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ت�سابق االنتخابات ( ...تتمة �ص)1

المائدة لل�سي�سي ( ...تتمة �ص)1

 القوة الصاعدة اإلقليمية التي تشكلها إي��ران والتي يتعززوض��ع��ه��ا أك��ث��ر ف��أك��ث��ر ،ليست ب��وض��ع يؤهلها م��ن دون شريك
ع��رب��ي م��ن جهة وش��ري��ك سني م��ن جهة مقابلة ،ل��م��لء الفراغ
العربي واإلسالمي ،وكانت المعادلة اإليرانية السورية التركية
القطرية قبل األزمة السورية وتموضع تركيا وقطر على الضفة
المقابلة ق��د أع��دت لهذا ال��غ��رض ،بانتظار استقطاب السعودية
وم��ص��ر ل��م��ش��روع ن��ظ��ام إقليمي تحت ع��ن��وان ال��ب��ح��ار الخمسة
الذي أطلقه الرئيس بشار األس��د ،لملء الفراغ اإلستراتيجي لما
بعد االنسحاب األميركي من ال��ع��راق وأفغانستان ،اليوم وفي
ظ��ل وض��ع س��وري��ة ف��ي قلب ال��ح��رب ووض��ع تركيا الخائف من
فواتير الهزيمة والعاجز ع��ن تحقيق نصر ووض��ع السعودية
ال��ت��ي ت��ل��ع��ب أوراق���ه���ا ك�لاع��ب ال��ق��م��ار ال��ي��ائ��س وال���م���راه���ن على
تعويض الخسائر ب��ض��رب��ات م��غ��ام��رة ،تفتقد المنطقة فرصة
ترتيب األوض��اع السياسية واألمنية لصناعة االستقرار ما بعد
العاصفة ،وترصيد األرباح والخسائر وترسيم حدود التوازنات.
 ال قوة ق��ادرة على الذهاب للنهاية في الصراعات والخروجبربح ك��ام��ل ،ه��ذه ه��ي حقيقة المشهد اإلقليمي ،وعلى خلفيته
المشهد الدولي ،وبمثل ما تبدو اإلرادة الدولية جاهزة أميركيا ً
وروسيا ً لالعتراف بهذه الحقيقة ،يبدو أن ساحة صناعتها هي
الشرق األوس��ط ،وساعة والدتها هي نضج الحلفاء لتسويات
إقليمية ال تبدو ناضجة وال جاهزة.
 ينظر البعض لما يجري في العراق باعتباره الجولة األخيرةلترسيم التوازنات التي ستبنى على أساسها التسويات ،بينما
الحقيقة هي أن الحلف السعودي التركي ومن ورائه األميركي ال
يستطيع أن يسجل انتصار داعش في العراق في رصيد حساب
انتصاراته ،فالتتمة لمثل هذا االنتصار ستكون وباالً على تركيا
وال��س��ع��ودي��ة وال��غ��رب بالتتابع ،ل��ذل��ك يجب النظر إل��ى المشهد
العراقي من زاوية مثلثة ،من جهة إنتاج توازن القلق بين الحلفين
المتحاربين بعدما كانت االنتصارات السورية قد نجحت في جعل
القلق على الضفة المقابلة وحدها ،وتوازن القلق هو توازن قوى
في نهاية المطاف وتوازن مخاطر مماثل ،يريده الحلف السعودي
ال��ت��رك��ي للحلف ال���س���وري اإلي���ران���ي ،لتجهيز م��ائ��دة تفاوض
متوازنة ،وم��ن زاوي��ة ثانية ف��إن ما ج��رى ليس تدبيرا ً سعوديا ً
تركيا ً صافيا ً بل هو استثمار منفرد لداعش على سيولة المشهد
وعجز المتصارعين عن صناعة نصر وصناعة تسوية ،فيقتطع
الالعبون الصغار حصصهم من ساحات االشتباك كما في كل
الحروب الكبرى يمأل الخاصرة الرخوة مولود جديد ،ومن زاوية
ثالثة يمثل ما يجري في العراق بعد التعبير عن التحدي واالستثمار
فرصة ،فهو ساحة مشتركة لالعبين الدوليين واإلقليميين ،وهو
ساحة تسمح فيها تجربة داع��ش بتظهير فريق وتكبير حجمه
ليصير النصر عليه حاجة اضطرارية للجميع ،ونصرا ً مشتركا ً
للجميع يضيع م��ن��اخ��ات ال��ه��زائ��م واالن��ت��ص��ارات ال��ت��ي سبقته،
وتوزيع أرصدة النصر على الجبهتين ،ويسمح بالتالي بالخروج
في معادلة المنطقة وفقا ً لمعادلة رابح رابح أيضاً.
 رأس داع���ش سيشكل ال��م��ائ��دة ،وال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبدالفتاح السيسي المنهمك أفريقيا ً ومصريا ً والمبتعد عن ساحات
ال��م��واج��ه��ات ،ي��ب��دو ال��م��رش��ح للعب دور ص��اح��ب ال��دع��وة للبدء
بالتشبيك بين جبهتي الحرب ،وهو الواقف بال موقف يتورط مع
إحدى الجبهتين ،على رغم قربه اللصيق بإحداهما عبر عالقته
المميزة سعوديا ً وأميركياً ،بينما ال يزال يملك الكثير من الهوامش
ال��روس��ي��ة وال��س��وري��ة م��ع��اً ،م��ا يجعله ج��اه��زا ً م��ع ت��ق��دم المسار
العراقي في المواجهة العسكرية وصناعة السياسة ،مؤهالً للبدء
بالخطوات األولى نحو موائد الحوار.

