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«الإندبندنت» :وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1

ف��ي المقابل ،وب�ع�ي��دا ً م��ن ب �ي��روت ،وف��ي روم��ا جدّد
ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري وال�ب�ط��ري��رك ب�ش��ارة الراعي
شراكتهما السياسية ،التي كانت وراء السعي للتمديد
للرئيس السابق ميشال سليمان ،بالتوافق على تغطية
التمديد للمجلس النيابي ،فقال الحريري إنه كأس مرة
ال ب ّد منها ،وق��ال الراعي أنا والرئيس الحريري دائما ً
نتكلم لغة واحدة.

وأمس توزعت االتصاالت واللقاءات السياسية التي لم تخل
من الموضوع األمني ،بين بيروت وجنيف وروم��ا ،وأبرزها
اللقاء بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس سعد
الحريري في العاصمة اإليطالية والذي يأتي في إطار مسعى
الحريري إليجاد مظلة مسيحية وتحديدا ً مارونية للتمديد
للمجلس النيابي .وبعد لقاء موسع حضرته شخصيات
مرافقة للجانبين ،عقد الراعي والحريري خلوة قال قبلها
الراعي« :الرئيس الحريري وأنا نتكلم دائما ً لغة واحدة».
وبعد اللقاء أطلق الحريري مواقف الفتة دعا فيها إلى إيجاد
مبادرات لحل أزمة االستحقاق الرئاسي والبحث عن أسماء
توافقية .وأكد «أننا ال نزال على موقفنا الرافض إلجراء االنتخابات
النيابية قبل الرئاسية» ،الفتا ً إلى أنه «إذا حصل التمديد ستكون
األولوية بالنسبة إلينا انتخاب الرئيس» .ورأى أن «التمديد
لمجلس النواب هو ضرورة لعدم الدخول في المجهول».
وأشار الحريري إلى «أننا تحدثنا بالمشاكل األمنية التي
تحصل في البالد لكن األس��اس كان في انتخابات الرئاسة
وال��م��ب��ادرات التي من الممكن أن نقوم بها» ،الفتا ً إل��ى أنه
«بالنسبة إلى البطريرك الراعي فإن االنتخابات الرئاسية هي
األهم».
واعتبر أن «التمديد كأس مر علينا أن نأخذه ألن البلد قد
يذهب إلى المجهول» ،ولفت إلى أنه «إذا حصلت االنتخابات
الرئاسية بعدها بستة أشهر يجب أن تحصل االنتخابات
النيابية» ،معتبرا ً أنه «على كل القوى السياسية أن تكون
لديها مبادرات ومن هذا المنطلق علينا الوصول إلى توافق
على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى قوى الرابع عشر من
آذار أن يكون لديها توافق على ذلك» ،مؤكدا ً أنه «ليس لدينا
«فيتو» على أحد وكنا نتمنى أن يحصل التوافق في أسرع
وقت ممكن».
وأشار إلى أنه «بعد الحوار مع الراعي والتمديد علينا كقوى
الرابع عشر من آذار البحث عن األسماء التي تؤمن التوافق
بين القوى السياسية» ،الفتا ً إلى «انه ال يظن أن الفريق اآلخر
يريد االستمرار في الفراغ الرئاسي» ،معربا ً عن اعتقاده «أنهم
حريصون على موقع الرئاسة وعلينا البحث عن األسماء
المناسبة».

عون :صحة التمثيل مفقودة
في المجلس والرئاسة

وفي بيروت اعتبر رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب
ميشال ع��ون خ�لال اح��ت��ف��ال ب��ذك��رى  13تشرين ف��ي قصر

المؤتمرات في الضبية أن «صحة التمثيل مفقودة في مجلس
النواب وفي رئاسة الجمهورية ،وهناك أكثرية مددت لنفسها
مدة واليتها ،وهي اليوم تبشرنا بتمديد جديد متجاوزة نصوص
الدستور .وهناك مجموعة أيضا ً تريد أن تفرض اختيار رئيس
الجمهورية ،كما ترفض تعديل قانون انتخابه ليصبح من قبل
الشعب مباشرة وننهي إلى األبد موضوع النصاب المعطل».
وكشفت مصادر واسعة اإلط�لاع لـ«البناء» أن محاوالت
جرت في األيام القليلة الماضية من قبل الحريري للقيام بنوع
من الحركة السياسية في إطار إظهار نفسه وكأنه الساعي
األول النتخاب رئيس الجمهورية.
وجاءت هذه المحاوالت بعد تصريحه أخيرا ً من اإلليزيه
برفض المشاركة في االنتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس
الجديد ،لكنه لم ينجح في ما سعى إليه.
وقالت المصادر إن الحريري أراد القيام بهذه الحركة لتغطية
عجز تياره وضمور قوته بسبب انفالت شارعه لمصلحة
الجماعات اإلرهابية ،كما يحصل تحديدا ً في طرابلس التي
تواجه وضعا ً صعبا ً وخطيرا ً نتيجة تنامي عمل الجماعات
اإلرهابية ،وتكثيف االعتداءات على الجيش.
ووف��ق �ا ً للمعلومات ف��إن ه��ذه االع��ت��داءات المترافقة مع
حصول بضع عمليات فرار إفرادية ال تتجاوز عدد أصابع اليد
الواحدة ،هدفها الهيمنة على المدينة وبعض الشمال لخلق
بيئة حاضنة أكثر لإلرهاب واإلرهابيين.
وكشفت عن أن عشرات اإلرهابيين الذين قاتلوا في سورية
والقلمون ومناطق أخرى يلجأون إلى بعض مناطق انتشار
مخيمات النازحين السوريين في لبنان ،وأن هذه الحقيقة
تأكدت من خالل اعتراف بعض الموقوفين منهم.

