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�إيران تبد�أ الهجوم ( ...تتمة �ص)1

الحرب على «داعش» حاضرة في المفاوضات األميركية ـ اإليرانية
كما األميركية ـ الروسية ،خصوصا ً مع رس��م خطوط التفاهمين
الرديفين ،لك ّل من الملف النووي اإليراني ،واألزمة األوكرانية ،ما
يسمح بوضع معيار واض��ح وعملي لمعيار الحرب على «داعش»
الذي يشكل عنوان المرحلة المقبلة في المنطقة بعد اكتمال تسويتي
أوكرانيا والملف النووي ،والمعيار من هي القوى الجدية والقادرة
في هذه الحرب ،الذين حالفتهم واشنطن أم الذين استبعدتهم؟
واشنطن تطلب من طهران وموسكو مشاركتها إعادة رسم صورة
الحلف ،والجواب بال دمشق والتعاون مع األسد ال يوجد حرب على
اإلرهاب ،لتبقى الصفحة مفتوحة على نقاش لم يكتمل بعد.
«داع��ش» و«النصرة» ،وعلى رأس الالئحة «أبو طاقية» مصطفى
الحجيري ،يهدّدون مجدّدا ً ويتو ّعدون بالمفاجآت ،بينما الجنرال
ثلج بدأ يرمي شباك حصاره حول مخابئهم ،فيما بدا أنّ رسالة «أبو
طاقية» وصلت إلى أهالي المخطوفين عبر التهديد بإلحاق األذى
بأبنائهم ،ليعلنوا السير بخطوات تصعيدية.
وفيما أك��دت أوس���اط وزاري���ة أنّ المفاوضات ف��ي ش��أن العسكريين
المخطوفين لدى «جبهة النصرة» و«داعش» مج ّمدة لعدم التوافق الحكومي
على المقايضة ،يستأنف مجلس الوزراء خالل جلسته الصباحية في السراي
الحكومية اليوم ،بحث هذا الموضوع من دون بروز مؤشرات على إمكان بته
نهائياً.
ً
ونظرا لهذه األجواء ،يتجه أهالي المخطوفين إلى التصعيد بالتزامن مع
الجلسة .وإلى هذا الموضوع ينتظر أن يتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع
الهبة اإليرانية لتسليح الجيش والتي تلقى تحفظات من أطراف  14آذار
والنائب وليد جنبالط فضالً عن ضغوط أميركية لعرقلتها.
ً
كما سيبحث المجلس في جدول أعمال من أكثر من  50بندا ،معظمها
مؤجل من الجلسة السابقة وتتضمن أمورا ً مالية وعقارية وهبات وتوقيع
اتفاقيات.
وفيما بقي الهاجس األمني بسبب الخطر اإلرهابي وتوقع اشتداده في فصل
الشتاء وانهمار الثلوج على جرود بلدة عرسال التي يتمركز فيها اإلرهابيون،
محور االهتمام الشعبي والسياسي والعسكري تحسبا ً ألي مفاجآت قد
يقدم عليها المسلحون ،توقعت مصادر أمنية لـ«البناء» أن يلجأ هؤالء إما
إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز للجيش أو لحزب الله ،وإما محاولة
التسلل والخروج من الميدان ،أو االستسالم للجيش السوري .ورجحت
مصادر إمكانية تسرب بعض المسلحين ،بشكل فردي إلى المخيمات وال
سيما إلى مخيم عين الحلوة.

وبالفعل تخوفت أوساط فلسطينية من هذا التوجه الذي قد يتسبب بفتنة
فلسطينية -فلسطينية فيما لو حاولت القوى اإلسالمية السيطرة على قرار
المخيمات.
وفي السياق ،حمل الفار من وجه العدالة مصطفى الحجيري (أبو طاقية)
بعنف على الجيش والقضاء وحزب الله ،وأصابت مواقفه بشكل غير مباشر
وزيري الداخلية والعدل نهاد المشنوق وأشرف ريفي ،وذلك على خلفية
مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه أول من أمس بتهمة االنتماء إلى «جبهة
النصرة» اإلرهابية.
وح��اول الحجيري في مؤتمر صحافي عقده في منزله بعرسال أمس،
استنفار عصبيات مذهبية وسياسية متملقا ً تيار «المستقبل» و«قوى 14
آذار» ،ناعيا ً المفاوضات في ملف العسكريين المحتجزين لديهم ومعتبرا ً في
المقابل أنه لم تعد هناك ضمانة لسالمتهم وأنهم باتوا في خطر .وبعدما نفى
انتماءه إلى «النصرة» ،وصف المذكرة القضائية بأنها مسيسة ويقف وراءها
«حزب الله» ،متوعدا ً األخير بالهزيمة.
وعلقت مصادر مطلعة على نفي الحجيري انتماءه إل��ى «النصرة»،
وأشارت لـ«البناء» إلى «أن الحجيري يقود ويمول مجموعة مسلحة معظم
أفرادها يميلون إلى النصرة ،وأنه يملك مستشفى ميدانيا ً باعترافه ال يستقبل
فيه إال جرحى جبهة النصرة وتنظيم داعش».

