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وا�شنطن تحمي ( ...تتمة �ص)1
من دون أن يسقط هذا الحوار ولكن من دون أن يتقدم ،بينما
البعد األمني والسياسي لألداء الحكومي يتقدم على ما سواه
لتأمين أعلى درج��ات االستقرار الممكن في مرحلة الفراغ
الرئاسي.

العين على ما ُيراد له أن يشكل عنوان الجغرافيا الجديدة التي
تريح «إسرائيل» وتغيّر معادالت القوة التي تحكم وجودها،
إذا تسنّى لها التحالف الضمني والتجاور الجغرافي مع
دولتين تقومان على منهجية شبيهة بالمنهجية التي قامت
على أساسها إسرائيل ثقافيا ً وأمنيا ً واقتصادياً.
االمتداد حتى الفرات حلم إسرائيلي يتحقق إذا صارت
داعش وكردستان حقيقتان ،وصار معهما النفط العراقي
يصب عبر المتوسط من حيفا ،وبعد هذا الحلم ليس هناك ما
ّ
يمنع «دامس» أي دولة مصر والسودان اإلسالمية من فعل
شيء مشابه على مجرى النيل وصوالً إلى سيناء.
إي����ران وس��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة كحلف استراتيجي أمام
مرحلة دقيقة لرسم االستراتيجيات والتكتيكات والتعامل
مع المتغيّرات ،لذلك تشهد سورية وجغرافيتها العسكرية
تصاعدا ًملحوظا ًفي تحرك القوات المسلحة السورية لفرض
معادلة جديدة بالتزامن مع مساعي المصالحات لمحاصرة
رقعة داع��ش داخ��ل الجغرافيا السورية من جهة ،وتأمين
خط الحدود مع لبنان من جهة أخرى ،ولذلك أيضا ً يجري
التشاور اإلي��ران��ي العراقي على أعلى المستويات لبلورة
رؤي��ة موحدة تجاه المساعي المرتبطة بتشكيل الحكومة
الجديدة ،وملء فراغات السلطة ضمن المهل الدستورية،
لتوفير أفضل ش��روط مواجهة المتغيّر الجديد لسيطرة
داعش على وسط العراق ،بينما يتوزّع جهد المقاومة في
لبنان على المزيد من التحصين للحالة األمنية والسعي
إلى استكشاف اآلف��اق السياسة لالستحقاق الرئاسي مع
المراوحة المتواصلة في المكان أم��ام الجمود ال��ذي عبّر
عنه رئيس تيار المستقبل والبرود الذي أصاب الحوار بين
المستقبل والتيار الوطني الحر ورئيسه العماد ميشال عون،

قدرات اإلرهابيين ضعيفة

 ...ومجددا ًإذا ًيعيش اللبنانيون تحت وطأة التفجيرات الداعشية
المتنقلة التي عادت يوم الجمعة الماضي مع تفجير ضهر البيدر
لتصل أول من أمس إلى الطيونة في إطار سعي سعودي لتحويل
لبنان ساحة ضغط في ظ ّل التطورات العراقية.
وأكد مصدر أمني مطلع لـ«البناء» أنّ العملية اإلرهابية أول من
أمس في الطيونة فشلت ،فهي لم تدخل إلى الضاحية الجنوبية،
بالتالي لم تحقق هدفها المنشود ،مشيرا ً إلى أن هذه العملية لم
ّ
تحضر بشكل دقيق ما ّ
يدل إلى أنّ قدرات المسلحين اإلرهابيين
باتت ضعيفة مع التدابير األمنية المتخذة ،فما أنْ توقفت سيارة
المرسيدس في شاتيال حتى توجه إليها عنصرا األمن العام ،ما
أدى إلى استشهاد المعاون عبد الكريم حدرج الذي ج ّنب الضاحية
مأساة جديدة.
وقد بيّنت التحقيقات األولية أنّ السيارة التي انفجرت هي
مرسيدس بيضاء وت ّم شراؤها قبل حوالى أسبوعين من معرض
«بازار السيارات» على طريق صيدا القديمة ،وأنّ االنتحاري الذي
فجر نفسه هو سوري الجنسية حيث أقدم على فعلته على مقربة من
ّ
حاجز الجيش بعد االشتباه به من عناصر في األمن العام يقطنون
في األبنية المجاورة .وقدّرت زنة العبوة بين  24و 40كيلوغراماً،
لكن حوالى  20في المئة منها لم ينفجر ،وأدى التفجير إلى تض ّرر
عدد من األبنية وعشرات السيارات.
وبحسب مصادر أمنية ،فإنّ األجهزة األمنية كانت لديها معلومات
عن االشتباه بالسيارة المذكورة ،إضافة إلى سيارات أخرى بينها
سيارة «بيك آب» وأخرى من نوع  ،BM X5وكانت تت ّم مالحقة هذه
السيارات وبينها أيضا ً السيارة التي انفجرت في ضهر البيدر.
وأش��ارت المصادر إلى وج��ود معلومات أيضا ً عن أن بعض