مولوي ومنصور
«متواريان» في التبانة

ال �إمارة في ال�شمال ( ...تتمة �ص)1

ورأى «أن سايكس بيكو ها هي تنتهي بين العراق وسورية
(بفعل هذا اإلرهاب العابر للحدود) ،وأن التركيز اآلن هو على
إنهائه بين لبنان وسورية ومع فلسطين المحتلة أيضاً».
وانتقد االئتالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد «داعش»،
معتبرا ً أنه ليس جادا ً في الواقع الميداني.
من جهة أخرى ،يتوجه رئيس الحكومة تمام سالم إلى ألمانيا
في  27الجاري للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولي
للبنان ،ومحاولة وضع خالصات اجتماعاتها التي تبناها مجلس
األمن الدولي في  26تشرين الثاني الفائت ،موضع التنفيذ.

بالمبلي على خط
عرقلة الهبة اإليرانية

وفيما ال ت��زال المساعدات العسكرية الفرنسية بموجب
الهبة السعودية مجمدة ،ولم تظهر بعد نتائج عملية لهبة
المليار دوالر الالحقة ،وبعد تحفظ قوى  14آذار على الهبة
اإليرانية لتسليح الجيش «الجاهزة» وعشية توجه وزير
الدفاع الوطني إلى طهران لبحث تفاصيل هذا الموضوع مع
المسؤولين اإليرانيين ،نشط المنسق الخاص لألمم المتحدة
ف��ي لبنان دي��ري��ك بالمبلي على خطي ال��س��راي الحكومية
واليرزة في محاولة لعرقلة الهبة مثيرا ً مسألة قرار مجلس
األمن الدولي الرقم  1747الذي يفرض عقوبات على إيران
ومنها توريد األسلحة .و ك��رر بعد لقائه س�لام« :إن األمم
المتحدة والمجتمع الدولي ال يزاالن ملتزمين بدعم الجيش
كما كان واضحا ً في االجتماع األخير لمجموعة الدعم الدولية
من أجل لبنان الذي عقد في نيويورك في حضور األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون والرئيس سالم».

اللجان :توحيد السلسلتين

وليس بعيدا ً عن هذا السياق ،أك��دت مصادر إسالمية في
طرابلس لـ«البناء» أن االتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس
مع كل من المطلوبين للقضاء أسامة منصور وشادي المولوي
دخل حيز التنفيذ ،مشيرة إلى أن المولوي ومنصور أخليا مسجد
عبد الله بن مسعود إال أنهما ال يزاالن في منطقة باب التبانة
متواريين عن األنظار .ولفتت المصادر إلى أن المسجد بات في
عهدة مشايخ دار اإلفتاء ،مجددة التأكيد أن الوساطة التي أدت
إلى خروج المولوي ومنصور من المسجد وإزالة كل المظاهر
المسلحة توالها عدد من المشايخ وفاعليات التبانة فقط.
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إن دخول وحدات الجيش
إلى باب التبانة يتطلب بعض الوقت بانتظار االنتهاء من
بعض اإلج��راءات األمنية واللوجستية وباألخص التغطية
السياسية في طرابلس.
والخطر اإلرهابي حضر في لقاءات رئيس المجلس النيابي
نبيه بري جنيف في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي .ولفت
كالم بري خالل لقائه نظيره اإليراني علي الريجاني بأن «أكثر
من  80في المئة من العالم العربي يعيش كارثة خطر اإلرهاب
واإلرهابيين ،وأن باقي الدول ليست بمنأى عن هذا الخطر».

اتفقت اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها أمس برئاسة
نائب رئيس المجلس فريد مكاري على إعطاء الجيش مهلة
 10أيام لتقديم مالحظاته على جداول سلسلة العسكريين،
بعدما عدل وزير الدفاع سمير مقبل عن الفصل بين سلسلة
العسكريين وسلسلة موظفي القطاع العام مع إعالن المصري
مدير القضايا اإلدارية والمالية في قيادة الجيش العميد الركن
محمود ،أن هناك فصالً في سلسلة روات��ب العسكريين عن
رواتب اإلداريين منذ عام  ،1998ما أحدث إرباكا ً داخل الجلسة
ودفع وزير المال علي حسن خليل إلى المطالبة ببت السلسلة
اآلن أو تأجيلها ،وبعد االتفاق على إعطاء الجيش مهلة عشرة
أيام ،انسحب النواب من القاعة ليطير بذلك النصاب ويعلن
مكاري رفع الجلسة إلى يوم غد األربعاء للبحث في المساواة
بين التعليم الرسمي والخاص ،وإقرار الدرجات الست ألساتذة
التعليم الخاص أسوة بأساتذة التعليم الرسمي.
وأب��دت مصادر نيابية خشيتها من أن يكون وراء تطيير
النصاب محاولة ج��دي��دة للمماطلة ف��ي إق���رار السلسلة،
خصوصا ً أن «فريق  14آذار» وال سيما كتلة «المستقبل»،
كانت رفضت سابقا ً إعطاء هذه الدرجات للمعلمين وكذلك
إعطاء العسكريين حقوقهم على غرار باقي األسالك.

