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�إم�ساك الجي�ش ( ...تتمة �ص)1

وف��ي س��وري��ة ك��ان األميركي ال��ذي ص�� ّرح رئيسه قبل يومين عن
يأسه من الرهان على بناء معارضة مسلحة بعيدا ً عن القاعدة تمثل
وزن��ا ً حقيقيا ً في الميدان العسكري ،يعلن بلسان وزي��ر خارجيته
بعد المقابلة مع رئيس االئتالف المعارض أحمد الجربا عن قرار من
الكونغرس قيد اإلنجاز بتأمين مبلغ خمسمئة مليون دوالر كموازنة
لدعم بناء قوة مسلحة لالئتالف ،والقرار األميركي الذي تزامن مع
معلومات عن تفعيل ماكينات التدريب والتنظيم للمجموعات المسلحة
للمعارضة ،أشعل حربا ً داخل المجموعات المسلحة والقيادات التي
تتوزّع هذه المجموعات وتتولى التواصل بينها وبين قيادة االئتالف،
وب��ادر رئيس حكومة االئتالف إل��ى إع�لان ح�� ّل المجالس العسكرية
وإقالة رئيس أرك��ان��ه ،فاتحا ً ملف فساد مالي بسرقة مبالغ طائلة،
بينما اتهمته جماعة المجالس العسكرية بتهريب خمسين مليون
يورو وردت من قطر وتأمينها لحساب داعش بدالً من توزيعها على
المجموعات المسلحة التابعة لالئتالف ،فيما كان كيري يطلب موقفا ً
حاسما ً من داعش يتبناه االئتالف وقواه المسلحة ،ليخرج الجربا من
اجتماعه مع كيري ويعلن إلغاء قرار رئيس حكومته ،وتندلع حرب
بيانات بين الك ّل ض ّد الك ّل وتظهر الرهانات األميركية الخائبة على
مجموعة من اللصوص الذين يتص ّرفون بعد الهزائم التي لحقت بهم،
على قاعدة أنّ ك ّل دفعة مالية تقع بين أيديهم قد تكون آخر الدفعات
ال��واص��ل��ة ،فيقتتلون على قسمتها بصفتها تعويض نهاية خدمة،
يريدون تأمينه كموارد خاصة لهم كأفراد وجماعات من خالله ،بعيدا ً
عن حسابات القتال التي يتوهّمها األميركي في الفانتازيا التي تحدّث
عنها أوباما.
س��وري��ة رصيد حساب تفتحه واشنطن لحلفائها ل��ت��وزّع أحمال
الخسائر ،م��ن السعودية لقطر وت��رك��ي��ا ،بينما تفتح بين جماعات
المسلحين حرب داعش والجرباء ،على المال الخليجي المعاد تدويره
أميركياً ،كما قال أحد المعارضين السوريين من داخل سورية ،قائالً
لو بقيت واشنطن عند كالم أوباما ألقفلت الحساب على درج��ة من
االحترام على رغم ك ّل التو ّرط في دماء السوريين.
حساب تعويض الخسائر والسعي لتحقيق األرباح تفتحه واشنطن
للحلفاء أنفسهم في العراق ،عبر تقديم ما يسمح بتجميع أوراق تتيح
التفاوض من موقع أفضل مع إيران ،على األحجام واألوزان اإلقليمية،
ففي العراق كما يبدو ستتق ّرر هذه األحجام ،فالمعادلة هي أن يبقى
خطر داعش ينمو ،وأن يملك حلفاء واشنطن القدرة على امتالك تأثير
في بيئتها الحاضنة ،يسمح لكل منهم أن يشكل ضرورة ال غنى عنها
لوضع ح ّد لتقدم داعش ،تسلم به إيران وحلفائها العراقيين وتستع ّد
لمفاوضات تضع فيها مقايضات عراقية وخليجية مقابل التعاون
عراقياً ،إنْ لم تسبقهم رياح التقسيم التي أطلقتها داعش في المنطقة

للداخل التركي ببعد كردي وللداخل السعودي ببعد طائفي.
خلط األوراق ورمادية المواقف ال يعكسان قدرة أصحابها بقدر
ما يعبّر عن ارتباكهم ،ما يدع للقوى الصغرى التي ال تقيم حسابا ً
للمعادالت الكبرى ،من نمط داعش أن تتصرف بهوامش حركة أوسع
وأن تشكل خطرا ً أكبر ،تكون ع��ادة الساحات األش�� ّد فرقعة إعالميا ً
وحساسية طائفيا ً هي المرشحة للمزيد من اجتذاب األحداث ،ما قرأه
الكثير من المسؤولين اللبنانيين ن��داء لاللتفات إل��ى الداخل األمني
بالمزيد من التحصين السياسي والعين المفتوحة.

