جهد
على
ْ
استثنائي لمواجهة ه��ذا التحدّي ن��ص��ر ًة للمرشحين
الديمقراطيين .وهل من سبيل للمواجهة أفضل من إبراز
مواطن القوة واالقتدار في البالد والنجاحات الكبرى التي
حققتها بفضل إدارته الديمقراطية سحاب َة سنواته الثماني
في سدة الرئاسة؟
شواهد متعددة قدّمها أوباما للتدليل على قوة أميركا
واقتدارها .قال:
«نحن ُننفق على جيشنا أكثر من الدول الثماني التي
تعقبنا».
«لم تجرؤ دولة على مهاجمتنا مباشر ًة».
«استطالعات الرأي ُتظهر أنّ مكانتنا في العالم أقوى من
أيّ وقت مضى».
«الناس ال يتطلعون إلى بكين أو موسكو لقيادتهم بل
إلينا».
مع ذلك ،أق ّر أوباما في معرض حديثه عن المتغيّرات
الدولية ،بأنّ «هناك انتقاال ً (يعني صعوداً) اقتصاديا ً
كبيرا ً للصين ،وبرغم االنكماش االقتصادي نجد أنّ روسيا
تصب مواردها في أوكرانيا وسورية ( )...والنظام الدولي
ّ
يحاول التماشي مع هذه الحقيقة الجديدة ،لكن األمر يعود
إلينا في صناعة هذا النظام ،وللقيام بذلك جيدا ً علينا أن
نحدّد األولويات».
كيف ر ّتب أوباما أولوياته؟
ق���ال« :األول��وي��ة األول���ى تتمثل ف��ي حماية الشعب
األميركي ومالحقة الشبكات اإلره��اب��ي��ة» .ل��م��اذا؟ ألنّ
تنظيم َْي «القاعدة» و»داع��ش» يش ّكالن «تهديدا ً مباشرا ً
لشعبنا ( )...إذ يمكن لحفنة من اإلرهابيين م ّمن ال يقدّرون
الحياة البشرية ،بما في ذلك حياتهم ،أن يُلحقوا أضرارا ً
كبيرة .وهؤالء يستخدمون االنترنت لتسميم عقول األفراد
داخل بالدنا .وهذا يق ّوض حلفاءنا ،وبالتالي فإنّ علينا
اجتثاثهم».
هكذا اعترف أوباما ،م��داور ًة ،بأنّ اإلره��اب هو الطرف
األقوى في العالم بعد أميركا .ولتفادي إحداث هلع بين
األميركيين وفي العالم ،س��ارع أوباما إلى التحذير من
«انّ الحديث عن حرب عالمية ثالثة (يلّوح بها بعض
ّ
المترشحين للرئاسة) يخدم دعاية اإلرهابيين ()...
ألنّ هؤالء يش ّكلون خطرا ً كبيرا ً على المدنيين ،لكنهم ال
يش ّكلون خطرا ً على وجودنا القومي( )...أو أنّ «داعش»
يمثل واحدة من أكبر الديانات في العالم».
صحيح أنّ «داعش» ال يمثل واحدة من أكبر الديانات في
العالم ،بل ال يمثل إالّ شطرا ً محدودا ً من الحضور الملياري
لإلسالم في المعمورة ،لكن ليس صحيحا ً على اإلطالق
توصيف أوباما لإلرهابيين بأنهم مجرد «حفنة» .كيف
يكونون «حفنة» وقد باتوا ،باعتراف الرئيس األميركي
نفسه ،يش ّكلون «تهديدا ً مباشرا ً لشعبنا»؟

