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تتمات
تكر�س ( ...تتمة �ص)1
وا�شنطن ّ

ه��دف �ا ً إستراتيجيا ً بعدما ق��ال ف��ي مؤتمر صحافي م��ع نظيره
البريطاني فيليب هاموند إنه «من المر ّوع متابعة ما يجري في
كوباني في حينه .عليك أن تتروى وتتفهم الهدف االستراتيجي».
وأكد كيري أن األهداف األصلية لجهود بالده والتحالف الذي
تقوده هي مراكز القيادة والسيطرة والبنية األساسية ،قائالً:
«نحن نسعى لحرمان «داعش» من القدرة الكاملة على ذلك ،ليس
في كوباني فقط ولكن في جميع أرجاء العراق وسورية».
بالمقابل ق�ب��ل ث�لاث��ة أي ��ام ص��رح ال�ن��اط��ق ب��اس��م «البنتاغون»
األميرال جون كيربي بأن الجيش األميركي يعتقد أنه قتل بضعة
مئات من مقاتلي «الدولة اإلسالمية» في كوباني وحولها .وقال
إن الزيادة في عدد الغارات الجوية حول المدينة لالئتالف الذي
تقوده الواليات المتحدة في األيام األخيرة يمكن أن تعزى جزئيا ً
إل��ى زي��ادة ف��ي نشاط مقاتلي التنظيم ف��ي المنطقة ،ولكن على
رغم الغارات ال ي��زال ممكنا ً أن تسقط المدينة في أي��دي التنظيم
المتشدد.
ب��ال�م�ق��اب��ل ق��ال أردوغ � ��ان ،أم ��ام الج�ئ�ي��ن س��وري�ي��ن ف��ي مخيم
في غ��ازي عنتاب ،إن «إلقاء القنابل من الجو لن يوقف الرعب.
الرعب لن يتوقف بغارات جوية ،ولن يتوقف ما لم نتعاون لشن
عملية برية مع الذين يقاتلون على األرض» ،مضيفاً« :لقد م ّرت
أشهر من دون تحقيق أي نتيجة .كوباني على وشك السقوط».
وتابع« :لقد حذرنا الغرب .وكنا نريد ثالثة أشياء ...منطقة حظر
طيران ومنطقة آمنة موازية لها ،وتدريب المعارضين السوريين
والعراقيين المعتدلين» .وك ّرر أن أنقرة ستتدخل إذا حدث تهديد
للجنود األتراك الذين يحرسون ضريح سليمان شاه.
لم يقدم أردوغان ما طلبته واشنطن ،ولم تسقط كوباني فماذا
حدث؟
فجأة منذ يومين ينعقد في هولير بكردستان العراق ،اجتماع
قيادي كردي يضم كل قادة األحزاب الكردية يعلن بنتيجته تولي
زعيم البشمركة مسعود البرزاني قضية كوباني ،وتبدأ وحدات
البشمركة بالتوجه نحو تركيا ومنها إلى كوباني ،يسمح األتراك
بذلك ،يتزايد القصف األميركي تركيزا ً وكثافة ،يصير القصف
الجوي مجدياً ،وتعلن وزارة ال��دف��اع األميركية أن منع سقوط
كوباني صار ممكناً ،فما الذي تغير؟
الذي حدث ببساطة أن القوى الكردية التي كانت تتولى حماية
عين العرب كانت خ��ارج العباءة األميركية ،وأن ق��رار واشنطن
كان منذ البداية تسهيل مهمة «داعش» وصوالً الستنزاف قدرات
لجان الحماية الشعبية ودفع قيادتها السياسية لالنضواء تحت
زعامة مسعود البرزاني ،ال��ذي ق��ررت واشنطن تكريسه بديالً
لما تسميه المعارضة المعتدلة في مناطق الشمال السوري التي
يشكل الوجود الكردي الثقل األساسي فيها ،والتي يسيطر عليها
مقاتلو «داع��ش» حالياً ،من دير ال��زور إلى الحسكة والقامشلي،
وهذا التحول ينبئ وفقا ً لمراجع كردية متابعة ،بمشاكل سياسية
وأمنية متعددة لن يعفي منها مبايعة عبدالله أوجالن وصالح مسلم
للبرزاني ،وربما تتمظهر بانشقاقات وتمرد وربما مواجهات
عسكرية بين مجموعات كردية سورية ووحدات البشمركة التي
قرر األميركيون دعمها بالسيطرة الستعادة كوباني.
مقابل ه��ذه المتغيرات ش�م��االً ك��ان جنوب س��وري��ة يشهد مع
كلمات موشيه يعالون عن التعاون مع «جبهة النصرة» إشارة
قوية تتزامن مع تقدم الجيش السوري على حساب وحدات أغلبها
من مكونات الجبهة اإلسالمية التي شكلت خالل السنة الماضية

