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االئتالف �ضدّ الإرهاب ( ...تتمة �ص)1

عون وجنبالط ( ...تتمة �ص)1

السلسلة على أنها شماعة من أجل فرض ضرائب لتغطية عجز الموازنة الذي
يقدر بـ  8000مليار ليرة .وإذ اعتبر أن ال عالقة للسلسلة بالضرائب ،قال
محفوض« :لن نقبل أن يضعونا في وجه الشعب اللبناني ،فنحن نريد حقوقنا
وفق المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق».
وشدد على أن تقسيط السلسلة غير مقبول ،متمنيا ً على القوى السياسية أن
ال يستخدموا السلسلة في خالفاتهم ،واعتبر «أن ال أحد من األفرقاء السياسيين
أفضل من اآلخر ،فالجميع ال يريد السلسلة ،والموقف من إعطاء اإلفادات للطالب
في مجلس الوزراء كان أبرز دليل على ذلك».

الحريري :ال صفقة

على خط مواز ،وبعدما تكاثر الحديث عن وجود صفقة للتمديد للمجلس
النيابي مقابل إقرار السلسلة ،توالت المواقف النافية لهذا األمر ،وقال الرئيس
سعد الحريري عبر «تويتر»« :ال صفقة ،وال من يحزنون .إننا ببساطة لن
نشارك في االنتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ،وليتفضلوا
إلنهاء الفراغ في الرئاسة ،ونحن على استعداد ألي استحقاق آخر .وخالف ذلك،
هناك رهان على المجهول ،وربما السقوط في الفراغ التام».
وكانت كتلة «المستقبل» أشارت بعد اجتماعها أمس إلى «أن الترشيحات
التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس أن انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط
مسبق إلجراء االنتخابات النيابية ،وعلى أمل أن يكون هذا االنتخاب قد تم قبل
حلول موعد االنتخابات النيابية» ،معتبرة «في المحصلة ،أن انتخاب رئيس
للجمهورية سيفتح اآلفاق أمام كل االستحقاقات الدستورية وبالتالي لن تقبل
الكتلة بأي استحقاق آخر قبل إنجاز االستحقاق الرئاسي».

عودة التشريع من مصلحة الجميع

من جهة أخرى ،أكدت مصادر نيابية بارزة أن الحاجة إلى عودة التشريع
للمجلس النيابي مسألة ضرورية سواء ذهبت األمور نحو التمديد أو إجراء
االنتخابات ،ففي كال الحالتين يجب انعقاد مثل هذه الجلسات .فإذا ما ذهبت
األمور نحو التمديد فهناك ضرورة إلصدار قانون بذلك ،وإذا مالت االتصاالت
السياسية نحو إجراء االنتخابات فذلك أيضا ً يتطلب انعقاد جلسة تشريعية
إلص��دار قانون يصحح الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة من خالل
تجاوز المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة وأيضا ً موضوع تشكيل هيئة
اإلشراف على االنتخابات.
ولذلك تقول المصادر إن الكتل النيابية مضطرة للوصول إلى توافق يعيد
الحد األدن��ى من التشريع إلى مجلس النواب،ألن غير ذلك يقود إلى الفراغ
في السلطة الثانية وهو أمر ال يريد أحد الوصول إليه .وتضيف أنه في ضوء
االتصاالت األخيرة برزت بوادر ايجابية حول استعداد الكتل النيابية خصوصا ً
تلك التي قاطعت المجلس في الفترة الماضية لحضور ما وصفه النائب عدوان
بتشريع الضرورة .ورجحت المصادر أن تتبلور األمور أكثر في األيام القلية
المقبلة خصوصا ً بعد الزيارة المتوقعة الرئيس فؤاد السنيورة إلى عين التينة،
وبالتالي فان انعقاد جلسة تشريعية مرجحة قبل نهاية الشهر الحالي إلقرار
بعض البنود الضرورية وباألخص موضوع سلسلة الرتب والرواتب على
اعتبار أن إقرار السلسة ضرورة لتجاوز أزمة اإلش��راف على االنتخابات من
رؤساء األقالم والكتاب ألن المعلمين هم الذين يقومون بهذه المهمة.

«المستقبل» قلق من االنتخابات

وفي هذا اإلطار يقول عضو في كتلة نيابية فاعلة إنه على رغم كل ما نسمعه
من مواقف وتصريحات تؤيد إجراء االنتخابات فان موضوع التمديد سيفرض
نفسه على الجميع ،ليس فقط على خلفية االعتبارات األمنية والسياسية بل
أيضا ً انطالقا ً من خشية تيار المستقبل تحول المزاج الشعبي لغير مصلحته،
بالتالي حصول مفاجآت في االنتخابات ال تخدم المستقبل وحتى أخصامه
السياسيين.

