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تتمات

�إذاً ...هنالك ( ...تتمة �ص)1

وا�شنطن بال حلفاء ( ...تتمة �ص)1

االنتباه عما أسموه «ال��ث��ورة الجماهيرية السلمية» التي ت��دق أب��واب
دمشق.
قالت لهم دمشق إن تلك لم تكن ثورة ،ألن للثورات مفاهيمها وعقيدتها
وتوجهاتها وجماهيرها ،وأن ما يحدث فيها ال يمثل الشعب السوري .فمتى
كان تجار المخدرات والسالح والقتلة وخريجو السجون ثواراً؟ وقالت لهم
سورية أيضاً ،إن الدول اإلقليمية ،خصوصا ً الخليجية ،التي تحتاج إلى
ثورات هي التي تؤجج القتل والذبح في سورية ،وهي التي تحالفت مع
الشيطان خدم ًة لمصالح سادتها في «إسرائيل» والغرب ،إال أنهم أصروا
على حماقتهم وغبائهم أو باألحرى على «أجندتهم».
ال أريد اآلن ،وقد اعتمد مجلس األمن قراره الشهير  2170الذي دان فيه
المجلس بمبادرة بريطانية ودعم أميركي قوي ،كما هي العادة لكل ما
هو بريطاني ،أصدقاء األمس من داعش وجبهة النصرة وما أسماه القرار
كافة الفروع األخرى من تنظيم القاعدة .وال أريد أن أثبت الترابط الذي
أصبح معروفا ً لكل العالم بين الدوائر الغربية وهذه التنظيمات اإلرهابية
بأسمائها القديمة أو الجديدة .ألم تقل هيالري كلينتون لحلفاء الواليات
المتحدة من سعوديين وقطريين وأتراك ووزراء خارجية دول غربية« :إن
الواليات المتحدة هي التي قامت بتمويل القاعدة قبل عدة سنوات»؟
بعد قطع رؤوس الصحافيين األميركيين وعامل اإلغاثة البريطاني،
استشاط قادة أميركا والكونغرس والحكومات الغربية غضباً« ،وضربت»
رؤوسهم الباردة الحمية لتربية االبن العاق ،وإنشاء تحالفات لضرب هؤالء
وتأديبهم .لم نر هذه الحمية عندما قطع هؤالء بمختلف تسمياتهم رؤوس
السوريين األبرياء؟ ألم يعت ِد هؤالء وما زالوا على قوات الجيش المصري
العظيم في سيناء والقاهرة واإلسكندرية وقتلوا اآلالف من أبنائه؟ ألم يقوموا
قبل أيام بجريمتهم قرب وزارة الخارجية المصرية في قلب القاهرة؟ ويبقى
هدفنا دائما ً هو التعرف إلى خلفية وأسباب عدم تحرك «الدماء الحارة» في
رؤوس هؤالء إال عندما يخونهم عمالؤهم ،وعندما يسقطون في شر أعمالهم.
أما الذرائع األخرى التي اتفقوا على إشاعتها للتغطية على فشلهم أمام
جماهيرهم فإنها لم تصمد أمام قوة الموقف السوري الذي كشف المؤامرة
في مهدها ،وحدد القائمين عليها ،وشخص أهدافها ومراميها.
لقد قالت سورية إنها كانت وما زال��ت تحارب تنظيم داع��ش وجبهة
النصرة والجبهة اإلسالمية والجيش الحر وكل أسماء التنظيمات اإلرهابية
األخرى التي مولتها وسلحتها دول طالما أشرنا إليها وفي مقدمها تركيا
والسعودية وقطر وفرنسا وبريطانيا وآخ��رون كثر .وأكدت سورية أنها
ستستمر في محاربة هذه التنظيمات في كل أنحاء سورية في دير الزور
والرقة والحسكة ودرعا وحمص وحماة .كما أكدت سورية أنها ستحاربها
في منطقة الفصل في الجوالن السوري ألن االرتباط بين هذه التنظيمات،
وال نستثني أيا ً منها ،حليفة في شكل مباشر أو غير مباشر من خالل الدوائر
الغربية والخليجية مع «إسرائيل» .ولن تتوقف سورية عن محاربة هذا
اإلره��اب وهي ال تحتاج إطالقا ً إلى إذن من أي كان ،وال إلى شراء تذكرة
دخول إلى أي ناد قرر أعضاؤه فجأة مكافحة اإلرهاب .ها هم اآلن يرسلون
طائراتهم لقصف مواقع داعش والنصرة في العراق وسورية .لقد اعترفوا
أخيرا ً أن «أحبتهم من الثوار السوريين» هم إرهابيون .نحن لسنا ضد
ذلك!
ليفهم هؤالء جميعا ً أن سورية تقوم بتنسيق كل جهدها في مكافحة
اإلره��اب مع أشقائها ،خصوصا ً في العراق ،ومع أصدقائها في طهران
وموسكو ودول كثيرة تشجعها وتساندها بكل اإلمكانات المتوافرة وهي
تشاركنا شرف مواجهة اإلره��اب .وسورية الجريئة والعنيدة جدا ً جدا ً
عندما يتعلق األمر بأمنها وبمصالح شعبها وأمتها ال تساوم وال تهادن على
المبادئ .وها هي تعلن على المأل أنها مع أي جهد دولي يصب في محاربة
ومكافحة اإلره��اب ،لكنها تشدد أن ذلك يجب أن يتم مع الحفاظ الكامل
على حياة المدنيين األبرياء وفي إطار سيادتها الوطنية ووفقا ً للمواثيق
الدولية.
لقد أكد السيد الرئيس بشار األسد ،رئيس الجمهورية العربية السورية
أن بالدنا ماضية بكل حزم في الحرب التي تخوضها منذ سنوات ضد
اإلرهاب التكفيري بكل أشكاله ،وإنها تعتقد أن نجاح الحرب على اإلرهاب
أو أي جهد دولي يصب في مكافحة اإلرهاب لن ينجح فقط من خالل العمل
العسكري ،على أهميته ،بل يحتاج أيضا ً إلى التزام الدول بالقرارات الدولية
ذات الصلة وما تنص عليه من وقف كل أشكال دعم التنظيمات اإلرهابية.
لقد أصبح معروفا ً أن الواليات المتحدة ،وعبر الكثير من األقنية ،قد
قامت بإبالغ سورية أن الواليات المتحدة تستهدف قواعد تنظيم داعش
في سورية وهذه حقيقة يعرفها الكثير ،ولن نخلق ضجة دولية حول إنكار
ذلك من عدمه .لكن اإلنكار يدل على حالة من الضعف وال يليق بموقف
دولة كبرى ،أخذت على عاتقها مكافحة اإلرهاب .ولن ينجح أحد باستفزاز
سورية في لحظات هامة من تاريخها وفي ذروة حربها على اإلرهاب ألن
سورية تمثل مصالح شعبها وتطلعاته في القضاء على اإلرهاب .وليفهم
ذلك عمالء أميركا و»إسرائيل» ،وكل من لم يقرأ دروس التاريخ وتجارب
الشعوب وسر الصمود!

