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تتمات
الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)1

وبينت أن «الحكومة التركية لم تكتف بقتل السوريين
وتدمير مدنهم وقراهم بل عمدت إلى ضرب مسيرة التنمية
في سورية والمنجزات التي حققها السوريون بعرقهم
ودمائهم عبر تفكيك وسرقة المصانع والمعامل السورية
بمشاركة تامة من التنظيمات اإلرهابية المسلحة حيث
يشكل ش��راء النفط ال��س��وري المسروق م��ن عصابات
تنظيم داع��ش والتنظيمات اإلرهابية األخ��رى أحد أبرز
تجليات التواطؤ بين القيادة التركية وهذه العصابات
والتنظيمات».
وأك��دت الخارجية السورية أن «الحكومة التركية
التي قدمت وال تزال تقدم كل الدعم للتنظيمات اإلرهابية
المسلحة وبخاصة تنظيمي داعش وجبهة النصرة في
انتهاك ص��ارخ لقراري مجلس األم��ن  2170و 2178ال
تستطيع أن تدعي أبدا ً أنها شريك في مكافحة اإلرهاب ألنها
تتحمل مسؤولية أساسية في تنامي النشاط اإلرهابي من
خالل عالقاتها المؤكدة بالتنظيمات اإلرهابية مبينا ً أن
مسرحية احتجاز وإطالق سراح أعضاء القنصلية التركية
في الموصل أكبر دليل على عمق العالقة والشراكة بين
حكومة حزب العدالة والتنمية وعصابات داعش».
وش���ددت على أن «ال��ش��ع��ب ال��س��وري ال���ذي يواجه
القتل والتدمير بصموده وتضحياته وال��ذي قرر خياره
في استحقاق االنتخابات الرئاسية هو صاحب الحق
الحصري ف��ي اختيار قيادته وتقرير مستقبله ولن
يسمح بأي شكل من األشكال للحكومة التركية أو غيرها
بالتدخل ف��ي ش��ؤون��ه وأن ه��ذا الشعب مصمم اليوم
أكثر من أي وق��ت مضى على مواجهة كل المخططات
التي تستهدف وح��دة وس�لام��ة س��وري��ة أرض���ا ً وشعبا ً
والحفاظ على سيادتها وق��راره��ا الوطني المستقل».
وختمت «الخارجية» رسالتيها بالقول إن «السياسات
المتهورة للقيادة التركية والعدوان المعلن ضد سورية
تسهم بشكل أساسي في استمرار سفك ال��دم السوري
وإطالة أمد األزمة في سورية وتشكل تهديدا ً للسلم واألمن
في كل أرجاء المنطقة والعالم ،مؤكدة أن تركيا لن تكون
بمنأى عن النتائج الكارثية لهذه السياسات.

القرار التركي عدوان موصوف

م��ن جهته ،أك��د الدكتور فيصل المقداد نائب وزي��ر
الخارجية والمغتربين أن الشعب السوري الذي يواجه
اإلرهاب بصمود أسطوري والذي قرر خياره في استحقاق
االنتخابات الرئاسية هو صاحب الحق الحصري في
اختيار قيادته وتقرير مستقبله ولن يسمح بأي شكل من
األشكال للحكومة التركية أو غيرها بالتدخل في شؤونه
وه��و مصمم اليوم على مواجهة كل المخططات التي
تستهدف وحدة وسالمة سورية أرضا ً وشعبا ً والحفاظ
على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
وأطلع المقداد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية
المعتمدين في دمشق بعد أن استدعتهم وزارة الخارجية
والمغتربين بعد ظهر أم��س على ت��داع��ي��ات ومخاطر
سياسات الحكومة التركية التي تشكل تدخالً سافرا ً في
الشؤون الداخلية السورية وانتهاكا ً صارخا ً لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة الذي يشدد على احترام السيادة
الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما أكد المقداد أن القرار التركي يعتبر عدوانا ً موصوفا ً
وهو استمرار لسياسة الحكومة التركية في تقديم كل
أشكال الدعم المالي والعسكري واللوجستي للتنظيمات
اإلرهابية المسلحة وبخاصة تنظيمي «داعش» و»جبهة
النصرة» في انتهاك واضح لقراري مجلس األمن 2170
و.2178

دور روسي استثنائي

وفي السياق ،أكد عاهل األردن الملك عبد الله الثاني أن
روسيا تؤدي دورا ً استثنائيا ً في تقرير مستقبل سورية،
وقال عبد الله الثاني خالل محادثاته في الكرملين مع
الرئيس فالديمير بوتين« :على العالم أن يفهم أن من دون
روسيا ال يمكن عمليا ً تحقيق تقدم جدي في منطقتنا .وهذا
يتعلق بالدرجة األول��ى بعملية السالم بين «إسرائيل»
وفلسطين .كذلك فان روسيا تلعب دورا ً مهما ً للغاية ،وربما
مهما ً بدرجة استثنائية في تقرير مستقبل سورية».
وقال بوتين خالل لقائه العاهل األردني« :سيكون مفيدا ً
ومهما ً بالنسبة لي أن أتبادل وإياكم االعتبارات المتعلقة