جولة لعون على القيادات السياسية

في مجال آخر ،برزت أمس زي��ارة رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب

ميشال عون رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط في كليمنصو.
وأوضح الجانبان أن البحث تركز على المخاطر التي تواجه لبنان وضرورة
تثبيت الوحدة الوطنية لمجابهتها وأن وجهات النظر كانت متطابقة .فيما أكد
عون أن الحديث لم يتطرق إلى موضوع االستحقاق الرئاسي ،الفتا ً إلى أنه
«إذا لم يتم انتخاب رئيس بعد االنتخابات النيابية فالعوض بسالمتكم» .أما
جنبالط فأكد أن عون «لديه حيثية وطنية للترشح إلى رئاسة الجمهورية ال
يمكننا إنكارها».
وفي السياق أوضحت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن
عون سيقوم بجولة على عدد من القيادات السياسية من أجل تنسيق المواقف
في وجه األخطار المحدقة بالبلد .وشددت على أن توقيت زيارة عون الرئيس
بري لم يحدد بعد لدواع أمنية.

قزي :ال مبادرة مصرية

من جهته ،أكد وزير العمل سجعان قزي العائد من القاهرة لـ«البناء» أن
مصر ال تملك أي مشروع أو مبادرة اتجاه لبنان ،إال أنه لمس من المسؤولين
المصريين الذين التقاهم ،خصوصا ً الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أن مصر
ستدفع في عالقاتها مع الدول الكبرى من أجل الضغط لتحريك الملف الرئاسي
اللبناني ،وال سيما أنهم يعتبرون أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل
لكل القضايا ،الفتا ً إلى وجود قلق مصري على الوضع في لبنان.

اعتداءات على الجيش وخطف مؤهل

أمنياً ،وبينما ال تزال المفاوضات في شأن العسكريين المخطوفين طي
الكتمان ،هدد تنظيم «داعش -قاطع القلمون» بذبح جندي لبناني خالل 24
ساعة بسبب ما سماه «المماطلة» بالمفاوضات وعدم االلتزام بـ»الوعود».
وأمس خطفت عناصر مسلحة المعاون أول في الجيش كمال الحجيري،
واقتادته إلى جهة مجهولة ،وذلك أثناء زيارته مزرعة عائدة لوالده في خراج
بلدة عرسال ،بحسب بيان لقيادة الجيش.
وتبع ذلك اعتداء على عناصر الجيش في البلدة وأفاد بيان للقيادة أن حشدا ً
من األشخاص أقدم على التجمهر بالقرب من حاجز للجيش في محلة وادي
الحصن  -عرسال ،والتهجم على عناصره ومحاولة االعتداء عليهم .وقد رد
هؤالء العناصر بإطالق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة المواطن خالد أحمد
الحجيري بجروح ،كما جرى توقيف خمسة من المعتدين.
وتم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات البلدة للمعالجة ،وتسليم الموقوفين
إلى المرجع المختص إلجراء الالزم.
وأف��ادت «وكالة أنباء األناضول» التركية ،أن «جبهة النصرة» وتنظيم
«داعش» يرفضان تأكيد أو نفي مسؤولية أي منهما عن اختطاف الحجيري.

الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء

إلى ذلك ،يعقد مجلس الوزراء جلسة له اليوم في السراي الحكومية برئاسة
الرئيس تمام سالم ،للبحث في جدول أعمال من  65بنداً .وأكدت مصادر وزارية
لـ«البناء» أن «ملف الكهرباء سينال الحيز األكبر من النقاش ،لجهة تحديد
المسؤوليات عن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية لمدة
طويلة ،إذ ال يجوز االستمرار في هذا الوضع ،ولن نقبل أن يكون الشعب اللبناني
كبش محرقة» ،على ما قالت المصادر.

صعوبات تعترض حل قضية المياومين

وعلمت «البناء» أن صعوبات تلف المفاوضات الجارية بعيدا ً من األضواء
حول مشكلة المياومين وموقف مؤسسة كهرباء لبنان على رغم التعتيم الشامل
الذي يلف البالد .وبحسب المصادر فإن المؤسسة ووزارة الطاقة مصرتان على
وقف تحرك المياومين قبل استكمال التدابير المتعلقة بالقانون بينما يصر
المياومون والجهات السياسية التي تؤيد تحركهم على إرسال الملفات الالزمة
إلى مجلس الخدمة المدنية وعندها يمكن وقف التحرك .ووفق المعلومات أيضا ً
فإن البحث في موضوع تأمين األم��وال الالزمة لتثبيت المياومين هو أيضا ً
موضع بحث ونقاش ولم يجر حله بعد.