االستنفار األمني مستمر لمالحقة الخاليا اإلرهابية

أما داخلياً ،ففي وقت يأخذ الوضع األمني أولوية االهتمامات السياسية بما
يم ّكن األجهزة األمنية من مواجهة موجة اإلرهاب الجديدة التي جرى تحريكها
من قبل جهات معروفة في الخليج وغيره ،بقيت هذه األجهزة في أعلى درجات
االستنفار على مستويات مختلفة لضبط أي تحركات أو محاوالت من الخاليا
اإلرهابية الستهداف االستقرار الداخلي ،والسعي إلشعال الفتنة خدمة لمشروع
التفتيت الذي تعمل عليه «إسرائيل» بدعم وتشجيع من مواقع أساسية في
اإلدارة األميركية وفي عواصم خليجية وغربية.
ووفق معلومات أمنية لـ«البناء» فإن االستنفار األمني شامل وأن التنسيق
بين األجهزة في أعلى درجاته ،وأوضحت أن لدى األجهزة الكثير من المعطيات
وأن األي��ام المقبلة قد تشهد المزيد من اإلنجازات على صعيد تفكيك خاليا
إرهابية ج��دي��دة ،وأش���ارت المصادر إل��ى وج��ود تعاون استخباراتي مع
أجهزة صديقة للبنان ،وإن هذا التنسيق يساهم في كشف الحَ راك اإلرهابي
للمجموعات المتطرفة.
كما أوضحت المصادر أن هناك رصدا ً لتحرك المجموعات المتطرفة في غير
منطقة وباألخص في منطقة عرسال ،ال سيما في جرود المنطقة بعد دخول
أعداد كبيرة من المسلحين من جرود القلمون إليها ،وكذلك في بعض مناطق
الشمال والتي كان آخرها تمكن األجهزة من توقيف خلية إرهابية في القلمون
وصوال ً إلى مخيم عين الحلوة ،مشيرة إلى أن االتصاالت نشطة مع الفصائل
الفلسطينية لضبط األم��ور في المخيم ومنع المتطرفين من تحويله مكانا ً
النطالق العمليات اإلرهابية إلى خارجه ،لفتت إلى أن الخطوات واإلجراءات
مستمرة لنشر القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم لضبط الوضع هناك.
وفي هذا السياق ،بادر كل من حزب الله وحركة أمل وجمعية المبرات إلى
إلغاء عدد من اإلفطارات التي كانت مقررة لمناسبة حلول شهر رمضان تحسبا ً
ألي عمليات إرهابية.

مالحقة مز ّود انتحاري الروشة بالمتفجرات

وكانت األج��ه��زة األمنية واصلت أم��س مالحقة المجموعات اإلرهابية
المتطرفة ،وأفيد أن قوى الجيش تبحث عن اإلرهابي منذر الحسن الذي كان
ز ّود انتحاري فندق «دي روي» في الروشة باألحزمة الناسفة والمتفجرات
ويقوم بدور تنسيقي بين «داعش» وجماعة «عبدالله عزام» .بعد أن شوهد في
الساعات الماضية يغادر منطقة البداوي نحو جرود عكار.
كذلك أفادت قيادة الجيش أنه بنتيجة التحقيق مع الموقوف محمود خالد
والذي اعترف بوجود كمية من القذائف والذخائر مطمورة في قطعة أرض

حروب التفاو�ض ( ...تتمة �ص)1
عائدة له في بلدة فنيدق عكار عثر على كمية من المواد المتفجرة والحشوات
والكرات المعدنية التي تستعمل في تجهيز األحزمة الناسفة وقذائف هاون وقد
تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة.

االستحقاق الرئاسي

أما في الشأن السياسي ،فبعد التوافق على آلية عمل الحكومة على قاعدة
الحد األدنى الممكن ،ال مؤشرات في المدى المنظور على حصول حلحلة في
ملف انتخابات رئاسة الجمهورية أو ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي
يبقى «نارا ً تحت الرماد» ،خصوصا ً أن تصحيح االمتحانات الرسمية وإصدار
نتائجها مرتبط بإقرارها.

حوارات داخلية من دون نتيجة

فيما تراجعت االتصاالت الداخلية بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية
على رغم تأكيد مصادر مطلعة استمرار الحوار بطريقة أو بأخرى بين التيار
ّ
يفض إلى أي مقاربات
الوطني الحر وتيار المستقبل وقالت إن هذا الحوار لم
حول االستحقاق الرئاسي وإن كان استمراره مفيدا ً على مستوى تبريد األجواء
الداخلية وحلحلة بعض الملفات الداخلية.

الحراك الديبلوماسي يقتصر على النصائح
َ

وفي هذا السياق الحظت مصادر ديبلوماسية أن الحَ راك الديبلوماسي
الخارجي ال��ذي يحصل باتجاه الساحة اللبنانية س��واء من بعض وزراء
الخارجية في دول غربية والتي كان آخرها لقاء وزير الخارجية األميركي جون
كيري مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أو تحرك سفراء هذه الدول في
بيروت ال يطرح جديدا ً بما خص االنتخابات الرئاسية .وأضافت المصادر أن
«هذا الحَ راك الديبلوماسي لم يطرح أي مبادرة أو اقتراح ،أو حتى أفكارا ً تساهم
في تقريب المواقف بين األطراف اللبنانية ،وكل ما يطرحونه هو كالم عام ال
يتعدى إسداء النصائح بإجراء االنتخابات الرئاسية ،وبالتالي ال يقدم وال
يؤخر في أزمة االنتخابات».
والحظت المصادر أن مسار االنتخابات الرئاسية دخل في تعقيدات جديدة
بعد تمدد تنظيم «داعش» في بعض المحافظات العراقية وسيطرته عليها،
على اعتبار أن هذا التمدد حصل بتحريض ودعم من دول معروفة خصوصا ً
السعودية ،وهو ما يعني أن ال أفق ألي تسويات في المنطقة في وقت قريب
وتحديدا ً بين السعودية وإيران ،وأشارت إلى أن التقاطعات اإلقليمية والدولية
التي أفضت إلى تشكيل حكومة تمام سالم انتهت ،ولذلك فالشغور الرئاسي
مرشح ألن يستمر لفترة طويلة ال سيما أن لبنان لم يعد أولوية لدى هذه
العواصم.
وعلم في هذا السياق أن اجتماع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسفير
األميركي في بيروت ديفيد هل أمس وقبل ذلك مع سفراء الدول الكبرى والدول
الغربية األخرى تناول الوضع األمني في لبنان وملف االستحقاق الرئاسي،
وقالت مصادر مطلعة إن هؤالء السفراء أبدوا قلقهم من تنامي األعمال اإلرهابية
لكنهم عبروا عن التزام دولهم بتحييد لبنان عن أج��واء المنطقة ،وج��ددوا
دعواتهم للمسؤولين للعمل من أجل المحافظة على االستقرار من خالل الدعوة
إلجراء االنتخابات الرئاسية وعدم تعطيل المؤسسات ،وألن الفراغ الرئاسي
وتعطيل المؤسسات يساهم في زعزعة الساحة الداخلية ،كما جدد هؤالء
السفراء إعالن دعم بالدهم للجيش والقوى األمنية.