داع�ش كلفة ( ...تتمة �ص)1
السؤال الذي يطرح اليوم هو مدى تشكيل «داع��ش» فيما
تقوم به مج ّرد امتداد للقرار األميركي المخابراتي ،أم هو
على طريقة م��ا ج��رى ف��ي أفغانستان تمسكن حتى تمكن
وصار جسما ً له قدرة وله استقاللية وق��ادر على المناورة
باستخدام عالقاته اإلقليمية والدولية وتخديمها ،وصوالً
إل��ى تشكيل م��ع��ادالت ج��دي��دة تسمح ب��ف��رض روزن��ام��ة ال
تتعارض مع الرعاة الذين يتح ّولون مع امتالك أسباب القوة
إلى حلفاء يمكن التفاهم معهم على نقاط وسط في منتصف
الطريق؟
صحت معادلة تغيّر قانون العالقة من
إذا
التالي
السؤال
ّ
صنيعة وأداة إلى شريك ،فماذا يمكن أن يكون نصيب «داعش»
م��ن ال��م��ش��روع األم��ي��رك��ي ف��ي مقاربة الجغرافيا السياسية
للمنطقة؟ وهل دولة «داعش» جزء من هذه الجغرافيا الجديدة
والتحالف بين «داعش» و«إسرائيل» وكردستان هو المستقبل
السياسي للمواجهات والتناقضات التي ستصاحب التفاوض
والتفاهم مع إي��ران ،وض���رورات الحفاظ على تهديد وتح ّد
إلي���ران م��ن جهة وخلق متاعب وم��ع��وق��ات للتمدّد اإليراني
نحو المتوسط من جهة أخ��رى ،وتحجيم ال��دور السعودي
والتركي العاجزين عن فرض معادالت جديدة بتكليف أزعر
جديد ُيحسب له الحساب في المنطقة؟
ال��س��ؤال ال��م��ق��اب��ل إذا ك��ان��ت «داع����ش» ال ت���زال م��ج�� ّرد أداة
أميركية خالصة بصورة أو بأخرى ،وال تزال حدود الكيانات
موضوعا ً ثابتا ً في القراءة األميركية لجغرافيا المنطقة ،فما
هو الثمن الذي ستطلبه واشنطن مقابل رأس «داعش» طالما
أنّ المواجهة الحاسمة إلنهاء ما حققته «داعش» بات مشروطا ً
بعزل «داعش» عن البيئة الحاضنة التي يملك تغطيتها القرار
السعودي التركي ،فهل رأس المالكي مقابل «داعش» صارت
معادلة واقعية؟
التغيير الذي أدخلته «داعش» على المعادلة اإلقليمية ليس
بسيطاً ،والبعد المذهبي المتطرف سيجد فيها تجاوبا ً مع
الطروحات االنفصالية التي تجتاح شرائح واسعة في مناطق
التم ّرد العراقي التي ال تزال تحت قيادة «داع��ش» ،والرهان
على قدرة أميركية سوبرمانية في السيطرة على المتغيّرات
ال يبدو واقعياً ،فيما األثمان الالزمة لتفادي االنفصال تبدو
مكلفة على حلف المقاومة.

السيارات يت ّم تفخيخها في أحد المخيمات الفلسطينية على أيدي
متفجرات ينتمون إلى «داع��ش» ومن جنسيات أجنبية،
خبراء
ّ
وأنّ هناك إجراءات مشدّدة جرى اتخاذها لمواجهة عودة الخاليا
اإلرهابية للتح ّرك من جديد.
وأعلنت ما يُس ّمى كتائب «عبدالله عزام» اإلرهابية مسؤوليتها
عن تفجيري الطيونة وضهر البيدر ،ونشر فيديو على موقع
«يوتيوب» يحمل تسجيالً صوتيا ً للناطق اإلعالمي باسم كتائب
«عبدالله عزام» الشيخ سراج الدين زريقات يهدّد فيه بمواصلة
حربها اإلرهابية ض ّد حزب الله.

ابراهيم :التفجيرات جزء ضئيل
أمام الخاليا اإلرهابية المكتشفة

المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم أكد لـ«البناء» أنّ
األمن في لبنان ممسوك طالما أنّ هناك تنسيقا ً بين األجهزة األمنية.
وإذ أشار إلى أنّ اإلرهابيين يملكون عنصر المفاجأة في تنفيذ
عملياتهم اإلرهابية وهذا يعطيهم هامش التحرك ،أكد ابراهيم أنّ
الر ّد عليهم هو بجهوزية القوى األمنية والجيش اللبناني ،فما يجري
اليوم من تفجيرات هو جزء ضئيل أمام الخاليا اإلرهابية التي ت ّم
كشفها ،الفتا ً إلى أنّ ما أنجزته القوى األمنية مجتمعة أكبر بكثير من
الذي حصل في ضهر البيدر ومنطقة شاتيال ،مضيفاً« :إنّ اإلرهابيين
فشلوا في تنفيذ مخططهم أمام تعاون األجهزة األمنية .ورأى اللواء
ابراهيم أنّ لبنان يعيش في منطقة ملتهبة ،فما يحصل فيه ال يع ّد
شيئا ً قياسا ً مع ما يجري من العراق وصوال ً إلى ليبيا.
واعتبر أنّ زيادة عناصر الجيش اللبناني واألمن العام واألمن
الداخلي ،تحتاج إلى قرار سياسي ،فصحيح أنّ رئيس المجلس
النيابي تبناه ،وأيّده الوزير نهاد المشنوق ،إال أنّ األمر يعود إلى
مجلس الوزراء.