د .فيصل المقداد

حرب بال ( ...تتمة �ص)1
ثالثاً ،خالفا ً لرأي «المعارضة السورية المعتدلة» التي تعتبر جبهة النصرة
إحدى أطرافها وأنها ليست إرهابية ،فقد قامت أميركا بتخصيص جبهة النصرة
ببضع صواريخ «توماهوك» دمرت مخازن ذخيرتها الضخمة في كفردريان
الواقعة في منطقة بين غرب ريف محافظة حلب وشمال ريف محافظة إدلب.
التع ّرض لـ ِ «النصرة» قد يكون مقدمة لضرب سائر تفرعات «القاعدة» في
سورية والعراق سواء كانت متعاونة مع «داعش» أو معادية له ،األمر الذي
يفيد حكومتي بغداد ودمشق من دون قصد.
رابعاً ،يبدو واضحا ً أن غ��ارات الموجة األول��ى استهدفت مواقع ومخازن
ومخيمات ل��ـِ»داع��ش» والنصرة» بعيدة نسبيا ً من مواقع وج��ود الجيش
السوري ،وذلك بقصد الحؤول دون اغتنامه الفرصة للسيطرة على المواقع
المقصوفة والمدمرة وتعزيز مواجهته لما تب ّقى من التنظيمات المؤيدة لـ ِ
«المعارضة المعتدلة».
خامساً ،لوحظ أن الغارات استهدفت «وحدات حماية الشعب الكردي» في
منطقة رأس العين المؤيدة ضمنا ً لحكومة دمشق والمعادية لكل من «داعش»
وحكومة أردوغان التي يبدو أنها تدعم «داعش» .فهل عداء واشنطن لدمشق
غلب عندها على التحالف مع أنقرة؟
سادساً ،تزامنت الغارات على مواقع «داعش» و»النصرة» في شرق سوريا
وشمالها الغربي مع قيام «إسرائيل» بإسقاط طائرة حربية سورية كانت
متجهة ،بحسب ناطق إسرائيلي ،إلى قصف مواقع «النصرة» في الجيب
الحدودي بالجوالن المحتل .فهل عداء واشنطن لـ ِ «النصرة» المتعاونة ميدانيا ً
مع «إسرائيل» غلب عندها على شراكتها العضوية مع تل أبيب؟
سابعاً ،ال يقدّم ضرب مواقع «داع��ش» و»النصرة» وتوابعهما أية مزايا
استراتيجية لـ ِ»المعارضة السورية المعتدلة» إذ لم َ
يبق لها في مسارح القتال
قوات موالية ذات فعالية .فماذا ستفعل الواليات المتحدة للحؤول دون قيام
الجيش السوري بملء الفراغ الذي سينتج من تدمير مواقع «داعش» و»النصرة»
ومخازنهما في شرق سورية وشمالها الغربي؟
ثامناً ،كانت تسربت معلومات بأن تدريب خمسة آالف مقاتل لـ ِ «المعارضة
السورية « في السعودية يتطلّب نحو ستة أشهر .فمن تراه يمأل الفراغ خالل
هذه الفترة في المناطق والمواقع التي يُضطر «داعش» و»النصرة» إلى إخالئها؟
وهل تكفي أصالً قوة تعدادها خمسة آالف مقاتل لملء الفراغ في المناطق التي
يخليها «داعش» و»النصرة»؟
تاسعاً ،من المحتمل أن يقوم الجيش السوري بالسيطرة على المواقع
والمناطق التي يخليها «داعش» و»النصرة» نتيج َة القصف األميركي وال سيما
تلك التي يسهُل إمدادها لوجستياً .فكيف سترد الواليات المتحدة؟ هل تقصف
مواقع الجيش السوري ووحداته؟ هل تقوم بإنزال قوة برية أميركية على
األرض لردع الجيش السوري أم تراها ُتقنع حلفاءها اإلقليميين بتوليف قوة
برية مشتركة لتأخذ على عاتقها هذه المهمة الصعبة؟
عاشراً ،سواء تطورت الحرب المفتوحة على اإلرهاب في العراق وسورية إلى
توسيع مسارح العمليات ،أو إلى إنزال قوات برية أميركية وعربية لتوسيعها
وتفعيلها ،أو إلى قيام أميركا بضرب مواقع الجيش السوري ومخازنه ،فماذا
تراها تكون ردة فعل ك ٍل من روسيا وإي��ران؟ هل تكتفيان بمواقف سياسية
ودبلوماسية أم تبادران إلى إجراء تحركات ذات طابع عسكري؟
إلى ذلك كله ،ماذا ستكون ردة فعل «إسرائيل» وبالتالي ردة فعل قوى
المقاومة العربية في لبنان وفلسطين؟ هل تنخرط «إسرائيل» في الحرب على
اإلرهاب في محاولة للمشاركة في المخطط األطلسي الرامي إلى إعادة رسم
الخريطة الجيوسياسية لدول المشرق العربي؟ وإذا ما انخرطت «إسرائيل» في
الحرب ،هل يعقل أن تبقى قوى المقاومة العربية مكتوفة األيدي أم تغتنم ،بدع ِم
حساب مزمن مع «إسرائيل»
من حلفائها اإلقليميين ،الفرص َة المتاحة لتصفية
ٍ
يعود بتاريخه إلى عام 1948؟
إنها أسئلة الفتة مبنية على معطيات واحتماالت ،وه��ي تنتظر أجوبة
حاسمة.

