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كيري يحدّ د مهام ( ...تتمة �ص)1

األمر الذي أكده وزير العدل أشرف ريفي في كتاب إلى الجسم
القضائي لمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة ،مشيرا ً إلى
أن المحاكمات قطعت شوطا ً كبيراً.
من جهة أخرى ،وردا ً على مطالبة المسلحين الخاطفين
«حزب الله» بالخروج من سورية ،أكد نائب رئيس المجلس
التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق «أن بقاء الحزب في
سورية هو عظيم الحاجة للبنان والمرحلة اليوم تفرض أكثر
من أي وقت مضى بقاء الحزب حيث هو ألن لبنان فرضت
عليه معركة تكفيرية ومرحلة ما قبل عرسال ليست كما
بعدها» .ورأى أن «المعركة تستوجب تغييرا ً في األولويات
الوطنية» .وقال« :ما بيننا وبين «داعش» وكل التكفيريين ال
يمكن أن يكون حربا ً كالمية بل بيننا وبينهم الميدان فقط ولن
نستدرج إلى حرب بيانات معهم» .وتساءل هل يقبل فريق
 14آذار بقرار رسمي حكومي بتكليف الجيش بسط سلطة
الدولة على كامل جرود عرسال»؟

انتظار لقاء بري السنيورة

ع��ل��ى الصعيد ال��س��ي��اس��ي ،ارت��ف��ع��ت وت��ي��رة االه��ت��م��ام
باالستحقاق االنتخابي النيابي
على وق��ع المواقف التي ت��رددت أخيرا ً وال سيما تكرار
رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري رفضه التمديد ومن
المقرر أن يكون هذا الموضوع مدار بحث خالل األيام القليلة
المقبلة وال سيما مع وفد من قوى « 14آذار» برئاسة النائب
فؤاد السنيورة .وكرر بري أمام زواره أمس أنه لم يطلع بعد
على ما يمكن أن يحمله فريق « 14آذار» .وأضاف إن األصول
والتجارب والمحطات السابقة أكان قبل الطائف أم بعده
تؤكد حق المجلس في التشريع في أي وقت وأن هذا الحق
ليس مرتبطا ً بموضوع الشغور الرئاسي أو عدمه.
وم��ن المقرر أن يستقبل ب��ري اليوم عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب جورج عدوان بعد أن كان التقى أمس عضو
كتلة حزب الكتائب النائب سامي الجميل أمس.
وأوض��ح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري

لـ«البناء» أن السنيورة لم يطلب موعدا ً بعد للقاء بري بسبب
التحضير لتنصيب مفتي الجمهورية الجديد الشيخ عبد
اللطيف دريان المقرر اليوم .وردا ً على رفض بري التمديد
للمجلس الحالي بسبب تعطيل عمله التشريعي ،قال حوري:
«نحن مستعدون للتشريع في المواضيع المهمة والضرورية
مثل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وموضوع اإلفادات وبعض
المسائل المالية» ،مؤكدا ً أن المجلس يستطيع التشريع في
أي وقت وال عالقة لذلك لالنتخابات الرئاسية لكن هذا األمر
يبقى في طليعة األولويات لدينا».
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن البحث الفعلي
بين بري وقوى « 14آذار» ،سيتركز على مصير االنتخابات
النيابية انطالقا ً من دفع المستقبل وحلفائه من أجل التمديد
لمجلس النواب .ورأت المصادر أنه على رغم أن هذا اللقاء
لن يبت األمور نهائيا ً لكنه سيفتح الباب واسعا ً أمام التمديد
للمجلس .وأش��ارت إلى أن النقاش سيتمحور حول كيفية
إخراج مجلس النواب من حال الشلل الذي يعاني منه منذ
عدة أشهر نتيجة مقاطعة فريق « 14آذار» ألعماله ،خصوصا ً
أن بري يرهن أي نقاش لموضوع التمديد بإقرار الفريق اآلخر
بإعادة النشاط التشريعي للمجلس بغض النظر عن ملف
االنتخابات الرئاسية.
وف��ي سياق متصل ،واص��ل��ت ال��ق��وى السياسية تقديم
ترشيحات نوابها وقيادييها ،ووصل عدد المرشحين أمس
إل��ى  289مرشحاً ،حيث ُق��دم أمس 127طلبا ً جديدا ً إلى
دوائر وزارة الداخلية .ومن المنتظر أن يعقد وزير الداخلية
نهاد المشنوق في نهاية مهلة تقديم الترشيحات منتصف
الليلة المقبلة ،مؤتمرا ً صحافيا ً يتناول فيه ملف االنتخابات
والترشيحات.