بايدن :حلفا�ؤنا ( ...تتمة �ص)1

بالوضع ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط والمنحى ال��ذي
سيتطور بموجبه هذا الوضع ،ال سيما أن األمور هناك ال
تتحسن وثمة نزعة نحو االحتدام».
ميدانياً ،اشتعلت جبهة ريف حلب في ظل تقدم كبير
للجيش ال��س��وري ،حيث حقق الجيش إن��ج��ازا ً جديدا ً
بسيطرته على بلدة حندرات االستراتيجية بريف المدينة
الشرقي المطلة على طريق الكاستلو ،كما سيطر على
سيفان وكتيبة حندرات بعد اشتباكات عنيفة.
كما تقدم على عدد من التالل المحيطة كـ»تل السبات»،
وداخل مخيم حندرات وسط حصار محكم حول المخيم،
أحكم الجيش من خالله السيطرة ناريا ً على حلب وفصلها
عن ريفها الشمالي من خالل قطع طريق مخيم حندرات.
وفي غضون ذلك ،تمكنت وحدات من الجيش من إحكام
السيطرة على نقطة  4مفارق غرب سيفان بريف حلب
الشمالي وتتابع مالحقة المسلحين الفارين ،إضافة إلى
قرى وتالل تلة المضافة وتلة فيفان ومزرعة أبو حلب ،كما
تقدمت وحدات أخرى من الجيش في محيط سجن حلب
المركزي وتمكنت من تطهير وإعادة السيطرة على كازية
خولندي والمعامل المحيطة بها.
وفككت وح��دات من الهندسة المختصة في الجيش
ال��س��وري ع���ددا ً م��ن ال��ع��ب��وات الناسفة ال��ت��ي زرعتها
المجموعات المسلحة في بلدة حندرات بريف المدينة
الشرقي ،كما تمكنت وح��دات من الجيش من تحرير 12
مخطوفا ً في حلب.
وف��ي دمشق وريفها ،دارت اشتباكات بين الجيش
ال��س��وري والمجموعات المسلحة في وادي عين ترما
ومحيط مدينة عربين في الغوطة الشرقية ،ترافقت مع
قصف مدفعي استهدف تجمعات المسلحين في حي جوبر
شرق العاصمة.
وف��ي وق��ت اس��ت��ه��دف س�لاح ال��ج��و ال��س��وري مواقع
المسلحين في بلدة مسحرة بريف القنيطرة ،قصفت
مدفعية الجيش السوري مواقع للمسلحين في بلدات
ال��ي��ادودة ،جاسم ،انخل ،دير العدس ،عتمان وسلمين
بريف درعا ،موقعا ً قتلى وجرحى بصفوفهم.
وفي دير الزور ،استهدف سالح الجو السوري تحركات
المسلحين قرب جسر السياسية بمدينة دير الزور ومواقع
لتنظيم «داع��ش» في مدينة الميادين وقرية الحسينية
بريف المدينة ،م��ع قصف مدفعي على مواقعهم في
المنطقة ،ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية بصفوفهم.
وإلى إدلب ،قصف الجيش السوري مواقع المسلحين
في بلدة تل عاس وأطراف مطار أبو ظهور العسكري بريف
المدينة ،وكبّدهم خسائر بشرية ومادية.

إحباط محاولة تسلل بدرعا البلد

وإلى ريف القنيطرة حيث استهدف الجيش السوري
تجمعات للمسلحين في نبع الصخر وأم باطنة وحقق
إصابات مؤكدة في صفوفهم .في وق��ت قصف الجيش
السوري مقرات للمسلحين في جاسم وحي البجابجة
وشارع األردن بدرعا البلد ،وقتل عدد من المسلحين خالل
استهداف تجمعاتهم في تل أحمر الشرقي ودير العدس
والسفح الجنوبي لتل المحص وجنوب شرقي بلدة نمر
وعقربا.
وفي السياق أحبطت وحدات من الجيش محاولة تسلل
قام بها مسلحون من اتجاه بناء السيرتيل والمعهد الفني
باتجاه حي المنشية بدرعا البلد ،كما دم��رت وح��دات
أخرى رتالً من السيارات التابع لهم على طريق جاسم ـ
انخل واستهدفت مقراتهم في كفر ناسج وسملين وعقربا
وبصرى الشام.
وف��ي حمص أحبطت وح���دات م��ن الجيش السوري
محاولة تسلل مسلحين م��ن م��زرع��ة الهاللية باتجاه
جبورين .فيما اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري
والمسلحين بمحيط حي الوعر ،واستهدف الجيش نقاط
انتشارهم في المدينة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل
المسلحة في محيط «النقطة السادسة» من مدينة مورك
وعلى محور تل ملح وعلى حاجزي الجبين والحماميات
بحماة ،واستهدفت غ��ارات أخرى مواقع المسلحين في
اللطامنة والزكاة و كفرزيتا ،بريف المدينة الشمالي،
وأوقع عددا ً من القتلى والجرحى بصفوفهم.

