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�سورية تقترب ( ...تتمة �ص)1

لبنان بين العجز وال �ف��راغ سياسة واقتصاداً،
يتماسك أمنياً ،ويعيش قلقا ً جديدا ً هو مصير رواتب
موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ،بعدما كشف
وزير المال علي حسن خليل التجاوزات القانونية
التي ك��ان يت ّم ارتكابها في دف��ع ال��روات��ب من دون
ق��ان��ون ،مما سيجعل جلسة تشريعية ببند واحد
مخصص للرواتب استحقاقا ً ال مف ّر منه ،فينجح
رئيس المجلس نبيه ب��ري حيث فشل ف��ي قضية
سلسلة الرتب والرواتب ،وبعدما صاح وناح نواب
الرابع عشر من آذار بات أكيدا ً أنهم سيُجلبون إلى
بيت الطاعة ال�ب��ري ،للتصديق على ق��ان��ون بمادة
وحيدة تجيز دفع الرواتب ،وتتحقق السابقة التي
تقول يجوز للمجلس النيابي التشريع على رغم
الفراغ الرئاسي.

أزمة دفع الرواتب سياسية أم قانون ّية؟

ففي ظل المخاطر األمنية واألزمات التي تحاصر البالد
لم يكن ينقص اللبنانيين سوى أزمة جديدة تتعلق بعجز
وزارة المال عن دفع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة
بسبب تعطيل مجلس النواب وتج ّنب وزير المالية علي
حسن خليل السير في إج��راءات لتسييل أموال الخزينة
إذا لم يكن يستند إلى األصول القانونية .وبذلك أصبحت
رواتب موظفي الدولة نهاية الشهر الجاري مرتبطة بما
سيق ّره مجلس الوزراء وعودة المقاطعين عن التشريع في
مجلس النواب ،وبالتالي إدخال الرواتب في الحسابات
السياسية الفئوية والمذهبية التي يسلكها بعض أهل
السلطة.

وزير المال

وفي مؤتمر صحافي له أمس ،شدّد وزير المال على
ضرورة معالجة قضية الرواتب وفق األصول والقوانين.
واضعا ً مجلسي ال���وزراء وال��ن��واب والقوى السياسية
والكتل النيابية أمام مسوؤلياتهم للخروج من هذا المأزق
عبر إصدار قانون يجيز للحكومة دفع الرواتب للموظفين.
واستعرض خليل المخالفات المرتكبة في صرف
الرواتب خالل الحكومات السابقة ،وقال« :إنه لن يرتكب
مخالفة إصدار سلف خزينة وواردات عامة ،وأشار إلى أنه
سيعمل ك ّل جهده لتأمين الرواتب للقطاع العام».
وأوض��ح في مجال آخ��ر ،أنّ وزارة المالية تؤ ّمن ك ّل

ما هو مطلوب منها لمؤسسة كهرباء لبنان ،والحظ أنّ
إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الواردات سيُفضي إلى
انخفاض العجز المالي للدولة.

أوساط سالم

وقالت أوساط رئيس الحكومة تمام سالم لـ«البناء»
إنّ ح ّل هذه القضية بيد مجلس الوزراء مشيرة إلى أنّ هذا
الموضوع سيُطرح في جلسة يوم الخميس المقبل ،وفي
ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير خليل سيق ّرر المجلس
اإلجراء المطلوب لح ّل هذه األزمة المستجدة.

«المستقبل» ال يرى مشكلة
بصرف األجور

لكن مصادر نيابية في فريق  14آذار رأت أنه يمكن
ل��وزي��ر ال��م��ال ص��رف ال��روات��ب واألج���ور وف��ق �ا ً لقانون
المحاسبة العمومية ،واعتبرت أنّ التعاطي مع قضية
الرواتب على أساس هذا القانون ال يُعتبر مخالفة قانونية
ألنها ال تتعلق بإقامة مشاريع أو مصاريف غير ضرورية.
ورأت أنّ افتعال مشكلة بخصوص الرواتب هي قضية
سياسية في سبيل الضغط على النواب لحضور جلسات
التوزيع أو تحميلهم مسؤولية عدم دفع األجور.

يوسف لـ«البناء» :طريقة
وزير المال غير صائبة

وأك��د عضو كتلة المستقبل النائب غ��ازي يوسف
لـ»البناء» أنّ قانون المحاسبة العمومية يسمح للحكومة
بأن تفتح اعتمادا ً إضافيا ً وتدفع الرواتب التي ليست
بحاجة إلى إصدار قانون من مجلس النواب ،واعتبر أنّ
للحكومة أيضا ً أن تصرف وتدفع نفقات وفقا ً لالعتمادات
التي لحظت في قانون موازنة عام  ،2005الفتا ً إلى أنّ
االستدانة باليورو بحاجة إلى قانون من مجلس النواب،
وهو ما لم نكن نتقاعس عن الحضور من أجله ،مشيرا ً إلى
أنّ الطريقة التي لجأ إليها وزير المال ليست صائبة ،وهو
أراد دفعنا للحضور إلى المجلس النيابي ،ال سيما أننا
أعلنا استعدادنا للنزول إلى المجلس والتشريع في األمور
الضرورية والملحة.