تحرك دولي حول الملف الرئاسي

م��ن جهة أخ���رى ،توقفت م��ص��ادر نيابية عند حركة
االتصاالت الخارجية التي يقوم بها ممثل األمين العام لألمم
المتحدة في بيروت ديريك بالمبلي وال��ذي زار طهران في

الساعات الماضية وبعدها زار تركيا .وقالت لـ«البناء» إنه
«على رغم أن هاتين الزيارتين وقد تتبعهما زيارات أخرى
هي حتى اآلن زيارات استطالعية ،إال أنها تؤشر إلى وجود
اهتمام «أممي بالملف الرئاسي» .ولفتت إلى أن هذا التحرك
يتواكب أيضا ً مع حراك فرنسي بعضه معلن وبعضه اآلخر
بعيد من األضواء ،يسعى لتوفير الظروف التي تؤمن االتفاق
على مرشح توافقي في لبنان .وتحدثت المصادر عن أن
الموضوع الرئاسي طرحه الفرنسيون في عدد من االتصاالت
التي قاموا بها في المرحلة األخيرة.

يوم بال كهرباء

ووسط األزمات السياسية ،غاب التيار الكهربائي فجأة عن
معظم المناطق اللبنانية أمس ،وحملت مؤسسة كهرباء لبنان
المياومين المعتصمين في مركزها الرئيسي المسؤولية.
وأش����ارت المؤسسة ف��ي ب��ي��ان إل��ى «ت��ع��رض الشبكة
لصدمة على خطي بوشرية  -جمهور  66ك.ف .ما أدى
إلى انفصال كامل مجموعات اإلنتاج عن الشبكة وبالتالي
انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية».
ولفتت «إلى صعوبة تحديد وتحليل ما حصل بسبب النقص
في المعطيات والمعلومات الدقيقة عن حالة الشبكة لحظة
حصول الصدمة ،وذلك لعدم توافرها في محطة الجمهور
الرئيسية حيث تتم إدارة الشبكة حاليا ً بدال ً من إدارتها من
مركز التحكم الوطني الموجود في المبنى المركزي للمؤسسة
بسبب الوضع الذي ال يزال قائما ً في هذا المبنى».
وج��دّدت التحذير من أن ه��ذا األم��ر»ب��دأ ينذر بالتعتيم
التدريجي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة
بيروت وص��وال ً إلى التعتيم الشامل في حال استمرار هذا
الوضع».
ورد المياومون في مؤتمر صحافي على إدارة المؤسسة
مؤكدين «االستمرار في االعتصام» ،وأضافوا أنه «ال يوجد
أي عطل يستطيع قطع الكهرباء عن كل لبنان وهذه عملية
استهداف ممنهج ضد المياومين».