حرب مفتوحة ( ...تتمة �ص)1
إب���ادة جماعية وم��وج��ة ن��زوح
كارثية نحو الحدود التركية ،مرجحا ً
دخول القوات التركية والتي ستعتبر
غازية قطعا ً من قبل اإلدارة السورية
الوطنية في دمشق وكذلك اإلدارة
المحلية الكردية ،كمخلص و»بطل
ح��رب تحرير» كوباني ،لغاية في
نفس الثنائي داوود أوغلو  -أردوغان
المغطاة أميركياً.
ك��ل ذل��ك حتى يظهر ال��ك��اوب��وي
األميركي محاربا ً نشطا ً وفعاال ً دفاعا ً
عن «اإلس�ل�ام االعتدالي الوسطي»
ال��س��ن��ي ط��ب��ع �اً ،ال���ذي أش��رك��ه في
التحالف الدولي.
فيما يتعزز دور التركي كالعب
إقليمي ق��وي وبطل نجاة لخصمه
الكردي الذي بدأ يطرق أبواب أنقرة
واسطنبول.
وبينما يلعب ال��ط��رف��ان الدولي
واإلق��ل��ي��م��ي ك�لاع��ب��ي��ن م��ق��ام��ري��ن
ب��ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب واألع����راق
وتوظيفها ف��ي ح���روب استنزافية
في ما بينها ،فان عيونهما لم تنفك
مشدودة إلى قصر الشعب السوري
وهي تحلم «بسقوط األسد»!.

ف��ي ه��ذه األث��ن��اء تتوسع دائ��رة
الحرب المفتوحة بين محور المقاومة
والممانعة ومعسكر «حلف بغداد»
الجديد لتمتد إلى مضيق باب المندب
وت��خ��وم الجزيرة العربية بعد أن
أصبح قادة «أنصار الله» اليمنيين
سادة الجزيرة العربية أو يكادون.
ال���دائ���رة ال��دول��ي��ة األوس����ع في
االصطفاف الميداني ف��وق أرضنا
العربية واإلسالمية ليست أقل توترا ً
وخطورة ،فالمارد الروسي الطامح
بقوة للعودة إل��ى الساحة الدولية
من بوابات الشام ب��ات اآلن بقوته
النووية جنوب خط األطلسي ،فيما
يحاول الحلف المذكور إعادة تفعيل
الدور التركي  -انطالقا ً من عضوية
أنقرة في األطلسي  -الذي كان مناطا ً
ب��ه أي���ام م��ا قبل تسعينات القرن
الماضي عندما كان المذكور يلعب
دور الكابح الجنوبي الغربي للحيز
الحيوي لالتحاد السوفياتي السابق
في ظل حرب باردة تتجمع كراتها في
مالعبنا!.
بالضربة القاضية ليس هناك من
إمكانية لطرف للفوز على الطرف

اآلخ��ر بسبب ت��وازن ال��ردع اإلقليمي
والدولي الذي يتكرس يوما ً بعد يوم.
بالنقاط نحن لدينا اليد العليا
على رغم توافر نقاط أو أوراق ضغط
ل��دى الخصم ي��م��ارس م��ن خاللها
استفزازاته ضدنا.
لكننا نظل األكثر وضوحا ً واألكثر
جرأة على عرض أفكارنا على الرأي
ال��ع��ام العالمي وق��د ن��ك��ون األكثر
شجاعة في كسر حاجز «المحرمات»
إذا ما تطلب األمر ما دامت «الجغرافيا
وال��ح��دود» كما يقول كيري ال تمنع
بالده من الضرب في سورية انطالقا ً
من العراق ،فإن الجغرافيا والحدود
الوهمية واألرض المغتصبة أصالً
على الجانب اآلخر من هذه الجغرافيا
لن تمنع قوة حزب الله العظمى يوما ً
إذا م��ا تطلبت مقتضيات المشهد
الدمشقي الشهير من الزحف نحو
الجليل وال��ب��دء ف��ي عملية تحرير
نوعية للمدن والبلدات الفلسطينية
ستكون األولى من نوعها في تاريخ
حركة التحرر العربي واإلسالمي.

محمد صادق الحسيني

تمثلت ب��ح��راك أمني تفاوضي ف��ي ملف
العسكريين المخطوفين ،يقوم على تهدئة
ال���م���وق���ف ،ووق�����ف ال��ت��ص��ع��ي��د ،م���ن دون
وض���وح آف���اق للتقدّم بعد تتخطى وقف
أي م��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ،ث��ب��ت أن��ه��ا من
ق��ت��ل ّ
التفاهمات التي تع ّهد بها القطريون ،على
رغم نفي «النصرة» لذلك ،بينما سياسياً،
اس��ت��ح��ق��اق��ات ت����راوح م��ك��ان��ه��ا ،والرئاسة
الباحثة عن رئيس يتقدّم نحوها ،الرئيس
السابق أمين الجميّل بمعادلة قوامها ثنائية،
ال رئ��ي��س م��ن خ���ارج ال��رب��اع��ي الماروني
القيادي ،ال��ذي يض ّمه مع العماد ميشال
عون وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع،
والنائب سليمان فرنجية ،من جهة ،وقد
نال ك ّل من عون وجعجع حظوظهما ولم
يفلحا بتحقيق النصاب ،من جهة أخرى،
فلتمنح ال��ف��رص��ة ل��ه إذن ،م��ق��اب��ل تع ّهده
بإعادتها لفرنجية بحال الفشل.
يزور الجميّل باريس طالبا ً من الرئيس
سعد ال��ح��ري��ري تبني ق��وى ال��راب��ع عشر
من آذار لترشيحه ب��دالً من جعجع ،الذي
ُيفترض أن��ه أع��ل��ن اس��ت��ع��داده لالنسحاب
لمرشح الفريق الذي ينتميان إليه معاً ،وفي
هذه الحالة يعتبر الجميّل أنه يضمن تأييد
النائب وليد جنبالط إذا تبنّى الحريري
الترشيح ،ويعتبر أنّ ذلك سيمنحه فرص
تفاوضية مع القوى األخ��رى ،يملك فيها
أوراق�����ا ً ل��ه��ا ق��ي��م��ة ،ل��خ��وض ت��ج��رب��ة كسر
الجمود ،وضمان تحقيق النصاب ،متع ّهداً،
بمهلة ش��ه��ر م��ن ت��ب��نّ��ي ت��رش��ي��ح��ه ،إعالن
االنسحاب لفرنجية إذا لم يخرق الجمود.