هدنة الوعر تدخل حيز التنفيذ ...والهدف � 3أ�شهر هدنة
جرى اﻻتفاق بين الجيش السوري والفصائل المسلحة
في حي الوعر بحمص على وقف إطالق النار طيلة شهر
رمضان المبارك ،ليتخلله استكمال المفاوضات خالل
شهر .ووافقت كل الفصائل على وقف إطالق النار ،وقد
دخل االتفاق من يوم أمس حيز التنفيذ.
وقد وقع االتفاق اللجنة األمنية من جهة الجيش
السوري فيما و ّقعه الشيخ غزوان السقا ممثل اللجنة
التفاوضية نيابة عن المعارضة ،في وقت أفادت مصادر

مطلعة أن االتفاق يبدأ بوقف إطالق النار لمدة  20يوما ً
ثم يمتد إلى  3أشهر.
وينص االت��ف��اق على تسليم المسلحين سالحهم
ّ
بمعدل  500بندقية كالشنيكوف ،وتسوية أوضاع
المطلوبين والمنشقين والمتخلفين ع��ن الخدمة
العسكرية والموظفين والطالب المفصولين من ذكور
وإناث مع إمكانية تسريح المنشقين .كما يسمح الجيش
السوري من خالل الحواجز المحيطة بالحي بدخول

جميع المواد الغذائية والطبية إضافة إلى المحروقات
وكل ما يلزم سكان الحي.
وتقضي الوثيقة أيضا ً بإطالق س��راح المعتقلين
ودخ���ول عناصر م��ن الجيش والشرطة إض��اف��ة إلى
سرية نسائية تشرف على تفتيش منازل المدنيين
وسحب جميع اآلليات العسكرية خارج الحي ،مع إبقاء
مجموعة من الجيش تشرف باالشتراك مع عناصر
من المسلحين على حماية الدوائر الرسمية ،وتنتشر

على الحواجز لإلشراف على عمليات دخول وخروج
الموظفين والطالب من وإلى حي الوعر.
وسيتم تأمين ممرات للفصائل المسلحة الرافضة
لبنود االتفاق للخروج بطريقة مماثلة لخروج مسلحي
حمص القديمة باتجاه بلدة الدار الكبيرة ،وقد بدأ الجيش
السوري منذ ظهر يوم الخميس بإدخال سيارات تحمل
المواد الغذائية إلى الحي على أن يتبع ذلك دخول جميع
مستلزمات األهالي من جميع المواد وفق االتفاق.