حصان الرهان السعودي لتصير «جبهة النصرة» والبشمركة
على طرفي الحدود السورية موضع الرهان األميركي ،وضمنا ً
السعودي ،بينما «داع��ش» في حضن األت��راك ضمنا ً بصورة أو
ب��أخ��رى ،ليتلقى رج��ب أردوغ ��ان خيبته الكبرى بالتخلص من
األك��راد كقوة مجاورة له على الحدود م��زودة بالسالح ،وبعدم
القبول بمشروعه الحتواء «داع��ش» وال بإقامة المنطقة العازلة،
ح�ت��ى ي�ص�ي��ر ال �س��ؤال األه ��م ه��ل ت �خ��وض واش �ن �ط��ن وحلفاؤها
معركة «القاعدة» فيعتمد ممثلها الرسمي وتحارب المنشقين عنها
لتأديبهم وإعادتهم إل��ى بيت الطاعة ألن «القاعدة» هي الحليف
الرسمي المعتمد؟
األه��م أن سياسة واشنطن الحدودية تعني الالسياسة تجاه
مركز سورية وتعني أن أمن «إسرائيل» تحميه «النصرة» حتى
ي�ع��ود العمل بفك االش�ت�ب��اك المعمول ب��ه منذ ع��ام  1974وفقا ً
لواشنطن ،مقابل جيب كردي على حدود تركيا لتعديل التوازنات
التركية الداخلية ،وليست ذات تأثير على الداخل السوري ،وكل
م��ن ال�خ�ي��اري��ن ،ال يشكل عناصر خطة لمواصلة ح��رب إسقاط
النظام في دمشق.
لبنان لم يكن بعيدا ً عن هذه التطورات بمتابعته لقضية عسكرييه
المخطوفين أو باالعتداءات التي تعرض لها الجيش شماالً ،ولكن
بصورة أخص في ت��رددات كالم النائب وليد جنبالط المتوافق
مع المناخ القائم على تبييض صفحة جبهة النصرة ،أو في كالم
الرئيس السابق إميل لحود لـ «البناء» بصورة معاكسة كليا ً للقراءة
الجنبالطية عن فرصة التعاون مع الجيش السوري إلنهاء أزمة
عرسال وعدم الخشية من شق الجيش.
ووسط هذه األجواء ،تواصلت االعتداءات على الجيش شماال ً وآخرها
إطالق مسلحين النار على دورية للجيش في البيرة قضاء عكار ما أدى
إلى استشهاد الجندي جمال جان هاشم .وقد أثارت الجريمة ردود فعل
شاجبة الستمرار االعتداءات على المؤسسة العسكرية مطالبة بإطالق يد
الجيش في وجه التنظيمات اإلرهابية.

إجهاض مخطط للفتنة

وفيما أشارت مصادر متابعة إلى أن استهداف الجيش في شكل يومي
يندرج في إط��ار مخطط إلح��داث فتنة في الشمال ،رأت مصادر أخرى
لـ»البناء» أن اعتراف الموقوف إبراهيم بحلق من عرسال ،بقتله المقدم
الشهيد نور الجمل في البلدة خالل أحداث الثاني من آب الماضي ،أجهض
خطة «تيار المستقبل» إثارة الفتنة وكشف نيات اإلرهابيين ضد الجيش
وال سيما الضباط السنة» .وأكدت المصادر «أن العمليات في طرابلس
التي استهدفت الجيش تأتي مواكبة لتقدم التحقيقات في أحداث عرسال
وكشف المجرمين».