الجيش ُيحبط
محاولة الستهدافه

ف��ي غضون ذل��ك ،أحبط الجيش محاولة
أخرى الستهداف المؤسسة العسكرية من قبل
اإلرهابيين ،بعدما عثر على عبوة ناسفة زنتها
 50كيلوغراما ً من م��واد شديدة االنفجار في
محلة «راس السرج» عند مدخل بلدة عرسال،
وعلى مسافة  500متر من حاجز تفتيش تابع
للجيش.
وأف��ادت المعلومات أن العبوة عبارة عن 4
عبوات موصولة بجهاز تحكم عن بعد ومعدة
للتفجير تباعا ً داخل حاوية للنفايات إلى جانب
الطريق عند مدخل البلدة أثناء مرور دوريات
الجيش المؤللة التي تسلك ه��ذه الطريق في
شكل يومي.
وأشار مصدر أمني لـ»البناء» ،إلى أن العبوة
كانت تستهدف أيضا ً «ضابطا ً أمنيا ً رفيعاً»،
ك��ان سيزور المنطقة ،الفتا ً إل��ى أن «سهولة
وضع العبوة والهدف المعد مسبقاً ،يدلل على
تعاون وثيق وقائم بين الجماعات المسلحة
وآخرين داخل البلدة».
في األثناء ،خرج تنظيم «داعش» عن صمته
في قضية العسكريين المحتجزين لديه وذلك
من خالل سماحه للعسكريين إبراهيم مغيط
ومحمد يوسف بإجراء اتصال هو األول من
نوعه منذ خطفهم في  2آب الماضي ،بوالديهما.

م��ص��ادر مقربة منه إمكانية لقائه الرئيس
الحريري.

ضغط أميركي
النتخاب الرئيس

وأش���ارت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ»ال��ب��ن��اء» إلى
أن ه��ن��اك ضغطا ً خ��ارج��ي�ا ً الن��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وال سيما من ال��والي��ات المتحدة
األميركية التي تعتبر أن لبنان ال��ذي يعيش
فراغا ً رئاسيا ً ال يمكن أن يقف في وجه اإلرهاب
في ظل ذلك .وعلمت «البناء» من زوار الرئيس
س�لام أن السفير األميركي ديفيد هِ � ْل أبلغه
خالل لقائهما في السراي الحكومية أمس ،دعم
بالده للجيش والحكومة وضرورة اإلسراع في
انتخاب رئيس للجمهورية .ونقل زوار رئيس
الحكومة عنه أن الزيارة كانت ودية وايجابية.

اإلشكاليات السياسية
والقانونية لن تمنع التمديد

باسيل
وأك��د وال��د يوسف أن ابنه طمأنه إلى صحته
وصحة رفاقه .واعتبرت أوساط متابعة أن هذا
االتصال دليل تقدم وإن بسيط في المفاوضات
ال��ج��اري��ة م��ع «داع���ش» إلط�لاق المحتجزين
لديه.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ»البناء» أن رئيس الحكومة أبلغ ال��وزراء
في الجلسة األخيرة للحكومة أول من أمس
أن «المفاوضات في شأن إطالق العسكريين
المختطفين تسير بشكل جيد ،إال أن التوجس
وال��ق��ل��ق ال ي����زاالن م��س��ي��ط��ران وإن انخفض
منسوبهما».
وردا ً على سؤال عن إعالن «جبهة النصرة»
أن ال مفاوضات حتى يتم تسوية وضع بلدة
عرسال في شكل كامل ،وحل مشاكل الالجئين
السوريين واإلف��راج عمن اعتقل منها مؤخراً،
أشار درباس إلى أن ما تقوله جبهة النصرة
شيء وما تقوم به في السر شيء آخر».
وأك��د تفهمه لتحركات أهالي العسكريين
المختطفين «الذين يشترون الوقت ألوالدهم»،
الفتا ً إلى «أنه اقترح في جلسة مجلس الوزراء
تأمين المأكل والمشرب لعائالت العسكريين
المعتصمين ،وأن األمر لقي تجاوبا ً من جميع
الوزراء في الجلسة».
وأش��ارت مصادر عليمة لـ»البناء» إلى أن
مزاعم «جبهة النصرة» بعدم وجود ضمانات
بعدم التعرض ألي جندي هو غير دقيق أبداً.
وقالت المصادر إن «الوسطاء نقلوا تعهدات
من «داع��ش» بعدم تصفية أي عسكري طالما
المفاوضات قائمة» .واعتبرت «أن ما صدر
عن جبهة النصرة يؤكد حساسية المفاوضات
ودقتها» .كما يؤكد «أن المفاوضات مع كل من
التنظيمين اإلرهابيين منفصل كل واح��د عن
اآلخر وبالتالي فلكل منهما شروطه»  .وأعادت
المصادر التأكيد أنه «على رغم التقدم الذي
تحقق في بعض التفاصيل فما زال هناك مسار
معقد ودقيق قبل الوصول إلى خواتيم إيجابية
للمفاوضات».
وهذا ما أشار إليه الرئيس سالم أيضا ً خالل