من ا�ستعمال الإرهاب ( ...تتمة �ص)1

تف ّرغ األساتذة المتعاقدين قد ال يأخذ طريقه إلى اإلقرار في
جلسة يوم الخميس المقبل ،وأشارت المصادر إلى أنّ الوفد
الكتائبي الذي عقد جلسة مط ّولة بعد ظهر أمس في وزارة
التربية ،من أجل ّ
االطالع على ملفات األساتذة المقترحين
للتفرغ ،وضع مالحظات كثيرة على ملفات عدد كبير من
األساتذة واعتبرها أنها مستوفية الشروط وذكرت مصادر
كتائبية في هذا اإلطار ،أن الملف بكامله يجب إعادة النظر
به ،خصوصا ً أن أعداد األساتذة المقترحين جرى زيادتها
بطريقة عشوائية وألكثر من أربع مرات ،إذ كان العدد في
المرحلة األولى  735أستاذا ً وارتفع في آخر مرة إلى 1075
أستاذاً ،واعتبرت المصادر في هذه الزيادات مداخالت
سياسية أدت إلى زيادة األعداد بهذه الكمية الكبيرة.

بو صعب و«الكتائب»...

يخص ملفي الجامعة اللبنانية فيواصل وزير
أما في ما
ّ
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لقاءاته مع
السياسيين للبحث في كيفية إيجاد المخارج المناسبة،
وهو سيجتمع اليوم إلى وزير العمل سجعان قزي والنائب
سامي الجميّل ،علما ً أنّ هذا اللقاء يأتي بعدما أنهت لجنة
أساتذة الجامعة الكتائبيين ،التي زارت بو صعب ،من
دراسة األسماء ومعايير التف ّرغ.
وتعليقا ً على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المال
علي حسن خليل بشأن رواتب الموظفين في القطاع العام
أش��ارت مصادر نيابية في  14آذار إل��ى أنّ ك�لام خليل
هو محاولة لحض الكتل النيابية ودفعها إلى الحضور
والقبول بالتشريع ،خصوصا ً الكتل التي تقاطع المجلس
باعتباره اليوم هيئة ناخبة.
إال أنّ المصادر عينها لفتت إلى أنّ الوزير خليل كان
إيجابيا ً وأبقى األبواب مفتوحة أمام المخارج حين أكد
التزامه بما يق ّرره مجلس الوزراء مجتمعاً.

ملف النازحين

كذلك فإنّ ملف النازحين السوريين سيُناقش في جلسة
مجلس ال���وزراء ،ال سيما طرح إمكانية إقامة مخيمات
لهم على الحدود اللبنانية ـ السورية ،وهو الملف الذي
ستخصص الساعة األولى من جلسة مجلس الوزراء ،على
ح ّد ما كشفت لـ»البناء» مصادر وزارية مطلعة.

توقيفات للجيش
وأحكام ضد إرهابيين

ملف الجامعة يواجه عقبات

في سياق متصل أيضاً ،تتحدث مصادر عليمة عن أنّ
ملف الجامعة اللبنانية بما يتعلق بتعيين العمداء وإقرار

أم��ا على الصعيد األم��ن��ي والقضائي ،فقد واصلت

األجهزة األمنية عملياتها األمنية في عدد من المناطق
تحسبا ً لقيام الخاليا اإلرهابية بأعمال إجرامية لضرب
ّ
االستقرار ،وتمكنت قوى الجيش أمس من توقيف خمسة
عناصر كانوا أقدموا في األيام الماضية على رمي قنابل
يدوية باتجاه مطاعم في المدينة وتهديد مواطنين ،بينما
استم ّر رمي القنابل على المطاعم التي تقدم خدمتها خالل
النهار إذ يقوم مسلحون على دراجات نارية بهذه األعمال
التخريبية.
كما أوقفت تونسي وسوداني إلقامتهما بطريقة غير
شرعية وقيامهما بنشاطات مخلّة باألمن.
وفي اإلطار ذاته ،طلب مف ّوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر اإلعدام لـ 28إرهابيا ً بينهم
سبعة موقوفين ،كما طلب قاضي التحقيق العسكري فادي
صوان عقوبة اإلعدام لعنصرين إرهابيين من التابعية
السورية ،باإلضافة إلى أربعة آخرين فارين ينتمون إلى
ما يسمى «كتائب زياد الجراح» اإلرهابية.

 ...والجيش السوري يطهّر
المناطق المقابلة للحدود

وفي موازاة إجراءات الجيش اللبناني ،يواصل الجيش
السوري عملياته العسكرية لتطهير ما تب ّقى من جرود
ومخابئ تتمركز فيها المجموعات اإلرهابية المسلحة
على ال��ح��دود مع لبنان .وق��د تقدمت وح��دات الجيش
السوري إلى أطراف سهل رنكوس لجهة سبنا ودرة وسط
اشتباكات عنيفة مع المسلحين ،وتمكن الجيش السوري
من قتل أعداد كبيرة من المسلحين في منطقة شمال شرقي
سهل رنكوس ،فيما استهدفت وحدات أخرى المسلحين
في جرود عرسال في القلمون.