رو�سيا وم�صر ّ
توقعان �صفقة �سالح بـ 3.5مليار دوالر
ك��ش��ف��ت وك��ال��ة «ان��ت��رف��اك��س»
الروسية لألنباء أم��س إن «مصر
ستحصل على س�لاح بقيمة 3.5
مليار دوالر م��ن روس��ي��ا بموجب

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
زوجته سامية الزير
شقيقتاه :صونيا زوجة رفيق سماحه
وعائلتهما وخ��زام��ى أرملة الشهيد كمال
خيربك.
أوالد شقيقتيه :هاني سماحه وعائلته،
زياد سماحه وعائلته ،الرا زوجة وليد حنا
وعائلتهما وهشام خير بك.
ابنتا زوجته :جوانا رعد وداليا زوجة
وليم مجاعص وعائلتهما.
ينعون إليكم بمزيد من األسى فقيدهم
الغالي الدكتور المرحوم

مخول فؤاد قاصوف

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األربعاء
 17أيلول  2014متمما ً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يوم الجمعة
 19الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في
كاتدرائية النبي الياس الخنشارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
السبت واألحد  20و 21الجاري في صالون
الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة
صباحا ً لغاية السادسة مساء.
زوج الفقيدة :حنا أمين منصور
أب��ن��اؤه��ا :المهندس جرجس منصور
وزوجته نورال الخوري وعائلتهما
المهندس أمين منصور وزوجته رانا
البرجي وعائلتهما
المهندس الكسي منصور وزوج��ت��ه
سابين ناصيف وعائلتهما
نجوى زوجة أسعد سعاده وعائلتهما
وال��خ��وري��ة م��ه��ى خ��وري��ة األب ج��ان
العجيمي وعائلتها في الوطن والمهجر
نضال أرملة المرحوم ج��ورج يوسف
وعائلتها
فريال زوجة فادي نصر وعائلتهما
أشقاؤها :انطون رزق وزوجته سعاد
حيدر وعائلتهما
اب��راه��ي��م رزق وزوج��ت��ه فائقة سالم
وعائلتهما
المهندس غسان رزق وزوج��ت��ه سالم
مزرعاني وعائلتهما
ن��وال أرملة المرحوم موريس منصور
وعائلتها
سعاد زوجة جرجي بوشاهين وعائلتهما
في الوطن والمهجر
أليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتهما
في الوطن والمهجر
منى زوج��ة مفيد حيدر وعائلتهما في
الوطن والمهجر
المرحومة راغدة رزق
وعموم عائالت أميون ينعون فقيدتهم
الغالية المرحومة

سورية جرجس رزق
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم الخميس 18
أيلول  2014من الثالثة بعد الظهر حتى
الثامنة مساء في قاعة كاتدرائية القديس
جاورجيوس األثرية ـ أميون.
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اتفاق مبدئي بين البلدين» من دون
أن تذكر مزيدا ً من التفاصيل.
إال أن م��وق��ع «روس��ي��ا ال��ي��وم»
اإلخباري نقل عن ألكساندر فومين
مدير الهيئة الفيديرالية الروسية
للتعاون التقني العسكري قوله
إن «روس��ي��ا وم��ص��ر وق��ع��ت��ا (ل��م
يحدد تاريخ توقيعها) باألحرف
األول��ى صفقة أسلحة بقيمة 3.5
مليار دوالر» .وبحسب الموقع
ف��إن الصفقة تتضمن «مجموعة
من األنظمة الصاروخية الخاصة
بالدفاع الجوي إضافة إلى مختلف

أصناف المدفعية».
وم��ن��ذ خلع ال��رئ��ي��س المصري
ال��س��اب��ق محمد م��رس��ي ف��ي تموز
 2013تشهد العالقات المصرية
– الروسية تقاربا ً ملحوظا ً مقارنة
بالسابق.
وفي  12آب الماضي قال الرئيس
الروسي فالديمير بوتين إنه اتفق
م��ع نظيره المصري عبد الفتاح
السيسي على توسيع التعاون في
مجال تصدير األسلحة إلى مصر
إل��ى ج��ان��ب دراس���ة إن��ش��اء مركز
لوجيستي مصري على سواحل

البحر األسود وجاء ذلك في مؤتمر
صحافي بين الرئيسين خالل زيارة
السيسي لمنتجع سوتشي الواقع
على البحر األس��ود جنوب غربي
روسيا.
وزيارة السيسي لروسيا الشهر
الماضي لم تكن األول��ى إذ زاره��ا
ف��ي أي��ل��ول  2013ح��ي��ن��م��ا ك��ان
وزي��را ً للدفاع وهي الزيارة التي
تزامن معها أحاديث متناثرة في
الصحافة الروسيــة والمصرية
ع��ن ص��ف��ق��ة س�ل�اح وش��ي��ك��ة بين
البلدين.