كيف يكون اإلره��اب��ي��ون حفنة وق��د انتشروا أف���رادا ً
وجماعات في أرب��ع جهات األرض ،وال سيما في عالم
اإلس�لام ،يقتلون ويد ّمرون ويش ّردون ويهدّدون وحدة
دول عدّة بالتقسيم والتفتيت؟ أليس هذا ما يحدث في
سورية وال��ع��راق وليبيا واليمن والصومال ونيجيريا
بصورة مباشرة ومكلفة بشريا ً وماديا ً وسياسياً ،ويحدث
في مصر وتونس ولبنان وتركيا وباكستان واندونيسيا
وبوركينا فاسو بصورة أق ّل عنفاً ،وإنما بتداعيات سياسية
متواترة؟
إل��ى ذل��ك ،ه��ل يجهل أوب��ام��ا أم أن��ه يتجاهل ق��درات
هذه «الحفنة» مـن اإلرهابيين ،وال سيما على الصعيد
التكنولوجي ،إذ أصبح في وسع تنظيم «داع��ش» ،مثالً،
إجراء تجارب على تطوير صواريخ وأجهزة قيادة ذاتية
وكسر أنظمة الحماية في أوروب��ا
للسيارات المفخخة،
ْ
وإرسال المفخخات إلى أيّ مكان أو هدف يشاء؟
إذا ك��ان حقا ً يجهل ذل��ك فما عليه إالّ أن يأمر وكالة
االستخبارات المركزية  .C.I.Aالتي تحيط تماما ً بك ّل
هذه الظاهرات والقدرات بأن تو ّفر له التقرير الذي عرضته
شبكة «سكاي نيوز» البريطانية بعنوان «داخل مختبرات
أسلحة اإلره��اب» عن قدرات «داعش» العسكرية تض ّمن
تسجيالت مس ّربة من مختبرات التنظيم في محافظة الرقة
السورية ،ما أثار دهشة «سكاي نيوز» (وغيرها من وسائل
اإلعالم في الغرب) من قدرات «داعش» ،كما دهشة الخبراء
الذين استعانت بهم لتقويم هذه الظاهرة.
المفارقة الالفتة في هذه المكتشفات والمعلومات كلّها،
بطبيعة الحال ،ليس «جهل» أوباما وغيره من قادة الدول
الكبرى واإلقليمية بل تجاهلهم لها متع ّمدين باعتمادهم
سياسات مزدوجة تجاه دول تعاني من حروب «داعش»
فيها وعليها ،كسورية والعراق ،والتمادي في مهادنة
التنظيمات اإلرهابية وحتى دعمها ظنا ً منهم أنّ نشاطها
القتالي في الدول المعانية من اإلرهاب يساعد دوال ً كبرى
وأخرى إقليمية في ممارسة ضغوط عليها إلكراهها على
االمتثال لمخططاتها وأغراضها السياسية واالقتصادية.
ال غل ّو في القول إن��ه يستحيل على أميركا أن تبقى
الدولة األقوى واألكثر أمانا ً في العالم ،إذا ما بقي اإلرهاب،
باعتراف أوباما م��داور ًة ،الطرف الذي يلي بالده حيل ًة
واقتدارا ً بين سائر الدول واألط��راف الناشطة في عالمنا
المعاصر.
أج��ل ،ما لم تتوقف ال��والي��ات المتحدة وغيرها عن
مهادنة التنظيمات اإلرهابية ،بل االستعانة بها أحياناً،
والمباشرة في اجتثاثها ،كما توعّ دها أوباما في خطاب
«حال االتحاد» ،فإنّ اإلرهاب سيبقى الطرف الذي يليها
حيل ًة واقتدارا ً ومهابة.
 ...وك ّل ذلك على حساب اآلخرين.