الجي�ش يوا�صل ( ...تتمة �ص)1
وأردف قائالً« :إننا نقوم ايضا ً بتوفير المساعدة لشركائنا
في مصر ولبنان واليمن واألردن» مضيفاً« :لذلك لدينا شيء
للمساهمة في الجهود المشتركة».
وقال الوزير الروسي على هامش مؤتمر السالم واألم��ن في
العراق الذي يعقد في باريس يوم أمس« :قدمنا مبادرة حتى
يصار إلى دراستها من قبل جميع القوى اإلقليمية والدولية تقوم
على عقد مؤتمر دولي لالستعداد جيدا ً لدراسة عميقة وشاملة
لمشاكل التطرف واإلره��اب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الذي سيعقد من خالل مجلس األمن الدولي».
وتابع الف��روف «تحدثنا في ش��أن إع��داد تحليل موضوعي
وعميق وشامل من قبل مجلس األمن الدولي» ،مضيفا ً «آمل بأنه
سيتم االستماع إلينا جميعاً» مؤكدا ً أنه ينبغي أن تتم دراسة
األسباب الكامنة وليس فقط أعراض ظهور التطرف.
وأعلن الوزير ،إنه يجب بحث مكافحة اإلرهاب في شكل شامل،
من دون استبعاد عوامل مهمة تؤثر في تفاقم المشكلة ،بما في
ذلك تمويل النشاط اإلرهابي وتدفق األسلحة ،مشيرا ً إلى ضرورة
مناقشة قضية بيع المنظمات اإلرهابية النفط من الحقول التي
تسيطر عليها لتمويل نشاطها.
وأكد الفروف ضرورة الحيلولة دون انضمام الشباب إلى
صفوف المنظمات اإلرهابية الدولية بسبب س��وء الظروف
االقتصادية واالجتماعية ،مضيفا ً إن��ه يجب على المجتمع
الدولي أن يستخلص دروسا ً من الماضي ويتخلى عن استخدام
أية معايير مزدوجة في مكافحة اإلرهاب ،مؤكدا ً أنه ال يمكن أن
تكون أية خطط سياسية أهم من المهمة المشتركة المتمثلة في
مكافحة اإلرهاب.
جاء ذلك بعد يوم على تأكيد نائب وزير الخارجية السوري
فيصل المقداد أن التحالفات التي تستثني سورية والصين
واالتحاد الروسي قد تكون لها أجندات معينة ،مشيرا ً أنه خالل
اليومين األخيرين الحظنا التصريحات من قبل الدول التي حضرت
اجتماع جدة فبعضها يقول إنه لن يقدم أو ينضم وبعضها اآلخر
يقول إنه لن يسلح أو يمول وهذا يعني وجود خالف حقيقي.
ونفى المقداد وجود أي اتصاالت سرية مع واشنطن ،مؤكدا ً
أن كل ما تقوم به القيادة دائما ً هو أمام الشعب السوري ولذلك
يبادلها الشعب هذا االحترام والصدقية ،وأضاف أن «الحديث
عن أي دور سعودي مستقل هو نوع من الدعابة ،فالسعودية بلد
تابع للواليات المتحدة ينفذ السياسات ويدفع األموال وهذا دوره
فقط».
الى ذلك ،غادر مئات من عناصر قوة األمم المتحدة في مرتفعات
الجوالن السوري يوم أمس ،متجهين نحو المنطقة المحتلة من
قبل كيان العدو «اإلسرائيلي» ،بحسب ما نقلت وكالة األنباء
الفرنسية.
وأف��ادت الوكالة ب��أن قافلة «األن���دوف» عبرت منطقة فض
االشتباك بين سورية و«إسرائيل» ،مبتعدة بالتالي عن المعارك
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سورية جرجس رزق
المنتقلة إل��ى رحمة الله تعالى يوم
االثنين  15أيلول . 2014
ت��ق��ام ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسها ي��وم غد
األرب��ع��اء  17ال��ج��اري ال��س��اع��ة الرابعة
والنصف بعد الظهر في كاتدرائية القديس
جاورجيوس األثرية ـ أميون.
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  16الجاري
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى
الثامنة مساء ويوم غد األربعاء  17الجاري
من العاشرة صباحا ً حتى الثامنة مساء
وي��وم الخميس  18ال��ج��اري م��ن الثالثة
بعد الظهر حتى الثامنة مساء في قاعة
الكاتدرائية في أميون.

وفي الوقت نفسه السيطرة اإلستراتيجية على المنطقة
وثرواتها بالتقسيم وتنظيم الفوضى في مناطق محددة،
ثم الحفاظ على أمن «إسرائيل» وإعادة تعويمها كشريك
للعرب في منطقة الشرق األوس��ط على مستوى األمن
والسلم واالستقرار واالقتصاد.
إضافة إلى أننا نرى أن هذا التحالف يهدف إلى إخراج
روسيا من المنطقة من خالل تضييق الخناق أكثر على
سورية عبر تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسالح
المباشر وشرعنة ه��ذا ال��س�لاح ب��ل وتأمين أرض هي
السعودية لتدريب الجماعات المسلحة بشكل علني ،ما
يكشف أنّ هذا التحالف ليس غرضه القضاء على اإلرهاب
بقدر م��ا يهدف إل��ى محاصرة س��وري��ة وتهديد الدولة
السورية مجدداً .وهذا يعني بالنتيجة إفقاد روسيا أي دور
سياسي وأمني لها في المنطقة ،والضغط عليها للقبول
بتنازالت في أكثر من ملف.
والمسألة األخرى التي تحمل خطورة حاسمة ،أن هذا
التحالف سيؤدي إلى تعميق التناقضات اإلقليمية في
المنطقة وإضافة تناقضات جديدة إلى ما هو موجود منها
على األرض وهو كثير .إنّ هذا التحالف سيدفع «إسرائيل»
للعب دور أكبر على الساحة العربية ،وسيؤدي إلى تقارب
عربي «إسرائيلي» ،ب��دأت بعض مؤشراته في الظهور