تخفيف االحتقان الشيعي – السني

في المقابل ،أكد مصدر وزاري بارز لـ«البناء» أن ما يجري في
العراق خطير ج��داً ،ويستدعي تحصين لبنان وحمايته بعيدا ً

عون يستغرب
ربط األمن بالرئاسة

وأبدى رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون بحسب
ما نقل عنه زواره لـ«البناء» استغرابه ربط األمن باالستحقاق
الرئاسي وم��لء الشغور الرئاسي ،مذكرا ً ب��أنّ التفجيرات التي
حصلت في الفترة السابقة كانت في عهد رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان ،سائالً :ما الجديد الذي يحصل اليوم؟

ترشيح جعجع إلغاء للمسيحيين

من ناحية أخرى ،زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،واعتبر
«أننا في حرب إلغاء على موقع الرئاسة وال أحد يحق له تعطيل
البالد في سبيل زيادة حظوظه الرئاسية.
ور ّد النائب نبيل نقوال عبر «البناء» على جعجع بالقول« :إنّ
من ألغى داني شمعون وطوني فرنجية ورشيد كرامي ال يحق له
الحديث عن حرب اإللغاء» ،الفتا ً إلى «أنّ ترشيح جعجع لرئاسة
الجمهورية هو إلغاء للدور المسيحي».

الحريري وفابيوس

في غضون ذلك ،عادت اللقاءات الباريسية إلى الواجهة ،مع
اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ،بوزير خارجية فرنسا
لوران فابيوس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية «كي دورسيه»،
في حضور مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق األوسط في الوزارة
جان فرانسوا جيرو ،ومستشارة وزير الخارجية لشؤون الشرق
األوسط آن كلير لوجندر ،وسفير فرنسا في لبنان باتريس باولي،
ومستشار الرئيس الحريري للشؤون األوروبية المحامي باسيل
يارد ،ومدير مكتبه نادر الحريري ،وتناول اللقاء عرض األوضاع
في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.

حلحلة بآلية عمل الحكومة

أما في الشأن الحكومي ،يبحث مجلس الوزراء يوم غد في اآللية
المفترضة لتسيير العمل الحكومي ،وسط معلومات متضاربة عن
االتجاه حيال النقطة الخالفية المتبقية والمتصلة بالتوقيع على
المراسيم التي تصدر عن جلسات مجلس الوزراء.
وقد جدّدت أوساط رئيس الحكومة تمام سالم أملها بانعكاس
حرص ك ّل األطراف على تحريك العمل الحكومي على أجواء نقاشات
جلسة يوم غد ،توصالً إلى توافق بخصوص توقيع المراسيم.
والحظت األوساط أنّ ما يُقال عن أنّ عمل الحكومة ال يجب أن
يتعدّى تصريف األعمال هو كالم مخالف للدستور ،فالدستور
واضح في هذه األمور من حيث عدم االنتقاص من صالحيات مجلس
ال��وزراء ،لكن األوس��اط قالت إنه إذا طرحت قضايا خالفية يمكن
تفاديها في هذه المرحلة .وأشارت إلى أنّ سالم لم يقطع اتصاالته
المستمرة مع الوزراء بهدف الوصول إلى مقاربات مشتركة حول
توقيع المراسيم.

خروج �إيطاليا ( ...تتمة �ص)1
وبهذا الفوز احتل منتخب الـ«ال سيليستي» مركز وصافة
المجموعة الثالثة ومن أمامه كوستاريكا التي تصدّرت
برصيد سبع نقاط بعد أن تعادلت سلبيا ً أمام إنكلترا.
في المقابل خرج اآلزوري وللمرة الثانية على التوالي
من الدور األول للعرس العالمي ،واصطحب معه منتخب
األسود الثالثة الذي ودّع البطولة بنقطة واحدة.
وتزعم المنتخب األقل حظا ً كوستاريكا مجموعة الموت
ليؤكد أن��ه مفاجأة ال��دور األول من دون م��ن��ازع ،وذلك

بعد أن تعادل سلبيا ً مع منتخب إنكلترا في اللقاء الذي
جمعهما على ملعب مينيراو بيلو هوريزونتي أمام حضو ٍر
جماهيري كبير بلغ  57.823ألف متفرج.
وضمن لقاءات المجموعة الثالثة ،تم ّكن المنتخب
الكولومبي من انتزاع الصدارة بالعالمة الكاملة بعد أن
حقق فوزا ً كبيرا ً على محاربي الساموراي الياباني بأربعة
أه��داف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب آرينا
بانتانال في كويابا أمام  40.340ألف متفرج ،ليلتقي