عصام نعمان

نقل والدة يعقوب �إلى الم�ست�شفى

بعلبكي :خطف القذافي لمبادلته بالمال
واصل مناصرو النائب السابق حسن يعقوب تحركهم االحتجاجي
على استمرار توقيفه ،في حين نقلت والدة األخير إلى مستشفى أوتيل
ديو ،نتيجة إضرابها عن الطعام بعد اعتقال نجلها.
ون ّفذ مناصرو يعقوب اعتصاما ً أم��ام المستشفى أمس تضامنا ً
معها.
وكان حصل إشكال وتشابك باأليدي بين عائلة يعقوب والقوى
األمنية خالل محاولة األخيرة فتح طريق المطار.
في غضون ذلك ،صدر عن مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه
بري أحمد بعلبكي بيان ردا ً على ما ورد على لسان الدكتور علي يعقوب
جاء فيه« :آلينا على أنفسنا عدم اإلجابة وعدم التدخل بهذه القضية
حفاظا ً على قدسية قضية اإلمام السيد موسى الصدر ورفيقيه .وأما قد
بلغ حد االفتراء بعد الوصول إلى أسماء ،فجوابا ً وتبيانا ً للحقيقة:
أوال ً  -ال العميد يوسف دمشق تلقى اتصاال ً من المحامية بشرى
الخليل (محامية هنيبعل القذافي) وال أنا التقيت المحامية المذكورة أو
تلقيت أي اتصال منها.
ثانيا ً  -االتصال الوحيد الذي تلقيناه في هذه القضية هو أثناء عملية
خطف هنيبعل القذافي لمبادلته بالمال ،األمر الذي رفضناه ،ألننا تأكدنا
حينها أن الخطف كان من أجل المال وليس من أجل القضية».
ورد علي يعقوب في بيان على بعلبكي ،وقال« :فليس ِّم بعلبكي مَن
طلب منه المال ،ومعروف للقاصي والداني مَن لديه المال .نحن لدينا
دليل على التواصل مع وكيلة القذافي».

اعتصام مناصري يعقوب أمام أوتيل ديو

خطف كويتي من مزرعته في قب اليا�س
وتوقيف �سارق �سيارات بعد ا�ستئجارها
أقدمت مجموعة من  3أشخاص مجهولي الهوية على خطف
الكويتي محسن ب��راك الماجد من داخ��ل مزرعته في قب الياس
البقاعية.
وفي التفاصيل ،فإن الماجد وفور وصوله إلى مزرعته في البلدة
المذكورة لتفقدها ،أقدم  3أشخاص مجهولين على تكبيله مع ناطور
المزرعة وه��و س��وري الجنسية ،واحتجزوهما لمدة  3ساعات،
وبعدها عمدوا إلى إطالق النار على الناطور وإصابته في رجله
وخطف الكويتي والفرار به .وعمل الصليب األحمر على نقل الناطور
إلى المستشفى ،فيما فتحت القوى األمنية تحقيقا ً في الحادث.
على صعيد آخر ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ

شعبة العالقات في بالغ أنه «حصلت في اآلونة األخيرة عدة عمليات
سرقة سيارات حديثة من قبل شخص يدعى:ع .س (مواليد عام
 ،1970لبناني) ،حيث كان يقوم باستئجار السيارات من مكاتب
التأجير في مختلف المناطق اللبنانية ،ويعمد إلى سرقتها وعدم
إعادتها إلى مالكيها.
نتيجة للتحريات واالستقصاءات الكثيفة ،تمكنت مفرزة استقصاء
الجنوب في وحدة الدرك اإلقليمي بتاريخ  2016/1/15من توقيفه
بعد دهم مكان تواجده في أحد المنتجعات السياحية في مدينة
جبيل.
بالتحقيق معه من قبل مخفر حارة صيدا ،اعترف بسرقة  12سيارة

من مكاتب تأجير السيارات في عدد من المناطق ،منها :بيروت ،سد
البوشرية ،الشويفات ،صيدا ،صور ،النبطية وبيعها إلى شخص في
بلدة بريتال (العمل جار لتوقيفه) ،وكان يبيع السيارة بمبلغ خمسة
آالف دوالر أميركي والسيارة الرباعية الدفع بمبلغ عشرة آالف دوالر
أميركي ،ليصرف النقود على ألعاب الميسر.
كما تبين أنه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بموجب أربعة
بالغات بحث وتحر بجرم سرقة سيارات واحتيال وإساءة أمانة.
أحيل الموقوف إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في
وحدة الشرطة القضائية للتوسع في التحقيق معه بناء على إشارة
القضاء المختص».