القوة الفلسطينية تنتشر اليوم
في عين الحلوة

وفي اإلطار األمني أيضاً ،يُنتظر أن تبدأ القوة األمنية
الفلسطينية المشتركة انتشارها اليوم في جميع أنحاء
مخيّم عين الحلوة ،بما في ذلك حي الطوارئ لضبط
األم��ن فيه ،ومنع أي م��ح��اوالت م��ن قبل مجموعات
متطرفة الستغالل المخيم بهدف القيام بأعمال مخلّة
خ��ارج��ة .وقالت مصادر فلسطينية« :إن التنسيق
تام مع األجهزة األمنية اللبنانية إلنجاح عمل القوة،
مشيرة إلى أن هناك ارتياحا ً فلسطينيا ً شامالً داخل
المخيم النتشار القوى مع غطاء سياسي من كل القوى
والفصائل الفلسطينية».

ّ
غزة ت�ش ّيع ( ...تتمة �ص)1
ون���ع���ت «ك��ت��ائ��ب ع��ب��د ال���ق���ادر
ال��ح��س��ي��ن��ي» ال��ش��ه��ي��دي��ن ،وق��ال��ت
عبر موقعها الرسمي على شبكة
االنترنت إنهما «من عناصر وحدتها
الصاروخية» .كما أعلنت «الكتائب»
مسؤوليتها عن إط�لاق  3صواريخ
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«غ����راد» ب��ات��ج��اه م��دي��ن��ة عسقالن
ال��م��ح��ت��ل��ة ،ردا ً ع��ل��ى االع���ت���داءات
الصهيونية.
من جهتها ،أعلنت «سرايا القدس»
ال��ذراع العسكرية لحركة «الجهاد
اإلسالمي» في فلسطين النفير العام،

الغاز اللبناني ( ...تتمة �ص)1
لوفرة مصادر الغاز الطبيعي ،وكون استخدامه أق ّل ضررا ً من النفط والفحم
اللذين يتصدران اليوم الالئحة .وتحت ّل صناعة الغاز اليوم المركز الرائد في
مجال تموين األسواق بالطاقة ،نظرا ً إلى سهولة نقله إما عبر السفن بعد تسييله
أو عبر األنابيب .وتبقى وسيلة التسييل هي الفضلى لكونها تؤ ّمن ليونة كبيرة
في التكيف مع األسواق مقابل ثقل وسيلة النقل عبر األنابيب لما تمثله األخيرة
من ارتباط استراتيجي ،وعلى مدى طويل ،بين المنتج البائع والمستهلك
الشاري .ويزداد األمر تعقيدا ً عندما تعبر هذه األنابيب عددا ً من البلدان التي
قد تطرح بعض التعقيدات .وفي حين أنّ تقنية تسييل الغاز الطبيعي مكلفة إال
أنها كتقنية بلغت مرحلة متطورة تجعل منها ذات جدوى اقتصادية وهي تمنح
قدرا ً كبيرا ً من إمكانية التكيف مع طلب السوق عبر النقل البحري .تماما ً كما هي
تقنية نقل النفط اليوم.

قبرص ومنشأة التسييل
وح ّل التوحيد

وتحدث المصدر حول ما يُذاع عن محطة التسييل المزمع إقامتها في قبرص
والتي يتشارك بها كبار الشركات العالمية ،ولفت إلى أنها ليست محطة تسييل
واحدة ضمن عدد من المحطات بل هي «عقدة تصدير» وتسييل الغاز في شرق
المتوسط؟.
وأضاف متوسعا ً في هذه النقطة« :ال شك في أننا في شرق المتوسط
نحتاج لمحطة لتسييل غازه المكتشف .والسؤال المطروح هو أين يمكن
إنشاؤها .وأين يقع مكان هذه المحطة ذي الجدوى االقتصادية القصوى،
نظرا ً لوجود عدد من القوى المتصارعة في هذه المنطقة .وبلغت قبرص
مرحلة متقدمة في تحديد مخزونها المؤكد من الغاز الطبيعي ،وذلك في
حقول مشتركة بينها وبين إسرائيل .وكذلك األمر بالنسبة إلى «إسرائيل»
التي لديها احتياطات غازية مؤكدة .في حين أنّ الحقول اللبنانية ال تزال
حتى اآلن حقوال ً غير مثبتة ،حيث لم يجر تأكيد نتائج المسوحات عبر
عمليات التنقيب .وهنا يبرز لدينا مثال أول لمفهوم التوحيد في شرق
المتوسط .فهنالك عدد من الحقول المكتشفة التي سوف تقود إلى خالفات
حول حدودها البحرية بين لبنان وقبرص وإسرائيل .وهنا سوف تبرز
أيضا ً المطالبات من قبل المستفيدين بحقوقهم فيها .وهنا يأتي «حل
التوحيد» على غرار ما قامت به دول بحر الشمال ،ال سيما المملكة المتحدة
وهولندا والنروج ،أي االتفاق على تقاسم ريع الحقول المكتشفة بين الدول
المتشاركة فيها .وهنا تأتي فكرة إقامة مشروع دولي كبير مشترك بين
المستفيدين الستخراج وتسييل وتصدر الغاز الطبيعي من المشرق ،هو
مكلف جدا ً ألنّ االستخراج في المياه العميقة مكلف؛ وربما إقامة محطات
تسييل عائمة ألن تكنولوجيا الطاقة اليوم تمكننا من بناء هذه المحطات التي
تعفينا من ضرورة استجرار الغاز الطبيعي إلى الشواطئ إما لنقله أو تسييله
أو استخدامه .وبالتالي فإن مشروعا ً دوليا ً كهذا يسمح لك ّل المستفيدين من
إيصال الغاز المسيّل إلى بالدهم وإدخاله في دورتها االقتصادية .كما يسمح
هذا المشروع الكبير ببيع الغاز في األسواق العالمية مس ّيالً ،أي إلى أوروبا
وإلى األسواق اآلسيوية النهمة في مجال الطاقة وحيث األسعار هي األعلى.
وهنا يمكن خفض كلفة استيراد الغاز ،ألن كلفة محطات استيراده أقل بكثير
من كلفة محطات تسييله.
إن حجم األسواق المحلية في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ،ال يمكن أن
يبرر إنشاء مشروع كهذا؛ فال بد إذن قبالً من إيجاد األسواق العالمية التي ال بد
من تصدير غاز هذه الدول المشرقية إليها.