علناً .كما أنّ لبنان الذي مارس سياسة النأي بالنفس
سيكون متورطا ً بالتزامات مفتوحة ومن ضمنها فتح
أجوائه ومطاراته للطائرات األميركية ونحو ذلك ،األمر
الذي سيسبب له المزيد من المشاكل الداخلية إضافة إلى
مشكلة أمنية معقدة مع سورية.
كما أن التحالف الذي حظي بتأييد عربي سريع سيجعل
مشكلة داعش أكبر من مشكلة «إسرائيل» .بل إن العرب
سيغضون الطرف عن هذه المشكلة ويتوجهون للتحالف
معها للحفاظ على ما تبقى من دولهم ،ثم إنّ هذا التحالف
قد يغيّر مساره من ضرب داعش إلى ضرب سورية وإيران
وقوى المقاومة وإصابتها بأعمق الجراح والخسائر؟
فأين تكمن المصلحة اليوم في أن يكون العرب في ضمن
هذا التحالف؟ ولماذا ال يصلحون أنفسهم ويعتمدون على
قدراتهم لمحاربة اإلرهاب وهم المصابون به أوال ً وأخيرا ً
بوجود العدو «اإلسرائيلي» والعدو «الداعشي» بدال ً من
الذهاب إلى حلف ال تحمد عقباه!
إذا ً إرهاب ضد اإلرهاب .من صنع (اإلله) داعش يريد
أن يأكله .وهنا سنشهد جولة من المصارعة الحرة
بين الوحوش تستعمل فيها كل أسلحة القضاء على
الخصم.

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

«العربان» و«الإخوان» ( ...تتمة �ص)1
أو من خالل تواصل واتصاالت مباشرة لم تعد خافية على
كثيرين ،حيث استطاع هذا التنسيق أن يعيد إنتاج خريطة
جديدة افتراضية إلعادة إنتاج العالم العربي والمنطقة،
والتركيز على دول مذهبية دينية مترامية األطراف ،تمأل
الفراغ الذي أحدثه سقوط «الدولة الوطنية» ،في كل من
تونس وليبيا ومصر ،وسورية التي كان مع ّوال ً عليها
كثيراً.
طبيعة ال��م��واج��ه��ة وال���ع���دوان ال���ذي شنته اإلدارة
األميركية لم يكن ماضيا ً بالطريقة التي تطلع لها قادة
العدوان أنفسهم ،فقد كانت استراتيجية مواجهة العدوان
أقدر على تفتيت أدوات العدوان وتذريرها وإلحاق الهزيمة
بها ،حيث بدت شظايا هذه الهزائم قادرة على شرذمة تلك
األدوات وفضحها وتظهيرها على حقيقتها.
«اإلخ��وان المسلمون» أداة االستعمال الرئيسية في
مصر ص��ارت من التاريخ ،كذلك هناك انزياح ه��ام في
طبيعة المشهد السياسي التونسي على حساب «اإلخوان
المسلمين» ،كما أنّ الصعود الكبير في طبيعة المشهد
والهزائم المتالحقة دفعت كلها إل��ى ف ّ
��ض العالقة بين
المال العربي وبين هذه الجماعة ،فالسعودية إلى جانبها
منظومة الخليج أعلنت أن «اإلخوان» و«داعش» على ح ّد
س��واء ،فهم جهات إرهابية ،غير أنّ «قطر» التي مانعت

قليالً لجهة هذا المعنى ،أو هذا الموقف ،ظ ّنا ً منها أ ّنها
سوف تتابع في استعمال الجماعة كي تضمن إعادة إنتاج
موقعها اإلقليمي ،ها هي تنزاح أخيرا ً كي تقول كلمتها بالـ
«أخوان» ،وتعتبر بعض قياداتهم أشخاصا ً غير مرغوب
مني
بهم على أراضيها ،وهو تعبير هام عن الهزيمة التي ّ
بها «اإلخوان» خالل هذه المواجهة ،وتعبير أكثر وضوحا ً
على أنهم لم يكونوا سوى أداة استعمال رخيصة!.
خالصة المشهد األخير لمواجهة عمرها أكثر من أربع
سنوات ،أنّ «حمد» األب ووزير خارجيته «حمد» األصغر
فقدا صالحية العمالة والخيانة فأحيال على التقاعد بفعل
نفاذ الصالحية ،وأنّ أردوغان العثماني يحاول تبييض
صورته من خالل وزي��ر خارجيته ال��ذي أضحى رئيسا ً
للحكومة ،وهو بالتالي ينزاح روي��دا ً روي��دا ً من المشهد،
وينكفئ مشروعهم اإلقليمي إلى مشروع داخلي لتأمين
نصاب استحقاق انتخابي ،والعربان يم ّولون حربا ً
جديدة على «حلفائهم» القدامى «الداعشيين» ،للخالص
منهم كونهم لم يستطيعوا أن يأتوا بالـ «ربيع العربي»،
و«اإلخوان المسلمون» التائهون على أبواب عواصم النفط
العربي ،يبحثون ع ّمن «يرشدهم» نحو بوابة العودة إلى
زوايا مظلمة يبيتون بها قرنا ً جديدا ً من الزمن!.