تأجيل السلسلة مجددا ً

في المقلب النيابي ،شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ترأسها
نائب رئيس المجلس فريد مكاري ،نقاشا ً حول الدرجات االستثنائية للتعليم
الخاص .وكان االتجاه العام هو لمنح أساتذة التعليم الخاص الدرجات
الست ومساواتهم بأساتذة التعليم العام .ودار نقاش دستوري بين النواب،
قررت بعده اللجان السير بمبدأ المساواة بين القطاعين التربويين العام
والخاص لجهة وحدة التشريع ،إال أنها أرجأت البحث في موضوع تقسيط
الدرجات الست أو دفعها دفعة واحدة ،بعد أن عمت الفوضى القاعة العامة،
ليتعذر معها تحديد النتائج النهائية من الموضوع ،وهذا ما دفع وزير
التربية الياس بو صعب إلى القول إن األمور ال تزال تراوح مكانها وأن ال
جدية في النقاشات.
وأكدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» أن «موعد
جلسة اللجان المقبل ينتظر عودة رئيس المجلس نبيه بري من جنيف ،وال
سيما أن النقاشات داخل الجلسة ال تزال في حال المراوحة» .وأشارت إلى
إن ال جلسة قبل إحالة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل التقرير عن الجداول
المتعلقة بالعسكريين إلى المجلس.
من جهة أخرى ،أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن جلسة تشريعية
ستعقد نهاية الشهر الجاري لدراسة بعض االقتراحات المتعلقة بمشاريع

الحمداهلل يدعو ( ...تتمة �ص)1
واقتراحات قوانين االنتخاب المقدمة ،واقتراح النائب نقوال فتوش المتعلق
بالتمديد للمجلس سنتين وسبعة أشهر.

الجم ّيل ُطرح
في لقاء الراعي ـ الحريري

وفي موضوع متصل ،وعلى رغم نفي أوساط بكركي أن يكون جرى خالل
لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري في روما
طرح أسماء لالتفاق على مرشح توافقي منها لرئاسة الجمهورية ،أكدت
مصادر كتائبية لـ«البناء» أن اسم الرئيس أمين الجميل طرح ،باعتباره
«منفتحا ً على الجميع من فريقي  8و 14آذار وعلى الدول اإلقليمية وال سيما
الجمهورية اإلسالمية والسعودية».
وشددت المصادر على أن التمديد للمجلس النيابي أخذ حيزا ً كبيرا ً من
اللقاء ،مشيرة إلى أن ال عناصر توحي أن االنتخابات الرئاسية قريبة.

«حزب الله» يدعو إلى اليقظة

إلى ذلك ،أشار نائب األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خالل
احتفال تربوي ،أننا «اليوم في لبنان نحتاج إلى إرادة مشتركة بين مكونات
الشعب اللبناني وهي التي تبني الدولة ،يجب أن نبحث مع شركائنا في
الوطن عن األسس المشتركة لننهض معاً ،ونؤجل موارد الخالف للحوار
والمعالجة ،أما أن ينتظروا الحلول من الخارج أو األوامر اإلقليمية فهذا يعني
تجميد بناء الدولة في لبنان» ،داعيا ً إلى «الكف عن الترويج لشعار ال ترجمة
له وهو أنهم بناة الدولة.
وقال« :ال تتذرعوا بنا ،وال تحوروا مواقفنا( )...ونحن مع الجيش اللبناني
الوطني ودوره وتسليحه ،مع الجيش من دون شروط ،ومع حماية دوره
سياسيا ً وعملياً ،ومع تسليحه من كل العالم ومن إي��ران وال نستثني إال َّ
إسرائيل».
ورأى أن»لبنان معني في هذه المرحلة باليقظة التامة لمواجهة الخطرين
اإلسرائيلي والتكفيري ،وكل واحد منهما متمم لآلخر ،مع التأكيد أن األولوية
دائما ً في مواجهة خطر اإلسرائيلي والباقون هم أتباع لهذا الخطر اضطرت
الظروف أن يكونوا في الواجهة».
وبالتوازي ،رأى وزير الحرب «اإلسرائيلي» موشيه يعالون أن «حزب
الله» «غير معني بالتصعيد باتجاه إسرائيل ،خصوصا ً بعد تنفيذه العملية
األخيرة ضد اآللية العسكرية اإلسرائيلية في مزارع شبعا» .وقال في مقابلة
مع موقع «مكور ريشون» «اإلسرائيلي» إلى أنه «يجب علينا النظر لألمر في
إطار محاوالت «حزب الله» في المحافظة على قواعد اللعبة أو محاولته
ردعنا عن تنفيذ عملية داخل لبنان» ،وقال إن»الحزب ال ينظر إلى تصعيد
محتمل في الشمال بعد العملية األخيرة التي حدثت على الحدود».