الح ّل بقرار سياسي

وأضاف :لقد طرح هوكشتاين خطة جيدة ،والمقصود بها تلك الداعية إليجاد
ح ّل لمسألة الصراع بين لبنان وإسرائيل على حدود المناطق البحرية الخالصة
لكل منهما؟ وطرح أيضا ً  -أي هوكشتاين  -مبدأ التوحيد غير المباشر عبر
شركات أميركية للحقول المشتركة .وهذه فكرة جيدة ،وهي طريق بين عدة
طرق إليجاد ح ّل لهذه القضية .لكن السؤال األول هو هل هذا النوع من الحلول
مقبول سياسياً؟ ألن اعتماده في النهاية هو قرار سياسي .علما ً أنّ هذا الح ّل في
محصلته يعتبر حالً تحكيمياً ،وهنا تكمن صعوبته.
كما أنّ األزمة في ح ّل هوكشتاين أنه يستثني العبين أساسيين ليسوا على
تماس مباشر مع مسألة االستخراج ،ولكن لديهم كلمتهم من ناحية السياسة
اإلقليمية في هذا الموضوع .وهنا أعني تركيا مثالً والتي تعبّر عن موقفها في
ّ
الشق اليوناني من الجزيرة ،حيث تطالب
مسألة استخراج الغاز القبرصي في
بعودة الجزء التركي من الغاز القبرصي إلى تركيا من أجل تصديره الحقا ً إلى
أوروبا .وهناك العبون آخرون لهم كلمة الفصل على الصعيد اإلقليمي ،إيران.
فهل سوف يرتضون بالبقاء خارج اللعبة ،حيث أن عملية التحكيم سوف
تستثني ك ّل هؤالء وتحصرها بعملية اقتصادية جغرافية محضة من دون أي
بعد سياسي .وهذا ما يجعل اعتماد اقتراح هوكنشتاين صعب التحقق .علما ً
أننا نتمنى أن يكون اقتراح هوكنشتاين قابالً للتحقيق ،إال أنّ فهمنا لعملية
التحكيم الذي يؤدي إلى تنازل دول عن سيادتها لمحكمين تقنيين سيكون
صعبا ً القبول به من هذه ال��دول .وبالتالي لن تغامر أية دولة بالدخول في
عملية تحكمية إذا كانت سترفض نتائجها اإللزامية .فهل هذا ممكن بالنسبة
للبنان وقبرص وإسرائيل سياسياً .دعونا نرى؟ ولكن من دون أدنى شك ،فهو
الوسيلة األسرع للوصول إلى أيّ ح ّل.

وحملت في تصريح مقتضب لها العدو
الصهيوني مسؤولية التصعيد.
التصعيد «اإلسرائيلي» ح ّول ليل
غزة إلى نهار بعدما أضاءت سماءها
نيران صواريخ الطائرات الحربية
التي واصلت غاراتها حتى ساعات
الصباح .وبينما تشيع غزة شهداءها
وت���ح���اول ل��م��ل��م��ة ج��رح��ه��ا واص���ل
االحتالل تهديداته ضد حماس ،وقال
نائب وزير األمن «اإلسرائيلي» داني
دانون إن «اسرائيل» لم تتصرف بعد
بما يكفي ضد الحركة.
ونعت حركة المقاومة اإلسالمية
حماس  11شهيدا ً في قطاع غزة وقد
أص��درت بيانا ً أك��دت فيه «أن خداع
ال��ع��دو الصهيوني ل��ن ينطلي على
الفلسطينيين ،فبينما يتحدث عن
تهدئة يعيد اعتقال األسرى ،ويشدد
الحصار».
البيان دعا جميع فصائل المقاومة
إل��ى ردع ال��ع��دوان مطالبا ً السلطة
بتحديد موقفها ،فالوحدة بحاجة إلى
دفع الثمن.
وواصلت المقاومة الفلسطينية
إط�لاق ال��ص��واري��خ على ع��دد من
المستوطنات «اإلسرائيلية» حيث