على الجميع ،وهو ن��داء كان الرئيس الراحل حافظ
األسد أول من أطلقه محذرا ً العالم أثناء زيارته لليونان
( -3 - )1986فضحت الخطة ارتباك الدول اإلقليمية
الداعمة لإلرهاب علنا ً كتركيا والسعودية وقطر -4 -
دفعت بمصر إلى إظهار تميزها عن مجموعة جدة،
حيث أكدت مصر ضرورة أن تكون مواجهة اإلرهاب
شاملة مرتين ،مرة لتشمل جميع الدول المتضررة من
اإلرهاب ،ومرة لتشمل جميع المنظمات اإلرهابية – – 5
استخدمت الخطة مصطلح تدمير ( )Destroyاإلرهاب
بعد أن كان اللفظ الشائع احتواء (.)Contain
وإذا كانت االيجابيات نتيجة لمنطق األحوال ،فان
السلبيات تأتي من نص الخطة األميركية وروحها.
فهذا النص يتمرد على القانون الدولي بوجه واضح:
 - 1ال تستند الخطة إلى القرار األممي ( )2170وال
تذكره مما ال يعطيها شرعية دولية.
 - 2إذا كانت أميركا تريد انتهاك السيادة السورية
فسيكون هذا إعالن حربا ً ألن سورية أعلنت أن ذلك
عدوان .لذا فإن اإلدارة األميركية .بحاجة إلى شرعية
داخلية ،أي قرار الكونغرس األميركي إلعالن الحرب
على دولة مستقلة.
 - 3ال يملك االئ��ت�لاف أي تفويض قانوني ألنّ
القرار  2170ال يفوض أي دول لتطبيقه .كما أن الفصل
السابع (المادة  42من الميثاق) تقول انه في حال
استخدام التدابير العسكرية للدفاع عن األمن والسالم
الدوليين يقوم بذلك مجلس األمن وليس دول تعطي
نفسها هذا الحق من دون وجه حق.
 - 4حتى لو فرضنا أن مجلس األمن فوض االئتالف
وفقا ً للمادة  42من الميثاق (الفصل السابع) ،فان القرار
 2170يؤكد استقالل وسيادة سورية والعراق .وهذا
القرار هو األساس ألنه توصيفي وسياسي أما الفصل

السابع فهو إج��رائ��ي ،واإلج���راء يرتبط بالتوصيف
وليس العكس.
 - 5إن خطة أوباما تشذ عن القرار األممي في
مسألتين ،أوال ً إن القرار يطالب جميع الدول بمكافحة
اإلرهاب بينما تكتفي الخطة باالئتالف ،ثانيا ً إن القرار
يطالب بمكافحة جميع المجموعات اإلرهابية .ويذكر
باالسم «داعش» و«النصرة» وجميع مفرزات القاعدة،
بينما الخطة تكتفي بـ»داعش» ألن «النصرة» تدعمها
السعودية وكذلك الجبهة اإلسالمية ،وألن اإلخوان
المسلمين مدعومون من قطر وتركيا على رغم إعالنهم
منظمة إره��اب��ي��ة ف��ي مصر وس��وري��ة والسعودية.
وق��د الحظت مصر ه��ذه المحاباة األميركية لقطر
والسعودية ،لذلك أصرت على وضع جملة في البيان
الختامي الجتماع جدة ،بما يشير إلى «جميع المنظمات
اإلرهابية بما فيها داعش».
 - 6إن الخطة تستثني سورية من االئتالف على
رغم أن سورية المعنية األول��ى بمكافحة اإلره��اب،
وإن جيشها القوة األكثر تماسكا ً وتنظيما ً وخبرة في
مكافحة اإلرهاب.
 - 7تتضمن خطة أوباما تسليحا ً إضافيا ً لما أسمته
الخطة «المعارضة المعتدلة» من دون أي تفصيل،
ولما كان اإلرهاب محصورا ً بـ»داعش» فهذا معناه أن
«جبهة النصرة» و«الجبهة اإلسالمية» وغيرها من
التنظيمات التي ال تقل إرهابية عن «داع��ش» سوف
تعتبرها أميركا « «معتدلة» وتدعمها .بدليل التعاون
الوطيد بين «جبهة النصرة» و«إسرائيل» في الجوالن.
 - 8وبعيدا ً عن قراءة النوايا ،وتأكيدا ً على االلتزام
بالنص فإنني أنقل إل��ى القارئ ما ج��اء في الخطة
حول سورية بالحرف .قال أوباما« :أن��ه لن يتردد
في العمل ضد «داع���ش» كما في ال��ع��راق» لكن قبل

جاء ذلك في وقت أشار الرئيس األميركي باراك
أوباما إلى أن القوات األميركية حاربت اإلرهاب
طويالً ،الفتا ً إل��ى أن��ه «لطالما عرفنا أن نهاية
الحرب في أفغانستان ال تعني نهاية التهديدات
التي تواجهها ال��والي��ات المتحدة األميركية».
وأض��اف الرئيس األميركي خ�لال لقائه جنود
أميركيين في قاعدة بتامبا في والية فلوريدا ،أنه
«لم يتم تحديد مؤامرة ضد أميركا في شكل خاص
ولكن تنظيم «داعش» يشكل خطرا ً على الشعوب
في سورية والعراق ،وعلينا أن نالحق اإلرهابيين
في هذين البلدين».
وأش��ار أوباما إلى «أننا قمنا بأكثر من 160
ضربة جوية في العراق» ،متوجها ً إلى «داعش»
بالقول« :إن هددتم الواليات المتحدة األميركية
لن تجدوا مالذا ً آمنا ً وسوف نعثر عليكم» .ورأى
أن «داعش خطر مباشر على أميركا وقد أصدرت
أوامري للقوات المسلحة للعمل ضده».
وأوضح أوباما أن «قواتنا لن يكون لها مهام