ميدفيديف� :أميركا ( ...تتمة �ص)1
وأك��دت أن الشعب السوري هو
صاحب الحق الحصري في تحديد
خياراته ومستقبله ولن يسمح ألحد
بأن يتدخل في شؤونه وهو مصمم
على م��واج��ه��ة المخططات التي
تستهدف وح��دة وسالمة سورية
أرضا ً وشعبا ً والدفاع عن سيادته
وقراره الوطني المستقل.
وإذ ذ ّك���رت إنها ترفض رفضا ً
قاطعا ً أي تدخل ع��دوان��ي لقوات
أجنبية فوق أراضيها ،فإنها وفي
هذا السياق ستتخذ بالتشاور مع
أصدقائها كل اإلجراءات الضرورية
لحماية سيادتها الوطنية ووحدة
وسالمة أراضيها.
جاء ذلك في وقت أعلن الرئيس
األميركي باراك أوباما أن بالده قلقة

للغاية في شأن الوضع في مدينة
كوباني السورية ،وف��ي محافظة
األن��ب��ار ال��ع��راق��ي��ة ،حيث يواصل
مسلحو «داعش» هجومهم.
وف��ي اجتماع م��ع رئيس لجنة
رؤس���اء أرك���ان ال��ق��وات المسلحة
األميركية الجنرال مارتن ديمبسي
ون���ظ���رائ���ه م���ن دول ال��ت��ح��ال��ف
المناهض لإلرهاب ،أكد أوباما أن
طائرات التحالف ستواصل غاراتها
ض��د م��واق��ع التنظيم ف��ي ك��ل من
محيط كوباني ومحافظة األنبار.
واستهل أوباما اللقاء بالثناء على
الوفود المشاركة «في االئتالف بغية
تقويض وتدمير «داع��ش» ،مشددا ً
على أبعاد الصراع األخ��رى معها
ال سيما «ال��ص��راع األيديولوجي»

وال���ذي ينبغي ت��ع��زي��زه ببلورة
«برامج تنمية اقتصادية وتوفير
رؤي��ا بديلة للعناصر المنتسبة
والمرشحة أيضاً».
وأشار أوباما إلى أن الحملة ضد
تنظيم «داع���ش» ستكون طويلة
األم���د وأن إح��ب��اط��ات ق��د ترافقها
إل��ى جانب النجاحات ،مؤكدا ً أن
«محاربة المتطرفين ستتواصل
حتى هزيمتهم الكاملة».
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية
األميركي جون كيري أنه قرر ونظيره
الروسي سيرغي الف��روف تكثيف
تبادل المعلومات االستخبارية
بشأن تنظيم «داعش».
وق��ال كيري في مؤتمر صحافي
عقب اجتماعه إلى نظيره الروسي

ما الذي تتوخاه �أميركا ( ...تتمة �ص)1
نشير بداية إلى أن «اجتماع أندروز العسكري الدولي»
عقد في ظل بيئة تشكلت اثر الضربات النارية األميركية
االستعراضية في العراق وسورية ،وما سجل خالل الفترة
ذاتها من أداء متميز لمحور المقاومة أرب��ك أميركا ومن
معها ،في أكثر من عنوان خصوصا ً لجهة :
ـ فشل «داع���ش» ف��ي التمدد ف��ي لبنان عبر «غ��زوة
األضحى» وانقالب الوضع ضدها في محور عسال الورد
– بريتال بشكل يمكن من القول بإجهاض خطة العمل
اإلرهابي على هذا المحور ولفترة غير قصيرة ،فشل سبقه
احتواء «طعنة عرسال» والتضييق على العمل اإلرهابي
هناك.
ـ العملية العسكرية النوعية التي نفذتها المقاومة
اإلسالمية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ضد دورية
«إسرائيلية» ما أدى وبشكل مباشر إلى تجميد العمل
اإلرهابي المدعوم من «إسرائيل» على محور الجوالن –
شبعا – حاصبيا ،لفترة ما ،ما أربك خطط التمدد إلى لبنان
والوصول إلى المتوسط جنوبا ً .
ـ اإلنجازات العسكرية الميدانية الهامة التي حققها
الجيش العربي السوري من حلب إلى درعا مرورا ً بريف
دمشق ،والتي جسدت دليالً أكيدا ً على أن لدى هذا الجيش
استراتيجية واضحة للعمل في الميدان ،استراتيجية لم
تؤثر عليها خطة التحالف األميركي الدولي للعمل المزعوم
ضد «داع���ش» في س��وري��ة ،ال بل قد يكون ه��ذا الجيش
قد استفاد بشكل ما مما قيل إنه ضرب لـ«داعش» ،ومن
غير تنسيق ايجابي مباشر أو غير مباشر مع التحالف
األميركي ،وتمكن من تحقيق تلك اإلنجازات ذات األبعاد
العمالنية واالستراتيجية.
ـ الموقف اإليراني العلني والصريح ،بأن أي استهداف
أو أي تدخل بري ضد أحد من مكونات محور المقاومة
سيرد عليه فورا ً «بقسوة وبقوة وبفعالية» دونما أن يكون
للرد حدود جغرافية أو نوعية .
إل��ى ه��ذه العناوين يضاف ما تتمسك به تركيا من
سعي إلقامة منطقة عازلة داخل سورية ،معطوفا ً على ما
كان يجب أن تقوله أميركا في بداية عملها الناري وهو ما
استدركته بعد شهرين على االنطالق بالقصف مقرة على
لسان أكثر من مسؤول فيها ،بأن الضربات الجوية أو
القصف عن بعد لن تحقق األهداف في اجتثاث «داعش»،
ألن المهمة  -وهذا أمر بديهي  -تتطلب عمالً بريا ً ال بد منه
من أجل إنجازها ،والمسألة تتطلب وقتا ً طويالً ال يقاس
باألسابيع واألشهر .
في ظل هذه البيئة العمالنية والسياسية ،عقد «اجتماع
أن��دروز العسكري الدولي» الذي حضر أوباما جانبا ً من
جلساته من أج��ل إيالئه األهمية االستثنائية وإظهار
الجدية األميركية القصوى في التعامل معه ،عقد تحت
عنوان البحث عن استراتيجية جديدة لتدمير «داعش»،
فهل أن أميركا فعالً تريد ذلك ،أم أن وراء األكمة ما وراءها؟
إن من يتابع األداء األميركي ال يستطيع أن يصدق بأن
هناك انقالبا ً في المواقف قد حصل وأنها فعالً تريد القضاء
على «داعش» التي صنعتها واتخذتها أداة ميدانية لتنفيذ
سياساتها وخططها لوضع اليد على المنطقة ،بالتالي
فإننا ال نرى أن الهدف من «اجتماع أن��دروز العسكري
الدولي» محاربة «داعش» وتاليا ً ليس الهدف منه بلورة
استراتيجية لتحقيق ذل��ك ،فأميركا تخوض من بوابة
«داعش» حربا ً نفسية مزدوجة االتجاهات فتضخم خطر
هذا التنظيم الذي أنتجته ،لترعب أتباعها فيشتد انضواؤهم
تحت لوائها وينصاعوا أكثر إلمالءاتها ،وترهب به أعداءها
من أجل حملهم على التراجع واالستسالم إلرادتها ،نقول
ذلك وفي ذهننا ما شاءته أميركا من حرب استنزاف طويلة
تحقق عبرها ما تريد ،حرب ال تنتهي إال وقد تحقق ما
توخته أميركا من الفوضى المدمرة التي تنفذها «داعش»
باحتضان إقليمي وأميركي ،من إسقاط لحدود «سايكس
ـ بيكو» في دول ثالثة على األقل في مرحلة أولى (العراق
وسورية ولبنان) وفرز طائفي وعرقي في هذه البلدان ،ثم
إعادة تقسيم المنطقة إلى دول واهنة جديدة على األسس