د .عصام نعمان



ع�ل�ي��ه م��ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة تمام
سالم هو الموافقة على اللقاء من
دون تفويضه طلب التنسيق.
ال �ت �ه��اون واالن �ت �ظ��ار لمعجزة
لن تأتي يجريان ،بينما «داعش»
و»ال � �ن � �ص� ��رة» ت �ع �ل �ن��ان التعبئة
للحرب ال �ق��ادم��ة ،وت �ع��دان العدة
لتفجير ش��ام��ل ،وي�ق��ف قادتهما
للتهديد بساعة صفر دنت.وكانت
ال �ج �م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة واصلت
ت�ه��دي��دات�ه��ا للبنان فيما خرجت
تظاهرة للنازحين السوريين بعد
صالة الجمعة في عرسال مطالبة
«جبهة النصرة» باجتياح بيروت.

وان��ت��ش��ر ع��ب��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االج��ت��م��اع��ي تسجيل ص��وت��ي ألمير
الجبهة ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻤﻮﻥ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ «أﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ التلي»،
يدّعي فيه «أن المجاﻫﺪين ﺑﺎﻵﻻﻑ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ»،
الف ًتا إلى «أن ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﻠﻮﺡ» .وتبيّن أن
التسجيل يعود إلى بداية شهر تموز
الماضي ،لكن حساب مراسل القلمون
أعاد بثه عبر موقع يوتيوب منذ أيام.
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺭﻭﻣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ،ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ« :ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻭﻣﺎ
ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻭﺗﻔﺮﺝ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ».
وك��ان��ت الجبهة بعثت برسائل
مسجلة من الجنود المخطوفين إلى
ذويهم ،يطمئنونهم عبرها أنهم بخير
ويطلبون منهم مواصلة التحرك وقطع
الطرق لحل قضيتهم عبر إرسال مفاوض
جدي للتفاوض على مطالب الجبهة.
ومساء أعلنت الجبهة عبر حسابها
على «تويتر» وقف المفاوضات في
شأن العسكريين المخطوفين.
وج��اء في التغريدة« :نعلن أنه ال
تفاوض في قضية الجنود اللبنانيين
المحتجزين لدينا حتى يتم إصالح
أمور عرسال بشكل كامل ونتمنى أال
نضطر للتصعيد فاعقلوا».

سالم :الجرائم عرقلت
المفاوضات

في الموازاة لم تبرز أية معطيات
م��ل��م��وس��ة ف��ي قضية العسكريين
المخطوفين التي تقدمت أم��س على
ما عداها من ملفات .وفيما كان وزير
الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور نقل
عن المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،أن شيئا ً ما سيحصل
على ه��ذا الصعيد منتصف الليلة

قبل الماضية .أك��د رئيس الحكومة
تمام سالم أن الجرائم التي ارتكبها
الخاطفون في حق بعض العسكريين
المخطوفين« ،عرقلت جهود التفاوض
غير المباشر الذي تقوم بها حكومتنا
بمساعدة ج��ه��اتٍ صديقة ،لتأمين
اإلف��راج عن العسكريين» ،مؤكدا أن
«ليس بين خياراتنا في هذه القضية
خيار التراجع عن أي من ثوابتنا،
المتمثلة بتحرير العسكريين وحفظ
هيبة الدولة وحماية أمنها وسيادة
أراضيها».
ولفت سالم في كلمة له أمام الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،إلى أن «الشعب
اللبناني في معركته مع اإلرهاب يقف
إلى جانب قواته المسلحة التي هي
الركيزة األساسية لحماية السيادة
الوطنية وضمان األمن والسلم األهلي،
وتسعى حكومتنا إل��ى حشد الدعم
الالزم لهذه القوات ،لتمكينها من القيام
بمهامها على أكمل وجه ،ولبنان يث ّمن
الهبة السخية التي قدمتها المملكة
العربية السعودية لتعزيز قدراتنا
العسكرية».
وال��ت��ق��ى س�لام وزي���ر الخارجية
األميركي جون كيري الذي أثنى على
«جهود الحكومة في مواجهة «الدولة
اإلسالمية» عند الحدود» .وأكد «التزام
واشنطن بأمن لبنان واستقراره في
مواجهة التحديات».