إن أميركا في مواقفها األخيرة ترسم مشهدا ً
جديدا ً تطرح حوله األسئلة الكبرى حول طبيعة
ال��ح��رب التي تريد زج المنطقة فيها وأهدافها
الحقيقية م��ن تلك ال��ح��رب ،ودور االئ��ت�لاف أو
التحالف الدولي الذي تسعى إليه ليكون شريكها أو
أداتها في تلك الحرب ،خصوصا ً أن حروب أميركا
في العقود الثالثة األخ��ي��رة ،اعتمدت على فكرة
التحالف الدولي بقيادتها بقرار أو من غير قرار من
مجلس األمن .وعلى رغم أن أميركا حققت عبر تلك
التحالفات شيئا ً من أهدافها ،لكنها في المحصلة
النهائية لم تصل إلى تحقيق الهدف األكبر وهو
إقامة نظام عالمي بقيادتها .وهذا ما يؤرقها اليوم
ويدفعها إلى العمل على منع االنهيارات المحتملة
في مواقعها االستراتيجية الدولية.
وف���ي ظ���ل م���ا آل���ت إل��ي��ه أوض�����اع ال��م��س��رح
االستراتيجي الذي تسميه أميركا وفقا ً لتقسيماتها
العسكرية للعالم «المنطقة الوسطى» وما فيه من
خيبات أميركية ،وفي ظل عجز عسكري أميركي
عن تكرار ما حصل في أفغانستان إذ ستخرج منها
ومعها الحلف األطلسي من دون أن تثبت السقف
ال��ذي وضعته لمصالحها ه��ن��اك ،وبعد الفشل
األميركي في إسقاط سورية على رغم عدوان مازال
قائما ً عليها منذ أربع سنوات ،ومع القرار األميركي
باالنتقال العسكري الهادئ من الشرق األوسط إلى
الشرق األقصى في مواجهة الصين ،ومع خوف
أميركي من أن تتمكن القوى اإلقليمية والدولية
ال��ص��اع��دة والمناهضة ألم��ي��رك��ا ،م��ن م�لأ الفراغ
وامتالك ناصية القرار والنفوذ في الشرق األوسط
وإقامة ش��رق أوس��ط ألهله على أنقاض األح�لام
األميركية بشرق أوسط أميركي ،في ظل ذلك كله
جاءت استراتيجية أوباما االنتقامية من المنطقة
وبرزت الحاجة إلى تحالف دولي للسير قدما ً في
تنفيذها عبر الخطوط والخصائص التي تجعل من
الحرب التي ستترجم هذه االستراتيجية مختلفة
ف��ي كثير م��ن عناصرها وم��زاي��اه��ا ع��ن الحروب
األميركية السابقة.
ففي طبيعة الحرب بذاتها ،وفي تحليل لألفكار
والمواقف األميركية ،نجد أن المخطط األميركي
يتجه إلى تفجير حرب استنزاف طويلة يكون هو
مديرها وضابط إيقاعها والمشارك بشكل محدود

من قبل عصابات «داعش» وكذلك تفكيك وسرقة
المصانع السورية بهدف ضرب البنية التحتية
والتقدم الذي حققته سورية في مجال التنمية».
وأوض���ح المصدر أن «حكومة ح��زب العدالة
والتنمية التي تقوم بتزوير مضامين تقارير لجان
األم��م المتحدة التي ما زال��ت تحقق في مزاعم
استخدام غ��از الكلور في سورية تنتهك بهذه
السياسات وبشكل سافر قرارات الشرعية الدولية
الخاصة بمكافحة اإلرهاب وآخرها القرار 2170
األمر الذي يفقدها أي مصداقية عندما تتحدث عن
االلتزام بالقانون والمواثيق الدولية».
ميدانياً ،ف��رض الجيش ال��س��وري سيطرته
على قرى وبلدات تل شريشة والحاجية كبيرة
والحاجية صغيرة وتل المتينة والسدة ورحية
كبيرة ورحية صغيرة وقبيبة المطاشير وشرموخ
كبير وش��رم��وخ صغير وش��رم��وخ وسطاني
وشرموخ كلب والحارة والقبية والعوينة وتل
الرحبة والمزارع المحيطة بتلك القرى والتجمعات