ثالثة محاور ( ...تتمة �ص)1
المحور الثاني والثالث يض ّمهما نظريا ً «التحالف الدولي ض ّد اإلره��اب»
المتم ّثل بـ ِ»داعش» وأخواته من تف ّرعات «القاعدة» .ظاهر الحال يوحي بأنّ
الواليات المتحدة هي قائد التحالف .واقع األمر يشير إلى حقيقة مغايرة هي
أنّ دور واشنطن في التحالف ال يتعدّى التنسيق بين أطرافه ذوي المرامي
واألغراض المتعارضة وأحيانا ً المتناقضة.
يتضح من تصريحات باراك أوباما ومساعديه أنّ الواليات المتحدة تريد
احتواء «داعش» ال سحقه ،وتريد إزاحة الرئيس بشار األسد ال إسقاط نظامه،
وتريد تسوي ًة سياسية لألزمة السورية تضمن مشاركة واسعة ألنصارها
وأنصار السعودية في الحكومة االنتقالية المرتجاة ،وال تعارض قيام دولة
لـ ِ»داعش» بين دجلة والفرات تمت ّد من حدود العراق وسورية مع تركيا في
الشمال الى حدودهما مع األردن في الجنوب ،كما ال تعارض إقامة ثالث مناطق
عازلة على الحدود بين تركيا وسورية ،وبين سورية و»إسرائيل» في الجوالن
المحت ّل ،وبين سورية ولبنان في منطقتي القلمون والبقاع.
السعودية تشاطر الواليات المتحدة رغبتها في إزاحة األسد ،وال تعارض
إزاحة نظامه ،ولعلها ال تعارض أيضا ً إقامة المناطق العازلة الثالث إذا كان ذلك
يساعد في إزاحة األسد ونظامه معاً.
بريطانيا تشاطر الواليات المتحدة أغراضها فيما تميل فرنسا إلى التوافق في
أغراضها مع السعودية.
تركيا تبدو غامضة بشأن مراميها القصوى .غير أنّ أغراضها في الحاضر
تتمحور حول إزاحة الرئيس األسد ودعم حلفائها اإلسالميين «المعتدلين»
(اإلخوان المسلمين) ،المتحالفين مع المعارضة السورية الليبرالية المدعومة
من الواليات المتحدة والسعودية والساعية إلى المشاركة الوازنة في حكومة
انتقالية تتجاوز النظام السياسي القائم .وتعارض تركيا أي صيغة لحكم ذاتي
لألكراد السوريين في شمال شرقي البالد مخاف َة ان تنتقل عدواها إلى جنوب
شرقي تركيا حيث تقيم غالبية األكراد األتراك .أما في المدى الطويل ،فما زال
رجب طيب أردوغان يدغدغه «حلم عثماني» بم ّد نفوذ تركيا إلى مجمل مشرق
العرب ،ولهذا السبب تراه يعادي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الذي نجح في إزاحة حكم «اإلخوان المسلمين» ،حلفاء الرئيس التركي وأداته
في تحقيق حلمه العتيق.
إذ تبدو تركيا متأهّ بة للتدخل بريا ً في سورية بدعوى إنقاذ ضريح ج ّد
العثمانيين سليمان ش��اه في منبج ،شمال شرقي حلب ،وتفادي اجتياح
«داعش» لبلدة عين العرب (كوباني) السورية الكردية ،فإنّ إيران وسورية
تبدوان مطمئنتين .فقد صرح األمين العام للمجلس األعلى لألمن القومي في
إيران علي شمخاني ،بعدما قابل الرئيس األسد عقب زيارته لبنان واجتماعه
برئيس الحكومة تمام سالم واألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،
بأنه «ال يتوقع أن يشنّ التحالف هجوما ً بريا ً في سورية» .الهجوم البري كما
إقامة منطقة عازلة قد تعارضهما الواليات المتحدة في الوقت الحاضر ،لكنها
تسلّم باألمر الواقع إذا ما استطاعت تركيا فرضه في شمال سورية عاجالً أو
آجالً.
الجانبان السوري واإليراني يتشككان في مرامي الواليات المتحدة ونهجها
في سورية والعراق .فقد أصدرا عقب زيارة شمخاني دمشق بيانا ً انتقدا فيه
«ازدواجية المعايير التي ما زال ينتهجها الغرب لتمرير أجندات غير معلنة».
كما أبرزا «أهمية مواصلة وتعزيز التعاون االستراتيجي القائم بينهما ()...
في مواجهة تمدّد اإلرهاب التكفيري الذي بات يهدّد جميع الدول القريبة منها
والبعيدة» .م��ؤدّى هذا الكالم أنّ طهران ودمشق ال تستبعدان مشاركتهما
عسكريا ً في مواجهة اإلرهاب التكفيري مباشر ًة في سورية والعراق.
ّ
سيدق عندما يدخل الجيش التركي شمال سورية تحت
لعل جرس اإلنذار
أية ذريعة .ذلك أنّ طهران ودمشق تش ّكان بوجود تواطؤ بين أنقرة و»داعش»
يهدف إلى تحقيق مرامي جيوسياسية في العراق وسورية ،ما يش ّكل تهديدا ً
سافرا ً ألمنهما القومي كما لوحدة سورية وسيادتها .ساعة اتخاذ القرار ستكون
على األرجح عند تأكدهما من قيام األتراك بإقامة منطقة عازلة في شمال سورية
وتطبيق حظ ٍر للطيران فوقها لعرقلة نشاط سالح الجو السوري ض ّد «داعش»
وسائر المجموعات المسلحة.
انفراد تركيا بخطو ٍة استراتيجية كهذه دليل ساطع على وجود مرا ٍم وأغراض
متعارضة لدى أطراف «التحالف الدولي» وبالتالي وجود محورين داخله،
المنسق ال القائد .وفي هذه
وعلى أنّ الواليات المتحدة تمارس بينهما دور
ّ
الحال ،فإنّ الصراع بين المحاور الثالثة سيطول ويتشعّ ب ويتع ّقد.