خالد الع ّبود

القرار الإقليمي ( ...تتمة �ص)1

الضارية بين الجيش السوري ومسلحين بينهم عناصر «جبهة
النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة ،في حين لم تعلن األمم
المتحدة سبب نقل عسكرييها.
وقال فرحان الحق نائب المتحدث الرسمي باسم االمم
المتحدة إن��ه ال يعتقد ان كافة المواقع العائدة للقوة قد
أخليت ،ولكنه أضاف« :نظرا ً الى تدهور الموقف في منطقة
واسعة من قاطع عمليات القوة ،اضطررنا الى اخالء العديد
من المواقع».
من جانب آخر قال مصدر ديبلوماسي لوكالة «رويترز» إن
عناصر القوة يجري نقلهم من أربعة مواقع ومعسكر واحد على
الجانب السوري من الحدود السورية «اإلسرائيلية» ،مضيفا ً أن
«العاملين في مواقع األمم المتحدة رقم  10و 16و 31و 37وأيضا ً
معسكر الفوار على الجانب السوري يجري نقلهم».
ميدانياً ،واص��ل الجيش السوري عملياته العسكرية في
ريف حماة الشمالي وتمكنت وحداته من السيطرة على منطقة
المطاحن في محيط مدينة اللطامنة ،وس��ط قصف مدفعي
وجوي مكثف ينفذه الجيش السوري على تجمعات المسلحين
وتحركاتهم في كفرزيتا ومورك.
الى ذلك ،دمرت قوات خاصة من الجيش السوري أمس ،جسر
السياسية الحيوي في دير الزور الذي يستخدمه تنظيم «الدولة
اإلسالمية» االرهابي في نقل اإلمدادات إلى المناطق التي يسيطر

عليها شرق البالد ،كذلك استهدفت وحدات الجيش أنفاقا ً عدة
للتنظيم داخل المدينة ،وضربت تجمعاتهم في أحياء الحويقة
والرديسات والجبيلة.
و شن الطيران الحربي السوري عددا ً من الغارات على مواقع
التنظيم االرهابي شرق ووسط سورية ،تركزت في الميادين
والموحسن ومناطق متفرقة من محافظة الرقة و ريفها.
وفي دمشق ،أحبط الجيش السوري محاولة تسلل لمجموعة
مسلحة عبر نفق من مخيم اليرموك باتجاه حيي الزاهرة
والميدان ،واشتبكت معهم ما أدى الى قتل وجرح أغلب أفراد
المجموعة ،فيما تمكن بعض عناصر المجموعة من دخول أحد
األبنية والتحصن فيه حيث استمرت االشتباكات في محيط
المبنى.
كذلك ضبطت وحدة من الجيش السوري نفقا ً في مدينة عدرا
العمالية بطول  500متر وعمق  11مترا ً يمتد من مؤسسة المياه
في الجزيرة  11باتجاه كازية الباز ومجهزا ً باإلنارة والتهوية
كان يستخدمه المسلحون في تنقلهم.
وواصلت وحدات الجيش عملياتها العسكرية في حي جوبر
ومناطق وادي عين ترما ومحاور جسرين وزبدين في الغوطة
الشرقية ،في حين استهدف الطيران الحربي بعدد من الغارات
تحركات المسلحين في عربين وزملكا ودير العصافير ومحيط
دوما.

م�ؤتمر باري�س ( ...تتمة �ص)1
ونقل عن وزير الخارجية السعودي رفضه أية
مشاركة إليران وسورية في الحرب على اإلرهاب.
وال يعرف كيف ستتمكن ال��دول العربية من
ح��رب «داع���ش» على األرض من دون التحالف
مع الجيش السوري أو تعاونه ،خصوصا ً بعد
الضربة التي أصابت أحرار الشام الفصيل القوي

الوحيد القادر على خوض مواجهة مع «داعش»،
في وق��ت تبدو المساعي األميركية السعودية
إليجاد معارضة سورية مسلحة معتدلة ،ال يعرف
من أين سوف يأتون بها خصوصا ً أن الرئيس
األميركي اعترف بلسانه قبل أسبوعين من اآلن أنه
ال توجد معارضة سورية معتدلة يمكن التعاون

معها في سورية.
في السياق نفسه نقلت مصادر في العاصمة
الفرنسية باريس أن إيران اشترطت على الواليات
المتحدة األميركية الحصول على ضمانات بعدم
استهداف مواقع الجيش السوري حتى توافق على
المشاركة في الحرب ضد «داعش».