بخدمتها النارية م��ن دون أن يضطر إل��ى حفر
الخنادق لجنوده أو نقل الجحافل العسكرية وفتح
الجبهات الطويلة التي يراق فيها دم األميركيين
على رمال الشرق األوسط وصخوره ،ولهذا نجد
الحديث المتصاعد عن مهل الـ 3سنوات والعشر
سنوات والمهل المفتوحة أيضاً ،وحرب االستنزاف
هذه تؤكدها تصريحات رئيس األرك��ان األميركي
عندما يلوح بإمكان إرس��ال ق��وات برية أميركية
إلى العراق الجتثاث داعش ،بينما يقول في الوقت
نفسه إنهم ال ينوون القضاء عليه في سورية بل
إضعافه ،يقول ذلك مع علمه األكيد بأن داعش
جعل من سورية والعراق ميدانا واحدا ً له والقضاء
الفعلي عليه يستوجب العمل في الميدانين معاً،
وبالتنسيق مع أصحاب السيادة على األرض.
وه��ذا ما ال تفعله أميركا في سورية ،ألنها تريد
شيئا ً آخر ،تريد إبقاء داعش واالستمرار في حرب
االستنزاف.
إنها حرب استنزاف إذن يحتاج فيها األميركي
إلى قوى تتناحر على اليابسة ،ويدير تناحرها
بشكل يمنع أحد من الفرقاء من الحسم مهما حقق
من انتصارات في الميدان ،كما يمنعه من استثمار
انتصاراته إال إذا كان االستثمار سيؤدي إلى تسعير
النار ،ويمنع الطرف اآلخر من االستسالم وإخالء
الميدان .ولذلك يعمل األميركي على توفير حاجات
حرب االستنزاف تلك بشكل يم ّكن نارها من التأجج
نفسر سعي أميركا إلى
ال��دائ��م .وبهذا المنطق
ّ
التحالف الدولي الذي يؤمن المال (عبر السعودية
والخليجيين اآلخرين) ويؤمن اإلرهابيين الذين
يشغلون ال��م��ي��دان وي��ؤم��ن متطلبات ال��ح��رب
النفسية ،كما أنها التزمت هي بذاتها الحضور إلى
الميدان بطيرانها من أجل تنفيذ ضربات جوية
تكون بمثابة جرعات نارية ،تسعيرا ً للحريق الذي
أضرمته ،ولذك نعتبر أن التدخل الجوي األميركي
ذو غاية رئيسية في الميدان هي المحافظة على
النار المشتعلة خدمة لمنطق حرب االستنزاف.
واآلن وبعد اتضاح الصورة يكون ملحا ً البحث
عن خطة دفاعية مالئمة للتصدي للعدوان األميركي
اإلرهابي الذي إذا نجح في تحقيق أهدافه ،سيحرم
المنطقة ومحور مقاومتها من استثمار الكثير
م��ن انتصاراتها وإنجازاتها السابقة ف��ي وجه

في وقت أشارت آخر استطالعات
للرأي العام في اسكتلندا إل��ى أن
غالبية سكانها باتوا يعارضون
ان��ف��ص��ال ه���ذا ال��ب��ل��د ع��ن المملكة
المتحدة .وأف���ادت وس��ائ��ل إع�لام
بريطانية ب��أن آخ��ر استطالعين
ل��ل��رأي أج��رت��ه��م��ا م��ؤس��س��ت��ا «آي
س��ي أم» و«س��ارف��ي��ش��ن» لحساب
صحيفتي «سكوتسمان» و«ديلي
ميل االسكتلندية» على التوالي،
يشيران إل��ى أن نسبة المؤيدين
ل��ب��ق��اء اس��ك��ت��ل��ن��دا ض��م��ن المملكة
المتحدة ارتفع إلى  52في المئة
م��ق��اب��ل  48ف���ي ال��م��ئ��ة ي��ؤي��دون
االستقالل.
وكان قادة األح��زاب البريطانية
ال��ث�لاث��ة ال��ك��ب��رى ق��د وع���دوا بمنح
البرلمان االسكتلندي م��زي��دا ً من
السلطات ف��ي ح��ال أعلنت نتائج
االس��ت��ف��ت��اء غ����دا ً ال��ج��م��ع��ة رف��ض
االستقالل.
وفي حال اختار االسكتلنديون
ال��خ��روج م��ن المملكة المتحدة،
سيكون على حكومتهم برئاسة
أليكس ساموند أن تخوض غمار
م���ح���ادث���ات ط��وي��ل��ة وم��ت��ش��ع��ب��ة

وص��ع��ب��ة م��ع ل��ن��دن ح���ول نقاط
ع��دة ،لعل أهمها مستقبل الجنيه
اإلسترليني ،ع�لاوة على نفقات
الدفاع والرعاية والصحية ،وهي
أمور كانت لندن تصر على أن تبقى
إدارتها مركزية.
وقال ساموند إن التاريخ المحدد
إلتمام االنفصال هو  24آذار ،2016
على أن تجرى االنتخابات في أيار
م��ن ال��ع��ام نفسه الختيار برلمان
وحكومة جديدة.
وف���ي ح���ال ال��ت��ص��وي��ت ب��ـ «ال»
ف��ي االستفتاء ،فقد يكون أه��م ما
ّ
سيتمخض عنه ه��ذا سلسلة من
اإلج���راءات التشريعية السريعة
تعهدت بها األح����زاب الرئيسية
ال���ث�ل�اث���ة ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا لمنح
اسكتلندا وبرلمانها صالحيات
أكبر في مجاالت الضرائب والرعاية
الصحية وسن التشريعات إليجاد
فرص عمل للشباب.
وسيكون على هذه األحزاب أن
تبرهن أن تعهداتها التي جاءت
قبل أي��ام قليلة م��ن االستفتاء،
ك��ان��ت نابعة م��ن رغ��ب��ة أصيلة
وليس مجرد محنة متأخرة كما