 هنا القلب ،قلب العالم ،سورية وبعدها العراق وبعدهما إيران ،فمنسورية خط أنابيب قطر تركيا لتأمين أوروبا بالبديل عن الغاز الروسي،
ومن سورية خط أنابيب إيران والعراق نحو أوروبا لتدعيم التحالف مع
روسيا والتناوب في السوق على إدارة المصالح ،وعبر سورية خط
األنابيب اآلت��ي من مصر م��رورا ً ب��األردن محمالً بالغاز المصري وما
تسلبه إسرائيل مستقبالً من الحقول الفلسطينية وعبر سورية يصل
أوالً لتركيا ف��أوروب��ا ،وم��ن سورية خط األنابيب الروسي إل��ى البحر
األحمر ،أرب��ع شبكات عمالقة تتصارع وخلفها تقف أكثر من نصف
دول العالم.
 الحرب على سورية ومعها وفيها حسمت وجهتها ،وصار ثابتا ً أنالحلف الذي تقوده واشنطن قد فشل في تحقيق أهدافه بعد بلوغه مرحلة
استقدام األساطيل واستخدام القاعدة ،والواضح أيضا ً أن وضع إيران
على الئحة االستهداف قد صار من الماضي من الزاويتين العسكرية
واإلستراتيجية ،وأن التسليم بالتفاوض طريقا ً أح��ادي��ا ً للتفاهمات
الكبرى على المصالح واألحجام واألدوار قد حسم.
 االنتقال من حروب اإللغاء إلى حروب المفاوضات يختصر تقديمذروة حضور القاعدة في العراق ،حيث التفاوض يجب أن يجري على
كيفية مواجهة عدو مشترك في ساحة مشتركة يملك كل األطراف فيها
ق��درة تأثير وتقرر المساهمات النصيب في األدوار ،وه��ذا يعني أن
سورية ،بمنظور مستقبل دور داعش ليست إال حيزا ً جانبيا ً وال رغبة
أميركية وال سعودية وال تركية بالتورط فيها ،ف��رأس داع��ش عراقي
تنتهي هناك فتسقط في سورية ،أطلقت الحرب باإلفراج عن داعش
ومشروعها الطموح ،والمعضالت المطروحة اآلن تفاوضيا ً بالتوجه
األميركي نحو إيران ،وفقا ً للمعادلة التالية ،ها هي داعش تقطع اتصالكم
بسورية ووصلكم للمتوسط ،وها هي سورية على رغم قوتها تواجه
معارضة على رغم عدم ثقتنا بقدراتها سنواصل دعمها ،ولبنان منهك
ومنهمك بأحواله معلق على انتظارات الفراغ ،وحليفكم العراقي عاجز
عن إح��داث اختراق يغير المعادالت من ح��ول داع��ش من دون شراكة
مع السعودية وتركيا ،واألك��راد يرتفع سقف طموحهم بدولة مستقلة
كلما طالت أزمة داعش ،فإن كنتم تسلمون بالحاجة لتركيا والسعودية
فتفاوضوا ونحن نؤيد ما تصلون إليه ،ول��و اتصل بسورية ولبنان
إضافة للعراق ولو طال معهم اليمن والبحرين.
 إذن تقرر مستقبل المعادالت الكبرى وبقيت تفاصيل المعادالتاإلقليمية األقل أهمية لكن األشد خطورة وسخونة ،فمثلما في حمص
تقرر وحسم مستقبل أنابيب النفط العالمية الكبرى ،فإن األنبار تقرر
مستقبل أنابيب النفط اإلقليمية والعراقية ،نفط البصرة بانياس مقابل
كركوك حيفا.
 االنحباس في الحلول والتنامي في فلتان اإلرب��اك واالستنزافسيتواصل إذن في لبنان وسورية كي تملك لغة التفاوض مصداقيتها،
والتعقيد العراقي سيرتفع منسوبه ،وعلى إي��ران وحليفها العراقي،
وحلفائهما في سورية والمقاومة ابتداع معادلة جديدة تخفض سقوف
التطلعات التفاوضية للثنائي ال��ت��رك��ي ال��س��ع��ودي ،وال��ط��م��ع الكردي
والعنجهية الداعشة واألحالم األمنية والنفطية اإلسرائيلية ،والمدخل
هو عمل عسكري موضعي نوعي ،وعمل سياسي يغيران قواعد اللعبة.
 هل تظهير خطر اللعبة الداعشية التقسيمي وامتداداته نحو تقسيمالسعودية وتركيا سيحمل إره��اص��ات التعبير القريب ،فينتج توازن
رعب التقسيم معادلة تفاوض متوازن؟
 هل يكون التقدم نحو خطوة اتحادية بين سورية والعراق هو الردالذي يغير المعادلة ويضع الطمأنينة التي يقدمها موقع سورية نحو
الفئات الغاضبة من الحكومة في العراق استثمارا ً جديدا ً في المعادلة
فترعى سورية ح���وارا ً عراقيا ً بين الحكومة ومعارضيها ،وتتساند
الجيوش والحكومات م��االً وس�لاح��ا ً وسياسة ،فينقلب سحر العبث
بالحدود على السحرة؟

وا�شنطن ترعى ( ...تتمة �ص)1
في معسكر رسمي للحرس الوطني السعودي قرب مدينة الحد ْيثة
السعودية شمال غربي السعودية ،وجنوب شرقي األردن ،وأن
اختيار هذه المنطقة جاء بسبب طبيعتها الجغرافية المالئمة.
وق��د وصلت ال��ى منطقة درع��ا السورية مؤخرا ً مجموعة من
العناصر السورية المعارضة التي يقدر عددها بحوالى 150
عنصراً ،جرى تدريبها في السعودية من بينها ضباط سوريون
منشقون منهم :المقدم ري��اض العبدالله  -المقدم علي محمود
الحسن -النقيب أحمد مصطفى جندلي -الرائد عفيف الدروبي.
وتشهد المناطق األردنية ذات التقليد العشائري مثل الزرقاء

والسلط ومعان نشاطا ً أصوليا ً الفتا ً وعمليات تطويع للقتال في
سورية.
في موازاة ذلك ،يبقى التنسيق األمني بين االستخبارات األميركية
والجيش اللبناني مستمرا ً في لبنان الذي يعتبره األميركيون مركز
قيادة وارتباط .ووصل إلى بيروت مؤخرا ً فريق عمل من ضباط
االستخبارات األميركية لمتابعة ملفات تتعلق بنشاطات أصولية
وإج���راء دراس��ة عن م��دى مشاركة مقاتلين يحملون جنسيات
أميركية وأوروبية في الحرب الدائرة في سورية.
وتؤكد المعلومات أنّ الوفد األمني األميركي قام بجولة غير