كاتب فرن�سي :التحالف الدولي ي�ضم �أبرز داعمي الإرهاب في المنطقة
أكد الكاتب الفرنسي بيير بيلو في مقال نشرته مجلة
اللوبوان الفرنسية أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم
«داعش» اإلرهابي يضم في عضويته أبرز داعمي هذا التنظيم
وعلى رأسهم دول الخليج وفي مقدمهم مملكة آل سعود،
إضافة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وق��ال الكاتب الفرنسي في مقاله تحت عنوان سورية
ال��ع��راق ...حلفاء الغرب العجيبون :إذا كانت الحكومة
السعودية تحذر من هؤالء القتلة الجدد ،فإن البعض من
األمراء في الخدمات الخاصة في المملكة قدموا مساعدات
مباشرة أو غير مباشرة للحركات المتطرفة ،والسلطات في
الرياض العاجزة أو الشريكة أغلقت عيونها ،الفتا ً أيضا ً في

هذا الصدد إلى دور مشيخة قطر في دعم اإلرهاب في المنطقة
عموماً.
وبين الكاتب أن تركيا ممثلة بحكومة ح��زب العدالة
والتنمية التي تساند التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
هي متورطة بدعم هذا اإلرهاب .وقال :تركيا تركت إرهابيي
داعش يمرون على أراضيها وبمعرفتها ،وأن الحكومة التركية
الحالية تطبق سياسة العثمانيين الجدد في المنطقة.
وكان مندوب سورية الدائم لدى األمم المتحدة الدكتور
بشار الجعفرى قال في كلمة له أمام اللجنة األولى حول
ن��زع السالح واألم��ن ال��دول��ي في الجمعية العامة لألمم
المتحدة في العاشر من الشهر الجاري ،أن سورية تدعو

وتطالب بمساءلة النظامين التركي والسعودي ألنهما
متورطان في شكل مباشر في تزويد المنظمات اإلرهابية
بالسالح الكيماوي ،وما يجري في عين العرب يؤكد ضلوع
الحكومة التركية في المذابح التي يقوم بها تنظيم داعش
اإلرهابي بحق السوريين.
يذكر أن نائب الرئيس األميركي جو بايدن أكد قبل نحو
أسبوع أن تركيا والسعودية وقطر واإلمارات قدموا السالح
والمال لمجموعات مسلحة في سورية بينها تنظيما «داعش»
و«جبهة النصرة» ألنهم يريدون إسقاط الدولة السورية ،ما
آث��ار فضيحة نظرا ً ألنه أول اعتراف أميركي رسمي بدعم
حلفاء واشنطن لإلرهاب.

حاالت هروب ( ...تتمة �ص)1
بعد ذلك حدثت محاولة الهروب
ال��ث��ان��ي��ة ،وق���ام ب��ه��ا ج��ن��دي من
طرابلس من آل الضناوي .وحدثت
وقائع ه��ذه الحادثة عندما أقدم
الجندي المذكور بطلب استقالة من
الجيش ،وعندما سئل عن السبب
أعلن أنه متعاطف مع الجماعات
التكفيرية .وجرت محاكمته.
والواقع أن حالة الهروب األخيرة
في الجيش التي قام بها الجندي
عبد الله أحمد شحادة ،وه��و من
بلدة مشحا في عكار (شمال) ،لم
يتم النظر إليها من زاوي��ة مجرد
حصولها ،ب��ل لما تضمنته من
قيامه بالفرار من موقعه في محلة
وادي الرعيان في محيط عرسال
وبصحبته آليته العسكرية من
طراز همفي األميركية الصنع.
كما حمل شحادة معه بندقية
رش��اش��ة ومناظير ليلية ،وقصد
موقعا ً لـ «النصرة» ما يشي بوجود
تنسيق مسبق ال سيما أن عناصر
النصرة استقبلوه بالتهليل.