وتشير المعلومات إلى أنّ عبد الرحمن الشنيفي هو
الذي الحظ وصول قوى األمن العام إلى الفندق ،وعندما
وص��ل عناصر األم��ن ال��ع��ام الـ 3إل��ى ب��اب الغرفة قام
االنتحاري المدعو عبد الرحمن الحمقي بإعداد الحزام
الناسف الذي يزن  3كلغ وألقاه باتجاه الباب وانفجر
ما أدى إلى مقتله وإلى إصابة عناصر األمن العام ،كما
أصيب زميله االنتحاري الشنيفي بحروق وجروح.
وأف��ادت مصادر أمنية «البناء» أنّ األجهزة االمنية
المختصة نفذت في األيام الماضية  12مداهمة في بيروت
والشمال والقلمون ،أسفرت عن توقيف  6أشخاص،
إضافة إلى ضبط مخازن أسلحة وتصنيع عبوات في
جوار الفنيدق.
وأعلنت قيادة الجيش أنّ مديرية المخابرات داهمت
مغارة في منطقة ج��رود فنيدق كانت تستخدم إلعداد
وتصنيع العبوات لتنفيذ عمليات إرهابية حيث عثرت
فيها على عبوات جاهزة للتفجير وأسلحة وأقراص مدمجة
وشرائح خطوط وأجهزة خلوية عدة ،إضافة إلى وثائق
وكتب تتض ّمن دروس��ا ً في تصنيع المتفجرات .ونفذت
قوة من الجيش عمليات دهم من بلدة فنيدق ومحيطها.
وأشارت المعلومات إلى أنّ التحقيقات مع الموقوفين في
فنيدق كشفت أنّ هؤالء كانوا يز ّودون انتحاريين بأحزمة
وعبوات ناسفة كان آخرها النتحاريي فندق «دو روي».
وأكدت المصادر أنّ هناك مخططا ً إرهابيا ً الستهداف
التج ّمعات البشرية ف��ي ب��ي��روت الغربية خ�لال شهر
رمضان ،وأنّ تسريبات تحدثت عن أن بعض المناطق كان
ضمن بنك األهداف للخاليا اإلرهابية التي ت ّم توقيفها.
لدواع أمنية من موائد اإلفطار
وفيما قلص حزب الله
ٍ
التي يقيمها خالل هذا الشهر ،وألغت ك ّل من حركة أمل
وجبهة العمل اإلس�لام��ي اإلف��ط��ارات حفاظا ً على أمن
المواطنين .أشار مصدر مقرب من حزب الله لـ«البناء»
إل��ى تنسيق أمني كبير بين «ال��ح��زب» وبين األجهزة
األمنية في الضاحية ،واستنفار شعبي مترافق مع إعادة
التحصينات التي أزيلت منذ فترة ،لحماية المنطقة من
المجموعات اإلرهابية.
وأكد مصدر أمني لـ«البناء» أنّ جهود القوى األمنية التي
أسفرت عن توقيف العديد من الشبكات اإلرهابية نجحت
في الح ّد من مخططات التفجير إال أنها لن تتمكن من القضاء
عليها في ظ ّل الدعم الخليجي لهذه المنظمات التكفيرية
ودعمها باألموال ،مشيرة إلى أنّ لبنان المكشوف أمنيا ً
على غرار دول المنطقة سيبقى عرضة لألعمال االرهابية
ال سيما أن هناك مجموعات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية
تتنقل في المناطق اللبنانية على رغم اإلجراءات األمنية.
وفي اإلطار ذاته ،أظهرت التحقيقات أن «داعش» عيّنت
المدعو عبد السالم األردن��ي أميرا ً على لبنان الذي قام
بتشغيل المنذر الحسن مز ّود االنتحاريين في فندق «دو
روي» بالمتفجرات.

بري يشيد باألجهزة
وينتقد تعطيل المؤسسات

وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره
أم��س استمرار خطر اإلره���اب ،مشددا ً م��رة أخ��رى على
وج��وب استثمار كل األم��ن ،ومنوها ً بما ق��ام ويقوم به
الجيش والقوى األمنية التي تعتبر مصدر ثقة البلد في
ظل هذا الفراغ السياسي الناجم عن عدم انتخاب رئيس
الجمهورية وتعطيل المجلس وشلل الحكومة ،وجدّد بري
انتقاده للذين يعطلون المجلس ،رافضا ً كل التبريرات
والحجج التي يطلقونها لهذه الغاية.