دوت مرات عدة صفارات اإلن��ذار.
وسقط أح��د ه��ذه ال��ص��واري��خ في
منطقة مفتوحة في سدوت هنيغف.
وك���ان س��ق��ط ص����اروخ غ���راد في
منطقة مفتوحة قرب بئر السبع.
سبق ذلك سقوط صاروخين في
مستوطنة في منطقة أشكول ،ما
أدى إلى جرح مستوطن وتضرر
إحدى السيارات.
التصعيد «اإلسرائيلي» تزامن مع
تراشق كالمي خالل جلسة المجلس
ال����وزاري األم��ن��ي المصغر .واتهم
وزير الخارجية «اإلسرائيلي» رئيس
ال����وزراء بالتقاعس ف��ي ال���رد على
المقاومة في غزة .وطالب أفيغدور
ليبرمان باجتياح القطاع بريا ً على
غ���رار عملية «ال��س��ور ال��واق��ي» في
الضفة الغربية ع��ام  .2002وكان
طلبه هذا ال يبدو أنه يحظى برضى
نتنياهو الذي يتردد في اتخاذ قرار
في شن عملية موسعة.
إرتباك «إسرائيلي» واضح ،يقابله
صمود فلسطيني قاطع والتطورات
ال تدل على أن المواجهات ستتوقف
قريباً.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وف���ي رس��ال��ة

قوية لالحتالل وزعت حركة حماس
شريطا ً مصورا ً ضمنته تهديدات إلى
سكان مستوطنة بئر السبع.
وفي الشريط الذي جاء باللغتين
العربية والعبرية توجهت المقاومة
بما يلي «إلى مستوطني بئر السبع،
ق��ادت��ك��م قتلوا أط��ف��ال��ن��ا ...قصفوا
بيوتنا ...حكموا عليكم بالموت...
أهربوا قبل فوات األوان».
من جهة ثانية أك��د القيادي في
حركة حماس مشير المصري في
تصريح للميادين أن المقاومة جاهزة
للدفاع عن الفلسطينيين ،وشدد على
أن أي حرب على غزة قد تؤدي إلى
دخول العدو في مغامرة.
وف���ي ق��ط��اع غ���زة أي��ض��ا ً تظاهر
اآلالف م��ن أن��ص��ار ح��رك��ة حماس
ف��ي منطقة رف��ح الليلة الماضية
للمطالبة باالنتقام من «إسرائيل»
على خلفية قتل الشهيد محمد أبو
خضير .وقد أحرق متظاهرو حماس
العلم «اإلسرائيلي» ورددوا الهتافات
المطالبة بتكثيف العمليات ضد
«إسرائيل».