د .عصام نعمان

اتصال أجراه أمس مع وزير الصحة وائل أبو
فاعور أثناء زي��ارة األخير أهالي العسكريين
المخطوفين في ضهر البيدر.
وأشار سالم إلى أنه «لم يلتزم بوعود غير
ق��ادر على ضمانها وأن��ه ح��رص على اعتماد
الشفافية ف��ي م��واج��ه��ة ه��ذا الملف المعقد
والشائك والخطير» .وأكد أن التفاوض «ليس
سهالً وليس بالسرعة التي كنا نتمناها»،
متمنيا ً «على الجميع ضبط النفس واالعتناء
بالمواقف والتصاريح رأفة بحياة العسكريين
وح��رص�ا ً على التقدم ف��ي المفاوضات التي
تتطلب درج���ة عالية م��ن التكتم والسرية
إلفساح المجال للتوصل إلى حل».
من جهته ،أكد أبو فاعور ،أن هناك «إجماعا ً
حكوميا ً على ضرورة تحرير العسكريين بكل
الوسائل المتاحة ،وأن ه��ذه القضية تتقدم
األول��وي��ات وال أح��د ف��ي الحكومة يستخف
بهذه المحنة» .وأك��د أن النقاش في مجلس
الوزراء «كان ايجابيا ً لكن لم يتم البت بقضية
المقايضة» ،م��ش��ددا ً على «أن قطع الطريق
أصبح يشكل عبئا ً كبيراً».
إال أن األهالي أكدوا مواصلة اعتصامهم في
المكان.

لقاء الجم ّيل  -الحريري

سياسياً ،تستمر المشاورات في بيروت
وباريس ،بين القيادات السياسية لحل أزمتي
الرئاسة والمجلس النيابي .وفي السياق أكدت
مصادر وزارية كتائبية لـ»البناء» أن الرئيس
أمين الجميل سيلتقي الرئيس سعد الحريري
في العاصمة الفرنسية ،للبحث في إمكان
تحريك الوضع الراكد في الملف الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى أن الحراك الحاصل هو
«إلبقاء شعلة االنتخابات الرئاسية مشتعلة
ع��ل��ى رغ���م أن أي ت��ط��ور ل��م ي��ط��رأ ع��ل��ى ه��ذا
الملف».
وعلمت «البناء» أن سبب زيارة رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط باريس هو
للعالج من آالم في ظهره ،من دون أن تنفي

وعلى خ��ط آخ��ر ،أك��د مصدر نيابي مطلع
لـ»البناء» وجود تعقيدات سياسية وقانونية
أم��ام تمرير التمديد لمجلس ال��ن��واب .وأش��ار
في هذا السياق ،إلى أكثر من إشكالية تحيط
بهذا التوجه لتيار «المستقبل» وكتل نيابية
أخرى .واعتبرت «أنه على رغم إمكانية مرور
اق��ت��راح التمديد عندما ي��ط��رح ف��ي الجلسة
النيابية المتوقعة قبل العشرين من الشهر
ال��ج��اري ألن��ه يحتاج إل��ى أكثرية الحضور،
فإن المشكلة تبقى في توقيع كل الوزراء على
القانون وإن كان سيصبح نافذا ً بعد مرور فترة
الشهر على إق��راره كما هو معمول به بوجود
رئيس للجمهورية» .ومع ذلك يرى المصدر
«أن التمديد أصبح أم��را ً واقعا ً بغض النظر
ع��ن اإلشكاليات التي تعترضه حتى اآلن،
في ظل تهديد تيار المستقبل باالنسحاب من
االنتخابات النيابية».