انتشار القوة الفلسطينية
في عين الحلوة بعد األربعاء

في هذا السياق ،تواصل القوى الفلسطينية في مخيم
عين الحلوة عبر لجنة االرتباط مساعيها إلنجاز اإلجراءات
اللوجستية لنشر القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم

بهدف ضبط األمن فيه ،ومنع المجموعات المتطرفة التي
تحاول استخدامه لتنفيذ اعتداءات ضد مناطق لبنانية
من خالل تجهيز اإلرهابيين ،وكشف قيادي فلسطيني في
لجنة االرتباط لـ«البناء» إنه اعتبارا ً من بعد غد األربعاء
سيبدأ العد العكسي لتحديد ساعة الصفر النتشار القوة
األمنية في المخيم وإقامة الحواجز في داخله وعلى
مداخله.
مرض ،على رغم بعض
وقال« :إن األمور تسير بشكل
ٍ
العقبات التي أدت إلى تأخير نشر القوة» .وأضاف« :أنه
كانت هناك بعض اإلشكاالت مع التنظيمات السلفية،
خصوصا ً في حي الطوارئ ،وأوضحت أنه بعد سلسلة
اتصاالت ج��رى االتفاق مع ه��ذه التنظيمات على نشر
عناصر على مداخل الطوارئ ال تشكل استفزازا ً لها ،وهذه
العناصر ستكون من عصبة األنصار وآخرين.
وأشار إلى أن التأخير يعود أيضا ً إلى مع ّوقات مالية
منها تحويل األموال من السلطة الفلسطينية لتجهيز القوة
وتأمين المسائل اللوجستية لها ،من كاميرات وغير ذلك.
وقال القيادي الفلسطيني« :إن القوى ستدخل إلى كل
أنحاء المخيم ،مؤكدا ً أن أبناء عين الحلوة يضغطون
لنشرها في أسرع وقت ممكن ألنهم مع الفصائل حريصون
على أحسن العالقات مع الدولة اللبنانية وأجهزتها
األمنية».

اتصاالت إلحداث خرق
في الملف الرئاسي

في موازاة ذلك ،تنشط االتصاالت الدولية واالقليمية
ال سيما الفرنسية واألميركية والبريطانية والسعودية
إلحداث خرق في الملف الرئاسي وإنهاء حالة الشغور.
ويلتقي رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط
في الساعات المقبلة الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
للبحث في االستحقاق الرئاسي ،في ظل إصرار النائب
جنبالط على ترشيح النائب هنري حلو للرئاسة الذي
يعتبره رئيس التقدمي الحل الوحيد للخروج من الشغور
الرئاسي ،مع تشبث كل من رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع
بموقفهما.

إنهاء الشغور أواخر تموز

وعلمت «البناء» أنّ معلومات تتردّد أنّ الحراك الرئاسي
الدائر سيؤول إلى إنهاء الشغور الرئاسي في األسبوع
الذي يلي قسم الرئيس السوري بشار األسد في  17تموز
المقبل.

هل يدعم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني حكومة العراق
االتحادية في بغداد ضد تنظيم «داعش» أم يهادنه مؤمالً بأن تكون
هجمته عليها مساعِ دة له في إحكام سيطرته على محافظة التأميم
(كركوك) بعد «عودتها إلى إقليم كردستان العراق» ،على حد قوله؟
هل يعتبر المالكي الواليات المتحدة حليفا ً بعد تعهدها بإرسال
نحو  300مستشار عسكري لدعم الجيش العراقي في حربه على
«داعش» أم يبقى متشككا ً في نياتها بدليل شكواه من عدم قيامها
بتسليم العراق طائرات «أف  »16الـ  36التي سبق أن اشتراها منها
األمر الذي اضطره إلى شراء طائرات مستعملة من روسيا وطائرات
سوخوي من بيالروسيا «ألنها تنفع في حرب العصابات» ،على حـد
قوله؟
هل تعتبر تركيا «داعش» تنظيما ً إرهابياً؟ وهل هي صادقة حقا ً
في مناهضته وبمنع «الجهاديين» القادمين من الخارج من التسلل
إلى العراق وسورية عبر حدودها وهي التي لها مصلحة في سيطرة
«داعش» على آبار النفط في سورية والعراق وقيامه بتصدير إنتاجها
إلى تركيا أو عبر موانئها الى الخارج؟
مَن ضد مَن في مشرق العرب حقاً؟
سيمضي وقت طويل قبل أن يتم ّكن أحد من تحديد التحالفات
واالصطفافات التي يجري بناؤها أو هدمها في المنطقة .غير أن
ذلك ال يحول دون قيام المراقبين بمتابعة سلوكيات الالعبين
الكبار والصغار ومراقبة تحركاتهم وق��راءة مدلوالتها القريبة
والبعيدة.
لعل سلوكية الواليات المتحدة وتحركاتها هما األكثر مدعاة
للحيرة .فبعد أن نفى الرئيس أوباما وجود معارضة سورية قادرة
َص��ف ادعاءها بأنه «فانتازيا»)
على هزيمة الرئيس األسد (بل و َ
وتأسف «ألن إدارته استهلكت وقتا ً طويالً في العمل مع المعارضة
ّ
المعتدلة» ،تقدّم قبل أي��ام بطلب من الكونغرس للموافقة على
تخصيص  500مليون دوالر من أجل «تدريب وتجهيز» المعارضة
المسلحة المعتدلة! ب��رر أوباما تخصيص المبلغ المرقوم بأنه