وفيات
زوجة الفقيد جوزفين جبران كيخوا
ابنه إدوار حداد زوجته بديعة الموسى
وعائلتهما
إبنتاه :فيفيان زوج��ة أن��ط��وان أب��رط
وعائلتهما
ناتالي زوجة تيتوف عيسى وعائلتهما
أشقاؤه :أنطوان وأوالده وعائالتهم
الياس وأوالده وعائالتهم
ريمون وأوالده وعائالتهم
عائلة المرحوم سمير
شقيقته ابتسام أرم��ل��ة إيلي قندلفت
وأوالدها وعائالتهم
ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألسى
فقيدهم الغالي

الرفيق
موريس يوسف حداد

الحائز على وسامي الواجب والثبات
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة من بعد ظهر اليوم الثالثاء 14
ت��ش��ري��ن األول ف��ي كنيسة م���ار يعقوب
ال��س��روج��ي ل��ل��س��ري��ان األرث���وذك���س في
السبتية ،شارع الفردوس.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابتدا ًء من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ويوم األربعاء  15الجاري في
ص��ال��ون كنيسة م��ار يعقوب السروجي
للسريان األرثوذكس في السبتية ،شارع
الفردوس ابتدا ًء من الساعة الثانية بعد
الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

وي��ب��دو واض��ح �ا ً أن م��ا قصدته
«النصرة» من عملية ف��رار شحادة
ليس م��ج��رد ان��ش��ق��اق��ه ،ب��ل قيامه
بتهريب أسلحة إليها من ترسانة

الجيش اللبناني .وه��و أم��ر يترك
بنظر «ال��ن��ص��رة ت��ب��ع��ات» سلبية
على الجيش أقله لجهة أن الجهات
ال��ت��ي تسلحه س��وف تصبح أكثر

ح���ذرا ً بتقديم س�لاح ن��وع��ي إليه
خشية وصوله إلى أيدي «النصرة»
و«داعش».
وشحادة هو الجندي الرابع الذي

يلتحق بــ «النصرة» ،بعد عاطف
سعد الدين ومحمد عنتر الذي اعتبر
فارا ً قبل أن تبث «النصرة» شريطا ً
حول التحاقه بها ،إضافة إلى م .ف.

الحرب في �سورية ( ...تتمة �ص)1
إال أن «الكيان التركي» ليس معاديا ً بطبيعته ،أي
بوجوده وبشعبه وبعدد كبير من قواه السياسية،
وإنما العداء من الحكومة وحزبها فقط.
السبب الثاني :ع��دم وج��ود أنظمة حليفة أو
محايدة كما في الشمال ،حيث يوجد العراق الذي
له عالقات جيدة _ أو على األقل طبيعية_ مع
سورية .أما في الجنوب فهناك _ عدا «إسرائيل»_
األردن وخلفها السعودية ،وهي أنظمة معادية
للدولة السورية تماما ً وتضع إسقاط هذه الدولة
ونظامها السياسي ه��دف�ا ً م��رك��زي�اً ،تعلن عنه
الرياض بصراحة بينما تؤيده عمان ولو بخجل
في بعض األحيان.
السبب الثالث :قرب العاصمة دمشق من «أرض
المعركة» في الجنوب .وضرب دمشق يعد ضربا ً
«للقلب النابض» لسورية ،أما ضرب عين العرب أو
الرقة فال ينهي الدولة تلقائياً.
السبب ال��راب��ع :وج���ود لبنان ف��ي الخاصرة
الجنوبية الغربية مع ما يتضمنه إشعال الداخل
اللبناني من فوضى تضر بدمشق وتسمح للداعشية
اللبنانية المنفلتة من عقالها بضم الجبهة الغربية
في سورية _ القلمون _ إلى الجبهة الجنوبية _
«اإلسرائيلية» األردنية_ المدعومة سعودياً.
السبب الخامس :أن الجنوب ال يخضع مثل
الشمال إل��ى ه��ذا العداء الدولي ضد المسلحين
(داع���ش) ،وأن مسلحي الجنوب _ بما فيهم
«جبهة النصرة» _ يحظون بتعاطف أميركي،

أوروبي« ،إسرائيلي» ،أردني ،خليجي باعتبارهم
«معارضة معتدلة» على رغم أن «جبهة النصرة»
ذكرت باالسم في القرار  2170كمنظمة إرهابية.
لكن ...ما هي اإلشكاليات في الجنوب؟ :يعلم
«اإلسرائيليون» وحلفاؤهم في الصف المعادي
لسورية أن مسألة تحريك الجنوب ضد العاصمة
دمشق ليست سهلة .هناك عدد من اإلشكاليات
التي تعمل «الخطة» على حلها في إط��ار تهيئة
الظروف لهذه العملية .هناك أوال ً مشكلة وجود
«جبهة النصرة» التي تفضل «إس��رائ��ي��ل» عدم
وجودها في المنطقة ألسباب تتعلق بالسياسة
الدولية لمكافحة اإلرهاب.
وهناك ثانيا ً مسألة «تطويع» األردن ليدخل في
العملية بشكل مباشر وعلني وقوي .وهذا ما تعمل
عليه الرياض وواشنطن عبر إغراء الملك األردني
الذي اعتمد حتى اآلن سياسة الدعم اللوجستي
غير المباشر لإلرهاب في سورية .وقد توافق عمان
على الخطة إذا أجزت الرياض لها العطاء ،وإذا
اقتنعت بأن العملية ستكون «الضربة النهائية»
لدمشق.
وهناك ثالثا ً مشكلة المقاومة اللبنانية التي تدعم
دمشق بقوة بحكم وحدة المصير ووحدة الموقف.
وهناك أخيرا ً مشكلة تقدم الجيش السوري في
الغوطة ما يضعف من قدرة «الحملة اإلرهابية»
على تطويق دمشق.
إن حل هذه اإلشكاليات هو ما تعمل عليه غرفة