المشروع الصهيوأميركي ،وفي هذا السياق نرى
أن المستهدف بالعدوان األميركي في صيغته
الجديدة بحاجة إلى ما يلي:
االستمرار في المواجهة الصلبة والعمل على
خطين متالزمين ،يكون في األول منهما تجنب
اإلف���راط ف��ي رد الفعل وع��دم اللجوء إل��ى القوة
المفرطة التي تستنزف الطاقات في غير محلها،
أو في غير وقتها (أهمية التزام ج��دول أولويات
صارم) ،أما الثاني فيكون عبر تجنب االسترخاء
والتقليل من مخاطر التهديدات.
ال��ح��ذر م��ن ال��وق��وع فريسة ال��ح��رب النفسية
اإلرهابية ،والتذكر دائما ً ب��أن أميركا تعمل في
عدوانها على خطين أيضاً ،هما عدم الوصول إلى
االنفجار الكلي الشامل ،وعدم خفوت النار بشكل
يم ّكن الخصم من تحقيق اإلن��ج��ازات الميدانية
واستثمارها (لذلك ال نتوقع أن تصدم بالجيش
العربي السوري أو بحلفائه مباشرة).
صياغة الذات والبيئة االجتماعية والطاقات
وبرمجة الكل لتناسب ح��رب استنزاف طويلة،
وهنا يحضرني تركيز اإلعالم الغربي االستقصائي
على معرفة قدرة سورية على حرب طويلة.
هيكلة المجتمع ومؤسساته بما يمكنها من امتالك
المناعة أمام الحرب النفسية أوال ً ثم تمكينها من
العمل في ظل حرب استنزاف قاسية وطويلة .ألن
مجتمعا ً مفككا ً واقتصادا ً مترنحا ً سيشكل ضغطا ً
على صانع القرار وقد يقود إلى تحقيق أهداف العدو
من حرب االستنزاف بشكل جزئي أو كلي.
وفي نظرة إجمالية ،نرى أن الكثير من مقومات
النجاح في مواجهة حرب االستنزاف األميركية
متوافر ،والظروف ليست في مصلحة أميركا كما
كانت قبل عقد من المزمن ،فالتحالف الدولي الذي
تسعى إليه أميركا ليس سهل اإلنشاء (لم ينشأ
بعد) ،والظروف الدولية ليست في مصلحتها،
كذلك ال نجد أرضية واقعية صالحة لتسعير حرب
االستنزاف كما تريد أميركا ،كل ذلك يدفعنا إلى
القول بأن هذه الحرب األميركية الجديدة لن يكون
مصيرها أفضل من المحاوالت األميركية الفاشلة،
لكن ينبغي أن ال نغفل الثمن الباهظ الذي قد نضطر
لدفعه في سياق العمل إلفشالها.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
السكنية في ريف مدينة القامشلي الشرقي.
ك��م��ا واص��ل��ت وح����دات ال��ج��ي��ش عملياتها
العسكرية في ري��ف حماه الشمالي مستهدفة
تجمعات المسلحين في اللطامنة و كفرزيتا و
مورك وسط تقدم لوحدات المشاة على أطراف
اللطامنة ،كما استهدف الجيش مسلحين في خان
شيخون والصياد والعامرية في ريف ادلب.
وف��ي دي��ر ال��زور استهدف الجيش مسلحين
في حي الحويقة في المدينة ،وتجمعاتهم في
الموحسن في الريف الشرقي وقرية مراط وقريتي
السعفة وحسرات بريف مدينة البوكمال.
وف��ي حلب استهدف الجيش مسلحين في
قباسين وبزاعة وصبرين وشرقي جسر قوزاق
ومسكنة والسكرى وبشقاتين والحاضر والباكات
ودوار بعيدين وسيف الدولة والليرمون وحريتان
وقبتان الجبل والمنصورة ومنطقة االق��واس
التابعة لدير حافر وفى العامرية وخان العسل
وكفر حمرا والميسر.

ا�ستفتاء ا�سكتلندا ( ...تتمة �ص)1
تحدث بعض عناصر المعسكر
المنافس.
وب���ح���س���ب رئ���ي���س ال�������وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،فستعني
هذه التعديالت تمتع االسكتلنديين

د .مهدي دخل الله
mahdidakhlala@gmail.com

كيف تواجه المنطقة ( ...تتمة �ص)1

�أوباما ينفي ( ...تتمة �ص)1
قتالية في العراق ولن نخوض حربا ً برية جديدة
فيه» ،مشيرا ً إلى «أننا سنقود تحالفا ً عالميا ً ضد
«داعش» وبعض الدول ستساعدنا في الضربات
الجوية» ،معتبرا ً أن «على العراقيين أن يتحملوا
الجانب األكبر في المعركة» .وأضاف أوباما أن
«مواجهة «داعش» تتطلب قدرات أميركا الفريدة
لمساعدة دول المنطقة في هذا الجهد» ،مشيرا ً إلى
أن «عدة دول أوروبية تساعد في العمليات ضد
داعش وأظهرت دعما ً للحكومة العراقية».
إلى ذلك ،اتهمت دمشق تركيا باالستمرار في
حملتها الدعائية المضللة ضد سورية بما في ذلك
مزاعمها حول استخدام مواد كيماوية.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية« :لقد
أصبح جليا ً ال��دور التخريبي للحكومة التركية
س���واء م��ن خ�لال اح��ت��ض��ان وت��دري��ب وتسليح
وتسهيل مرور اإلرهابيين إلى سورية وتزويدهم
بالمواد الكيماوية التي ما زال القضاء التركي
يحقق فيها أو ش��راء النفط السوري المسروق