وتصريحاتها أنها شقت عصا الطاعة بعد تأمين
التمويل المادي المطلوب من طريق بيع النفط
العراقي والسوري في شكل مباشر ،لكن النظرة
الموضوعية االستراتيجية تدل على أن كل ما
قامت وتقوم به يخدم توجها ً استراتيجيا ً أميركيا ً
لتفتيت دول المنطقة وإع��ادة تركيب خريطتها
الجيوسياسية وف��ق أس��س مذهبية وطائفية
لتكون المطالبة بإقامة دولة يهودية أمرا ً مقبوال ً
وليس استثناء.
وأك��د الحسن أن معان األردنية هي قندهار
بالد الشام كما تم الترويج له سابقا ً وهذا يعني
أنها ستكون الوجهة القادمة لجحافل القتلة،
واختراق جبهة الكويت أكثر من ميسرة.
وأكد الحسن بين اإلعالن عن هدم الكعبة في
تغريدات بعض القياديين في داعش يدل على
أن الدور الوظيفي لمملكات ومشيخات النفط في
الخليج قد دخل زمن انتهاء الصالحية ،والفترة
القريبة القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت وهذا
يتوقف على تطور األح���داث وتداعياتها في
العراق.
واعتبر الحسن تزامن اإلعالن عن قيام دولة
الخالفة مع تصاعد وتيرة االقتتال بين داعش
المذكورة وجيش اإلسالم بقيادة زهران علوش
في الغوطة الشرقية ،يدل على االنتباه المتأخر
ممن يشغلون علوش إلى خطر من يستطيع
إيجاد بدائل تمويلية ،وإمكانية انقالب السحر

تصفية حساب مع المملكة

يؤكد الخبير في الجماعات الجهادية عبدالله
علي أن تخوف السعودية من تمدد داعش إلى
أراضيها منطقي ،بخاصة وبعد إعالن المملكة
تفكيك خلية إرهابية منذ شهرين تالها بعد
أسبوع تشكيل الكتيبة الزرقاوية في المملكة،
وعلى رغم أن أهدافها المعلنة ضرب أهدافا ً
شيعية ،إال أنها قد تشكل خطرا ً على المملكة،
وأضاف علي «قد تخشى المملكة ثأر داعش من
دعم السلطات السعودية الصحوات العراقية
التي ضربت التنظيم ،الذي قد يقدم على عملية
تصفية حساب مع المملكة».
ولم يستبعد علي إمكانية اختراق المخابرات
السعودية لداعش ،بحيث توجهها نحو ضرب
أه��داف في المنطقة الشرقية ،أو أي مكان بما
يخدم المصلحة السعودية حتى وإن كانت ال
تحركها مباشرة.
ورأى علي أن ك��ل م��ا ي��ج��ري ف��ي المنطقة
يصب في خانة المشروع األميركي الذي يسير

ويعقد رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون مؤتمرا ً صحافيا ً اليوم سيخصصه لملفي االستحقاق
الرئاسي واالنتخابات النيابية ،معلنا ً عن تصور إلخراج
لبنان من مأزق الفراغ الرئاسي.
وأكد مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ«البناء»
أن الجنرال عون لن يغير في مبادئه القائمة على ضرورة
الحوار بين القوى السياسية لحماية السلم األهلي،
وسيشدد على الحوار مع رئيس تيار المستقبل سعد