«التنسيق االستخباري» األميركية «اإلسرائيلية»
السعودية األردن��ي��ة .وق��د تقدمت الخطة عدة
خطوات عبر إجراء تغيرات في قيادات الجماعات
اإلرهابية في محافظة القنيطرة كي تكون موالية
تماما ً ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» .كما أن الدعم اللوجستي
والعملياتي القوي ال��ذي تقدمه «إسرائيل» عزز
العمليات اإلرهابية في المنطقة.
ما هو مسرح العمليات؟ :تقع دمشق جغرافيا ً
في منطقة «جيب» تحيطها األراضي اللبنانية من
الغرب والشمال ما يسهل االلتفاف عليها خصوصا ً
أن اإلرهابيين يسيطرون على مناطق في الغوطة
شرق دمشق .لذلك فإن الخطة تعتبر أن انتصارات
الجيش ف��ي ال��ش��رق س��وف يخفف م��ن إمكانات
«تطويق» العاصمة.
ال��ردع المتوافر للخطة :يتمثل ال��ردع في عدة
عناصر أهمها :أوال ً إسراع عملية الجيش للسيطرة
على الغوطة وبخاصة دوم��ا ،ثانيا ً ضرب فلول
اإلرهابيين في القلمون وال��زب��دان��ي ،ثالثا ً وهو
األهم _ إفهام «إسرائيل» أن المقاومة اللبنانية
ستتقدم نحو الجليل في حال تقدم اإلرهابيون نحو
العاصمة ،وفق فاعلية األوان��ي المستطرقة .أما
االنتباه إلى مخاطر ما يحصل في الجنوب فهو أول
عناصر الردع على اإلطالق.

د .مهدي دخل الله

mahdidakhlala@gmail.com

�شبكة الخداع ( ...تتمة �ص)1
واألفكار .وماذا يقول هؤالء بحق التكفيريين الذي
أرادوا استباحة لبنان ووق��ف الجيش اللبناني
وحزب الله واألهالي في وجههم؟ .الجملة نفسها
تتكرر( :حزب الله هو المسؤول)! .ال بأس .خالل
الحريق يجب أن ينشغل اإلطفائيون باإلخماد
ال مشاهدة النيران وسماع أص��وات المثرثرين.
هذا بالضبط ما يجب أن يقوم به جميع المحبين
والمخلصين والمضحين الذين يعرفون أن حماية
لبنان تكون بالتضحيات وحدها.
في مشهد األي��ام الماضية حاولت الجماعات
التكفيرية الدخول على خط لبنان باختراق الحدود،
في محاولة عبثية لفتح ثغرات من الجهة اللبنانية
تكون متنفسا ً لها بعد أن َّ
دق الشتاء أبوابها .وما
حصل في جرود بريتال شديد اإليحاء إلى اختناق
اإلرهابيين وحظوظهم المعدومة في الوصول إلى
البلدات اللبنانية.

وعلى رغم امتالء الساحة بالتلفيقات واألكاذيب
ال��س��اف��رة ،ف��إن إمكانية أن يلجأ داع��م��و ه��ؤالء
اإلره��اب��ي��ي��ن لتغيير ال��ت��وازن��ات والضغط على
المقاومة وتشتيت جهودها وقوتها وصرف أنظارها
عن الجبهة مع العدو «اإلسرائيلي» ،باء بالفشل.
فقد ج��اءت عملية المقاومة اإلسالمية في مزارع
شبعا لتؤكد أنّ المقاومة ماضية في مقارعة العدو
«اإلسرائيلي» وأن أي ظرف مهما كان عصيبا ً لن
يمنع المقاومين من تحرير مزارع شبعا ومجابهة
االحتالل «اإلسرائيلي» بكل الوسائل الممكنة.
بالطبع ،إن المقاومة أرادت أن ُتفهم العدو أنها
غير غافلة وال ضعيفة وأن أي حرب على لبنان
ستكون نهائية ومصيرية وحاسمة بكل المقاييس.
لكن تبقى األص��وات المنتدبة من الخارج عاملة
على خط التشوش على كل عمل تقوم به المقاومة.
فهذه األص��وات كما أسلفنا ،ما عهدناها إال أمينة