الطائفية والعرقية .وبالتالي إن ما تبحث عنه أميركا
هو االستراتيجية التي تمكنها من ذلك ،أي استراتيجية
استنزاف وليس أي عمل آخر.
وم��ن أج��ل ه��ذه االستراتيجية ق��د يتعرض مؤتمرو
«قاعدة أندروز» ومتآمروها ،قد يتعرضون لبحث بعض
المسائل المطروحة لجهة إقامة المناطق العازلة أو إنشاء
القوات البرية المشتركة بقيادة أميركية وهم سرعان ما
سيصطدمون بعقبات ال يمكنهم تخطيها في ظل الظروف
وموازين القوى القائمة في المنطقة والعالم .
فعلى صعيد مشروعية التدخل ،فإننا ال نعتقد بأن
مجلس األمن جاهز إلضفاء أي شرعية على عمل التحالف
األميركي «ال��داع��ش��ي» ،في ظل إخفاء أميركا ألهدافها
الحقيقية منه وإصرارها على استعمال التحالف جسرا ً
لتمرير مشاريعها للمنطقة ،بالتالي فإن أي عمل سيقوم
به هذا التحالف سيبقى محل طعن بمشروعيته مع إصرار
عراقي وسوري رسمي وشعبي على رفض دخول أي قوات
أجنبية إلى أراضي الدولتين .
أما على صعيد إنشاء المناطق العازلة( ،على الحدود
مع تركيا ولبنان واألردن وفلسطين المحتلة) فإن هذا األمر
يلزمه تدخل بري أجنبي ما يعني الوقوع في فخ انتهاك
سيادة الدول واحتالل أراضيها من قبل قوى أجنبية وهنا
نعود إلى التهديد اإليراني بالرد القاسي والفوري لمنع
ذل��ك ،رد قد يستتبع توسع المواجهات وان��دالع حرب
إقليمية تدخل نيرانها إلى مواقع ما زالت حتى اآلن بمنأى
عن الحريق اإلقليمي األمر الذي ال تحتمله أميركا وأتباعها
خصوصا ً أنه إذا حصل فإنه لن يمكن أميركا من االستمرار
في حرب االستنزاف التي خططت لها ولن يمكنها من جهة
أخرى من حسم األمر لصالحها .
يبقى الحديث عن تشكيل القوات البرية المشتركة
إلدخالها إلى سورية والعراق ،الستثمار ما يقال عنه من
قصف ناري أميركي ضد «داع��ش» ،فإن هذه القوات إذا
شكلت واستعملت سينظر إليها كقوات احتالل تستوجب
الرد من قبل الدولة المنتهكة سيادتها ومعها أيضا ً حلفاؤها
ونقع مرة أخرى في المشهد الذي ذكرناه في حال المناطق
العازلة .ما يعني استبعاد األمر أيضا ً خصوصا ً أن أحدا ً من
الدول لن يجازف في الدخول في حرب غير معروفة األفق
مع وضوح نية أميركا في إدارة حرب استنزاف تحرق بها
قدرات اآلخرين وال يكون جنودها وقودا ً فيها .
على ض��وء ذل��ك ن��رى أن «اجتماع أن��دروز العسكري
ال��دول��ي» لن يتوصل إل��ى ش��يء عملي ول��ن يغير شيئا ً
م��ن المشهد وستكون مفاعيله األس��اس��ي��ة ،ف��ي خدمة
أوباما إلظهار جديته في محاربة «داعش» ،صورة يريد
استثمارها في االنتخابات النصفية المقبلة ،كما وفي
اإليحاء لدول المال العربي بأن عليها االستمرار في دفع
المال لتمويل استراتيجية يبحث عنها لدفع خطر «داعش»
عنها ،وأخيرا ً من أجل اإليحاء لمكونات محور المقاومة بأن
هناك محورا ً تشكل في مواجهتها ويملك الطاقات واإلرادة
لإلمساك بزمام األم��ور ...إنه استعراض أميركي لخدمة
مصالح أميركية بحته وتبقى «داعش» القناع والذريعة .
أما على المقلب اآلخ��ر وبكل بساطة نقول إن محور
المقاومة الذي يدرك جيدا ً أهداف أميركا وخططها فإنه
وبإصرار وعزم مستمر في العمل باستراتيجية المواجهة
الحاسمة التي اعتمدها منذ نيف و 18شهرا ً وحقق عبرها
اإلنجازات الكبرى ،ثم طورها اآلن بما يعطل استراتيجية
حرب االستنزاف األميركية ،وما اإلنجازات األخيرة في
سورية من شمالها إل��ى الجنوب م���رورا ً بدمشق ،كما
اإلن��ج��ازات في لبنان على يد المقاومة والمتزامنة مع
المواقف الصارمة إليران إال وجه من نتائج العمل بهذه
االستراتيجية التي تمتلك من المقومات ما ي��ؤدي إلى
إفشال الخصم في مسعاه ،مع التذكير بأن أميركا ليست
في الوضع ال��ذي يجعلها مطمئنة إل��ى نجاحها في ما
تريد.