نشوء ميزان قوى جديد في ك ٍل منهما يساعدها في المستقبل القريب
أو البعيد على إيجاد تسوية شاملة ومتكاملة لألزمات التي تعصف
بالمنطقة وذلك بشك ٍل يؤمن مصالحها وأمن «إسرائيل».
ما حظ هذه المقاربة األميركية الملتبسة في النجاح؟
ال يمكن الجزم في الوقت الحاضر وإن كنتُ أميل إلى استبعاد
النجاح .ذلك أنه يُستفاد من تصريحات المالكي األخيرة ثالثة أمور
أساسية:
أولها ،أنه بات ضعيف الثقة بجدية الواليات المتحدة في دعم
العراق بعد إحجامها عن تسليمه  36طائرة من طراز «أف  »16كان
اشتراها منها ،وإشاراته المتعددة إلى ضلوع بعض حلفائها العرب
والترك والكرد في دعم «داعش» وحلفائه.
ثانيها ،أن العراق ب��ادر إل��ى تعويض ع��دم تسليمه الطائرات
الحربية األميركية بشراء مجموعة من الطائرات المستعملة من
روسيا وبيالروسيا .غني عن البيان أن قرار موسكو تزويد العراق
أسلح ًة ثقيلة ينطوي على داللة استراتيجية بالغة األهمية ،إذ من
الممكن أن يتطور هذا التعاون بين بغداد وموسكو (وطهران) إلى
قيام تعاون استراتيجي أوسع بين موسكو من جهة وطهران ودمشق
وحزب الله في لبنان من جهة أخرى.
ثالثها ،أن سالح الجو السوري بات يعمل ضد «داع��ش» داخل
األراضي العراقية ،وقد اعترف المالكي ضمنا ً بذلك ورحب به .لهذا
التطور داللته اإلستراتيجية أيضا ً إذ يؤشر إلى تكريس سورية
حرب واح��دة في مواجهة «داع��ش» األمر الذي قد
والعراق ساح َة
ٍ
تنشأ عنه تداعيات سياسية توحيدية بين هاتين الدولتين في
المستقبل ،كما قد تنشأ عنه ردود فعل أمنية سلبية من طرف تركيا
و»إسرائيل».
وبعد ...ذلك كله سيضطر الواليات المتحدة ،عاجالً أو آجالً ،إلى
اتخاذ موقف صارم من «داعش» ،فال تبقى مناهضة له ،ظاهرا ً وربما
باطناً ،ومعادية ألعدائه ظاهرا ً وباطناً.

منذ  2003في مشروع تقسيم المقسم وتفتيت
المفتت ،ومشروع التكفيريين والذي يقسم على
أسس طائفية وعرقية ،وهما مشروعان يخدمان
هدفا ً واحدا ً وإن تبادال األدوار ،وسعى كل منهما
إلى فرض كلمته على األرض وهو ما يؤدي إلى
اص��ط��دام المجموعات على األرض واالقتتال
في ما بينهما كما حصل في أفغانستان حيث
تقاتلت المجموعات حتى ظهرت طالبان وأعلنت
الواليات المتحدة الحرب عليها ،واعتبر علي أن
المشهد يتكرر في العراق ،فأميركا التي لم تقاتل
داعش حين كان لديها  150ألف مقاتل ،يصعب
االقتناع بجديتها على مواجهتها اليوم ورأى
علي أن ما يجري عملية إدارة الفوضى الخالقة
األميركية.

االنقالب على مموليها

بالنصر ،لما استمرت المعركة أكثر من المدة التي سبق
إلدارة أوباما نفسه أن أعلنها معتبرا ً أن سقوط سورية لن
يستلزم أكثر من ستة أشهر ح ّدا ً أقصى!
االنقباض الذي مأل صدري تو سماعي نشرات األخبار
تبث كلمة أوباما قائالً« :ال توجد معارضة معتدلة قادرة
على االنتصار في سورية» ،حصل في لحظة استقراء لما
يحدث على مسرح الخريطة العربية الممتدة من شمال
أفريقيا حتى بحر قزوين ،وانسحابا ً إلى ما يحدث اآلن
في العراق ،كأني نطقت لحظتئذ« :هل يقصد أن «الجيش
الحر» كان وهما ً وأن الكيانات التي تك ّونت في قطر وتركيا
والسعودية كانت مثل الفنتازيا»...؟!
ما البداية إذن ،استخدام استراتيجية جديدة تحقق
المخطط األم��ي��رك��ي الصهيوني ف��ي المنطقة برمتها
تتلخص في عود إلى ب��دء ،إلى العراق ثانية لتحقيق
التقسيم كما هو مثبت على خريطة الشرق األوس��ط
الجديد ،خطا ً فاصالً بين سورية والعراق من الحدود
الشمالية ،وصوال ً إلى الحدود مع األردن ،ليس كـ»دولة»
كما يذهب البعض ،بل عليها أن ترفع الراية وتتمتم
بكتاب الله وت��م��ارس التقتيل والنهب وجهاد النكاح
واللواط وكل ما تعرفه وما ال تعرفه اإلنسانية ،كرسالة

د .عصام نعمان

يرى المحلل السياسي الدكتور محمد بشير
الشربجي أن الجماعات المسلحة تمارس سلوك
كالب دوبرمان التي تنقلب على مربيها عندما
تتقدم في العمر ،فالجماعات التي تكتشف أنها
تركت لمصيرها المحتوم بالمواجهة وحيدة،
وتزج من قبل مموليها في معركة الموت كأداة
رخيصة ،تعود لالنقالب على صانعيها كما
فعلت القاعدة عقب حرب أفغانستان بتفجيرات
ف��ي السعودية ،واعتبر شربجي أن تاريخ
الوهابية الحافل بتمويل الجماعات المتشددة

الناقلة للخراب في العالم من القاعدة إلى
النصرة إلى داعش يشهد دائما ً عودة األدوات
لالنتقام ممن ورطوهم.
ودع��ا شربجي شعوب ودول من عانت من
خطر الوهابية الى الوقف وقفة واحدة لمواجهتها
عبر التنسيق الفعلي بين سورية والعراق،
لضرب معاقل داعش في سورية والعراق ،وقال
«مع تأخر وصول طائرات السوخوي للجيش
العراقي فما الذي يمنع الطيران السوري من
ضرب معاقل داعش في العراق».