باسيل :لم يأتنا
جواب سلبي من الحريري

إلى ذل��ك ،وبعد اللغط المفتعل حول لقاء
وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري
وليد المعلم في نيويورك ،أكد باسيل أنه أعلم
الرئيس سالم في بيروت بهذا اللقاء ومن ثم
أحاطه علما ً في نيويورك ،معتبرا ً أنه «إذا أراد
لبنان أن يقطع العالقات الدبلوماسية مع
سورية فلنذهب إل��ى الحكومة ونناقش هذا
القرار» ،موضحا ً «أن موضوع لقائه مع المعلم
كان عن كيفية مواجهة اإلرهاب».
ولفت باسيل ف��ي حديث لقناة «المنار»
ضمن برنامج حديث الساعة مساء أمس ،إلى
أنّ «فكرة إنشاء مخيمات لالجئين السوريين
موجودة سابقا ً لدى بعض األفرقاء» ،كاشفا ً
أن «إنشاء هذه المخيمات في لبنان هو مقدمة
لتوطين السوريين» ،متسائالً« :هل المطلوب
أن نش ّرع النزوح السوري في لبنان ليتح ّول
إلى توطين جديد؟ هل هذا اتفاق الطائف؟ وهل
هكذا نحمي الوحدة الوطنية»؟
ولفت إلى أنه «لم يأتنا من الرئيس سعد
الحريري جواب سلبي في شأن ملف رئاسة
الجمهورية» ،مشيرا ً إلى «أننا نراهن على أن
يزيل الوقت بعض التباينات وال نراهن على
الخارج.

حكومة �أردوغان ( ...تتمة �ص)1
لم يخطف أحد على يد العصابات اإلرهابية ،ولم تكن
حكومة أردوغان إال وسيطا ً وقادرا ً وناجحا ً بعد قبض الثمن
إلنهاء العملية ،فصار الخطف واإلف��راج وبينهما مرحلة
الوساطة عملية متكاملة يتقاسمها اإلرهابيون والحكومة
التي ترعاهم ،ولم يخطف من رعايا هذه الحكومة أحد إال
وأفرج عنه بصفقة تعزز هذه الرعاية.
حكومة أردوغ���ان وأوغ��ل��و مطعون بصدقية إدعائها
المشاركة في محاربة اإلرهاب ،وهي كي تحاربه يكفي أن
تكف عن دعمه ،وتقفل سوق النفط المنهوب من سورية
والعراق أم��ام اإلرهابيين وتتقيّد بقرارات مجلس األمن
الصادرة بهذا الخصوص.
مزاعم حكومة أردوغان عن المشاركة في الحرب على
داعش ،خديعة كبرى تستند إلى الخداع البصري الناجم
ع��ن تجمع عناصر ال��ج��وار الجغرافي والعضوية في
األطلسي وامتالك جيش قوي ،ليتوهم العالم أن مصير
«داعش» واإلرهاب بات محتوماً ،وتمسك حكومة أردوغان
بناصية الحرب وتقودها ،لكن نحو حماية إمارة اإلرهاب،
ولو أقتضى األمر معارك وهمية مصنعة.
حكومة أردوغان كشفت حقيقة مشروعها بالحديث عن
ربط الحرب على «داعش» بالعدوان على سورية ،تحت
مسمى تغيير نظام الحكم فيها ،وهو أمر يعرف العالم
وتعرف حكومة أردوغان أنه عدوان موصوف ،مناف لكل
الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.
تسعى حكومة أردوغان لخداع العالم والحصول على
تفويضها بالحرب على «داعش» ،لخوض حربها هي على
سورية وتعميم نموذج «داعش» ،فإمارة خالفة «داعش»
ليست إال مصغرا ً إلمبراطورية خالفة أردوغ��ان ،الخليفة
الحقيقي الذي يجلس أبي بكر البغدادي وإرهابييه في
كرسيه موقتاً.
سورية التي قاتلت اإلرهاب والعدوان مجتمعين معاً،
لن يرهبها أردوغان بتهديداته ،وكما عرفت أن تدافع عن
سيادتها ،وأمن شعبها منفردة ستواصل ذلك ،وهي تدرك
أن العبث بالجيرة التاريخية للشعبين التركي والسوري