منتخب األسود الكولومبية مع نظيره األوروغوياني في
الدور الثاني.
سجل أهداف كولومبيا خوان كواردادو ( )17جاسكون
مارتينيز ( )82 ،55جيمس رودريغيز ( ،)90وجاء هدف
اليابان عبر شينغي أوكازاكي (.)+45
وضمن المجموعة نفسها ،استطاعت اليونان أن تنتزع
فوزا ً مهما ً من أفيال الكوت ديفوار بهدفين لهدف في اللقاء
الذي جمعهما على استاد كاستيالو في فورتاليزا ،لتتأهل

إلى دور الـ 16كوصيفة للمجموعة خلف كولومبيا ،وتلتقي
اليونان مع نظيرها الكوستاريكي متصدر المجموعة
الرابعة.
وسجل منتخب اليونان هدف الفوز بالدقيقة الثالثة
ّ
من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء عبر جورجيوس
ساماراس الذي صنع الهدف األول في الدقيقة  42ألندريس
ساماريس ،فيما جاء هدف كوت ديفوار الوحيد عبر البديل
ويلفريد بوني في الدقيقة .74

«البناء» تن�شر ( ...تتمة �ص)1
للقتال في سورية ،غير أنّ لألجهزة اللبنانية والمحلية
في البقاع الشمالي قناعة مغايرة تفيد بنية الساطم
القيام بعملية انتحارية على غرار تلك التي نفذها ابن
عمه قتيبة الساطم في الضاحية الجنوبية لبيروت في
كانون األول الماضي.
المعلومات لدى الجهات المعنية الرسمية وغيرها
تذهب هذه الفترة باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت
ومحيطها خصوصا ً كمركز عمليات مستحدث لتحرك
الخاليا التكفيرية النائمة التي تعمل على العودة
الميدانية بعد فترة انكفاء تكتيكي بسبب هزائم

القلمون والقبض على رؤوس الشبكات ،وبخاصة
الفلسطيني نعيم عباس.
وتشير المعلومات من البقاع الشمالي إل��ى أنّ
الجماعات التكفيرية بدأت تجد صعوبة في إخراج
ال��س��ي��ارات م��ن ع��رس��ال وإرس��ال��ه��ا إل��ى ب��ي��روت أو
الهرمل ،بسبب المراقبة الكثيفة والدقيقة ،وبسبب
خسارتها البنية التحتية والملجأ األمن في يبرود،
وتركيز األنظار على عرسال ومداخلها خالل الفترة
السابقة والحالية ،فضالً عن قرار سياسي انعكس
عمالً جديا ً لدى فرع المعلومات تحديداً ،لمكافحة

ظاهرة السيارات المفخخة ومعها ظاهرة االنتحاريين
التكفيريين ،وه��ذا ال��ق��رار السياسي صعــب على
الجماعات التكفيرية المهمة في عرسال واالنطــالق
منها ،نظرا ً لما يمتلكه الفرع في المدينة من بيئة
ّ
بأدق تفاصيلها عن أي
حاضنــة تؤ ّمن له المعلومات
تحــرك في عرسال ومحيطها.
وف��ي وق��ت تعود عرسال لواجهة الحدث ،تراقب
األجهزة المعنية في البقاع الشمالي تحركات لبعض
الخاليا النائمة في منطقة مشاريع سهل القاع على
مقربة من الحدود السورية عند معبر جوسيه بين

لبنان وسورية ،وكانت «البناء» أول من تحدث عن
تح ّركات ألشخاص من القلمون باتجاه مشاريع القاع
في تقرير في شهر آذار الماضي.
وتشير المعلومات الحالية إلى أنّ هناك عشرات
األش��خ��اص الذين خاضوا معارك القلمون ،دخلوا
مشاريع ال��ق��اع بحجة العمل ف��ي قطاف المواسم
الصيفية ،وال تستبعد مصادر عليمة في المنطقة
القيام بعمل عسكري محدود عند أط��راف مشاريع
القاع الواصلة إلى جبال النعيمات للقضاء على تواجد
الخاليا ومنع تفاقم وجودها وخطرها.