لقاء باسيل والمعلم

والتقى وزي��ر الخارجية جبران
باسيل نظيره السوري وليد المعلم
ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب��ه فيصل ال��م��ق��داد
والمندوب السوري لدى األمم المتحدة
ب��ش��ار ال��ج��ع��ف��ري ،وك���ان ب��ح��ث في
األوض���اع العامة واألزم���ة السورية
وانعكاسها على لبنان .وانضم إلى
اللقاء في وقت الحق رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس.
م��ن جهة أخ���رى ،وبينما تتباين
المواقف داخل الحكومة حول إنشاء
مخيمات ل��ل��ن��ازح��ي��ن ،أع��ل��ن وزي��ر
الداخلية نهاد المشنوق أن وزارت��ه
ستنشئ مخيمات لهؤالء حتى ولو لم
يوافق الجميع عليها.

«التشريعية»والسلسلة
معلقتان على لقاء
بري السنيورة

سياسيا ًلم يطرأ جديد على موضوع
الجلسة التشريعية ،فيما أوحت أجواء
جميع األف��رق��اء إل��ى أن االتفاق حول
سلسلة الرتب والرواتب لم ينجز بعد،

المعلنة والرافضة للتمديد وإعالنه
بأن كتلته ستصوت ضد التمديد إذا ما
طرح في المجلس.
وت��ض��ي��ف ال���م���ص���ادر أن ت��ي��ار
«المستقبل» األش��د حماسة للتمديد
يريد التوصل إلى سيناريو حول هذا
الموضوع ال يشكل إح��راج �ا ً له أكثر
من غيره .ولذلك يحاول تأخير العمل
التشريعي إلنضاج سيناريو التمديد
لكي يشرك اآلخرين في هذه الصفقة
ليس ضمنا ً فحسب بل في الشكل أيضاً.
وأك��دت مصادر نيابية في المستقبل
لـ»البناء» «أن جميع القوى السياسية
تريد التمديد إال أن الخالف الحاصل
اليوم حول من سيتحمل وزر التمديد».

(أحمد موسى)

قطع طريق زحلة ـ بعلبك
وتأكيد تيار المستقبل أن هذا األمور
منوط بلقاء رئيس المجلس النيابي
نبيه بري مع رئيس كتلة المستقبل
النائب فؤاد السنيورة علما ً أن بري أكد
مرارا ً أن اللقاء لن يتطرق إلى موضوع
السلسلة وأنه سيتركز على االستحقاق
الرئاسي.
ل��ك��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تسربت
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ف��ي ال��س��اع��ات الثماني
واألرب��ع��ي��ن الماضية ح��ول أسباب
فرملة االندفاعة باتجاه عقد الجلسة
التشريعية ،أكدت أن الكلمة النهائية
في شأن السلسلة التي أوحى النائب
ج��ورج ع��دوان أنه ق��ادر على حسمها
خالل لقاءاته مع الرئيس بري ووزير
المال علي حسن خليل ،تبين الحقا ً أنها
تعود لتيار المستقبل وتحديدا ًللرئيس
السنيورة الذي يمسك هذا الملف.
وأش�����ارت ال��م��ع��ل��وم��ات إل���ى أن
السنيورة لم يعط الضوء األخضر
لعدوان للسير في االتفاق الذي جرى
مبدئيا ً مع وزير المال بخصوص إعطاء
المعلمين والموظفين اإلداري��ي��ن 6
درجات مع رفع ضريبة الـ()T.V.A
واح��دا ً في المئة وتقسيط السلسلة
على سنتين .وأن السنيورة لم يحسم
رأيه ولم يعط جوابا ً بحجة وجوده
في الخارج ال سيما لجهة التخلي عن
مطالبته بحسم عشرة في المئة من
السلسلة باإلضافة إلى زيادة ضريبة
الـ( )T.V.Aمع العلم أن الرئيس
بري يخيره بين واحدة من االثنتين.
من جهتها ،أكدت مصادر نيابية في
كتلة المستقبل لـ»البناء» «أن ال اتفاق
نهائيا ً حتى الساعة حول السلسلة،
والبرهان على ذلك أن الرئيس بري لم