العميد د .أمين محمد حطيط

في باريس« :كالنا ي��درك الحاجة
كلي،
لتدمير وهزيمة «داعش» بشكل ّ
وأيضا ً لمواجهة األهداف اإلرهابية
لهذا التنظيم ،لذلك وخالل محادثاتي
مع الوزير الف��روف اقترحت عليه
زيادة تعاوننا االستخباري بالنسبة
لـ «داع���ش» والعديد من القضايا
المتعلقة باإلرهاب في المنطقة وتم
االتفاق على ذلك.
ب��������دوره ،ق�����ال الف�������روف إن
باستطاعتنا التعاون بشكل أفضل
في مجال واسع من القضايا ،وذلك
لزيادة الفاعلية في حل الكثير من
المشاكل ال سيما محاربة اإلرهاب
والذي أصبح التهديد األكبر للشرق
األوس����ط ك��ك��ل ول��م��ن��ط��ق��ة شمال
أف��ري��ق��ي��ا» .وأض����اف «ه��ن��اك فهم

للدور الخاص الذي تلعبه روسيا
وال��والي��ات المتحدة ف��ي الجهود
الدولية الرامية إلى حل مشاكل كافة
الشعوب والدول بال استثناء».
من جهته ،أعلن رئيس ال��وزراء
ال��روس��ي دم��ي��ت��ري مدفيديف أن
ات��خ��اذ ق���رار ف��ي ش��أن أي نشاط
لمكافحة اإلره���اب يجب أن يقوم
على توافق دولي وقرارات مشتركة،
مضيفا ً أن روسيا تملك خبرة كبيرة
في التعاون مع دول أخرى ،وبينها
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ،ف��ي مجال
مكافحة اإلرهاب.
وأكد ميدفيديف أن بالده تدرك
مسؤوليتها في هذا المجال كدولة
تملك ق��درات معينة وكذلك تواجه
خطر اإلره��اب من قبل ق��وى ينشأ