معلنة على عدد من األجهزة األمنية اللبنانية وعقد سلسلة لقاءات،
وأبدى مخاوفه من عودة المقاتلين األجانب إلى لبنان وإلى بالدهم
والقيام بعمليات إرهابية كما حصل في فترة ع��ودة المقاتلين
(االفغان العرب) من أفغانستان.
وأك��دت مصادر مطلعة أنّ االستخبارات األميركية تقدر عدد
المقاتلين الجهاديين األميركيين في سورية بحوالى  125مقاتالً،
ولديها معلومات عن لجوء بعضهم إلى لبنان ،ومنهم موجود في
الشمال اللبناني وفي عرسال.
وأص ّر الوفد األميركي على تبادل المعلومات األمنية مع األجهزة

األمنية اللبنانية ومتابعة ك ّل شاردة وواردة في موضوع التنظيمات
والجماعات األصولية.
وبحسب المصادر أنّ وفودا ً أمنية أوروبية تلتقي في شكل دائم
بضباط من فرع استخبارات الخارجية السورية في كفرسوسة
للهدف نفسه ولتبادل المعلومات حول المقاتلين األجانب ومن
بين هذه الوفود ضباط من االستخبارات األلمانية والفرنسية
والدنماركية ،خصوصا ً بعدما تمكنت االستخبارات الفرنسية
مؤخرا ً من إحباط عملية إرهابية كان يخطط لها إرهابيون عائدون
من سورية في مدينة نيس.

لم تكن ثورة ( ...تتمة �ص)1
ومن األسلحة الخطيرة التي استخدمت من قبل الدول الغربية وحلفائها
في أشكال عدوانها الجديدة هو مجال اإلعالم .ولم نكن نتصور في المنطقة
العربية أن تلجأ الدول الغربية التي سيطرت تاريخيا ً على اإلعالم الدولي
وبررت معظم ادعاءاتها ضد الدول النامية في مجال حقوق اإلنسان وحقوق
المرأة أو ما يسمى «الحقوق السياسية» ،حيث لم تخجل في التحالف مع
أكبر منتهكي حقوق اإلنسان وحقوق المرأة ...مع دول مثل السعودية التي
تجاهر بعدائها لحقوق اإلنسان وحقوق المرأة في إطار أيديولوجيتها
الوهابية البغيضة .وليس ذلك فحسب ،بل إن الدول الغربية تحالفت مع
أنظمة هذه الدول وسخرت أجهزة اإلعالم التي تمولها األنظمة الخليجية،
التي يغمى قادتها عندما يسمعون بكلمات حقوق اإلنسان وحقوق المرأة،
حيث أصبحت محطات تلفزة مثل الجزيرة والعربية وأخواتها أبواق
للواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وغيرها لتحقيق أهداف الغرب
في االنقضاض على الحكومات التي ال تعجبها في المنطقة .وأنا هنا ال أريد
تعميم تصور واحد حول كل ما جرى في الدول العربية والتطورات التي
شهدتها .وعلى سبيل المثال ،فإنني أحترم حق الشعب العربي المصري
في الثورة ضد نظام كامب ديفيد الذي أذل الشعب المصري ،وجعل بلدا ً
عظيما ً كمصر تابعا ً لسياسات بلدان تطاولت على مصر إال أننا كنا نعرف
أن أميركا وإسرائيل أرادت تسليم السلطة هناك ،من خالل الثورة ،لعمالئها
التاريخيين من اإلخوان المسلمين ،وهذا ما حدث فعالً ،فجاءت ثورة يونيو
لتقضي على حكم اإلخوان ومن دعمهم.
إضافة إلى كل ذلك ،لم يتردد أصحاب الحروب الجديدة «الثورات
– الربيع العربي» ومصمموها في استخدام السالح لقتل المتظاهرين
واتهام أجهزة األمن وحفظ النظام والقوات المسلحة بذلك بهدف اتهام
األنظمة السياسية التي تريد تغييرها بذلك واستفزاز مشاعر المواطنين
لزيادة حجم التظاهرات ولتوليد تدهور جديد لتصعيد األوضاع لتسريع
االنقالب على الوضع القائم .وقد حدث ذلك في سورية وفي دول عربية
أخرى ،وشاهدنا الكثير ممن استخدموا السالح ضد أهلهم في تظاهرات
ادعى منظموها من عمالء الدوائر الغربية أنها كانت سلمية بل «سلمية
جداً» .وعندما تحيق المخاطر بالبلد المعني ويهدد هؤالء وحدة أرضها
وشعبها ،ويحاول الجيش وقوات حفظ النظام واألمن حماية المنشآت
العامة ومنع قتل األب��ري��اء ،يصبح الجيش الوطني هدفا ً ويتهمونه
بممارسة المجازر والتدمير وتطالب ال��دول الغربية بمحاكمة قادته
ومؤسسات البالد المنتخبة.
ّ
وتسخر الدوائر الغربية في عدوانها وحربها ذات الطابع الجديد على
البلدان النامية المؤسسات الدولية كاألمم المتحدة وأجهزتها كمجلس
األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان لتمرير قرارات اإلدانة
والتهديد بالحرب أو القيام بالحرب كما حدث عندما قامت الدول الغربية
من خالل حلف الناتو بالعدوان على ليبيا ،وقتل عشرات اآلالف من أبنائه
من دون رادع .كما عملت الدول الغربية على تمرير مفاهيم جديدة مثل
«التدخل اإلنساني» أثناء مناقشات ومفاوضات شاقة في الجبهة العامة
لألمم المتحدة ،إال أن ذلك كان مثار جدل كبير بين الدول النامية والدول
الغربية.
والمثير للسخرية هو ذلك الدور الوسخ الذي قامت به جامعة الدول
العربية ضد ميثاقها خدم ًة للدول الغربية في أشكال حروبها الجديدة
من خالل قيامها بدعوة الناتو الحتالل بلد عربي وتدميره وتحويله إلى
مرتع للعصابات اإلجرامية المتطرفة وإلى دولة فاشلة قد تحتاج إلى
عشرات السنين إلعادة األمن واالستقرار إليها ،ناهيك عن تحقيق الهدف
األساسي للعدوان وهو نهب الثروات النفطية الهائلة لهذا البلد العربي.
وعلى رغم الدعوات الروسية  -الصينية لعقد اجتماع لمجلس األمن
لمناقشة ما حدث في ليبيا ،إال أن الدول المعتدية بما في ذلك أعضاء