على مصالح أسيادها فيما ال تفعل شيئا ً دفاعا ً عن
سيادة لبنان ووحدته ،وإنما تمضي تخريبا ً في
العالقات الداخلية وتطلق من حين آلخر مواقف
شائنة ومضللة أكثر ظلما ً وقساوة من أن تأتي
من الجهة المعلنة العداء للمقاومة كـ«إسرائيل»
وأميركا.
إنّ اإلره���اب التكفيري والصهيوني وجهان
لمشروع يهدف إل��ى تقسيم المنطقة وتعميق
الخالفات بين كل المكونات االجتماعية والدينية
والسياسية .لكن ما يهم أن يعرفه الجمهور اللبناني
اليوم أو الحقاً ،أن أكثر األكاذيب فضائحية وإثارة
للتقزز هي التي تصدر عن جهات تدعي انتماءها
للبنان بأسلوبها المخادع ،ولكن هي في الحقيقة
تنتمي إلى شبكة الخداع اإلقليمية والدولية التي لم
تر الشعوب منها إال الفتنة والفوضى والدمار.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ويجعلها ت�ج�م��ع ق��واه��ا م��ن ري ��ف ح�م��ص نحو
القلمون وج��رود عرسال ب��دالً من العكس ،وما
الذي يجعل «داعش» ينسحب من ريف حلب بدالً
من التقرب نحو المدينة ليجمع قواته في الرقة،
ويشن هجوما ً على عين العرب الكردية؟
 القنيطرة والشجرة واليرموك حيث تتمركز«النصرة» ،وكذلك القملون وجرود عرسال ،هي
مناطق حدودية في مثلثات دول متجاورة ،فمن
جهة مثلث سورية وفلسطين واألردن ،وسورية
وفلسطين ولبنان ،وثنائية حدود لبنانية سورية،
وكذلك تتمركز حركة قوات «داعش» على مثلثات
حدودية عراقية سورية تركية ،وسورية أردنية
ع��راق �ي��ة ،وع��راق �ي��ة أردن� �ي ��ة س �ع��ودي��ة ،وتترك
المناطق األشد أهمية بمعيار العصبية المذهبية،
ال بل يبدو أحيانا ً المنع القسري من تكبير حجم
الشرخ المذهبي والنفخ فيه بلسان قادة الفريقين،
وتبدو عمليات التنسيق على الضفاف الحدودية
علنية ،ك�ح��ال «داع ��ش» وتركيا و«ال �ن �ص��رة» مع
«إسرائيل».
 ال�ع�ن��ف ال��داع �ش��ي وال �ن �ص��روي ب�ح��ق أبناءالمذهب ،الموالين لحكومتي دمشق وبغداد أشد
من عنفهم مع أبناء المذاهب التي تصنف في خانة
األع ��داء ،والتنظيف العرقي يتم على روزنامة
دول كتركيا بالنسبة ل�ـ«داع��ش في شكل دقيق،
فيستهدف األك��راد أوالً في س��وري��ة ،وتهز لهم
العصا في العراق ،ويترك من يفترض أن «داعش»
ولد بإدعاء حمايتهم ،وكذا بالنسبة لـ«النصرة»
في المقلب الخاص بـ«إسرائيل».
 منذ اكتشفت أميركا والسعودية وتركيا أنالسير بالعصبيات أس��اس�ا ً للفرز السكاني في

المنطقة ،سيؤدي لتقسيمها إلى دويالت سرعان
ما تسقط وح��دة السعودية وتركيا تحت تأثير
ديناميتها ،وتولد بنتيجة ذلك حالة على ساحلي
المتوسط والخليج تمثلها دويالت موالية إليران،
ج��رى ال�ح�س��م ب��رف��ض اع�ت�م��اد العصبية عامالً
صانعا ً للروزنامة والحراك الجغرافي لـ«داعش»
و«النصرة» ،وصارت الحدود التي تقطع أوصال
جغرافيا قوى المقاومة والممانعة هي البرنامج
البديل.
 لذلك ال إمارة لـ«داعش» في الشمال ،وال فيصيدا حكماً ،ألن التقسيم ممنوع ،وال شق للجيش
اللبناني ألن ال�م�س��اس ببقائه م��وح��دا ً ممنوع،
ألن «داع��ش» و«النصرة» مكونان استخباريان
سيلتزمان الممنوع ،ويصير مسموح بإمارة
في الشمال إذا نجح مسلحو «داعش» و«النصرة»
بربط عكار بالداخل ال�س��وري م �ج��دداً ،وإنشاء
ج �ي��ب ح � ��دودي ك �ج �ي��ب ج� ��رود ع ��رس ��ال عمالً
بالروزنامة االستخبارية القائمة على تلزيمهما
جغرافيا ال �ح��دود ،ول��ذل��ك ستكون إم ��ارة شبعا
والبقاع الغربي مشروعا ً استراتيجيا ً لوقوعها
على المثلث اإلس�ت��رات�ي�ج��ي ال �س��وري اللبناني
الفلسطيني ال��ذي يكمل ال��دوائ��ر ال�ح��دودي��ة بين
دول المنطقة ،ولذلك تصير عملية م��زارع شبعا
للمقاومة ضربة معلم في مكانها ،لردع التفكير
«اإلسرائيلي» بمجاراتها والسير بها ،هكذا يسمح
ل �ـ«داع��ش» و«ال�ن�ص��رة» بالتحرك ،وهكذا يصير
تحركهما برعاية كاملة تحت سقف الممنوع كما
يصير ضربهما لما يتخطيان الممنوع ،بدافع
تصديق مسلحيهما لعقيدة الدفاع عن العصبية
المذهبية وتقديم وهم الحماية ألهلها.