الجي�ش يق�صف م�س ّلحي الجرود
وتوقيف �إرهابي ي�ؤّمن المال وال�سالح لـ«داع�ش»
قصف الجيش اللبناني أول من أم��س ،تحركات مشبوهة
للمسلحين اإلرهابيين في جرود عرسال ،بالمدفعية الثقيلة.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه ،أن قوة من الجيش
نفذت ليل اول من أمس ،عملية دهم في محلة األوزاع��ي ،أوقفت
خاللها  32شخصا ً من التابعية السورية ،لتجولهم داخل األراضي
اللبنانية بطريقة غير شرعية .تم تسليم الموقوفين إلى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
من جهة أخرى ،أعلنت المديرية العامة لألمن العام في بيان انه

«بناء إلشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية اللبناني
(م.م) النتمائه إلى تنظيم إرهابي وتواصله مع إرهابيين ،في
إطار متابعة ورصد نشاطات المجموعات اإلرهابية والخاليا
النائمة التابعة لها ،وبنتيجة التحقيق معه ،اعترف بانتمائه
ومبايعته لتنظيم داعش اإلرهابي ومحاولته المغادرة خلسة
إلى سورية عبر تركيا للقتال في صفوفه ،وأنه يؤلف مع آخرين
خلية ناشطة في مجال تجارة األسلحة وتأمين الدعم اللوجستي
ونقل األموال لمصلحة التنظيم المذكور ،إضافة إلى تواصله مع

اللبناني اإلرهابي (م.ك) المطلوب بجرائم إرهاب.
كما دهمت ق��وة من األم��ن العام نفذت ليل أول أم��س منطقة
البقيعة  -وادي خالد الحدودية ،شملت منزل المطلوب محمد
ص ،.القيادي في «داعش» ،ولم يتم العثور عليه .كما دهمت منزل
ع.م .المشتبه في انتمائه لمجموعة إرهابية ،ولم يكن متواجدا ً
أيضاً ،فتم توقيف والده أ.م .وشخص سوري مجهول الهوية كان
في المنزل أثناء المداهمة .والتحقيقات متواصلة .وبعد انتهاء
التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص».