يدع هيئة مكتب المجلس إلى االجتماع
لوضع جدول األعمال بعد ولن يدعوها
قبل االتفاق مع الرئيس السنيورة على
الجلسة عموماً .ورجحت المصادر أن
يتم اللقاء اليوم.
وإل��ى مشكلة السلسلة ،أضافت
المصادر عامال آخ��ر لتعثر الجلسة
التشريعية ،وهو البلبلة الحاصلة
في صفوف  14آذار ترجمه الخالف
ف���ي ال�����رأي ب��ي��ن ح��زب��ي «ال���ق���وات
اللبنانية» والكتائب ،ذل��ك أن األول
بحبذ عقد جلسة تشريعية إلق��رار
الملفات ال��ض��روري��ة بينما يرفض
الثاني التشريع قبل حسم االستحقاق
الرئاسي وه��و ما أك��ده رئيس حزب
الكتائب أمين الجميل أمس .وأدرجت
المصادر هذا التباين في إطار المزايدة
من جهة والخالف بين الطرفين حول
االستحقاق الرئاسي.
وفي هذا السياق ،الحظت مصادر
ن��ي��اب��ي��ة أن م���ا ت��ض��م��ن��ه ال��م��ؤت��م��ر
الصحافي للجميل من دعوة النسحاب
المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في
جلسة  25أيار الماضي المقصود بهذا
الكالم رئيس حزب «ال��ق��وات» سمير
جعجع قبل أي مرشح آخر .واعتبرت
أن الجميل كان منذ فترة طويلة مع
االنتقال إلى ما يعتبره المرحلة الثانية
داخل فريق  14آذار وهي االتفاق على
مرشح آخر غير جعجع وهو األمر الذي
يعارضه رئيس ال��ق��وات .واعتبرت
ال��م��ص��ادر أن ك�ل�ام الجميل يحمل
ص��راح��ة جعجع مسؤولية تعطيل
االنتخابات الرئاسية.
لكن مصادر كتائبية قالت لـ»البناء»
«إن الجميل قصد بكالمه إضافة

البنتاغون� :ضربات ( ...تتمة �ص)1
وك��ان الف��روف قد بحث في وقت
س��اب��ق أم���س م���ع م��م��ث��ل��ي مجلس
ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج العربية
تسوية األزم��ة السورية سياسياً،
حيث حضر اللقاء ال��ذي جرى على
هامش أعمال الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،كل من صباح خالد الحمد
الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي،
ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل
ثاني مساعد وزير الخارجية القطري
ل��ش��ؤون ال��ت��ع��اون ال��دول��ي ،وعبد
اللطيف بن راشد الزياني األمين العام
لمجلس التعاون الخليجي.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية
الروسية ،أن الجانبين أكدا قناعتهما
بأن العالقات متعددة الجوانب بين
روسيا والمجلس «ستتطور بنجاح
ف��ي المستقبل لمصلحة شعوب
بلداننا ولجهة ضمان األمن وتعزيز
السالم في الشرق األوس��ط ومنطقة
الخليج».
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك التقى الف��روف
نظيره اإلماراتي عبدالله بن زايد آل
نهيان ،حيث ركز الوزيران اهتمامهما
على األح��داث في سورية والعراق،
وأك��دا على ض��رورة التصدي بشكل
حازم وبال هوادة لهجوم اإلرهابيين
من تنظيم «داعش».
وأشار الوزيران إلى أن ذلك يتطلب
جهودا ً جماعية من المجتمع الدولي
مع إشراك اآلليات الدولية الموجودة
وإمكانيات هيئة األمم المتحدة ،كما
ج��رى التأكيد على ض��رورة تحقيق
تسوية عادلة للنزاعات القائمة في
المنطقة عن طريق حوار شامل ووفاق

وطني.
وف��ي السياق ،أعلنت الخارجية
الروسية أن قرار مجلس األمن الدولي
حول منع تدفق المسلحين األجانب
يعكس أه��م المواقف الروسية في
شأن مواجهة هذا الخطر ،مشيرة إلى
أن «القرار يعكس المواقف الروسية
األس��اس��ي��ة ال��رام��ي��ة إل���ى مواجهة
المقاتلين اإلرهابيين األجانب بشكل
فعال ومواصلة التعاون الدولي في
هذا الشأن».
وأش���ار ب��ي��ان الخارجية إل��ى أن
موسكو طرحت م��ب��ادرة عقد مؤتمر
دول���ي ب��إش��راف أم��م��ي وبمشاركة
دول الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا
واالت��ح��اد األفريقي وجامعة ال��دول
العربية وال��دول دائمة العضوية في
مجلس األم���ن ال��دول��ي وغيرها من
األطراف المعنية ،بهدف وضع دراسة
شاملة لقضية اإلرهاب وكافة أبعادها
في تلك المناطق.
وأك����د ال��ب��ي��ان أن إدراج قضية
المقاتلين اإلرهابيين األج��ان��ب في
ج��دول أعمال مجلس األم��ن الدولي
في األمد الطويل يتماشى مع مصالح
روسيا وموقفها المبدئي الداعي إلى
ضمان الدور التنسيقي المركزي لألمم
المتحدة في مكافحة اإلرهاب الدولي.
ج��اء ذل��ك في وق��ت بحث الرئيس
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا م��ع نظيره
التركي رجب طيب أردوغان التعاون
المحتمل بين التحاف الدولي وأنقرة
في محاربة تنظيم «داعش».
وقال بيان صدر عن البيت األبيض
أمس إن الرئيس أشاد بالجهود التي