إنّ أي هزيمة دولية وإقليمية مطلقة ،أليّ من األطراف المشتبكة ،بالطريقة التي يس ّوق
لها البعض ،ال يمكن أن تحصل ،وال يمكن أن تكون ،فالهزيمة بهذا المعنى سوف تؤدي
إلى تف ّرد مطلق لطرف على حساب آخر ،على مستوى المنطقة ،وهذا بح ّد ذاته غير وارد،
خاصة عندما ُتفهم طبيعة الصراع الواسع الذي تخوضه هذه القوى ،باعتبار أنّ الصراع
الحاصل على مستوى اإلقليم هو جزء من صراع واسع تخوضه هذه القوى ،أو حلفاؤها،
على مستويات أوسع ،وفي جبهات متعددة ومتنوعة.
ال تستطيع الواليات المتحدة الخروج من المنطقة ضمن المعطيات الراهنة ،لكن يمكن
لجمها في أهدافها التي تغ ّولت ألجلها ،والتي اعتبرتها رئيسية في عدوانها األخير على
المنطقة .غير أنّ الحفاظ على الح ّد األدنى لتموضعها لحماية مصالحها يفرض عليها أن
تكون جزءا ً من خريطة أمنية – سياسية صاعدة ،يم ّكنها هذا الموقع من حماية الح ّد األدنى
من حضورها ،وهذا ما تحاول أن تفعله ،أو ما حاولت أن تفعله خالل األشهر الماضية.
إنّ هذين الحضور والوجود ال يمكن أن يتأ ّمنا لها ضمن المعطيات التي أنشأتها ،أو التي
نشأت خالل عدوانها األخير ،لذلك فهي مرغمة على إعادة إنتاج مناخات مواجهة جديدة،
إلعادة إنتاج تموضعها في هذه المناخات ،ما سيدفعها إلى أن تكون في مواقع جديدة،
يمكن أن تمنحها إمكان الحضور والوجود الجديدين اللذين يخوالنها إمكان التأثير في
موازين المنطقة وعوامل استقرارها وتبريدها ،لذا يمكن القول إن هذا التسخين كلّه الذي
نشهده اآلن على مستوى المنطقة كان ألجل تبريدها أخيراً ،والتبريد سوف يحافظ على
وجود الواليات المتحدة على خريطة فعل المنطقة ،وهذا الوجود يمكن أن يضمن لها فعالً
قادرا ً على تأمين الح ّد األدنى لمصالحها.
ً
استعملت الواليات المتحدة اإلره��اب سبيال للوصول إلى أهدافها في عدوانها على
المنطقة ،غير أنها عندما فشلت في بلوغ هذه األهداف عملت على االستثمار في اإلرهاب
ذاته وأعدّت منصات جديدة له الستغالله ،وصوال ً إلى الحفاظ على حضورها في حدّه
األدن��ى ،فهي عملت على إيجاده واالتكاء عليه أمالً في المساهمة والمشاركة مع قوى
إقليمية ودولية للقضاء عليه ،لكونها على اطالع ببعض مفاتيحه من ناحية ،وعلى مقدرة
من إغالق بعض منافذه من ناحية أخرى ،وهو السبيل الذي سيمنحها إمكان المشاركة في
القضاء عليه والمساهمة أخيرا ً في إعداد خريطة تبريد المنطقة.
إذن ،تع ّول الواليات المتحدة على اإلرهاب وصوال ً إلى المشاركة والمساهمة في القضاء
عليه ،والسؤال الكبير اآلن هو :هل تقبل قوى إقليمية ،خاصة نسق المقاومة ،أن تمارس
الواليات المتحدة هذه اللعبة ،أو تقوم بهذا الدور؟ نعتقد أنّ الجواب عن هذا السؤال يحتاج
إلى اإللمام بجملة ملفات ذات عالقة بموقف الواليات المتحدة من بعض العناوين التي
تبدو غير واضحة أو مستقرة على مستوى المنطقة.
مطلوب م ّنا أن نفهم الدور والموقف اللذين تؤديهما الواليات المتحدة م ّما يحصل في
إقليم «كردستان العراق» ،ومطلوب م ّنا أن نفهم وندرك موقفها م ّما يحصل في فلسطين
المحتلة ،خاصة الحوادث األخيرة ،ومطلوب م ّنا أن نحيط بالدور الذي تلعبه أو الموقف
الذي تقفه م ّما يحصل في مصر الشقيقة!
هل سوف تستغ ّل الواليات المتحدة فزاعة إقليم «كردستان» في وجه مك ّونات إقليمية
معينة؟ وهل ستدفع في اتجاه التضييق على الفلسطينيين كي تقايض على تهدئة هناك؟
وهل ستنجح في عزل مصر ع ّما يحصل في المنطقة كي تفقد المنطقة إمكان العمل الجمعي
في وجه مشروعها اإلمبريالي الجديد؟ أسئلة مهمة تحتاج إلى أجوبة دقيقة كي نستطيع
لجم الواليات المتحدة ثانية.

�صحيفة «ايدينليك» التركية
�ضباط �أردوغان في �صفوف تنظيم «دولة العراق وال�شام»
كشفت صحيفة «ايدينليــك»
أن مجموعة م��ن الضباط االت��راك
المتقاعديــن ك��ان��وا يعملون في
ق��ي��ادة ال��ق��وات الخاصة انضمــوا
ال����ى ص��ف��وف ت��ن��ظ��ي��م م���ا يسمى
«دول��ة العراق وال��ش��ام» اإلرهابي
بعلم حكومة رجب طيــب أردوغان
مشيرة إل��ى تقديم ش��رك��ة تركية
بمدينة كونيا ال��دع��م اللوجستي
للتنظيم اإلرهابي.
وقالت الصحيفة التركية أمس
«إن الضباط المتقاعدين يقاتلون
في صفوف تنظيم «دول��ة العراق
والشام» في مقابل تقاضي رواتب
عالية بعلم ج��ه��از االستخبارات
التركي وإن زم�لاء أولئك الضباط
ال��ذي��ن ات��ص��ل��ـ��ـ��وا ب��ه��م ع��ل��م��وا عن
قتالهم في صفوف ه��ذا التنظيــم
اإلرهابي».
وق����ال ض��اب��ط ت��رك��ي م��ت��ق��اع��د
للصحيفة التركية «إن هذا العمل
المنظم والمنسق م��ن قبل جهاز

اغتيال زعيم ( ...تتمة �ص)1
رج ��ل ي �ت �ف � ّرغ ل�ل�ف�ك��رة وال �ع �ق �ي��دة ،ينشئ
تالمذته ويزرع فيهم مصادر قوة وطاقة
ال تنضب ،يترك ميراثا ً ال تقوى ك ّل آالت
التعمية وغسل األدم�غ��ة على م�ح��وه ،دم
يعيد كتابة التاريخ مرة جديدة.
 حجم القرار وهوية صنّاعه وأصحابهوتشابك ع��دد الحكومات واألج�ه��زة التي
ت��و ّرط��ت ،وال �س��رع��ة وال�م�س��رح��ة اللتان
رافقتا صناعة اللحظة ،ك � ّل ذل��ك لم يكن
بعيدا ً عن والدة الكيان الصهيوني الغاصب
في فلسطين ،العام هو  ،1949والحزب
الذي بناه سعاده ينمو وينتشر في لبنان
وس��وري��ة وال� �ع ��راق واألردن والكويت
وفلسطين ،يبني الحزب كتائبه المسلحة
لفلسطين ،ح��زب ع�ق��ائ��دي منظم ينسف