�إيران تقطف ( ...تتمة �ص)1
مختلفة في صياغة نظام إقليمي ،وخاضت طهران حروبها
لتشجيع قيام نظام عالمي متعدّد األط���راف ،واستنهاض
ح��ض��ور روس����ي ص��ي��ن��ي ف��اع��ل ف��ي ال��م��ع��ادالت الدولية،
ول��ت��ف��رض ش��راك��ة إقليمية ف��ي إدارة االس��ت��ق��رار وضمان
المصالح الحيوية ل�لأم��ن والسلم الدوليين ف��ي��ه ،وتدفق
الطاقة منه ،بنظام إقليمي تشاركي ال دور لـ«إسرائيل»
وللقوى األجنبية فيه.
مع جالء غبار المعارك هزم المشروع األميركي ،وحققت
إي��ران نصرا ً لمصلحة تثبيت التعدّدية الدولية ،ب��دأت من
صيغة الخمسة زائ���دا ً واح����داً ،وانتهت بالحضور الفاعل
لروسيا في المعادلة الدولية ،وحققت إيران نصرا ً بفرض
تخ ّطي التفاهم معها البوابات «اإلسرائيلية» والسعودية
والتركية ،وتثبيت حلف المقاومة شريكا ً ال يمكن شطبه من
معادلة المنطقة.
لم يكتمل النصر اإليراني ،ولم ُتنجز الهزيمة األميركية،
ف��ق��د ت��ن��ازل��ت واش��ن��ط��ن ع��ن ال��ت��ف�� ّرد واالن���ف���راد وارتضت
التشارك مع موسكو في السياسات الدولية ومع طهران في
السياسات اإلقليمية ،ولم يتبلور بعد نظام دولي جديد ،رغم
ا ّتضاح معالمه من تبدّل قواعد العمل في دور مجلس األمن
في األزمات الدولية من جهة ،واألدوار الدولية داخل مجلس
األمن من جهة ثانية ،وفي المقابل لم تتبلور بعد الخريطة
الجديدة للشرق األوسط الجديد ،باستثناء الدور المحوري
لروسيا وإيران في صياغته.
يأتي اإلع�ل�ان ع��ن رف��ع العقوبات ع��ن إي���ران ،والخطاب
األميركي القائم على إرادة التفاوض والتشارك مع إيران،
إيذانا ً بمرحلة جديدة عالميا ً وإقليمياً ،لكنه يشكل مباشرة
فرصة لتدفق مليارات ال��دوالرات على االقتصاد اإليراني،
وت��ع��زي��زا ً لمكانة إي����ران اإلقليمية عشية ت��ب��ل��ور منصات
ال��ت��س��وي��ات ف��ي اليمن وس��وري��ة ،ومستقبل ال��ح��رب على
اإلرهاب ،وفي ك ّل منها لدى إيران ما تقوله وما تفعله.
على إي��ق��اع ه��ذا النصر الكبير إلي���ران ،ك��ان��ت العمليات
العسكرية في سورية تسجل المزيد من التقدّم لمصلحة
ال��ج��ي��ش ال����س����وري ،ال����ذي ت��ق��ف ق���وات���ه ع��ل��ى ب��ع��د بضعة
كيلومترات من مدينة الباب التي تشكل أبرز مناطق سيطرة
تنظيم «داعش» في ريف حلب .وكانت االتصاالت مستمرة
تحضيرا ً لعقد لقاء جنيف الحواري بين الحكومة السورية
ووفد المعارضة ،حيث ستشهد مدينة دافوس السويسرية
لقاء وزي��� َري الخارجية األميركي ج��ون كيري والروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف ،ي���وم األرب���ع���اء ال��م��ق��ب��ل ،بينما تستع ّد
الحكومة السورية لتسمية وفدها وتحضير ملفاتها بك ّل
انفتاح وجاهزية وفقا ً للسقف الذي رسمه قرار مجلس األمن
 2254لعملية الحوار ،كما أبلغ وزير الخارجية السوري وليد
المعلم المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا؛ بينما على
الضفة المقابلة يواجه أعداء الدولة السورية مأزقا ً عسكريا ً
عبّر عنه «داع���ش» بالمجزرة التي ارتكبها في دي��ر الزور
استباقا ً لمعركة مدينة الباب ،ومأزقا ً سياسيا ً عبّر عنه قادة
االئتالف المعارض ،بارتباكهم تجاه المشاركة من عدمها،
تحت سقف ال مكان فيه للبحث بمستقبل الرئاسة السورية،
وارتباك تشكيل الوفد المعارض الذي يبدو مستحيالً تركه
حكرا ً عليهم ،وفقا ً للتفاهم الروسي األميركي.
لبنانياً ،ال تزال قضية التحركات التي أطلقها تيار المستقبل

ت��ح��ت ش��ع��ار االح��ت��ج��اج ع��ل��ى ق����رار المحكمة العسكرية
بإخالء سبيل ال��وزي��ر السابق ميشال سماحة ،وعنوانها
قضية الموقوفين اإلسالميين ،تشكل العنوان السياسي
واألمني األول ،مع اإلعالن عن نيات التصعيد في الشارع
وعلى المستوى السياسي ،ويبدو الهدف المض َمر تجاوزا ً
لتسريع المحاكمات الذي يجمع عليه ك ّل الفرقاء المعنيين،
وينتظر قيام وزير العدل بتحديد المق ّومات اإلدارية والمالية
والبشرية الالزمة وتقديمها لمجلس الوزراء ،واالستعاضة
عنها بالتحرك للعفو عن الموقوفين بالجملة ،ما يطرح أسئلة
عن المستهدَف إخالؤهم والذين ال تفيدهم عملية تسريع
المحاكمات ويه ّم أمرهم تيار المستقبل أو َم��ن يحكم في
الرياض.