التنظيم يتراجع( ...تتمة �ص)1
وفي السياق ،قال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر
شتاينماير إن التدخل العسكري غير كاف للقضاء على
تنظيم «داع��ش» .وأوض��ح أنه يتم بحث كيفية مساعدة
إيران في الحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد التنظيم
اإلرهابي.
وأضاف الوزير األلماني في مؤتمر صحافي جمعه بوزير
الخارجية السعودي سعود الفيصل في جدة« :نحن متفقون
أن العمل العسكري ضروري للقضاء على «داعش» ولكن
يجب إيجاد طريقة سياسية أيضاً».
بدوره قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ،إنه
اتفق مع نظيره األلماني ،على ضرورة انتقال سريع للسلطة
في سورية ،مشيرا ً إلى أن «ممارسات النظام السوري لم
تقتصر على فتح أراضيه للقوات األجنبية لقمع شعبه
وقتله وتشريده ،بل أسهم وبشكل كبير في جعل األراضي
السورية وكرا ً لإلرهاب الذي وجد مالذا ً آمنا ً فيها ،وأصبح
يهدد المنطقة والعالم تحت سمع هذا النظام وبصره»،
بحسب تعبيره.
وأض��اف الفيصل« :نحن متفقون على ض��رورة تكثيف
الجهود الدولية والعمل على تسريعها لحل هذه األزمة على
أساس مبدأ تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سورية ،وفق ما
نص عليه إعالن جنيف ،»1مؤكدا ً ضرورة محاربة اإلرهاب
في استراتيجية شاملة أينما وجد ومهما كانت مبرراته
أو التنظيمات وال��دول التي تقف وراءه ،آمالً في أال تكون
جهود التحالف الدولي الراهنة قاصرة على مهمة محددة،
وضرورة استمرارها في إطار حتى يتم القضاء على اإلرهاب
بشكل تام ،حتى لو استغرق األمر سنوات.
وأكد الفيصل أن «دور إيران يتوقف في المنطقة على إيران
نفسها ،ليس هناك تحفظ على إيران كوطن ومواطنين ،وإنما
التحفظ عن سياستها في المنطقة» .واعتبر أن إيران جزء من
المشكلة وليست جزءا ً من الحل.
جاء ذلك في وقت شهدت كوباني يوم أمس هدوءا ً نسبيا ً
بعد ثالثة أسابيع من القتال الضاري ،إال أن هذا الهدوء لم

يدم طويالً ،فوتيرة المعارك ما لبثت أن ارتفعت من جديد،
حيث واص��ل تنظيم «داع���ش» استقدام التعزيزات إلى
المدينة ،في محاولة جديدة منه للسيطرة عليها ،لكنه حتى
الساعة ما زال يواجه مقاومة شرسة من وحدات الحماية
الكردية.
وف��ي السياق ،ق��ال التحالف ال��ذي ت��ق��وده أميركا إن
مقاتالته واصلت تنفيذ ضرباتها الجوية ضد مواقع التنظيم
وتجمعاته ،حيث شهدت الساعات األخيرة غارات استهدفت
بشكل خاص تجمعات لعناصر التنظيم في األحياء الشرقية
من عين العرب ،ما أدى إلى تدمير آليات وسقوط عدد من
القتلى.
في حين قال التنظيم اإلرهابي إنه يسيطر حاليا ً على
نحو أربعين في المئة من عين العرب وخصوصا ً المناطق
الواقعة في شرقها ،إضافة إلى أحياء في الجنوب والغرب،
كما يسيطر على المربع األمني في الشمال ،وال��ذي يبعد
نحو كيلومتر واحد عن الحدود التركية وهدف التنظيم هو
ضمان السيطرة على شريط طويل على الحدود السورية –
التركية.
من جهتها ،قالت القوات الكردية إنها تتصدى للتنظيم
في كل مرة يعاود فيها الهجوم ،وأنهم شنوا هجمات مضادة
وعلى أكثر من جبهة استهدفت إحداها آليات للتنظيم كانت
تحاول الدخول إلى المدينة ،ما أدى لمقتل  36مقاتالً من
التنظيم على األقل ،كما يؤكد الكرد أن مقاتلي التنظيم حاولوا
الوصول للمرة األولى إلى الحدود التركية في شمال البلدة،
لكنهم نجحوا في صدهم.
كما أف���ادت م��ص��ادر م��ن وح���دات الحماية الكردية أن
مقاتليهم شنوا هجمات معاكسة باتجاه األحياء الجنوبية
للمدينة وتمكنوا من استعادة السيطرة على موقعين فيها
وقتلوا أعدادا ً من إرهابيي «داعش».
وفجر انتحاري من «داعش» يوم أمس شاحنة مفخخة في
الجزء الشمالي من المدينة ،فيما لم تتحدث األنباء بعد عما
إذا كان االنفجار أسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

الرئي�س البوليفي ( ...تتمة �ص)1
سياسيا ً نجح موراليس بتحقيق استقرار واض��ح في
البالد .فبوليفيا من أكثر ال��دول التي شهدت انقالبات في
العالم ،حيث حصل نحو مئة وستين انقالبا ً منذ استقالل
البالد عام .1825
أما على الصعيد االقتصادي فقد حققت بوليفيا إحدى
ال��دول األكثر فقرا ً في أميركا الالتينية نسبة نمو الفتة،
استدعت تنويه صندوق النقد الدولي ،ومنظمة األغذية
وال��زراع��ة التابعة لألمم المتحدة .ونجحت سياسات