دائمون في مجلس األمن لم توافق ولم تسمح بعقد مثل هذا االجتماع،
حتى اآلن .أما في سورية التي صمدت حتى النهاية فقد قاموا بفرض
جزاءات اقتصادية عليها من خارج ميثاق األمم المتحدة لم تؤثر إال على
المواطنين العاديين من أبناء الشعب السوري بهدف إذاللهم ودفعهم إلى
االستسالم.
وال يمكن أن ننسى ونحن نستعرض ه��ذه األشكال الجديدة من
العدوان على أمتنا العربية مقوالت استعمارية جديدة مثل «الشرق
األوسط الجديد» الذي روجت له إدارة جورج بوش االبن والمحافظون
الجدد بالتعاون مع حكومة اإلخوان المسلمين في تركيا برئاسة رجب
طيب أردوغ��ان .لقد اتضح أخيرا ً أن مثل هذه األفكار ،خصوصا ً مقولة
«الفوضى البناءة» كانت مصممة لهدف واحد هو خدمة إسرائيل.
نحن ما زلنا نعيش العدوان علينا ونتابع ما يقوله الغربيون لحرف
االنتباه عن عدوانهم على سورية .فدعمهم للمجموعات اإلرهابية أصبح
دعما ً «لجماعات مسلحة معتدلة» ،وعندما فشلوا بشكل ذريع في إركاع
سورية وتسويق هذه األكاذيب ادعوا أن السبب في ذلك يعود إلى عدم
قيام الواليات المتحدة بشن عمل عسكري على سورية .بل وزادوا على
كل ذلك أن عدم استسالم «النظام السوري» ألغراضهم الدنيئة أدى إلى
إطالة الحرب مما جعل من سورية بلدا ً «جاذبا ً لإلرهاب» وأن داعش
وعصابات القاعدة حققت نجاحاتها في العراق نظرا ً لتمدد اإلرهاب من
سورية إلى العراق .لكن الحقيقة المعروفة هي أن القاعدة التي برزت
إلى الوجود في العراق أثر االحتالل األميركي له في عام  ،2003قد
أعادت ترتيبات إجرامها وتكتيكاتها وأصبح اسمها الدولة اإلسالمية
في العراق ،وبعد ذلك أضافوا كلمة «الشام» إلى هذا االسم .إن الغربيين
وعمالئهم في الداخل السوري وفي المنطقة ال يخجلون من ممارسة
الكذب والتضليل لتبرير جرائمهم وذبحهم لشعوبنا وتهديدهم لوحدة
أرضنا ونسيج شعبنا االجتماعي.
لقد الحظ القارئ المتابع أنني استعملت كلمة العدوان لوصف ما
تعرضت له سورية ،وال أجد فرقا ً بين عدوان خارجي ،كذلك الذي شنه
الناتو على ليبيا ،أو العدوان الذي تقوم به أدوات استخدمتها الدول
الغربية في عدوانها على سورية ،سواء كان ذلك ب��أدوات محلية أو
من خالل استنفار كل القتلة والمجرمين من كل أنحاء العالم وإرسالهم
إلى سورية «للجهاد» .المشكلة ليست فقط باألشخاص الذين يتم
استئجارهم الرتكاب العدوان ،بل من خالل تزويد هذه ال��دول لهؤالء
«الجهاديين» بالسالح والمال والتدريب واإليواء والدعاية ،وهو ما تقوم
به حكومات السعودية وتركيا والواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
وغيرهم بشكل معلن .وفي الوقت الذي تنادى فيه وزراء داخلية وأمن
بعض الدول إلى عقد اجتماعات في بروكسيل وفي المنطقة لمناقشة
مخاطر عودة هؤالء المسلحين والجهاديين الذين قاموا «بمهمة مقدسة»
في سورية ،فإنهم اعتبروا عودتهم إلى بلدانهم أمرا ً في غاية الخطورة
تجب مكافحته .وهنا أود أن أؤكد أن هؤالء القتلة من ال��دول الغربية
والذين وصلوا إلى سورية ودول أخرى في المنطقة إنما جاؤوا بحماية
ومساعدة من تركيا وكل أجهزة استخبارات الدول الغربية التي تعرف
هؤالء باالسم ،وأن كل ما نسمعه عن عداء من قبل هذه الدول لهؤالء القتلة
هي محاوالت إلخفاء ضوء الشمس .والحقيقة هي أنهم أرادوهم قتلى في
سورية ،لكنهم ال يرغبون برؤيتهم في شوارع وحارات وساحات أوروبا
والواليات المتحدة والسعودية وتركيا وباريس ولندن ...هذا عدوان
على سورية تنطبق عليه كل المعايير والتعاريف الدولية .فقد عرفت
الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم ( 3314د –  )29تاريخ
 1974/12/14العدوان كما يلي:
«تنطبق صفة العمل العدواني على أي من األعمال التالية ،سواء بإعالن