خياران ال ثالث لهما

ي��رى الحسن أن مستقبل المنطقة والقوى
الفاعلة على الساحة الدولية أمام سيناريوين
ال ثالث لهما ،فإما التعاون مع الدولة السورية
وبقيادتها وإش��راف��ه��ا يتم التصدي للدويلة
المستحدثة ويقضى عليها قبل تبلور مكوناتها
في شكل مزعج ،وإما انتقال خطر الفكر التكفيري
الهدامي الظالمي الجديد إلى كل أنحاء العالم .وال
يستبعد أن يكون ذلك بالتنسيق بين الظالميين
الجدد والنازيين الجدد ،وإن كانت نسبة نجاح
السيناريو متدنية ،ألن أقطاب المقاومة ومن
يقف معهم على المستوى الدولي أكبر مما قد
يخطر على ذهن رعاة المسخ المولود الجديد،
لكن الضريبة ستكون غالية ،والكل سيكون
ملزما ً بدفع جزء من تلك الضريبة.

عملية لما يريدون إفهامه ع ّما هو االسالم!
كنت أستقرئ هذا الواقع الذي يريد أوباما تدشينه وهو
يستعد للرحيل من البيت األبيض كي يأتي ساكن جديد
على شاكلة بوش اإلبن ...المسيحيون الجدد قادمون.
هكذا هم يخططون ،أو قل يستبدلون خططهم بعد صمود
سورية وتحقيق انتصارات على األرض ،على رغم ارتفاع
«روشتة» الدمار ...لك ّنه الصمود واإلرادة.
يحاول أوب��ام��ا في ما يحصل اآلن في المنطقة كلها
أن يكتب نصرا ً قبل الرحيل ،حتى ولو خرج منهزما ً من
سورية .فهل زي��ارة جون كيري للعراق كانت لمساعدة
العراق أم الستثمار ما يحدث في العراق.
تقسيم العراق وطرق أبواب األردن بالعمليات اإلرهابية
لتسمعها قاعات القصر الملكي السعودي ،وإنهاك مصر
الجديدة ...ذلك كله وأكثر ،أال يح ّرك كل من سورية والعراق
ومصر تحديداً؟ فهم المستهدفون فعالً والباقي تحصيل
حاصل ،أال يحتم الوضع على القيادات اإلسراع في وضع
استراتيجية موحدة لمجابهة النفس األخير والحلقة
األخيرة من القضاء على اإلرهاب؟ أم يضيع كل شيء؟
أكان ذلك س ّر االنقباض الذي ه ّزني؟

ماجدي البسيوني

البرازيل وكولومبيا ( ...تتمة �ص)1
تقدمت البرازيل عبر دافيد لويز ( )18وتعادلت تشيلي
عبر أليكسيس سانشيز ( ،)32ليجتاز راقصو السامبا
الدور الثاني ويتأهلون إلى ربع النهائي لمواجهة منتخب
كولومبيا المتألق ال��ذي حقق ف��وزا ً كبيرا ً على منتخب
األوروغواي بهدفين نظيفين.
وطرح المنتخب الكولومبي أحالم نظيره األوروغوياني

تص ّور عوني النتخابات
نيابية على مرحلتين

«داع�ش» تعلن ( ...تتمة �ص)1
على السحرة الصغار الدائرين في فلك واشنطن
وتل أبيب.
ورأى الحسن أن العقبة في مواجهة مشروع
دولة الخالفة ينحصر في الصمود السوري ،وما
أنجزنه الدولة السورية من قضاء على المجاميع
اإلرهابية بغض النظر عن مسمياتها.

�ضربة في قلبي ( ...تتمة �ص)1

رئيس المجلس يرفض التمديد للمجلس

وعلى صعيد االستحقاق الرئاسي ،فإن شيئا ً جديدا ً لم
يطرأ على هذا الملف ،األمر الذي يؤكد أن جلسة  2تموز
سيكون مصيرها كسابقاتها في ظل مسلسل االنتظار
المستمر ،والالفت بدء الكالم عن االنتخابات النيابية أو
التمديد مرة أخرى للمجلس ما جعل الرئيس بري يؤكد
أم��ام زواره رفضه للتمديد ووج��وب إج��راء االنتخابات
في موعدها .داعيا ً إلى عدم إدخ��ال هذا الموضوع في
المزايدات السياسية.