هل ت�صمد حكومة ( ...تتمة �ص)1
ويبدو أنّ رسالة العراق اللبنانية ع ّممت على أطراف داخلية موالية
للسعودية ،وهذا ما يب ّرر أنه بنفس اليوم الذي حصل فيه تفجير ضهر
البيدر ،ت ّم رصد رسالتين سعوديتين األولى مكتومة تمثلت بعودة
السفير السعودي في لبنان علي العسيري إلى الرياض .وهذا تقليد
حفظه اللبنانيون حيث يقوم العسيري بترك البلد في ك ّل مرة تقوم
فيها الرياض بتصعيد الوضع األمني ،ثم يعود مع ظهور إرهاصات
تهدئة أمنية وتدشين مرحلة هدنة سياسية .الرسالة الثانية س ّربتها
الرياض عبر دولة اإلمارات العربية التي أصدرت خارجيتها بيانا ً دعا
ك ّل مواطنيها في لبنان للعودة فورا ً الى بلدهم.
وكان االنطباع بأنّ السعودية ال تزال تضع قرار التصعيد في لبنان
على الطاولة قد وصل لبيروت حتى قبل أحداث العراق ،وذلك من خالل
تحليل اإلجابة التي قدّمها الرئيس سعد الحريري على سؤال طرحه
عليه النائب وليد جنبالط ومفاده أنه بعد تحييد ك ّل من الجنرال ميشال
عون والدكتور سمير جعجع من الساحة الرئاسية ،فانه بات علينا
العمل المشترك الختيار رئيس توافقي» .ر ّد الحريري« :بخصوص
تحييد عون وجعجع ،يمكنني طمأنتك بأنهما ما عادا مطروحين ،ولكن

تفلي�سة �أوباما ( ...تتمة �ص)1

تفجير �إرهابي ( ...تتمة �ص)1

إعالمية وكما تعلمون استهلكت وقتا ً كبيرا ً في العمل مع المعارضة السورية
المعتدلة» ،وأضاف ردا ً على دعوات مضاعفة جهود التسليح في سورية« :على
األميركيين ووسائل اإلعالم معرفة أن إعطاء األسلحة للجهاديين المتدربين
تدريبا ً جيدا ً لن يجدي نفعاً .»...وبات معلوما ً أنّ ما يشغل اإلدارة األميركية
وشركاءها راهنا ً هو خطر ارت��داد اإلره��اب إلى دول المصدر بعد هزيمته في
سورية ،وبعدما بات محسوما ً أليّ عاقل أنّ النيل من الرئيس األسد أمر مستحيل
في ظ ّل ما يحظى به من تأييد شعبي ومن التفاف حول الدولة الوطنية والجيش
العربي السوري.
هذا الوقت الذي استهلكه أوباما في الفانتازيا كان مخصصا ً لسفك المزيد من
الدماء السورية وإلغداق المزيد من المال والسالح على جماعات اإلرهاب في
الميدان السوري ،والفانتازيا اإلعالمية التي تحدث عنها أوباما شكلت مضمون
التبرير السياسي واإلعالمي لمواصلة العدوان على الدولة الوطنية التي برهنت
بفضل وعي شعبها وقوة جيشها عن أنها قادرة على تحقيق التح ّول النوعي في
توازن القوى ض ّد اإلرهاب ونجحت عبر سلوكها المعتدل والحكيم وبهويتها
الوطنية المقاومة في استرداد آالف السوريين من مستنقع التم ّرد واإلرهاب،
في ظ ّل رعاية الرئيس األسد مباشرة ،لتقدم مسار المصالحة الوطنية بالتوازي
مع الحسم العسكري في ميادين القتال إلعادة األمن في العديد من المناطق
المضطربة.
ه��ذه الدولة الوطنية المقاومة التي يستهدفها أوباما وحلف العدوان
استطاعت ـن تقدم نموذجها الخاص في هزيمة اإلره��اب واستيالد نهضة
شعبية واسعة في مجابهته بعملية مركبة سياسية إعالمية واقتصادية
ونضالية وقتالية أظهرت متانة الوحدة الوطنية للشعب الذي تمسك بهوية
بالده وخياراتها الكبرى وبزعامة القائد الذي استعصى على جميع التهديدات
والمساومات وقدم نموذجا ً فريدا ً لنهج واقعي وعلمي في التعامل مع أعتى
الحروب المركبة وأشدّها تعقيداً.
المعارضة المعتدلة والبناءة موجودة على األرض السورية وخارجها ،وهي
وطنية التوجه وااللتزام ،لكنها خارج نادي عمالء االستعمار ،تقف مع شعبها
ومع جيشها الوطني ومع دولتها الوطنية التي تفتح لها منذ بدء الحوادث
جميع أبواب الحوار والشراكة في الحياة الوطنية ،وهي غير المعارضة التي
تحدث عنها أوباما وكلينتون.
كالم باراك أوباما األخير إعالن صريح لتفليسة العدوان االستعماري على
سورية .والفراغ األمني الذي تحدث عنه أوباما هو من نتائج ذلك العدوان
الذي قاده األميركيون ودول الناتو مع عمالئهم في المنطقة وأشرفوا على إدارة
عملياته الميدانية من تركيا ولبنان واألردن بالمال السعودي والقطري وبحلف
رصوا صفوفه في عمان ولندن وباريس.
استخباراتي ّ
النتيجة المنطقية لكالم أوباما هي التجاوب مع الفكرة الروسية القائلة بدعم
جهود الدولة السورية في مكافحة اإلرهاب والرضوخ السياسي لحقيقة الهزيمة
القاهرة أمام الرئيس بشار األسد واالنتقال إلى اتخاذ التدابير واإلج��راءات
الملموسة التي تفرض وقف الدعم عن اإلرهاب والتخلي عن تلك «الفانتازيا»
التي حصدت أرواح آالف السوريين ،فهل يجرؤ أوباما على هذا التح ّول الذي
سيقتضي التنسيق مع دمشق وإك��راه الرياض والدوحة واسطنبول على
التسليم بالتفليسة؟ قال أوباما نصف الحقيقة ،فهل يجرؤ على التتمة؟