وا�شنطن ت�ستبدل( ...تتمة �ص)1
الحوثيين ،وال تركيا المنهكة بأولويتها الكردية ف��ي ك ّل
حساباتها ،وال الجيش المصري المستنزف ،وال الجيش
«اإلسرائيلي» العاجز عن ح��روب الب ّر بشهادة حرب غزة،
وم��ن دون إي��ران ال ضمان ألم��ن النفط والخليج ،وال أمن
العراق وأفغانستان ولبنان ممكن من دون إيران وحلفائها.
 التفاوض يدور لتحديد المفهوم الذي سيحكم االنخراطوالتعاون بين الالعب الدولي األه ّم والالعب اإلقليمي األه ّم،
ألنّ المبدأ المحسوم هو بلوغ صيغة واضحة ومحدّدة لهذا
االن��خ��راط وال��ت��ع��اون ،والصيغة اإلي��ران��ي��ة ال��واض��ح��ة هي
التفاوض والتفاهم وتحديد الخالف ورب��ط ال��ن��زاع حيث
يستعصي التفاهم ملفا ً بملف ،عالقة مبنية على قاعدة
الالعدوانية والتف ّهم المتبادل للخصوصيات والمصالح
الحيوية.
 بدأت المفاوضات بتقديم أميركا إليران عرضا ً أحاديا ًمضمونه أن تكون إيران وكيالً مميّزا ً بحصص ومكتسبات
عالية إلدارة السياسات والمصالح األميركية في المنقطة،
فال ت��زال واشنطن تحلم ب��إي��ران ،لكن أميركا تريد إيران
التي تدير في السياسة قضية الصراع مع «إسرائيل» ال
بالمقاومة ،وليس مطلوبا ً إيران مع كامب ديفيد ،وال إيران
التي ترتضي التطبيع أو تتخلّى عن الحلفاء ،لكن إيران
التي تمارس نفوذها لتهدئة الصراع ،وفي سورية ليس
مطلوبا ً إيران التي تسلّم سورية ألعدائها اإلقليميين ،وليس
استغالل نفوذها لتسهيل تسوية ،بل ألن تقبل التغاضي
العملي عن حرب استنزاف طويلة تنهك سورية وصوالً
إل���ى ف���رض ش���روط تتصل ب��م��وق��ع س��وري��ة ف��ي اإلقليم،
خصوصا ً في القضية الفلسطينية ،ووصلت واشنطن إلى
تف ّهم استحالة تحقيق هذا المراد ،فصار البديل المعروض
دخول إيران حلف الحرب على «داع��ش» من دون حلفائها
في روسيا وسورية وح��زب الله ،واليوم تصل واشنطن
إل��ى استحالة ذل��ك فتنزل بسقفها ح��دود قبول االنخراط
المشترك م��ع روس��ي��ا ،وتجميد ال��خ�لاف ح��ول سورية،
وتقبل سياسات متعارضة في فلسطين ،ويبدو أنّ اآلمال
المعقودة على نجاح المفاوضات الجارية رغما ً عن رغبات
السعودية وتركيا و«إس��رائ��ي��ل» ب��واب��ات أميركا التقليدية
في المنطقة ،عالمة على اقتراب كبير أميركيا ً من المقبول
إيرانياً ،على األق��ل في مرحلة إع��ادة بناء الثقة التي تص ّر
عليها طهران.

البراغماتية الجنبالطية( ...تتمة �ص)1
وكان جنبالط علق على اعتراض المشايخ على مصطلح «العودة لإلسالم»
بالقول :آسف لنقل تأكيد إسالم الموحدين .وحتى هذا التصحيح لم يجد الرضا
الكامل من المشايخ.
ثالثا ً  -تستغرب أوساط سياسية لبنانية موقف جنبالط الداعي للتعامل
مع المستقبل وكأنه أصبح محجوزا ً للقوى اإلسالمية المتشددة التي يجب على
األقليات المسلمة وغير المسلمة أن تقدم لها تنازالت عقائدية منذ اآلن وأن تتكيف
مع مناخها السياسي والفكري واالجتماعي كشرط لضمان سالمة بقائها.
وتقول هذه األوساط إن ما يمارسه جنبالط على هذا الصعيد ليس استشرافا ً
ذكيا ً للمستقبل ،ولكنه نوع من «خطأ الشاطر» والتسرع في ضبط مواقفه على
أساس قراءة ال يتفق أحد في المنطقة معه فيها ،فالمطروح اآلن من كوباني إلى
سنجار إلى دول كمصر وتونس والعراق هو مواجهة الحالة التكفيرية بكل
أشكالها الظاهرة والمستترة وليس االستعداد للتكيف مع هيمنتها.

الكثير منها في الشرق األوس��ط،
م��ؤك��دا ً أن موسكو ل��م تتخل أب��دا ً
عن التعاون في مكافحة اإلرهاب،
وأن أي تفويض إلج��راء عمليات
لمكافحة اإلره���اب يجب أن يقوم
على ميثاق األمم المتحدة والقانون
الدولي والتوافق بين الدول.
وانتقد رئيس ال��وزراء الروسي
ال���خ���ط���وات األح����ادي����ة ف���ي ه��ذا
المجال ،مؤكدا ً أن مكافحة اإلرهاب
في سورية تتطلب التوصل إلى
اتفاق مشترك وموافقة الحكومة
الشرعية ألنها الجهة الوحيدة
التي تمثل سيادة سورية ،مضيفا ً
أن الواليات المتحدة نفسها ال تصر
اليوم ،على ما يبدو ،على رحيل
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس��د
وتحاول إقامة اتصاالت مع القيادة
السورية.
وأعلنت القيادة المركزية للجيش
األميركي أن طيران التحالف نفذ 18
ضربة على مواقع لتنظيم «داعش»
ق���رب ب��ل��دة ك��وب��ان��ي ال��س��وري��ة
المحاصرة يومي الثالثاء واألربعاء،
وأش��ارت إلى استهداف  16موقعا ً
للتنظيم في محيط المدينة.