�أميركا تناه�ض ( ...تتمة �ص)1
«لمساعدة السوريين للدفاع عن النفس ،وإح�لال االستقرار في
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ،وتسهيل توفير الخدمات
األساسية ،ومواجهة التهديد اإلرهابي ،وتسهيل الظروف للتسوية
عن طريق التفاوض».
ثمة أسئلة ال مناص من طرحها في هذا السياق:
هل يعقل أن يكفي المبلغ المطلوب لتغطية نفقات كل األهداف
والمهام والعمليات واللوازم التي حددها الرئيس األميركي؟!
ما هي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المعتدلة؟
تنظيمي «داع��ش» والنصرة» اللذين
أل��م يقع معظمها في أي��دي
ّ
تعتبرهما االدارة االميركية إرهابيين وبالتالي غير معتدلين؟
هل «مواجهة التهديد اإلرهابي» التي دعا اليها أوباما تعني خوض
«المعارضة السورية المعتدلة» الحرب ضد «داعش» و»النصرة»؟
إذا كان األمر كذلك ،هل تستطيع «المعارضة المعتدلة» محاربة
هذين التنظيمين اإلرهابيين ومحاربة الجيش العربي السوري
والمجموعات المسلحة الرديفة له في الوقت ذاته؟ أال يكون المراقب
الموضوعي مدفوعاً ،في هذه الحال ،إلى استعارة كلمة الرئيس
أوباما نفسه في توصيف األمر بأنه مجرد «فانتازيا»؟!
هل «تسهيل توفير الخدمات األساسية» يمكن أن يت ّم من دون قيام
تعاون بين «المعارضة المعتدلة» والحكومة السورية أو حتى مع
«داعش و»النصرة»؟ وكيف يمكن تحقيق هذه المعجزة؟
هل «تسهيل الظروف للتسوية عن طريق التفاوض» يعني إجراء
مفاوضات بين «المعارضة المعتدلة» والحكومة السورية أم يعني
أيضا ً ضم «داعش» إلى هذه المفاوضات؟ ثم ،متى يمكن تحقيق هذه
المعجزة؟
م��ن تحليل ه��ذه ال��واق��ع��ات واالح��ت��م��االت يستطيع المراقب
الموضوعي االستنتاج أن الواليات المتحدة غير قادرة أو أقلّه غير
جادة في تحقيق أيٍّ من األهداف والمهام التي أشار اليها الرئيس
أوباما ،وأن الغاية المتوخاة من وراء طرحها والدعوة (غير الجدية)
إلى تحقيقها هي تطويل مرحلة استنزاف سورية والعراق أمالً في

الحريري وأن العالقة بين التيار الوطني الحر وتيار
المستقبل ال تقتصرعلى ملف الرئاسي.
واعتبر المصدر أن رئيس تكتل التغيير واالص�لاح
سيعلن عن طرحه لالنتخابات النيابية القائم على إقرار
قانون انتخابي جديد تجري االنتخابات النيابي على
أساسه ،وعلى المرحلتين ،بمعنى أن ينتخب المسيحيون
النواب المسيحيين والمسلمون النواب المسلمين وفق
مشروع اللقاء األرثوذكسي ،لتجري المرحلة الثانية
م��ن االنتخابات على مستوى ال��وط��ن بحيث ينتخب
المسيحيون والمسلمون سويا ً النواب الذين تأهلوا من
المرحلة األولى باالنتخابات.
ويشير مصدر نيابي لـ«البناء» إلى أن المجلس النيابي
ال��ذي سينتخب وفق هذا القانون من شأنه أن يوصل
العماد عون إلى رئاسة الجمهورية ،مع تعذر انتخابه
رئيسا ً للجمهورية في ظل المجلس الحالي الذي ال ترجح
فيه الكفة ألي من الفريقين في  8و 14آخر.

ودعا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس
يوحنا العاشر اليازجي السياسيين في لبنان لكي يكونوا
على قدر المسؤولية التي ائتمنهم الشعب عليها ،وأكد أن
الحوار والتالقي هو الكفيل لحفظ االستقرار ،مشددا ً على
أن الفراغ الرئاسي في لبنان يعطل المؤسسات المؤتمنة
على خدمة المواطن.
وأعلن البطريرك الماروني الكاردينال م��ار بشارة
بطرس الراعي أن نواب األمة ومن وراءهم ما زالوا يقدمون
خيبة األمل للبنانيين وألصدقاء لبنان ومحبيه ويكررونها
في كل مرة يدعون إلى المجلس النيابي النتخاب رئيس
للجمهورية ،وكأنّ عدم االنتخاب أمر عادي للغاية.
وبحسب المعلومات فإنّ االتصاالت القائمة مسيحيا ً
بخصوص االنتخابات الرئاسية ت��راوح مكانها وأنّ
االتصاالت التي حصلت في األسبوعين الماضيين لم
فض إلى أي مقاربات جدية بهذا الخصوص.
ُت ِ

أرضا ً في المباراة التي أقيمت على ملعب ماراكانا ،وسجل
هدفا كولومبيا نجم الفريق جيمس رودريغيز في الدقيقتين
 28و 50ليهدي فريقه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ،فيما
ظهر منتخب الالسيليستي متأثرا ً بحالة الصخب التي
الزمت رحيل سواريز عن الفريق تنفيذا ً لعقوبة الفيفا إثر
عضه لكيليني في مباراة المنتخب اإليطالي.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الواردات دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت شارع بشارة الخوري مبنى فيعاني الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة عادل ناجي فاخوري وشركاه