وك��ان جيفري فيلتمان مساعد األمين العام لألمم المتحدة
للشؤون السياسية قد أشار في تقريره خالل اجتماع المجلس
المذكور إلى أن استمرار النزاع في سورية أدى إلى تهيئة الظروف
لظهور جماعات متشددة بما فيها تلك التي ترتبط بتنظيم
«القاعدة» ،مضيفا ً أن األزمة السورية قادرة على إلحاق أضرار
ضخمة بالدول المجاورة وغيرها.
جاء ذلك في وقت بحث فيه الرئيسان الروسي فالديمير بوتين
ونظيره األميركي ب��اراك أوباما تطورات األوض��اع في الشرق
األوس���ط ،وأع��رب بوتين عن دعمه لجهود الحكومة العراقية
المبذولة في مكافحة المتشددين وسعيها إلحالل السالم واألمن
في البالد .كما تطرق الرئيسان إلى الوضع في سورية في ضوء
االنتهاء من إزالة مكونات األسلحة الكيماوية.
وفي السياق ،أشاد االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون
بتعاون الحكومة السورية في نقل ترسانة االسلحة الكيماوية
خارج أراضيها ،وأبدى ارتياحه إلخراج هذه االسلحة من سورية
وشكر المهمة المشتركة بين االمم المتحدة ومنظمة حظر االسلحة
ومختلف الدول التي ساهمت في إنجاحها من خالل توفير سفن
وموانئ او منشآت تدمير ،ولفت الى أنه عندما تتوافر االرادة
السياسية يمكن أن يحصل تقدم باتجاه السالم.
ورحبت الصين باالنتهاء من شحن آخر المواد الكيماوية خارج
األراضي السورية بنجاح تمهيدا ً إلتالفها في البحر ،حيث قالت
المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أمس إن بالدها
تقدر الجهود المبذولة خالل عملية نقل وإتالف المواد الكيماوية
في سورية ،مشيرة إلى أن الصين شاركت في العملية عبر إرسال
خبراء والتبرع بالمعدات وإرسال سفن الحراسة.
وف��ي ش��أن آخ��ر ،أك��د مصدر مسؤول في وزارة الخارجية
السورية تعقيبا ً على قرار مجلس وزراء الخارجية في االتحاد
األوروب��ي فرض إج��راءات تقييدية جديدة ضد سورية أن هذه
الخطوة األوروبية تشكل استمرارا ً للسياسة العدوانية ،وردا ً
يائسا ً أمام اإلنجاز الذي حققه الشعب السوري في االنتخابات
الرئاسية.
وتابع المصدر إن توقيت هذا القرار جاء في الوقت الذي تتصاعد
فيه العمليات اإلرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم دولة العراق
والشام في كل من سورية والعراق وجبهة النصرة في سورية وهو
ما يؤكد مجددا ً دعم االتحاد األوروبي لهذه التنظيمات االرهابية
التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين السوريين ،ويشكل
تهديدا ً جديا ً لألمن واالستقرار في العالم أجمع.
هذا وقد ادى تفجير ارهابي بسيارة مفخخة في حي وادي الذهب
في مدينة حمص الى استشهاد مواطنة وجرح  23آخرين ،حيث
أشار حسان الجندي مدير صحة حمص ،أن التفجير اإلرهابي
الذي وقع بالقرب من حلويات الفردوس في سوق تجاري يشهد
عادة حركة نشيطة للمواطنين والسيارات ألحق أيضا ً أضرارا ً
مادية بالمكان.

غالب قنديل

عن النكايات السياسية ،فليس بمقدور أحد أن ينتصر على اآلخر
باستثمار ما يجري في العراق ،فالتداعيات األمنية على لبنان
خسارةللجميع.مؤكدا ًضرورةالعملعلىتخفيفاالحتقانالشيعي
– السني ،والعمل على تسريع إجراء االنتخابات الرئاسية.
ومن عين التينة أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «أنّ األمن
ممسوك في لبنان بدليل اإلرباك الذي حصل في التفجيرين األخيرين
في ضهر البيدر والطيونة» ،الفتا ً من جهة أخرى إلى أنه «إذا استم ّر
ارتباط لبنان بالجو السوري فإنّ الحريق سيستمر».
ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري وصفه الوضع بأنه
خطير .داعيا ً إلى التكاتف الجدي بين الجميع لمواجهة هذا الخطر
واتخاذ االحتياطات الالزمة لدرء الفتنة وتحصين لبنان من خالل
االبتعاد عن الخالفات وتنشيط المؤسسات الدستورية وانتخاب
رئيس للجمهورية.