تبذلها تركيا في التعامل مع األعداد
الكبيرة من النازحين السوريين.
وفي السياق ،أعلن رئيس الوزراء
التركي أحمد داود أوغلو أن أنقرة
مستعدة الت��خ��اذ ك��اف��ة اإلج����راءات
الالزمة بما في ذلك العسكرية لمحاربة
مسلحي تنظيم «داع��ش» ،مشيرا ً في
خطاب أمام مناصري حزب العدالة
والتنمية الحاكم أمس« :إذا كان هناك
عملية أو حل عسكري يمكنه أن يعيد
السالم واالستقرار إلى المنطقة فإننا
ندعمه» ،مضيفاً« :سنتخذ كل التدابير
الالزمة لحماية األمن القومي».
يأتي ذلك في وقت تواصل قوات
التحالف ال��دول��ي بقيادة ال��والي��ات
المتحدة غاراتها الجوية على أهداف
تابعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي في
سورية ،حيث شن الطيران صباح
أمس غارات استهدفت مقرات التنظيم
في المنطقة الصناعية ومنطقة مسبق
الصنع في مدينة الميادين بريف دير
الزور الشرقي.
كما استهدف ط��ي��ران «الحلفاء»
مراكز «داعش» في الخمائل والميلبية
وق��رى المقبرة وكبيبة والمصرف
الزراعي بمركدة وقرية البحرة بالهول
وجبل عبد العزيز وبحرة الخاتونية
ودم����ر  10م��ص��اف ل��ت��ك��ري��ر النفط
المسروق في ريف الحسكة.
وقالت مصادر إعالمية إن تنظيم
«جبهة النصرة» التابع للقاعدة أخلى
مواقعه في درع��ا والغوطة الغربية
لدمشق ،استباقا ً لضربة محتملة
من قبل ق��وات التحالف الدولي ضد
معاقله.

وب��دأت «جبهة النصرة» باتخاذ
هذه اإلج��راءات منذ الثالثاء الماضي
بعد مباشرة قوات التحالف الهجوم
على التنظيمات اإلرهابية في سورية،
ارتفعت مخاوف التنظيم من الضربات
الجوية بعد إعالن األردن مشاركته في
التحالف الدولي وذلك لقرب مواقعه
من الحدود األردنية ما يسهل وصول
المقاتالت األردنية ،خصوصا ً أن عمان
تراقب تحركات التنظيم عن كثب.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ش��ه��دت جبهة
الدخانية  -عين ترما في الغوطة
الشرقية لدمشق أمس تقدما ً لوحدات
الجيش السوري وسيطرتها على حيي
األبرص والخراط بعد أن قضت على
العديد من اإلرهابيين واكبتها عمليات
مركزة في وادي عين ترما وإلى الشرق
من بلدة حمورية أسفرت عن إيقاع
العديد من المسلحين قتلى.
وف���ي ال��س��ي��اق ،واص���ل الجيش
تمشيطه أحياء ع��درا العمالية من
العبوات واأللغام ،في حين استمرت
االشتباكات العنيفة مع المسلحين في
عدرا البلد وسط تقدم لوحدات الجيش
داخ��ل��ه��ا ،واس��ت��ه��داف��ه��ا تحركاتهم
وتحصيناتهم في دوما ومزارع عالية
والعب.
كما واصل الجيش تقدمه في حي
جوبر المالصق للعاصمة ،فيما نفذت
وحداته عدة عمليات في مزارع الطباخ
ومزارع بلدتي الزمانية والباللية في
الغوطة الشرقية ،وسط قصف مدفعي
وجوي مركز لتحركات المسلحين في
عربين وسقبا.

ندفع ثمن ( ...تتمة �ص)1
الحيوية والمتحركة ومعهما تبلور منتدى
شنغهاي بديالً لمعادلة المنتصرين في الحرب
العالمية الثانية.
إنه يريد رابعا ً تدمير البنى التحتية والقوى
البشرية العراقية والسورية باعتبارهما «طريق
الحرير» الجديد المعبد لقيامة الشرق ،والذريعة
دائما ً جاهزة حماية المصالح األميركية التي بدأت
تتعرض للخطر من اإلرهاب!
لقد قام بضرب سورية في نقاط داعشية وعينه
على قصر الشعب السوري!.
وأم��ا أذنابه الصغار ومنهم البحرين واألردن
الشقيق تصوروا األردن ش��ارك أيضا ً وهو الجار
اللدود لسورية يفتخر اليوم ويستعرض عضالته
بأنها مساهمة أساسية في الحرب على داعش!.
في حين أنه وفي اللحظة ذاتها كان صاروخا ً
أميركيا ً مؤجرا ً لدى ربيبته أم اإلرهاب في المنطقة
أي «إسرائيل» يضرب طائرة سورية أثناء قيامها
بطلعة دف��اع��ي��ة ع��ن وح���دة أرض��ه��ا وسيادتها
المعرضة لخطر دواعش «إسرائيلية» مارست وال
تزال اإلرهاب في الجوالن السوري تحت نظر وسمع
الحرامي الكبير والصغير!.
على المقلب اآلخ��ر يقدم «ل��ص حلب» المدعو
أردوغان بفتح حدوده أمام داعش «المنبوذ» هذا
نفسه ليلتهم نحو ستين قرية سورية ذات طابع
كردي تحت رعاية وسمع وبصر حلف األطلسي.
والقادم أكثر تعقيدا ً وتشابكا ً ويحمل من المجهول