82204

RR134755140LB

14/05/13

14/05/20

عادل ناجي فاخوري

82206

RR134755153LB

14/05/13

14/05/20

دالل أحمد مختار فاخوري

82233

RR134755167LB

14/05/13

14/05/20

سمية عبد العزيز الحريري

293193

RR134755343LB

14/05/14

14/05/21

شركة هـ.ر.ت .انترناشونال كوربورايشون ش.م.ل( .اوف شور)

1393690

RR134755666LB

14/05/12

14/05/20

اي تي اس اميرتيك سولوشنز ش.م.ل .اوف شور

1499105

RR134755652LB

14/05/14

14/05/20

شركة المجموعة االستشارية لألعمال ش.م.ل .شركة قابضة

1559122

RR134755785LB

14/05/14

14/05/20

ينايتد ستريم ش.م.ل .اوف شور.

1565269

RR134755649LB

14/05/12

14/05/20

شركة التجارة والمقاوالت العامة جينكو ش.م.ل .اوف شور

1595543

RR134755697LB

14/05/14

14/05/20

اليت سنو ماونتن هولدنغ ش.م.ل.

1614517

RR134755754LB

14/05/14

14/05/20

شركة اروينت بتروليوم هولدنغ ش.م.ل.

1634658

RR134755768LB

14/05/14

14/05/20

1731109
انفورمايشن تكنولوجي اند اوديت فيننس ايتاف اوف شور ش.م.ل.
& 1731902 ELEVATION FACADES ENGINEERING MANAGEMENT SAL OFF SHORE

RR134755737LB

14/05/12

14/05/20

RR134755706LB

14/05/14

14/05/20

اليبر فاست (ل.ف) ش.م.م.

1750388

RR134755476LB

14/05/12

14/05/20

الرحمة ش.م.ل .هولدينغ

1753016

RR134755856LB

14/05/12

14/05/20

افنان ش.م.ل .هولدينغ

1768941

RR134755808LB

14/05/12

14/05/20

األهلة ش.م.ل .هولدينغ

1768945

RR134755811LB

14/05/12

14/05/20

شركة داينمد اند روك باريس اوف شور ش.م.ل.

1811901

RR134755683LB

14/05/10

14/05/20

جزيني وسعيدي لتجارة البناء والمقاوالت

2775587

RR134755480LB

14/05/12

14/05/20

سليم سالم غزال

778705

RR134755462LB

14/05/09

14/05/20

كار اسكورت سرفيسز ش.م.ل .اوف شور

1543404

RR134754705LB

14/05/07

14/05/19

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1071

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الواردات دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت شارع بشارة الخوري مبنى فيعاني الطابق األول
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة
المالية:
اسم المكلفذ

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مؤسسة انطوان مسعود اوف شور ش.م.ل.

477519

RR134753926LB

14/04/22

14/04/28

ضياء يعقوب جورج

566365

RR134754039LB

14/04/17

14/04/28

شركة  ZR WADIش.م.ل.

995592

RR134753943LB

14/04/23

14/04/28

فريمكو ش.م.م.

2407103

RR134754025LB

14/04/17

14/04/28

شركة بوبليك ش.م.ل.

2717997

RR134753886LB

14/04/23

14/04/28

سكوديريا ليبانون ش.م.ل.

2796034

RR134753872LB

14/04/22

14/04/28

شركة سكيور باركنغ ش.م.م.

96928

RR134754277LB

14/04/25

14/05/02

 EAJانترناشيونال ش.م.ل .اوف شور

1813193

RR134753890LB

14/04/24

14/05/02

روجيه حنا دبس

562453

RR134753563LB

14/04/17

14/04/29

فوش  94ش.م.ل.

603566

RR134753696LB

14/04/23

14/04/28

تيم/يونغ اند روبيكام ش.م.م.

7094

RR134754175LB

14/04/22

14/04/28

كوانتوم التجارية

92908

RR134753815LB

14/04/22

14/04/28

ابراهيم زكريا شاتيال

92918

RR134753824LB

14/04/22

14/04/28

روال رامز القاطرجي

627820

RR134753838LB

14/04/22

14/04/28

محمد علي عواضة

910412

RR134753719LB

14/04/17

14/04/28

لينا حسين طويل

1314190

RR134753722LB

14/04/17

14/04/26

بشرى محمد عيتور

558049

RR134753753LB

14/04/17

14/04/28

محمد فادي خليل حافظ

949951

RR134753356LB

14/04/17

14/04/28

فادي محسن الحسيني

565307

RR134753705LB

14/04/22

14/04/28

انترناشيونتال هايتك انفستمنت أ.هـ.أ .هولدنغ

195566

RR134754325LB

14/04/25

14/05/02

ياسمين غسان الهبري

380127

RR134754192LB

14/04/25

14/05/02

محمد واصف محمد عصام البارودي

669165

RR134754189LB

14/04/25

14/05/02

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1061