وسبب ذلك أنها ليست في لحظة سياسية مواتية
لفتح هذا الموضوع مع واشنطن التي تستمر بمطالبة
القاهرة بدفع ثمن سياسي لإلخوان المسلمين ،ألن ذلك
من وجهة نظرها يخدم االستقرار ليس فقط في مصر
بل في كل المنطقة .ترى واشنطن أنه إذا تم احتواء
اإلخوان في مصر فإن هذا ستكون له نتائج إيجابية
على م��زاج اإلسالميين ف��ي ك��ل المنطقة ،وستدفع
شرائح كبيرة منهم إلى اتخاذ خيار االعتدال والتخلي
عن التطرف .أم��ا القاهرة فترى أن��ه ال يمكن الثقة
باإلسالم السياسي وبخاصة باإلخوان ،وأن أفضل
طريقة للتعامل معهم في هذه اللحظة هي إضعافهم
كمقدمة لتدجينهم .أضف إلى ذلك أن أحد أساسات
العالقة بين حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في
مصر مع الرياض هو توافقهما على أضعاف اإلخوان
في كل المنطقة.
وبحسب معلومات خليجية فإن الجهود السعودية
 المصرية المشتركة إلرغام الدوحة على بدء سياسةالتخلي عن اإلخ��وان أخ��ذت تؤتي ثمارها ،ول��و من
ناحية مبدئية ،وذلك بانتظار الحكم على مجمل هذا
السلوك القطري خالل المرحلة المقبلة.
باختصار مصر لديها أولوية في الملفين اإلقليمي
واألميركي تتجه أمنيا ً لضرب اإلخ���وان والتطرف
اإلسالمي ،واقتصاديا ً لرفع مستوى الدعم اإلقليمي
والدولي لالقتصاد المصري .وعليه فهي غير معنية
في هذه المرحلة ببذل أي جهد خارجهما.
ثانيا ً  -بالنسبة للسعودية فهي تتفرغ في هذه
المرحلة لترتيب أجندة دولية عربية لتشكيل «قبة
حديدية» (إن ج��از التعبير) أطلسية ضاربة فوق
منطقة الخليج يحميها م��ن تسونامي األصولية
الداعشية .فالرياض واثقة في ق��رارة نفسها من أن
داع��ش ليست بحاجة الجتياز ال��ح��دود من العراق
للوصول إلى السعودية ،ذلك ألن مناخها موجود داخل
بيئتها االجتماعية .ويكفي أن تحقق داعش انتصارات
ملموسة يوحي بأنها أصبحت حالة مستديمة وليست
حالة مرحلية  ،وذل��ك في أي من دول الجوار ،حتى
يؤدي ذلك إلى استيقاظ الداعشية داخل المملكة .كما
تخشى السعودية من واقع أن أكثر بلدين يمكن للقاعدة
(بنموذجها الداعشي أو غيره) أن تتحالف مع اإلخوان
فيهما ،تحت شعار ضرورة خصوصية الصراع الذي

يسودهما ،هما مصر والسعودية .وهذا ما حدث فعالً
في شمال سيناء وما حدث خالل آخر هجوم انطلق
من اليمن على معبر حدودي مع السعودية قبل نحو
شهرين.
وباإلجمال فإن الرياض غير معنية في هذه المرحلة
بإعطاء أولوية في حواراتها مع واشنطن إال لموضوع
كيفية حماية الخليج بوجه داعش ،علما ً أن كلفة المئة
مليار دوالر ليست هي كل شروط واشنطن عليها ،بل
تريد أيضا ً من واشنطن أن تسير باتجاه أال يشتمل
تحالفها ضد داعش على الحكومة السورية ،ليس فقط
ألن الرياض ال تريد بقاء الرئيس بشار األسد ،بل ألنها
أيضا ً وباألساس تخاف من رد فعل شارعها المتشدد
إسالمياً ،إن هي بدت أنها تساند الحلف األميركي
لضرب داع��ش ،وذل��ك على نحو يدعم بقاء النظام
السوري .تريد الرياض أن تغطي مشاركتها بضرب
داع��ش بأنها ال ت��زال عناصر المجموعات اإلسالمية
السورية ضد النظام ،وذلك إلنشاء توازن داخل مزاج
شارعها المؤيد لألصوليات اإلسالمية بشكل عام.
ثالثا ً  -إي��ران تمد يدها للحوار مع السعودية،
ويبدو أن األخيرة أخذت تتراجع عن رفضها لبدء هذا
الحوار .وشواهد هذا التبدل كثيرة ،وليست زيارة
نائب وزير الخارجية اإليراني عبد اللهيان هي كلها،
بل تؤكد معلومات أن هناك وراء الكواليس حراكا ً
إماراتيا ً بعيدا ً عن األضواء لدفع العالقة السعودية
اإليرانية قدماً ،على أن يلي ذلك تحريك أجواء حوار
بين الرياض ودمشق.
ومكان استحقاق رئاسة الجمهورية داخل مجمل
هذا الحراك اآلن��ف مؤجل .لكن ثمة من يتكهن بأنه
بعد ترسخ تفاهمات العراق ستكون هناك وقفة تأمل
في طهران والرياض للمفاضلة بين أن تكون الخطوة
التفاهمية التالية في لبنان أم في سورية .إيران قد
تفضل أن تتجه الخطوة التالية نحو سورية .فيما
الرياض قد تهرب من هذا األمر نتيجة حساسية ظرفها
الداخلي لتتحدث عن تفاهم في لبنان.
ومن المبكر اآلن توقع موقع لبنان من مسار هذا
السيناريو السعودي اإليراني الذي تؤكد المعلومات
أنه بدأ ،ألنه حتى هذه اللحظة ال يزال لبنان مصلوبا ً
على خشبة تطبيقات نظرية غالي عن سلوك القرار
الدولي :مش وقتو!!.