وأكد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أنه لم ير جدوى
من الحوار بين تكتل التغيير واإلصالح وتيار المستقبل في القراءة
السياسية ،وال سيما في موضوع رئاسة الجمهورية ،خصوصا ً في
انتخاب تيار المستقبل لرئيس التكتل العماد ميشال عون.

بخصوص التوافق على رئيس فإنّ هذا القرار ليس عندي ،ولم ينضج
بعد عند أصحابه».
 ...طبعا ًيقصد الحريري بأصحاب القرار الرياض ،وهذا ما يؤشر إلى
أنّ قرارها بخصوص لبنان ال يزال عند مربع استمرار جمود أوضاعه
كرهينة لالستثمار بحسب تطورات الوضع اإلقليمي الصراعي.
وضمن هذا االنطباع اآلنف عن أنّ الموقف السعودي وحلفائه في
لبنان ليس جذريا ً بخصوص تطوير الهدنة السياسية التي بدأت مع
تشكيل حكومة المصلحة الوطنية ،فإنّ مرجعا ً سياسيا ً لبنانيا ً في
 14آذار  -تسود مخاوف عليه في هذه الفترة ،-عبر في كواليسه
عن استيائه من حقيقة أنّ أطرافا ً سياسية لبنانية تلقت حدث توسع
داعش في العراق بكثير من االرتياح .ومن وجهة نظره ،فإنّ هذا يعكس
أنّ هناك جهة في لبنان مدّت إحدى يديها لربط النزاع مع الطرف اآلخر
ضمن حكومة المصلحة الوطنية ،وفيما أمسكت باليد األخرى التي
أخفتها وراء ظهرها بخنجر لتشهره في الوقت المناسب.
وخالل الساعات األخيرة شاع بين أوساط السفارات الغربية في
بيروت استفسار ملح ،مفاده هل تستطيع طائرة حكومة المصلحة

�إعالنات ر�سمية
الوطنية أن تقلع في رحلتها التالية التي دشنها الفراغ الرئاسي وذلك
بنفس منسوب االنسياب الذي اتسمت به بعد تشكيلها.
تظهر المعلومات أنّ هناك قرارا ًسعوديا ً بإنشاء سياسة تجاه لبنان
تتك ّون من اتجاهين يسيران في وقت واحد:
ـ االتجاه األول هو الحفاظ على حكومة تمام سالم بوصفها حكومة
لإلمساك بالمرحلة اإلقليمية الصعبة فوق الساحة اللبنانية ،ومن
هنا جاءت دعوة الكويت لسالم لزيارتها مع تقديم وعود له بدعم
اقتصادي .وواضح أنّ السعودية فضلت أن تم ّد سالم بمصل كويتي
حتى ال يفهم قيامها هي بهذا األمر على أنه موقف من قبلها موافق على
حكومة تض ّم حزب الله.
ـ االتجاه الثاني هو العودة إلى التصعيد في لبنان تحت مطلب
سحب حزب الله من سورية وتشديد الضغط على أط��راف محور
الممانعة الداعم لسورية ،أي بغداد وبيروت.
باختصار التوقعات االستخباراتية الغربية وأيضا ً الدبلوماسية
تحذر من صيف ساخن ،والسؤال هل تصمد حكومة المصلحة الوطنية
ضمن هكذا ظروف صاخبة مستجدة؟!

بغداد َت ِعد بتقديم حماية قانونية للم�ست�شارين الأميركيين

بارزاني لكيري :داع�ش خلقت عراق ًا جديد ًا

ق��ال رئيس منطقة كردستان العراق
مسعود ب��ارزان��ي اليوم الثالثاء لوزير
الخارجية األميركي جون كيري إن الهجوم
الواسع الذي تشنه مجاميع «داعش» خلق
«واقعا ً وعراقا ً جديداً» فيما أوضح كيري
أن اختيار قيادة جديدة للعراق أمر يرجع
للعراقيين وليس ألميركا أو دولة أخرى.
وذك��ر ب��ارزان��ي خ�لال استقباله كيري
في مقر رئاسة ال��وزراء في أربيل عاصمة
منطقة ك��ردس��ت��ان أن���ه «ف���ي ظ��ل ه��ذه
التغيرات أصبحنا نواجه واقعا ً جديدا ً
وعراقا ً جديداً».
وفي الوقت الذي يزور كيري كردستان
في إط��ار زي��ارت��ه ال��ع��راق استبقه إعالن
رئيس كردستان في مقابلة مع محطة
«سي إن إن األميركية» نيته طرح موضوع
استقالل كردستان على كيري الفتا ً إلى
أن الوضع في العراق ال يمكن أن يستمر
بالصيغة الحالية.
وص��رح مسعود بارزاني في المقابلة
قائالً« :آن األوان لكي يحدد األكراد هويتهم
ورسمهم لمستقبلهم إذ إن االستقالل حلم
ل��دى األك���راد وإن األح���داث األخ��ي��رة في
العراق أكدت أن الشعب الكردي عليه أن
يغتنم الفرصة اآلن ويحدد مستقبله».
وأك��د كيري خ�لال لقائه ب��ارزان��ي أن
«التحدي األكبر أم��ام العراقيين حاليا ً
هو تشكيل حكومة جديدة تضم جميع
الفصائل واألق��ل��ي��ات» م��ش��ددا ً على أن
«اختيار قيادة جديدة للبالد أمر يرجع إلى
العراقيين ال إلى الواليات المتحدة أو دول
أخرى».
وعقد اجتماع كيري مع بارزاني بحضور
نوشيروان مصطفى المنسق العام لحركة
التغيير وبرهم صالح ونيجيرفان بارزاني
رئيس حكومة ك��ردس��ت��ان ونائبه قباد
طالباني بحث خ�لال��ه آخ��ر ال��ت��ط��ورات
األمنية والسياسية في العراق.