س��اي�ك��س ـ ب�ي�ك��و ،ي�ض��ع فلسطين نصب
أعينه ،زعيم ح��زب يصير زعيم نهضة،
قد يصير زعيم أمة عشية والدة دويالت
االس �ت �ق�لال م��ع ن�ه��اي��ة ال �ح��رب العالمية
�وح��د كياناتها الهشة ويصنع
ال�ث��ان�ي��ة ،ي� ّ
من ضعفها قوة ،ويقود نخبها وجيوشها
نحو فلسطين ،يصير التخلص من الزعيم
شرطا ً لضمان والدة «إسرائيل» وتفتيت
األمة.
 اليوم وبعد خمسة وستين عاما ً تنفجرالحروب اإلسرائيلية على مصادر القوة
في األم��ة ،التي بشر بوالدتها سعاده من
الكويت المأزوم إلى العراق الملتهب إلى
لبنان المقاوم وسورية الصامدة واألردن
المنتفض وصوالً إلى فلسطين المشتعلة،

تحتفل األم��ة بيوم الزعيم سعاده بنصر
س��وري��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال�ت�ق�س�ي��م ،وق��وة
جيشها المنذور لفلسطين ،وتحتفل بقوة
المقاومة في لبنان وقدرتها على الردع
وم��ا أنتجت من ت��وازن رع��ب ،وبمقاومي
فلسطين يطلقون حمم صواريخهم نحو
المستعمرات ،ويقولون لسعادة ما قاله:
{ كلنا ن �م��وت ،ول �ك��ن قليلين م�ن��ا من
يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة.
{ كل ما فينا هو من األمة ،وك ّل ما فينا
هو لألمة ،الدماء التي تجري في عروقنا
عينها ليست ملكنا ،هي وديعة األمة فينا
متى طلبتها وجدتها.
{ يجب أن أنسى جراح نفسي النازفة
ألض ّمد جراح أمتي البالغة.

بوغدانوف :ا�ستثناء «المعار�ضة» من حظر �شراء النفط متناق�ض مع ميثاق الأمم المتحدة

الجي�ش ال�سوري يوا�صل تقدمه في ريف حلب
أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية
الروسي أن استثناء «المعارضة السورية»
من قائمة األم��م المتحدة التي تتم مناقشتها
والخاصة بحظر ش��راء النفط من اإلرهابيين
سيكون متناقضا ً مع ميثاق المنظمة الدولية»،
كاشفا ً أن «هناك مناقشات تدور بمجلس االمن
حول منظمات إرهابية محددة تتضمنها قائمة
األم��م المتحدة ال��س��وداء أو القوائم الوطنية
األخ����رى ،ل��ك��ن ف��ي ال��وق��ت نفسه ل��م تتطرق
المناقشات الى الهيئات األخرى غير الرسمية،
كحكومة المنفى والمجموعات المعارضة
االخرى» ،معتبرا ًَ أن هذا االستثناء متناقض مع
ميثاق المنظمة الدولية.
وأع��رب بوغدانوف في معرض تعليقه على
التحضير إلصدار بيان في مجلس األمن في شأن
حظر شراء النفط من اإلرهابيين عن األسف ألن
«عددا ً من شركاء روسيا يودون إضافة تدقيق
ينص على أن الحديث ي���دور ح��ول منظمات
إرهابية محددة تتضمنها قائمة األمم المتحدة
ال��س��وداء أو القوائم الوطنية األخ��رى لكن في
الوقت نفسه ترك اليد طليقة في ما يخص الهيئات
األخرى غير الرسمية ويقصد بها «المجموعات
المعارضة» التي لهم اتصاالت بها».
وش���دد ب��وغ��دان��وف على أن وج��ه��ة النظر

الروسية ت��رى أن ذل��ك سيتعارض ف��ي شكل
ج����ذري م��ع م��ب��دأي م��ي��ث��اق األم����م المتحدة
الخاصين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية
واحترام سيادة الدول.
إلى ذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن بالده
تقترح «دعم المفاوضات بين السوريين بضم
إي��ران ومصر والسعودية وتركيا إلى روسيا
االتحادية والواليات المتحدة».
ال��ى ذل��ك ،دع��ا بوغدانوف «ال��دول الغربية
ودول ال��خ��ل��ي��ج وت��رك��ي��ا ل�لان��ض��م��ام إل��ى
الجهود الرامية من أج��ل الحفاظ على وحدة
أراض��ي العراق وسورية في مواجهة هجوم
االسالميين» ،مؤكدا ً أن روسيا تأمل من شركائها
الغربيين واالقليميين ،بما فيهم دول الخليج أن
تتحد لمساعدة العراقيين والسوريين للدفاع
عن سالمة أراضيهم وسيادتهم».
وذكر بوغدانوف أن «روسيا اقترحت فكرة
إنشاء مسار مفاوضات موازية لـ«جنيف »2
لتشجيع السوريين على اج���راء محادثات
بناءة ،وضم الى المحادثات بين السوريين الى
جانب روسيا والواليات المتحدة دول قادرة
على ممارسة تأثير إيجابي على السوريين منها
السعودية وإيران وتركيا ومصر وقطر».
ميدانياً ،واصل الجيش السوري تقدمه في