كما اعتدت قوات االحتالل بالضرب على المصلين داخل ساحات األقصى ،وذلك
بالتزامن مع اقتحام نائب رئيس الكنيست موشي فيجلن ومستوطنين باحات
األقصى.
وكانت شرطة االحتالل اقتحمت فجر أول من أمس بقوات كبيرة المسجد األقصى
وأخلته بالقوة من المعتصمين فيه ،ثم أتاحت المجال للمستوطنين بالدخول إلى
باحة األقصى لتأدية الشعائر الدينية في إطار مخطط لتقسيم األقصى وشرعنة
االقتحامات االستفزازية للحركات اليمينة المتطرفة.
ودعت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في الداخل الفلسطيني إلى
ال ّنفير العام للقدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك ،وذلك في أعقاب دعوات
وجهتها جماعات يهودية القتحام المسجد بمناسبة ما يسمى بـ»عيد العُ رش»
اليهودي.
يتزامن هذا العدوان من قبل االحتالل مع وصول حافالت تقل آالف من فلسطينيي
الداخل أمس إلى القدس والمشاركة في «يوم النفير» للدفاع عن األقصى بموجب
قرار لجنة المتابعة العليا التي أعلنت يوم الدفاع عن المسجد األقصى في وجه
االنتهاكات «اإلسرائيلية».
وطالبت اللجنة العليا في بيان صدر مطلع األسبوع األردن بممارسة سيادتها
اإلدارية على المسجد األقصى بشكل فعلي ولجم االحتالل عن عدوانه المتواصل،
في حين طالبت السلطة الفلسطينية «بالوقوف أمام مسؤوليتها التاريخية في
الدفاع عن المسجد رسميا ً وشعبياً».
وبحسب البيان ،فإن لجنة المتابعة العليا ،ستعلن عن تنظيم المؤتمر الوطني
الشعبي لحماية القدس واألقصى خالل الفترة المقبلة.
وقالت اللجنة في البيان إن «المرحلة التي يمر بها المسجد األقصى ج ّد خطيرة
وإن مخططات االحتالل «اإلسرائيلي» وكيده له رسميا ً وشعبيا ً أصبحت واضحة
المعالم وأن االعتداءات المتكررة عليه باتت تفرض علينا واجب النفير العام إليه
والدفاع عنه أمام هذه الغطرسات «اإلسرائيلية» الباطلة».
وإذ حيّت لجنة المتابعة كافة المرابطين والمعتكفين المدافعين عن المسجد
األقصى رجاال ً ونساء بأجسادهم وإراداتهم الفوالذية ،وكذلك «محامين من أجل
القدس» الذين قاموا بمتابعة المعتقلين وهم بالعشرات حتى إطالق سراح آخر
ّ
«بكف يده عن األقصى المبارك نهائيا
معتقل ،طالبت في الوقت نفسه ،االحتالل
ووقف كل المؤامرات والمخططات والهذيان األسطوري الذي يكيد لألقصى شرا ً
وتقسيماً».
ّ
واستنكرت اللجنة «الممارسات االحتاللية البشعة» ،مؤكدة أن «الحل الجذري
لمأساة القدس والمسجد األقصى هو زوال االحتالل «اإلسرائيلي».
وفي السياق ،زار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمدلله مسجد
عقربة في قضاء نابلس ال��ذي أحرقه المستوطنون ،ودع��ا إلى تشكيل لجان
شعبية لمواجهتهم.
وقال الحمدلله« :سنعيد ترميم مسجد أبو بكر الصديق ،كما سنعيد بناء
وأي جزء يستهدف من أرض الوطن ،فعملية البناء واإلعمار ،مح ّملة
قطاع غزةِ ،
باألمل وإرادة الحياة ،ولن تثنينا اعتداءات االحتالل «اإلسرائيلي» ومستوطنيه
بل ستزيدنا عزيمة وإصرارا ً على الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا «.
وشجب باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والحكومة ،خالل
زيارته لمسجد أبو بكر الصديق في قرية عقربا جريمة إحراقه من قبل المستوطنين
فجر الثالثاء.
وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع ال��دول��ي بتوفير الحماية للشعب
الفلسطيني ومنع استهداف مقدساته ،وقال إن «إسرائيل» التي تنتهك كل يوم،
بممارساتها العنصرية ،وباحتاللها ومستوطنيها وجدرانها ومستوطناتها،
القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان ،وكل ما نزلت به الشرائع السماوية،
وتحاول جر المنطقة إلى صراع ديني ،لن تنجح في مسعاها ،ولن تسقط حقنا
التاريخي في أرضنا ومقدساتنا ،ولن تكسر إرادة شعبنا في البقاء والصمود حتى
الخالص التام من االحتالل «اإلسرائيلي».
وكان مستوطنون صهاينة قد أقدموا فجر الثالثاء ،على إضرام النار في أحد
المساجد الواقعة على مقربة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ،م ّما
أدى إلى احتراق الطابق األول منه بالكامل ،والذي يستخدم كمصلى للنساء.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت نادستي مخايل ك��رم لموكلتها
عواطف يوسف السكوري شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  3142الخربة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