حرب أو من دونه ،وذلك من دون إخالل بأحكام المادة  2وطبقا ً لها:
(أ) إرس��ال عصابات أو جماعات مسلحة أو ق��وات غير نظامية أو
مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال القوة
المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل األعمال المعددة أعاله ،أو
اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك».
هل احترمت بريطانيا والسعودية وفرنسا وال��والي��ات المتحدة
وتركيا هذه المبادئ المعتمدة دوليا ً عندما أعلنت أنها تدعم المجموعات
المسلحة بالمال واألسلحة الفتاكة وغير الفتاكة؟ هل احترمت الكثير من
الدول المسماة «أصدقاء سورية» القيم الدولية األخالقية عندما دفعت
بالقتلة لسفك دماء السوريين وادعائهم الطهارة الحقوقية واحترام
الشرعية الدولية؟ لن أقوم بالتعليق على سلوك بعض تلك الدول التي
يدفع أصحاب المال الخليجي لمسؤوليها تذاكر حضور مؤتمرات ما
يسمى «أصدقاء سورية» والذين يقومون بالموافقة على قرارات معدة
مسبقا ً لم يكلف األميركيون والفرنسيون والبريطانيون أنفسهم عناء
اطالع ممثلي الكثير من الدول حول مضمون هذه القرارات التي يرميها
المشاركون في أول سلة مهمالت يصادفونها.
إن العدوان األعمى على سورية هو عدوان على ميثاق األمم المتحدة
والقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي .فلقد جاء في قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم  103/36تاريخ  1981/12/9المتضمن:
«إعالن جواز عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول»
ما يلي:
 - 1ال يحق ألي دولة أو مجموعة من ال��دول أن تتدخل ،بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،ألي سبب كان ،في الشؤون الداخلية والخارجية
للدول األخرى.
 2يشمل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدولالحقوق والوجبات التالية:
 أوالً،أ – سيادة جميع الدول ،واستقاللها السياسي ،وسالمتها اإلقليمية،
ووحدتها الوطنية ،وأمنها ،فضالً عن الهوية الوطنية ،والتراث الثقافي
لسكانها.
ب – حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها
السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي بحرية.
 ثانياً،أ – واج��ب الدولة في االمتناع في عالقاتها الدولية عن التهديد
باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل من األشكال ،أو انتهاك الحدود
القائمة المعترف بها دوليا ً لدولة أخرى أو زعزعة النظام السياسي او
االجتماعي أو االقتصادي لدول أخرى ،أو اإلطاحة بالنظام السياسي
لدولة أخرى أو حكومتها أو تغييرها ،أو إحداث توتر بين الدول بصورة
ثنائية او جماعية ...
و – واج��ب الدولة باالمتناع عن القيام ،بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو االنفصال داخل دول
أخرى ،بأية حجة كانت ،أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول
أخرى ،وتقويض أو تخريب نظامها السياسي.
د – واجب الدولة في االمتناع عن استغالل وتشويه قضايا حقوق
اإلنسان ،كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول...
عـ  -واج��ب الدولة في االمتناع عن تنظيم الجماعات السياسية
والعرقية في أقاليمها أو أقاليم أخرى ،وتدريب هذه الجماعات وتمويلها
وتسليحها لفرض إشاعة التخريب أو الفوضى أو القالقل في بلدان
أخرى.
أ ّم��ا الكلمات والتعابير التي استخدمها الغربيون واستخدمناها