وكان وزير الخارجية األميركي جون
كيري وص��ل إل��ى أرب��ي��ل قبل ظهر أمس
الثالثاء في زيارة غير معلنه غداة زيارته
بغداد التي بحث خاللها مع المسؤولين
العراقيين األزمة التي تشهدها البالد.
إلى ذلك ،تعهدت بغداد تقديم حماية
قانونية للمستشارين األميركيين الذين
أرس��ل��ه��م ال��رئ��ي��س ب���اراك أوب��ام��ا لدعم
القوات الحكومية العراقية في مواجهة
مسلحي «الدولة اإلسالمية في العراق
والشام» (داعش).
وأعلن البيت األبيض أول من أمس أن
اإلب�لاغ بذلك تم عبر مذكرة دبلوماسية
عراقية تسلمتها واشنطن.
وك��ان��ت م��س��أل��ة ال��وض��ع ال��ق��ان��ون��ي
وحصانة القوات األميركية في العراق
السبب الرئيس التخاذ الواليات المتحدة
قرار سحب جميع قواتها من العراق نهاية
ع��ام  .2011فيما يعتقد بعض خصوم
ب��اراك أوباما من الجمهوريين أن الفراغ
الذي خلفه انسحاب القوات األميركية من

العراق أفاد مسلحي «داعش».
وأك��د المتحدث باسم البيت األبيض
جوش إيرنست أن العراق قدم لواشنطن
ضمانات مقبولة تتعلق بحماية أف��راد
البعثة األميركية.
وك��ان��ت صحيفة «واشنطن بوست»
قالت إن الواليات المتحدة تركت الباب
مفتوحا ً لضربات جوية ضد «داع��ش»
على طرفي الحدود بين العراق وسورية،
وان مسؤوال ً يؤكد للصحيفة أن هذا األمر
ره��ن بتقويم المستشارين العسكريين
األميركيين.
وك��ان الرئيس أوب��ام��ا أعلن األسبوع
ال��م��اض��ي إرس����ال ن��ح��و  300مستشار
لمساعدة القوات العراقية على ردع زحف
المتمردين اإلسالميين.
على صعيد آخ��ر ،ذك��رت المفوضية
السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن
أكثر من ألف شخص قتلوا في العراق بين
 5و 22حزيران ،وذلك بعد سيطرة تنظيم
«داعش» على مناطق في العراق.

إعالن صادر عن المديرية العامة لألمن
العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام
عن ص��دور نتائج االختبارات الرياضية
للمرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن من
الرقم ( )1001إلى الرقم ( )2000ضمناً،
وع��ن تحديد مواعيد االختبارات الطبية
والمثول أم��ام اللجنة لهؤالء المرشحين
اعتبارا ً من يوم الخميس 2014/06/26
حتى يوم السبت  ،2014/06/28الساعة
السادسة صباحاً.
ل�لاخ��ت��ب��ارات ال��ط��ب��ي��ة :م��ب��ن��ى األم��ن
العام رقم ( )4مقابل قصر العدل ،ويلي
االختبارات الطبية مباشرة المثول أمام
اللجنة في شعبة المرآب ،ساحة العبد،
خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي
واالقتصادي (.)TVA
لالطالع على هذه النتائج ومواعيد إجراء
االختبارات الطبية والمثول أم��ام اللجنة
حسب األرق��ام باإلضافة إل��ى المستندات
الواجب اصطحابها ،مراجعة موقع األمن
العام على شبكة اإلنترنت والتويتر:
.www.general-security.gov.lb
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  2014/7/2الثاني
من شهر تموز عام  ،2014يجري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم أشغال
بناء قصر مائي وتمديد خطي دفع وجر في
بلدة صير الغربية ـ قضاء :النبطية .وعلى
أساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1110
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  2014/7/2الثاني
من شهر تموز عام  ،2014يجري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم أشغال
ص��رف صحي ف��ي بلدة النبطية الفوقا ـ
ق��ض��اء :النبطية .وعلى أس��اس التنزيل
المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1110