أكثر مما يحمل من المعلوم.
هذا التعاطي الغامض والمتخبط لكنه المؤذي
والشرير يجعلنا مضطرين ألخذ الحذر الشديد
واليقظة واالنتباه واالحتراز مما نسمع أو نرى على
المقلب اآلخر من المشهد الهوليودي في نيويورك
المطعمة بلغة القفازات الديبلوماسية الحريرية.
ال تعولوا كثيرا ً على لقاءات العالقات العامة
في عاصمة الربا ولعب القمار السياسي أيا ً كانت
األسماء المتداولة في الحراك العام هناك ومهما
كانت المعة أو الفتة.
ليس فقط ل��ق��اءات األع���داء ف��ي م��ا بينهم ،أو
خطاباتهم ،فهذا أمر مفروغ منه ،وتحصيل حاصل.
بل أيضا ً وأيضا ً لقاءات أو مشاورات أو محادثات
حصلت شارك فيها الشقيق والصديق والصفيق من
القوى والدول المشاركة في المشهد العام.
كلها ال تغني وال تسمن من ج��وع وال تتعدى
كونها عالقات عامة لم تتمكن من مالمسة قصة أو
رواية معركة الوجود التي نخوضها هنا في بالد:
والتين والزيتون وطور سنين ...وبالد الرافدين
والهالل الخصيب ...وفلسطين...
لقاء ظريف كيري مثالً على رغم كل ما منحوه
عد تأثيره له األربعين كيلومترا ً
من أهمية لم يت َ
المسموح بها لزوار المدينة األممية بالتحرك على
أرض بالد الكاوبوي.
كذلك هو الحال مع حكاية لقاء ظريف فيصل
ال يتجاوز هو اآلخر ضحكة األول أو كبت الثاني

واحتقان عنقه.
وأما لقاءات الرؤساء فال تصدقوا أيا ً منها ،فهي ال
تعكس إال صور انحناءة ذئاب متوحشة أمام حلم
وديع أو ثعلب «لعيب».
وأنتم تتابعون ت��ط��ورات العالم المتسارعة
واضطرابات البعض وتخبط اآلخر وتصدع جبهات
هنا أو ضبابية تحالفات هناك.
ابحثوا عن الرابط أو الجسر الواصل بين مضيق
هرمز وباب المندب في عصر ما بعد الربع الخالي.
ابحثوا ع��ن ع��راق م��ا بعد أمير علي «قصير
العراق» وعن شام ما بعد تطهير الغوطتين.
انظروا إلى أقصى اليمن السعيد وما يمكن أن
ينتج من معادلة جديدة في موازين شبه الجزيرة
العربية الجديدة من نوعها.
وبحرنا األحمر القاني دما ً وعشقا ً وجنونا ً بحب
النبي وآله األطهار.
ابحثوا عن تداعيات حرب عالمية ثالثة لم يتم
خوضها أو منعنا قيامها نحن المشرقيون وانطالقا ً
من شامنا الحبيبة أوال ً ومن غزة هاشم ثانيا ً ومن
تخوم بغداد ثالثاً ،على قاعدة تصدينا الباسل
والحضاري للتوحش األنغلوساكسوني الذي لو
تركناه يزحف كما يريد لكنا اليوم في خبر كان
ولغرق العالم في بحر جديد من الدماء كما فعلوا
في الحربين العالميتين األولى والثانية.

محمد صادق الحسيني

إل��ى جعجع ،رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون والنائب
هنري حلو ،إفساحا ً في المجال أمام
الحل ال��ت��س��ووي» ،الفتة ف��ي الوقت
عينه إل��ى «أن الجميل ال يبغي من
وراء هذه الدعوة طرح نفسه كمرشح
لرئاسة الجمهورية ألن حظوظه شبه
معدومة».
وبالعودة إل��ى موضوع الجلسة
التشريعية ،فقد أكدت مصادر مطلعة
أن األسباب الحقيقية لتعثر السير
بعقدها مرتبطة بشكل أو بآخر بمسألة
التمديد للمجلس النيابي ،خصوصا ً
أن��ه ف��ي ض��وء م��واق��ف الرئيس بري

ال قرار داخل « 14آذار»
حول التمديد

وأوض��ح��ت م��ص��ادر ف��ي  14آذار
آن ليس هناك ق��رار موحد داخ��ل هذا
الفريق بما يتعلق بمسار األمور حول
االنتخابات النيابية وبالتالي لم يتخذ
ق��رار بين الكتل النيابية المنضوية
في هذا الفريق في حال طرح اقتراح
من النائب نقوال فتوش في الجلسة
التشريعية عندما تنعقد .وقالت إن
تيار المستقبل كان أعلن صراحة أنه
مع التمديد بينما «القوات اللبنانية»
تحاذر اإلعالن صراحة عن ذلك لكنها
عندما يطرح ه��ذا األم��ر في الجلسة
التشريعية ستصوت إلى جانبه في
حين أن حزب الكتائب الذي أعلن أنه
لن يحضر الجلسة التشريعية ال يمانع
باألساس بحصول تمديد تقني.

�شادي المولوي ( ...تتمة �ص)1
الشهابي بأنه ينشئ عالقة تواصل مع فئات معادية للجماعات المجاهدة ،وأن
أسامة على علم بهذا األمر ويقوم باستخدامه لفتح عالقات مهادنة ال تريدها
النصرة.
وبحسب المعلومات عينها فإن نزار المولوي يقيم منذ فترة داخل مخيم عين
الحلوة وهو يقوم بدور ضابط اتصال بين شقيقه شادي المولوي في طرابلس
وبين مجموعتي زياد النعاج وبالل بدر ( 50عنصراً) ومجموعات أخرى في
مخيم عين الحلوة .وختمت المعلومات عينها أن تحذيرات استخباراتية
خارجية وصلت للبنان مؤخرا ً تحذر من احتمال عودة انطالق عمليات إرهابية
من داخل المخيم ضد أهداف في محيطه اللبناني وعمق منطقة الجنوب.