موراليس أيضا ً في خفض نسبة الفقر .واستفز اإلقطاعيين
عندما قام بتأميم واسع ألكبر الموارد في البالد وفي مقدمها
المحروقات.
لم تقتصر اإلصالحات فقط على الجانبين االقتصادي
والسياسي ،فالشعب يتحدث عن ثورة سلمية وديمقراطية
وثقافية ق��ام بها م��ورال��ي��س ،ث���ورة ساهمت ف��ي الحد
من المظالم االجتماعية وإع��ادة االعتبار إل��ى الثقافات
التقليدية.

�إعالنات ر�سمية
تبليغ فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المستدعى ضدهم علي محي
الدين فاضل ومحي الدين ع��وض فاضل
ول��ط��ف��ي��ه محمد سعيد ق��زع��ون وأدي���ب
ونزيه وفيصل ووفيق وأميره أوالد حامد
محي الدين المقيمين سابقا ً في القرعون
والمجهولي محل اإلقامة للحضور شخصيا ً
أو من يم ّثلهم قانونا ً إلى قلم المحكمة في
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عنها بتاريخ
 2014/10/07باالستدعاء المقدم من
نجيب ق��اس��م عميص بوكالة المحامي
يعرب حيمور برقم أس��اس 2014/452
ق��رار  2014/217وال��ذي تقرر من خالله
إعالن عدم قابلية العقار  /683/القرعون
للقسمة العينية وإزال��ة الشيوع فيه عن
طريق بيعه بالمزاد العلني بين العموم
على أن يعتمد الثمن المعيّن في تقرير
الخبير والبالغ  /44000/دوالر أميركي
أساسا ً للطرح في المزايدة األولى.
وللمستدعى ضدهم المذكورين مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تنزيل مئوي
على أس��ع��ار اإلدارة ح��ده األق��ص��ى 20%
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بناء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2014/10/7لتنفيذ مشروع
إنشاء خطوط صرف صحي في بلدة بمكين
ـ قضاء عاليه.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/11/6
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم

تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
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  9تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1750
إعالن مناقصات عمومية
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية،
عن إجراء مزايدة لبيع خرضوات ،على أن
تسلم دفاتر الشروط في مبنى المستشفى
الكائن في كفرجوز ـ النبطية ،في مهلة
أقصاها  2014/11/1ضمناً.
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير
الدكتور حسن يوسف وزني
إعالن
تعلن بلدية كفربيت ـ قضاء صيدا عن
إجراء مباراة لملء المركز الشاغر لوظيفة
شرطي بلدي (عدد  )1في مالكها.
على الراغبين باالشتراك اإلط�لاع على
الشروط المطلوبة في مركز ـ بلدية كفربيت ـ
ضمن أوقات الدوام الرسمي.
ت��ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ات اب���ت���دا ًء م��ن ت��اري��خ
 2014/10/16ولغاية 2014/10/30
ضمناً.
كفربيت في2014/10/10 :
رئيس بلدية كفربيت
محمود نعمة اسماعيل
إعالن
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
بدء قبول طلبات التعاقد أو تجديده لعام
 2015مع المستشفيات ،شركات األدوية

واألط��ب��اء ف��ي عياداتهم الخاصة ضمن
بيروت والمناطق باإلضافة إلى المؤسسات
والمراكز الطبية التالية:
ـ م��خ��ت��ب��رات (خ����ارج ن��ط��اق ب��ي��روت
الكبرى).
ـ مراكز تصوير شعاعي.
ـ عالج فيزيائي.
ـ نظارات طبية.
ـ مستلزمات طبية على اختالفها.
على الراغبين مراجعة دائ��رة الشؤون
الصحية ف��ي المبنى المركزي رقم/1/
مقابل قصر العدل في بيروت لالطالع على
الشروط المطلوبة للتعاقد.
كما يمكن االط�لاع على ال��ش��روط على
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
ت��ق��دم ال��ط��ل��ب��ات ف��ي دائ����رة ال��ش��ؤون
الصحية ابتداء من  2014/10/10ولغاية
 2014/11/10ضمنا ً خالل الدوام الرسمي
ول��م��زي��د م��ن اإلي��ض��اح��ات االت��ص��ال على
الرقمين 01/425648 :ـ .01/394631

مفقود
فقدت نسرين نبيل فارس جواز سفرها
الكندي وبطاقة جنسية كندية باسمها،
لالتصال .03/190066
فقد نبيل أح��م��د ف���ارس ج���واز سفره
اللبناني وج���واز سفر ك��ن��دي ع��ائ��د له،
لالتصال .03/190066
ب��ت��اري��خ  2013/11/15غ���ادرت
الخادمة Hileni Kifle Gehrehiwat
م��ن الجنسية األثيوبية بيت مخدومها
عدنان القادري ولم تعد.
الرجاء لمن يعرف عنها شيئا ً االتصال
بالرقم .03/662712