هذه الجملة وردت جملة تقول إن أميركا ستنسق مع
الحكومة العراقية .فهل جملة «كما في العراق» تعني
أنه سينسق مع الحكومة السورية أسوة بالعراق؟...
أعتقد أن أوباما ترك هذا الخيار قائماً.
 - 9إن أوباما ال يستطيع أن يتصرف كما يشاء
في العالقات الدولية ألن توازنا ً جديدا ً اليوم موجود
ومؤثر .ال يمكن لواشنطن اليوم أن تفعل ما فعلته عام
 2003باجتياح بلد مستقل كالعراق .ولقد سأل أحد
الصحافيين وزير الخارجية كيري بأن روسيا تنتقد
تصرف أميركا ألنه خارج القانون الدولي ،فأجاب
المسؤول األميركي غاضباً« :وه��ل احترم ال��روس
القانون الدولي في القرم»؟ في رأيي هذا يطرح سؤاال ً
آخر :وهل احترمت واشنطن القانون الدولي في دعمها
للفوضى الخالقة في كييف ضد حكومة منتخبة
ديمقراطياً؟.
هذا كله يشير إلى أن واشنطن بدأت تعترف بثقل
التوازن الدولي .فالواليات المتحدة ما زالت الدولة
األقوى في العالم لكنها لم تعد الحاكم المطلق بأمره،
وال شك في أن��ه من الصعب عليها انتهاك السيادة
السورية لثالثة أسباب على األق��ل :أوال ً ألن سورية
ليست منطقة وص��اي��ة وإن��م��ا ه��ي دول���ة م��وج��ودة
ومؤسساتها تعمل وحكومتها متماسكة ولها حضور
دولي وجيش قوي ،ثانيا ً ألن هناك دعما ً إقليميا ً واضحا ً
من قوى إقليمية كإيران إضافة إلى أن المخاطرة في
سورية قد يوصل المنطقة إلى «الزلزال الكبير» الذي
لن تنجو منه «إسرائيل» بحكم طبيعة األشياء ،ثالثا ً
ألن لسورية حلفاء على المستوى الدولي خصوصا ً
روسيا ومجموعة شنغهاي.

بسيادة أكبر من دون االضطرار إلى
الخروج عن إطار المملكة المتحدة.
وبحسب كثير من أنصار البقاء
ض��م��ن ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة ،ف��إن
االنفصال سيكون قرارا ً ال رجعة فيه،

لكن البقاء قد يعني أن حكومة في
اسكتلندا قد تنجح بعد بضع سنين
في حشد تأييد شعبي جديد إلجراء
استفتاء جديد ،وهو ما يوصف بـ
«االستفتاء الذي ال ينتهي».

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لنقل المحروقات إل��ى معمل الحريشة،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثالثماية ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  15تشرين األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1609
إعالن
يعلن رئيس بلدية تمنين التحتا عن
إج��راء مناقصة عمومية لتلزيم «صيانة
ث�لاث جسور» في البلدة فعلى الراغبين
بالمشاركة الحضور إل��ى مركز البلدية
ضمن ال��دوام الرسمي للحصول على دفتر
ال��ش��روط وت��ق��دي��م الطلبات ضمن مهلة
خمسة عشر ي��وم�ا ً م��ن ت��اري��خ النشر في
الجريدة الرسمية ،على أن تفض العروض
عند الساعة العاشرة م��ن صباح اليوم
التالي النتهاء المهلة.
رئيس بلدية تمنين التحتا
مهدي عبدالله مرتضى
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تجاري
بناء للطلب تاريخ  2014/9/10تقرر
تعديل االسم التجاري للمؤسسة المعروفة
باسم «مؤسسة هاشم شمص التجارية»
المسجلة تحت رقم  1992/300البقاع
لتصبح« :م��ؤس��س��ة علي حسين شقير
التجارية».
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن تلزيم
رقم الصادر/711 :ص2
رقم الملف2014/4848 :
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة

استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلعالن إلى خمسة أيام بناء
لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 2014/9/11لتنفيذ مشروع إكساء أقنية
ري في بلدة الحوش ـ قضاء راشيا.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/10/21
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
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 12 :أيلول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية باإلنابة
غسان نور الدين
التكليف 1602
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
رقم الصادر/719 :ص2
رقم الملف2014/4495 :
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بناء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2014/9/11لتنفيذ مشروع
إكساء أقنية ري في بلدة باب مارع ـ قضاء
البقاع الغربي (للمرة الثانية).
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/10/22
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
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 12 :أيلول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية باإلنابة
غسان نور الدين
التكليف 1606