التيار الوطني الح ّر ينتخب ممثليه

شهدت معظم المناطق اللبنانية أمس انتخابات التيار الوطني
الحر الداخلية التي اتسمت بالروح الديمقراطية ،ال سيما أنها
أجريت بمعظمها على أساس قانون النسبية الذي ال تزال بعض
القوى السياسية ترفض إجراء االنتخابات النيابية على أساسه.
وانتخب «ال��ت��ي��ار» ممثليه ف��ي هيئات األقضية ومجالس
األقضية ،والهيئات المحليّة ،في كل من عكار وبعلبك – الهرمل
وجزين وجبيل وكسروان وبيروت األول��ى وعاليه ،فيما فازت
اللوائح بالتزكية في بعض األقضية ال سيما في زحلة وبعبدا.
وجال رئيس التيار الوطني الح ّر الوزير جبران باسيل على
المناطق كافة التي خاضت االنتخابات ،وأكد أن «أهمية هذه
االنتخابات أنها دليل قاطع على إمكان إجراء انتخابات في لبنان
وال نقبل بالتمديد؛ وعلى أن االنتخابات ما هي إالّ برهان على أننا
في التيار الوطني الحر قادرون على تطبيق الديموقراطية على
المستوى الحزبي».
وعلمت «البناء» أن «رئيس التيار جبران باسيل نجح في
جهوده مع مرشحي قضاء زحلة في الوصول إلى التوافق وعدم
إجراء انتخابات بعكس قضاء جبيل الذي كان هناك إصرار لدى
الجميع على إجراء انتخابات لمعرفة وتحديد حجم كل مرشح
وتمثيله الشعبي في أوساط التيار».

تكريس النسبية في االنتخابات النيابية

وتحدثت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» عن
كثافة عالية للمقترعين في كافة األقضية التي تجاوزت في بعضها
الـ 70في المئة ،خصوصا ً في عكار وجزين والهرمل وجبيل
وكسروان وعاليه وبيروت« ،في ظل حماس وشوق المواطنين
لممارسة حقهم الديمقراطي ،خصوصا ً أن االنتخابات أجريت في
أغلب األقضية على قانون النسبية الذي يعطي الحق للجميع
بشك ٍل عادل ،ما كرس عند التيار مبدأ إجراء أي انتخابات أخرى ال
سيما النيابية على أساس النسبية».
أما في قضاء جبيل فعلمت «البناء» من مصدر قيادي في «التيار»
أن «نسبة االقتراع وصلت إلى  86في المئة في القضاء والتي
تعتبر ظاهرة حيوية منقطعة النظير ،فقد انتخب  1556مقترعا ً من
أصل  1826ناخبا ً في ظل روح رياضية وديمقراطية سادت أجواء
االقتراع ،خصوصا ً على قاعدة النسبية ،حيث تتوزع المقاعد على
كل اللوائح بحسب نسبة األصوات التي نالتها كل الئحة».
وأكد المصدر أن «ما حصل هو نموذج حضاري قدّمه التيار
للشعب اللبناني وللدولة التي يجب أن تعتمد النظام النسبي في
أي انتخابات مقبلة .هذا النظام الذي يخلق أجواء ارتياح وعدالة
ويخفض منسوب التشنج والتوتر بين الشعب بعكس النظام
األكثري الذي يشعر الفريق الخاسر على نسبة أصوات قليلة جدا ً
بالمظلومية».