طرابلس

وتفيد هذه المصادر أن مجموعات مسجد «ن» الثالث في طرابلس ،تدير
منه عمليات االعتداءات التي تستهدف الجيش اللبناني في المدينة ،وأنها
مسؤولة عن معظم هذه االعتداءات التي طاولته أخيرا ً فيها .كما أنها مسؤولة
عن عمليات خطف وقتل مواطنين في المدينة ،وذلك على خلفية مذهبية ،وكان
آخر ارتكاباتها على هذا الصعيد ،قيامها بخطف المواطن فواز بزي واقتياده
إلى داخل المسجد وإبراحه ضربا ً تحت حجة التحقيق معه ،ومن ثم تصفيته
بعد إخراجه من المسجد .وفواز بزي من قاطني المدينة منذ عشرات السنوات،
ووالدته من طرابلس فيما والده من جنوب لبنان.
ويتمهل الجيش اللبناني بحسم أمر هذه البؤرة نتيجة ألكثر من سبب أولها
تحاشيه القيام بعملية عسكرية ضد مركز ديني ،وثانيها كون موقع المسجد
موجودا ً في مكان مأهول بكثافة سكانية ،وثالثها تقصد المسلحين المتحصنين
به التلطي بمحال قريبة منه تحتوي على سلع قابلة لالشتعال ،ما يجعل أي
اشتباك معهم ينطوي على خطورة نشوب حريق كبير في كل المنطقة.
ونظرا ً للعوامل اآلنفة ،ف��إن الجيش يفضل استخدام ضغوط سياسية
طرابلسية وغير طرابلسية ت��ؤدي إلى إخ��راج هذه المجموعات الثالث من
المسجد.

الحسم لن ينتظر طويالً

وعلى رغم أن قيادة الجيش تعول على الحل السياسي إلنهاء هذا الوضع
الشاذ في المسجد المذكور ،إال أنها في الوقت عينه لن تستطيع االنتظار إلى ما
ال نهاية ،خصوصا ً في ظل استمرار عمليات االعتداء على عناصره التي تحصل
غالبا ً من خالل أوامر (فتاوى) يعطيها للمنفذين قادة الجماعات الموجودة
داخل المسجد .كما يوجد عامل أكثر أهمية يجعل الجيش حذرا ً من إطالة فترة
تعايشه مع هذه البؤر اإلرهابية في طرابلس ،وهي الخشية من أن تكون مهمتها
األساسية المبادرة إلى إشغال الجيش في اشتباكات داخل المدينة لتخفيف
الضغط العسكري عن مسلحي داعش في حال قررت األخيرة القيام بهجوم
جديد داخل األراضي اللبنانية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن إعادة تلزيم
تقديم «مطبوعات وتصاميم مطبوعات»
لزوم وزارة الزراعة لعام 2014
الساعة العاشرة من ي��وم الخميس
الواقع فيه الثالث والعشرون من شهر
ت��ش��ري��ن األول  ،2014ت��ج��ري إدارة
المناقصات في مركزها الكائن في بناية
بيضون ـ ش���ارع ب���وردو ـ الصنايع ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة ـ مديرية
العامة للزراعة ـ مناقصة إع��ادة تلزيم
تقديم «مطبوعات وتصاميم مطبوعات»
لعام .2014
ـ التأمين ال��م��ؤق��ت :مئتا أل��ف ليرة
لبنانية ال غ��ي��ر ع��ن ك��ل ص��ن��ف ،ع��دد
األصناف (.)23
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل
صنف على حدة.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة الزراعة ـ الكائنة في منطقة بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،الطابق
الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1652
إعالن تلزيم
تنظيف مباني سرايات محافظة بعلبك
الهرمل
الساعة التاسعة من ي��وم األربعاء
ال��واق��ع فيه الخامس من شهر تشرين
الثاني  ،2014تجري إدارة المناقصات
في مركزها الكائن في بناية بيضون ـ
شارع بوردو ـ الصنايع ـ بيروت ،لحساب
وزارة الداخلية والبلديات ـ مناقصة
تلزيم تنظيف مباني سرايات محافظة
بعلبك الهرمل
ـ التأمين المؤقت :لكل مبنى تأمين
م��ح��دد ف��ي ال�لائ��ح��ة المرفقة م��ن دفتر
الشروط الخاص.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل
مبنى على حدة.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع

وال��ح��ص��ول عليه م��ن محافظة بعلبك
الهرمل.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1650
إعالن تلزيم تقديم وتركيب
بطاريات ألجهزة  .U.P.Sلزوم إدارة
اإلحصاء المركزي
(للمرة الثانية)
بطريقة استدراج عروض
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الجمعة
الواقع فيه العاشر من شهر تشرين األول
 ،2014تجري إدارة اإلحصاء المركزي في
مركزها الكائن في منطقة ميناء الحصن ـ
شارع الجيش ـ برج المر ـ بيروت استدراج
عروض لتلزيم تقديم وتركيب بطاريات
ألجهزة ( .U.P.Sللمرة الثانية).
ـ التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية.
ـ التأمين النهائي :عشرة بالماية من
قيمة الصفقة.
ـ طريقة التلزيم :يسند االلتزام مؤقتا ً
إلى من قدم أدنى األسعار.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
إدارة اإلحصاء المركزي.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
اإلحصاء المركزي قبل الساعة الثانية
ع��ش��رة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه
التاسع من شهر تشرين األول .2014
بيروت في 2014/9/25
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 1664

مفقود
ف��ق��د ع��ل��ي محمد منعم ج���واز سفره
الكندي ،الرجاء ممن يجده االتصال على
الرقم .03/654244