افتتحا الم�ؤتمر الدولي حول «الأمن وال�سالم» بالعراق في باري�س

�إعالن ـ دعوة

هوالند ومع�صوم ي�شددان على الت�صدي لإرهاب «داع�ش»
تعهّد المشاركون في المؤتمر الدولي حول أمن واستقرار
العراق في باريس ،أمس ،بدعم العراق في حربها ضد
تنظيم «داع��ش» التكفيري بـ «كل الوسائل الضرورية»
وضمنها العسكرية ،بحسب البيان الختامي.
وأوض��ح المصدر أن المشاركين في «مؤتمر باريس
يؤكدون أن داعش تشكل تهديدا ً للعراق ولمجموع األسرة
الدولية ...وتعهدوا دعم الحكومة العراقية الجديدة بكل
الوسائل الضرورية في محاربتها داعش ،وضمنها تقديم
مساعدات عسكرية مناسبة» ،بحسب «فرانس برس».
وانطلقت ،صباح أم��س في ب��اري��س ،أعمال المؤتمر
ال��دول��ي «ال��س�لام واألم����ن ف��ي ال���ع���راق» ح��ي��ث يبحث
المشاركون تفاصيل مساعدة هذا البلد في التخلص من
تنظيم «داعش».
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أنه ال يوجد
وقت إله��داره أمام تهديدات تنظيم «داع��ش» وأن «على
األسرة الدولية التوصل إلى حل دائم من أجل استئصال
جذور هذا التنظيم».
وأشار هوالند في كلمته االفتتاحية إلى أن «هذه الحركة
اإلرهابية التي ال تعرف حدودا ً وتدعي أيضا ً بإقامة دولة
انتشرت على أراض واسعة في العراق وسورية وبالتالي
تهديدها عالمي وال بد من أن تكون االستجابة عالمية»،
موضحا ً أن هدف المؤتمر هو «تقديم الدعم السياسي
للسلطات العراقية الجديدة من أجل الوقوف في وجه
«داعش» .وقال« :إن معركة العراقيين ضد اإلرهاب هي
معركتنا أيضاً» ،داعيا ً إلى االلتزام «بوضوح وصدق
وقوة» إلى جانب الحكومة العراقية.
ورأى هوالند في كلمته التي طغى عليها الحديث عن

وحشية جرائم «داعش» والتحذير من خطورته أن الوحدة
على الصعيد الدولي ضرورية لمواجهة هذا التهديد ،مذكرا ً
بقرار مجلس األمن رقم  .2170ودعا إلى دعم من تسميهم
اإلدارة األميركية «المعارضة السورية المعتدلة بكل
السبل».
ولم ينس هوالند اإلقرار بأن هذا التنظيم «يبعث بنداءات
لمقاتلين من مختلف أنحاء العالم» ،الفتا ً إلى أن البرلمان
الفرنسي يناقش قانونا ً يرمي إلى منع هذه الحركات
والتنظيمات ومكافحتها ومعاقبة المسؤولين عنها.
بدوره أكد الرئيس العراقي فؤاد المعصوم في كلمته
خ�لال افتتاح المؤتمر ال��ذي يجمع نحو ثالثين دول��ة
عربية وغربية أن هناك خطرا ً حقيقيا ً من تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،معتبرا ً أن «األم��ل وقوته هو في سرعة اتخاذ
المواقف الحاسمة ضد هذا النوع اإلرهابي الجديد وكذلك
ضد كل فكر إرهابي يلتقي مع «داعش».
وأشار المعصوم إلى أن «وجود متطوعين إرهابيين من
أصول أوروبية وغير أوروبية ومن غير حملة الجنسية
الثانية هو واحد من الفكر االستراتيجي التقليدي الذي
كان معروفا ً عن عمل القاعدة ومستوى إجرامها» ،الفتا ً
إلى أن خطورة هؤالء المجرمين تكمن من كونهم محترفي
غسل عقلية الشباب في األماكن التي يسيطرون عليها
ويعدونهم كانتحاريين ويستخدمون أح��دث التقنيات
التكنولوجية لبث الرعب والدعاية خالل االنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي.
وقال المعصوم« :إننا اليوم في هذه المواجهة الخطرة
التي يخوضها العراق نقف أم��ام تحول نوعي في فكر
التشدد اإلرهابي وهو التحول المتمثل بانتقال عمل قوى