َمن يربط قضية سماحة بملف «اإلسالميين»؟

ال تزال الساحة الداخلية تحت وطأة تداعيات إطالق سراح

الوزير السابق ميشال سماحة ،في ظل محاوالت بعض الجهات
الربط بين إطالق سماحة وملف الموقوفين اإلسالميين الذي عاد
إلى الواجهة بقوة وسط اعتصامات مبرمجة ألهالي الموقوفين
في عدد من المناطق للتنديد بإطالق سراح سماحة وللمطالبة
بتسريع محاكمات أبنائهم الموقوفين.
وفي السياق ،واصل الموقوفون في سجن رومية لليوم الثالث
على التوالي إضرابهم عن الطعام والماء والدواء احتجاجا ً على
قرار العسكرية مطالبين بمعاملتهم بالمثل.
ولهذا السبب ،أوفد وزير العدل اللواء أشرف ريفي بحسب بيان
لمكتبه اإلعالمي ،مستشاره القانوني القاضي محمد صعب إلى
سجن رومية لالجتماع بلجنة الموقوفين والسجناء اإلسالميين
في المبنى «ب»« ،حيث تسلّم القاضي صعب من اللجنة جملة
مطالب وقد عبر أعضاء اللجنة عن سخطهم من جراء إطالق سراح
سماحة وطالبوا برفع الظلم عنهم وباإلسراع بمحاكمتهم وبوضع
حد لتصرفات بعض األجهزة األمنية االعتباطية .وتم االتفاق
على تعليق اإلضراب المفتوح عن الطعام مؤقتا ً إلفساح المجال
أمام جهود وزيري العدل والداخلية لوضع حد لهذه التصرفات
وإلعادة األمور إلى نصابها.
وأش���ارت م��ص��ادر إسالمية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى «ع�لاق��ة تيار
المستقبل والوزير ريفي المباشرة في تحريك الشارع اإلسالمي
بهدف الضغط على المحكمة العسكرية لتطويعها وإطالق
سراح بعض الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية»،
الفتة إلى أن «عرقلة محاكمات الموقوفين اإلسالميين ليست
من المحكمة العسكرية ،رغ��م بعض البطء اإلداري ،نظرا ً
لوجود مئات الملفات ،لكن التأخير والعرقلة سببهما التدخالت
السياسية».
وأوضحت المصادر أن «هناك نوعين من الملفات للموقوفين
اإلسالميين ،األول موقوفون مدانون بالمشاركة في األح��داث
في سورية واالع��ت��داء على الجيش اللبناني ومحاكمة هؤالء
تحتاج إلى وقت ،أما الثاني هم الموقوفين المدانون بالمشاركة
في جوالت القتال التي شهدتها طرابلس بين باب التبانة وجبل
محسن ومحاكمتهم ال تحتاج للكثير من الوقت».
وإذ أشارت إلى المظلومية الكبيرة التي يتع ّرض لها معظم
الموقوفين اإلسالميين ،تساءلت المصادر« :لماذا يُخلى سبيل
بالل دقماق خالل أيام بعد توقيفه القتنائه مستودعات أسلحة
في منزله؟» .وأكدت المصادر أن «ريفي تدخل مباشرة إلطالق
سراح دقماق والمطلوب نور الدين غالييني ومنع توقيف العميد
حمود والشيخ سالم الرافعي اللذين كانا ينسقان إرسال السالح
إلى سورية من جامع التقوى في طرابلس ،فضالً عن اعترافات
الموقوفين زي��اد علوكي وسعد المصري بتلقي السالح من
حمود».
وكان أهالي ونساء الموقوفين اإلسالميين في سجن رومية،
قد نفذوا اعتصاما ً أمام المحكمة العسكرية ثم انتقلوا إلى رومية
رفضا ً لما اعتبروه «تماديا ً في عدم بتّ مصير أبنائهن الموقوفين،
محملين الدولة مسؤوليتهم وطالبوا برفع الظلم عنهم وإنصافهم
والعفو عنهم أسو ًة بسماحة .من جهتهم» .كما اعتصم زوجات
وأوالد الموقوفين اإلسالميين على الطريق الرئيسية أمام سرايا
طرابلس الحكومية ،لهذا السبب.

فنيش :أداء البعض أشبه
بـ «الداعشية» السياسية

واعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية محمد فنيش« ،أن
أداء البعض بالنسبة إلى موضوع إخالء سبيل ميشال سماحة،
يضعنا أمام حالة من «الداعشية» السياسية في لبنان ،التي ال
تقبل اآلخر وتسعى لتشويه اآلخر من دون تقديم دليل».
وقال فنيش« :تعاملنا مع الحادثة طيلة الفترة الماضية من
ّ
نتدخل وبال أي تعليق ،واآلن صدر الحكم القضائي،
دون أن
فاحترموا حكم القضاء وال تمارسوا هذا الترهيب» .محذرا ً أن «ما
ارتكبه هؤالء من ممارسات يهدد آخر ما تبقى من هيبة مؤسسات
الدولة ومن سمعة القضاء».