ح ّتى اآلن في وصف ما جرى في سورية مثل «األزمة» أو «المشكلة» أو
«األحداث» أو «الحرب األهلية» أو «األوضاع والتطورات» وأخرى كثيرة
فهي ال تعكس حقيقة ما يجري إطالقاً .إنّ الوصف الدقيق لما جرى
ويجري هو أنّ ما تتع ّرض له سورية هو عدوان يحمل في كل تفاصيله
صفة العدوان الخارجي خصوصا ً أنّ شعب سورية تجاوز المفاهيم
الخاطئة عندما خرج بعد ثالث سنوات من بدء هذا العدوان للمشاركة
في االنتخابات الرئاسية بتاريخ  2014/5/28وبعشرات اآلالف في
سفارات سورية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الالتينية وبتاريخ
 2014/6/3في كل أنحاء سورية كي يؤ ّكد وقوفه مع قيادته ومع وحدة
أرض وشعب سورية ورفضه لإلرهاب ودعمه لجيشه البطل .إذا لم يكن
ما تتع ّرض له سورية عدوانا ً فماذا يكون إذاً؟
وجهتْ سورية ما يزيد على ثالثمئة رسالة إلى مجلس األمن التابع
لقد ّ
لألمم المتحدة وإلى األمين العام للمنظمة الدولية شرحتْ فيها جميعا ً أنّ
ما تتع ّرض له سورية هو عدوان وإرهاب ومخالفة صارخة لكل قرارات
مجلس األمن والجمعية العا ّمة التي أوردنا إشارات قليلة ج ّدا ً حولها في
هذا المقال .إالَّ أنّ رد الدول الغربية التي ساهمتْ في صياغة الميثاق
وقرارات مجلس األمن والجمعية العا ّمة كان دائما ً تجاهل هذه الوثائق
الدولية التوافقية واحتقارها ورفض األخذ بها .وكان ذلك التجاهل
واإلص��رار على تنفيذ السياسات العدوانية وابتالع الميثاق وقرارات
الشرعية الدولية هو سبب قيام االتحاد الروسي والصين الشعبية
باستخدام الفيتو أربع م ّراتْ لمنع العدوان والعبث الغربي بالشرعية
الدولية وحفاظا ً على األمن والسلم الدوليين ومنع تحول العالم إلى
مزرعة لمصالح الغرب وبعض قادته المرضى وعمالئهم المتخلفين
والذين ال دراية لهم أصالً بالقانون الدولي ،والقانون اإلنساني الدولي!
قد يتساءل البعض عن سبب اض��ط��راري لكتابة ه��ذه السطور؟
وجوابي لهم هو أنه ال يمكن السكوت عندما يرى المرء مؤسسات العمل
الدولي وهي تخضع لتدمير منهجي على يد من يدّعي أ ّنه صاحب هذه
المؤسسات! كما أ ّنه من المعيب تجاهل الدور الداعم للعنف واإلرهاب
والقتل وال��ع��دوان ال��ذي قامتْ به الكثير من أجهزة اإلع�لام الغربية
وتابعيها من ببغازات في دول كثيرة .وأنا أح ّمل هذه األجهزة جريمة
تعبئة اإلرهابيين ضد سورية لكثرة ما حقنت الشباب في أوروبا الغربية
بأفكار أهمية االنتصار ألخوتهم «المجاهدين» في سورية وتركيزهم
الموجه من قادة أوروبا ومؤسساتها االستعمارية على رواية واحدة
ّ
ت ّم من خاللها شيطنة ما تقوم به سورية قياد ًة وشعبا ً وجيشا ً لمواجهة
اإلرهاب والقتلة .وبعد كل ذلك يتساءلون :لماذا يأتي كل هؤالء اآلالف من
األوروبيين «للجهاد» في سورية واآلن في العراق؟
إن وعي شعبنا السوري والعربي في كل مكان ألهداف هذا العدوان
على بلد عربي أساسي في مواجهة سياسات إسرائيل وداعميها قد بدأ
يعطي أكله .فالقلب يرتجف والعين تدمع فرحا ً عندما نجد اآلالف من
الفلسطينيين الذين أدماهم االحتالل يخرجون للتضامن مع سورية،
أو عندما يتحدى آالف التونسيين التضليل الذي مارسه عليهم «قادة
الثورة» إزاء العدوان على سورية ،والمصريون الذين ما زالوا يؤمنون
بوحدة الصف السوري – المصري ،واألهم عندما يخرج أحد عشر مليون
سوري ليشاركوا في انتخاب رئيسهم وسط قذائف الهاون اإلجرامية
والتهديد بالقتل في دمشق ودرعا ودير الزور والالذقية وباقي أنحاء
سورية ،ألن كل ذلك يزيد من حتمية إيماننا باالنتصار والغد المشرق
لشعبنا وأمتنا.
لم تكن ثورة ...وال هي أزمة ...أنه العدوان الموصوف.

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،أنه بنا ًء لموافقة وزير الطاقة
وال��م��ي��اه ب��ت��اري��خ  2014/6/23على
تخفيض مدة اإلعالن إلى خمسة أيام ،إجراء
تلزيم بطريقة استدراج عروض على أساس
تقديم أسعار لتنفيذ مشروع إكساء أقنية
ري في بلدة رمحاال ـ قضاء عاليه.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/7/23
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية 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  24حزيران 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1116
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب المحامي رشيد يوسف فرح لمورث
موكلته جريس موسى أب��و خاطر سند
تمليك بدل عن ضائع في كامل العقار رقم
 2628من منطقة الفرزل العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
يوسب أبو رجيلي
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل إسم شركة وتفرغ
بموجب عقدي تفرغ تاريخ 2014/6/2
ومحضر اجتماع تاريخ  2014/6/2تنازل
الشريك توفيق محمد رات��ب الحسني عن
 30%من حصته إلى السيدة عفة علي جابر
في الشركة المعروفة باسم «شركة التوفيق
وشركاه  NORMANDYالمسجلة تحت
رقم  2013/4004080توصية بسيطة ثم
تنازل الشريك رشيد عبدالله العبد عن
كامل حصته إلى السيدة عفة علي جابر
وأصبحت الشريكة .عفة علي جابر الشريك
المفوض بدال ً من الشريك توفيق محمد راتب
الحسني على أن يصبح إسم الشركة :شركة
 NORMANDYعفة جابر وشريكها.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن مناقصات عمومية
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية
إج����راء مناقصتين عموميتين ل��ش��راء:
مواد التعقيم ،والمازوت ومزايدة لتلزيم
الكافتيريا .على أن تسلم دفاتر الشروط،
في مبنى مستشفى نبيه ب��ري الجامعي
الحكومي في النبطية ـ كفر جوز وفي مهلة
أقصاها .2014/07/1
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير
الدكتور حسن يوسف وزني