شركة ال كونستروكتا ش.م.ل.
دعوة

اإلرهاب من عمليات إجرامية متفرقة إلى مستوى العمل
من أجل تأسيس دولة إرهابية وهذا ما جرى فعالً» ،مضيفا ً
إن «هذه الدولة يراد منها أن تكون منطلقا ً إلى أماكن أخرى
من الشرق األوسط ومنها إلى العالم وهذه أهداف باتت
معلنة في بيانات وخطابات داعش».
وطالب الرئيس العراقي «باالستمرار في شن حمالت
جوية منتظمة في العراق ضد مواقع اإلرهابيين وعدم
السماح لهم باللجوء إلى أي مالذ آمن وتجفيف منابع
تمويلهم ومحاصرتهم بالقوانين التي تحرم التعامل معهم
والعمل على منع تدفق المقاتلين والمساهمة في جهود
اإلغاثة اإلنسانية ومواصلة تقديم المساعدات لالجئين
والنازحين التي تعصف بهم المآسي ووضع خطط كفيلة
بعودتهم إلى ديارهم وإعادة اإلعمار».
وكان الرئيس العراقي دعا في وقت سابق اليوم في

مقابلة مع إذاعة «أوروبا  »1إلى «تدخل جوي سريع ضد
تنظيم داعش اإلرهابي» ،مشيرا ً إلى أن العراق يريد تدخالً
لوجستيا ً قبل كل شيء وخصوصا ً بالسبل العسكرية»،
معتبرا ً أن «التأخر في التدخل وتقديم الدعم للعراق ربما
سيسمح لتنظيم داعش بالسيطرة على أراض أخرى».
وقال الرئيس العراقي ،إن أي تحرك للقضاء على تنظيم
«داعش» يجب أن يضم إيران ،مضيفاً« :بين العراق وإيران
حدود بطول حوالى ألف كلم .وإيران قدمت لنا مساعدات
إنسانية وعسكرية منذ بداية هجوم داعش».
وكان معصوم ،أكد في مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس،
حول عدم مشاركة إيران في التحالف الدولي ،أن محاربة
«داع���ش» يجب أن تكون أول��وي��ة ،مضيفاً« :إذا أردن��ا
محاصرة داع���ش وض��رب��ه فمن األول���ى تجميع ال��دول
اإلقليمية حول موقف واحد».

إلى حضور جلسة جمعية عمومية عادية
يتش ّرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
لحضور جلسة الجمعية العمومية العادية
المحدد انعقادها الساعة التاسعة من يوم
االثنين الواقع فيه السادس من شهر تشرين
األول  ،2014في مركز الشركة ،وذلك للبحث
والتداول في جدول األعمال اآلتي:
 1ـ تالوة تقرير رئيس مجلس اإلدارة
المدير ال��ع��ام ع��ن أع��م��ال الشركة للسنة
المالية .2013
 2ـ ت�لاوة تقرير مفوضي المراقبة عن
حسابات الشركة للسنة المالية .2013
 3ـ المصادقة على ميزانية الشركة
وحسابات األرباح والخسائر للسنة المالية
.2013
 4ـ إب��راء ذمة رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة ع��ن إدارت��ه��م ألع��م��ال الشركة عن
السنة المالية .2013
 5ـ إعطاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
التراخيص المنصوص عنها في المواد 158
و 159من قانون التجارة.
 6ـ المصادقة على توزع بدالت حضور
على بعض أعضاء مجلس اإلدارة.
 7ـ المصادقة على توزيع أنصبة أرباح
على المساهمين.
 8ـ تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية
 2014وتحديد بدل أتعابه.
 9ـ أمور مختلفة.
بيروت ،في 2014/9/15
رئيس مجلس اإلدارة
كريم باسيل