سيرتب ال��وي�لات على المنطقة ،كما أن جعل جغرافيا
المنطقة ودماء مستقبل شعوبها رهن لحلم خرافي على
طريقة الحلم الصهيوني في فلسطين ،سيحمل الدمار
والخراب لكل شعوب المنطقة بال استثناء ،وخصوصا ً
للشعبين والجيشين التركي والسوري.
على العالم أن ينتبه أنّ سورية عندما تتوجه لفتح
العين على خطورة ما يجري فهي ال تنتظر من يدافع عنها،
بل هي كما نبّهت من قبل ولم ينتبه العالم إال متأخرا ً لخطر
نمو وتجذر اإلرهاب ،وبقيت تقاتل وال تنتظر أحدا ً ليقاتل
معها وليس عنها فقط ،تنبّه هذه المرة أنّ األب الحقيقي
لإلرهاب في المنطقة الذي يمثله أردوغان وحكومته يستعد
للخديعة الكبرى والضربة األخطر في جنون العظمة،
وتقول سورية للعالم ،إذا كنتم تتحدثون عن حرب طويلة
المدى على إم��ارة الخالفة اإلرهابية ،فال تتسامحوا مع
والدة إمبراطورية الخالفة األصلية واألصيلة في اإلرهاب،
وتقول سورية إن فاشية جديدة وهتلر جديدا ً قيد الوالدة،
عنوانهما التطرف العنصري الديني وليس العرقي هذه
المرة ،وسيجد العالم إذا تهاون معهما أنه يذهب لحرب
عالمية جديدة ،الخصم فيها ليس دولة فقط ،بل دولة لديها
جيش من اإلرهابيين ينتشر على مساحة العالم ،تهدد به
الدول والحكومات وتبتزها سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنياً.
سقطت الفاشية ف��ي ال��ح��رب العالمية الثانية ألن
ستالينغراد غيرت مجراها ،وكل بلدة ومدينة في سورية
أكثر من ستالينغراد.
سورية تعرف ما تملك من مصادر قوة معنوية وأخالقية،
وتعرف قدرات جيشها وشعبها وتثق بهما ،لكنها تقول ما
تقول حرصا ً على عدم وقوع األس��وأ ،عسى قادة العالم
يتنبهون ،وحرصا ً على عالقات األخوة التركية  -السورية،
عسى عقالء تركيا يقدرون.
من يعبث بالتاريخ والجغرافيا يلعب بالنار ،والنار
تحرق الالعبين بها.

قراءة في بنود ( ...تتمة �ص)1
رابعاً :يتأكد أن إدارة أوباما ال تستبعد أن تسوء العالقة مع روسيا خالل
ما تبقى من إدارة أوباما الرئاسية ،بمعنى آخر يعمل أوباما على تحويل
الخالف مع روسيا إلى نوع من العالقات الباردة من دون أن يصل األمر إلى
صدام ،خصوصا ً في كل ما يطاول المصالح األميركية الحيوية.
وتحاول واشنطن عبر استراتيجيتها وضع موسكو في حالة الدفاع ،وهي
تعتبر أن روسيا بأية حال تراجعت إلى خلف وتنتظر حاجة الغرب إليها
للمساهمة في أكثر من ملف يحتاج إلى تعاون مشترك يخرجها من عزلتها.
هذا التعاون تعتقد أميركا أنه في متناول يدها في موضع الحرب على
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ألن روسيا من دون شك مهتمة بالقضاء
على هذا التنظيم في الحروب الدائرة في الشرق األوسط ،وعلى كل حال لن
تقوم روسيا بأي عمل يعرقل استراتيجية أميركا في الحرب على «داعش»
في العراق وفي سورية ،ألن الحرب ضد إرهاب بأيد أميركية أو غيرها يخدم
روسيا والدليل على ذلك أفغانستان حيث البراغماتية الروسية ظهرت.
أيضا هناك التفاوض بين إيران والدول الخمس زائد واحد حيث يعلم
الجميع أن المفاوضات الحقيقية تجرى بين وزير الخارجية اإليراني ووزير
الخارجية األميركي ،وهنا تعتقد أميركا أن روسيا ال يمكن لها أن تعرقل أي
اتفاق ألن إيران ال تقبل هذا ويتوقع أن تصل المفاوضات بين الطرفين إلى
نتائج ايجابية بحسب الفرنسيين.
أخيرا ً أميركا تسعى إلى الفصل بين الموقف اإليراني والروسي في
سورية وهذا ما ال يمكن الوصول إليه ،هذا أكثر من واقعي وفق المصادر
الفرنسية.

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
موجهة لمساهمي شركة نقل القوى الكهربائية
ش.م.ل.
حضرات السادة المساهمين الكرام،
إنّ رئيس مجلس إدارة شركة نقل القوى
الكهربائية ش.م.ل ،يدعوكم لحضور جمعية
ع��م��وم��ي��ة ع��ادي��ة ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��واف��ق في
 2014/11/3في تمام الساعة العاشرة في
مركز الشركة المؤقت في النقاش ـ رقم  50شارع
السفارات وذلك للبحث باألمور التالية:
 1ـ مناقشة تقرير مجلس اإلدارة.
 2ـ مناقشة تقرير مفوضي المراقبة.
 3ـ المصادقة على حسابات سنوات 2011
و 2012و 2013وإب���راء ذم��ة رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة.
 4ـ انتخاب أعضاء مجلس إدارة.
 5ـ الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا ً
للمادة  159من قانون التجارة.
 6ـ تمديد مهمة مفوض المراقبة لحسابات
سنة  2013و 2014وتحديد بدل أتعابه.
 7ـ أمور مختلفة.
على أن ي��ق��وم المساهمون ال��راغ��ب��ون في
الحضور بإيداع ما لديهم من األسهم في صندوق
الشركة أو في أحد المصارف المقبول رسميا ً
وذلك قبل موعد االجتماع.
رئيس مجلس اإلدارة
شركة نقل القوى الكهربائية ش.م.ل.
خليل بطرس الخوري