خالد الع ّبود

ريف حلب الشمالي الشرقي ،واستهدفت وحداته
تجمعات للمسلحين في الشقيف وتل شعير
وبابيص والشيخ سعيد وحريتان وهنانو وكفر
داعل والمنصورة وتل رفعت ودارة عزة ودير
جمال وعبطين وماير والحيدرية وكفر حمرا
وخ��ان العسل والهلك والفردوس والسميرية
والراشدين.
ودم��رت وح��دات الجيش السوري ع��ددا ً من
اآلليات في مناطق الجبيلية والزربة وكفرناها
وكشيش وحريتان وبيانون وم���ارع ،ف��ي ما
احبطت وح���دات منه اخ���رى م��ح��اول��ة تسلل
مجموعة مسلحة م��ن حلب القديمة باتجاه
جامع المشرفية في مدينة حلب.
وفي ريف العاصمة دمشق ،واصلت وحدات
الجيش السوري عملياتها مستهدفة مسلحين
في ميدعا بغمق الغوطة الشرقية وفي المزارع
الشمالية للمليحة ومحيط مبنى شركة تاميكو
لصناعة األدوية وفي وادي عين ترما ،ومزارع
عالية في محيط مدينة دوما.
فيما استهدفت وح��دات اخرى مسلحين في
حرستا وزملكا وعربين وجوبر وداري��ا وخان
الشيح ،فيما استهدف الطيران الحربي السوري
والمدفعية تجمعات للمسلحين في جرود بلدتي
قارة وعسال الورد.

االس��ت��خ��ب��ارات ال��ت��رك��ي انكشف
خ�لال العملية العسكرية المنفذة
ض��د ليبيا» ،مشيرا ً إل��ى أن «ه��ذا
األم����ر أص��ب��ح ع��ل��ن��ي �ا ً ب��ع��د ظ��ه��ور
ب��ع��ض ال���ض���ب���اط األت�������راك على
شاشات التلفزة التركية وإدالئهم
بتصريحات في تلك الفترة».
وأوض���ح الضابط المتقاعد أن
جهاز االستخبارات التركي هو الذي
ينســق وينظم قتال هذا الفريق في
صفوف التنظيمــات اإلرهابية وأن
مشاركتهــم في القتال إلى جانــب
المجموعات اإلرهابية المسلحة في
سوريــة وال سيما في االع��ت��داءات
اإلره��اب��ي��ة على بلدة كسب بريف
ال�لاذق��ي��ـ��ـ��ة وق���ال إن «األش��خ��اص

الملثمين الذين شاركوا في االعتداء
على بلدة كسب ينتمون إلى فريق
الضباط األتــراك المرتزقة حيث
يضعون األقنعة على وجوههــم
ك��ي ال تنكشف ه��وي��ات��ه��م و لكن
كشفت هويــات عدد منهم بعد إزالة
أقنعتهم عن وجوههم».
ولفت الضابط المتقاعد إلى علم
هيئة أرك��ان الجيش التركي بهذا
األمر.
وأك��دت مصادر عسكرية تركية
في تصريحات لصحيفة «ايدينليك»
أن أولئك األشخاص الذين يقاتلون
في صفوف التنظيمات اإلرهابية في
دول أجنبية من شأنهم أن يلحقوا
الضرر بتركيا في المرحلة المقبلة.

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :إستحداث حمام لزوم مقسم هاتف
ثكنة المقر العام.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/8/21
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/7/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1194

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :صيانة مختلفة ل��زوم حمامات
مبنى مجمع الجميزة.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/8/19
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/7/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1194

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :معالجة التشققات الحاصلة في
الحائط العائد لمستودع فرع اإلضبارات
في ثكنة محمد ناصر.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/8/21وذلك
في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/7/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1194

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :منع نش لزوم سطح مخفر ضهور
الشوير.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور إل��ى مصلحة األبنية ـ
ثكنة الحلو ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة
وتقديم عروضهم وذل��ك أث��ن��اء ال��دوام
الرسمي اع��ت��ب��ارا ً م��ن ت��اري��خ نشر هذا
اإلع�لان ولغاية الساعة الثالثة عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/8/19وذلك
في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/7/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1194

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :صيانة مختلفة ل���زوم بعض
القطعات المتمركزة في ثكنة بربر الخازن.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/8/20
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/7/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1194

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :صيانة واج��ه��ات مبنى مفرزة
إستقصاء الجنوب.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/8/20وذلك
في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/7/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1194