 2013/12/9القاضي باعتبار العقار
رقم /404/دير الغزال غير قابل للقسمة
عينا ً وطرحه للبيع بالمزاد العلني للعموم
وذل��ك تبليغ إخ��ب��ار دفتر ال��ش��روط لبيع
العقار رقم  404دير الغزال.
 1ـ تاريخ التنفيذ.2014/3/4 :
 2ـ تاريخ تبليغ اإلنذار.2014/5/6 :
 3ـ تاريخ وضع محضر وصف العقار:
.2014/6/19
 4ـ تاريخ تسجيل محضر وصف العقار
في السجل العقاري.2014/6/23 :
 5ـ ت��اري��خ وض���ع دف��ت��ر ال��ش��روط:
.2014/6/30
 6ـ قيمة التخمين وب��دل ط��رح كامل
العقار  404دي��ر ال��غ��زال هو/50880/
دوالر أميركي (خمسون أل��ف وثمانماية
وثمانون دوالرا ً أميركياً).
وعليه تدعو هذه الدائرة صاحب الحق
العيني أو من يمثله قانونا ً للحضور إليها
لتبلغ اإلخ��ب��ار سندا ً للمادة  966أ.م.م.
واالط�لاع على دفتر ش��روط البيع وبيان
مالحظاته عليه أو الطعن فيه وفقا ً لألصول
المحددة في المادة المذكورة وعلما ً بأن
تبليغ اإلخبار يتم قانونا ً بانقضاء مهلة
عشرين يوما ً من نشر هذا اإلعالن ويصار
بعد انقضاء ه��ذه المهلة ومهلة اإلخبار
البالغة خمسة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ
بحيث يصبح دفتر الشروط مبرما ً وغير
قابل للتغيير كما يسقط حق بائع العقار
المحجوز ال��ذي أبلغ اإلخ��ب��ار بإقامة أية
دع��وى بإلغاء البيع وعندئذ ج��از إبالغه
جميع األوراق في قلم الدائرة عمالً بالمواد
 402و  449و 837أ.م.م.
مأمور التنفيذ
محمد أبو حمدان

إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب ن��اص��ر ح��س��ن بهجة بوكالته
عن نعيم علي طالب لموكله حسن علي
حايك شهادة قيد بدل ضائع للعقار 408
عدشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/9/25على المتهم محمد خليل
عتمة جنسيته سوري محل إقامته النبطية
حي السراي قرب سوبر ماركت لؤي ملك
أب��و حسين وال��دت��ه فاطمة تولد /1993
الصنمين سجل  /256الصنمين أوق��ف
غيابيا ً بتاريخ  2014/1/20وال زال فارا ً
بالعقوبة التالية تجريم المتهم محمد خليل
عتمة المبينة كامل هويته أع�لاه بجناية
ال��م��ادة  509ع8قوبات فقرتها الثانية
وبإنزال عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة
بحقه مدة خمس سنوات سندا ً لها وبإدانته
بجنحة ال��م��ادة  534عقوبات وحبسه
سندا ً لها مدة سنة واحدة وبادغام هاتين
العقوبتين سندا ً للمادة  205عقوبات بحيث
تنفذ بحقه إحداهما واألشد وهي العقوبة
األولى العائدة للجناية والمحددة باألشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات وباعتباره فارا ً

إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب غالب ابراهيم علي أحمد شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1298كفر رمان
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب ايلي خليل الحاج لموكله كميل
فرح أبو سمرة شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 3344الخربة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن موسى حنجول بوكالته عن
علي محمود حيدر لمورثه محمود ابراهيم
حيدر شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2493
عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

تبليغ إخبار
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ الرئيسة رلى
أبو خاطر
إل��ى صاحب الحق العيني سليم حنا
أبو أنطون شاهين صالح المجهول محل
اإلقامة.
ينفذ دي��ب فيليب ال��دب��س ض��د المنفذ
عليهما شفيقة ودي��ب اب��راه��ي��م القاضي
بالمعاملة رقم  2014/226حكم الغرفة
االب��ت��دائ��ي��ة األول����ى ف��ي ال��ب��ق��اع ،أس��اس
 2013/496قرار رقم  2013/228تاريخ

من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض
بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه
طيلة م��دة ف���راره م��ن التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة الدعامى
عدا المعلق بأحواله الشخصية وتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارتها كما تدار أموال الغائب وإبالغ ذلك
ممن يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات ،وفقا ً
للمواد  509و 534من قانون العقوبات
الرتكابه جناية ارتكاب فعل مناف للحشمة
ومجامعة خالفا ً للطبيعة وقررت إسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/9/29
الرئيس
القاضي محمد مظلوم
التكليف 1763
إعالن تلزيم
تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة
العدل ـ المديرية العامة والمحاكم
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه السادس من شهر تشرين الثاني
 ،2014تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل ـ
المديرية العامة والمحاكم ـ مناقصة تلزيم
تقديم تجهيزات معلوماتية.
ـ التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية
للبند ( )Aالمديرية العامة وثالثة ماليين
ليرة لبنانية للبند ( )Bالمحاكم.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
ل���وزارة ال��ع��دل الكائنة ف��ي ش��ارع سامي
الصلح ـ المتحف ـ مصلحة الديوان الطابق
الخامس.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1760

مفقود
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