م�سلحون خطفوا �شخ�صين
من �آل الحجيري في تعلبايا
واتجهوا بعدها باتجاه �سعدنايل
وليالً أفادت «المؤسسة اللبنانية لالرسال  « LBCبأن مسلحين
أقدموا على اختطاف خالد ومصطفى الحجيري من منزلهما في تعلبايا
بعد انتحالهم صفة أمنية واتجهوا بعدها باتجاه سعدنايل وهم
يستقلون سيارات رباعية الدفع من نوع شيروكي ،فيما لم يتمكنوا من
اختطاف ثالث يدعى محمد هاني الحجيري.

لحود :االتفاقيات تتيح
لسورية قصف المسلحين

في غضون ذلك ،أكد الرئيس إميل لحود في مقابلة مع «البناء» «أن
لبنان في خطر وجودي كبير» ،الفتا ً إلى أن «هناك معاهدات بين لبنان
وسورية تستطيع سورية عبر طيرانها قصف المسلحين بالتنسيق مع
الجيش اللبناني».
وطالب الرئيس لحود بإعطاء الجيش «أم��را ً بالدخول إلى عرسال،
والتنسيق مع الجيش السوري لمحاربة المسلحين ألن األمور إذا بقيت على
هذه الحال يعني أن «داعش» ستدخل إلى لبنان».
وأكد لحود أن إعطاء الجميع السلسلة باستثناء الجيش يعني ضرب
معنوياته( .راجع ص .)3
من جهة أخرى ،أكد نائب األمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم
«أن وضعنا على الحدود الشرقية للبنان ،وعلى الحدود الجنوبية ،متينٌ
ج��دا ً ال تهزه العواصف وال الثلوج وال الدواعش وال النصرة» .وق��ال في
احتفال تربوي للحزب« :لسنا قلقين وال خائفين ،سنعمل ما علينا وثابتون
في مواقعنا» ،معتبرا ً أنه «إذا أردنا أن ننتهز الفرصة في هذه التعقيدات
الموجودة في لبنان فال ب ّد أن نتفاهم مع بعضنا بعضاً ،نحن نعلم أن أي
اتفاق يتطلب تنازال ً من األطراف ،نحن حاضرون ولكن هل أنتم حاضرون
من أجل بناء البلد؟».
وعلى خط آخر ،كشف وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس «أن لبنان
لم يعد يستقبل أي نازح سوري ،موضحا ً أن «اإلج��راءات التي اتخذتها
الدولة للحد من النزوح والمتفق عليها في اللجنة الوزارية وضعت قيد
التنفيذ» .وأشار إلى أنه سيطرح في اجتماع وزراء الشؤون االجتماعية
العرب في  30الجاري في شرم الشيخ ،وجوب مشاركة الدول العربية في
تحمل وزر اللجوء السوري إلى لبنان كما سيثير الملف في اجتماعات دول
مجموعة الدعم الدولي للبنان في 27و 28الجاري .وأكد أنه تم صرف النظر
عن فكرة إنشاء مخيمات للنازحين بعدما لم تتوافر التغطية السياسية
الكاملة من جميع األطراف.
من جهته ،أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خالل ندوة حول
«البلديات ضمانة االستقرار» في قصر المؤتمرات في ضبية من تنظيم حزب
«الكتائب» ،أن أكثر من ثلث المقيمين هم من النازحين السوريين ،وأشار إلى
«أن عددا ً من النازحين تسبب بانعكاسات أمنية كبيرة وخطيرة».
وأشار المشنوق إلى أنه بعد أحداث عرسال ،ارتفعت بعض األصوات
المنادية بحمل السالح وحماية ال��ق��رى ،م��ؤك��دا ً أن مثل ه��ذه الدعوات
واإلشاعات تحمل في طياتها مخاطر على اللبنانيين وتخدم ضمن أهدافها
أعداء لبنان القدماء والجدد ،مشددا ً على رفضه أي ترويج لمقولة األمن
الذاتي.
وفي الندوة نفسها تناول رئيس حزب الكتائب أمين الجميل موضوع
االستحقاق الرئاسي فرأى أن «كل الجهود ناقصة إن لم نجهد في إنقاذ
مؤسستنا الدستورية بدءا ً برئاسة الجمهورية» ،وقال« :ال نفهم كيف يجهد
بعض القادة من أجل إساءة تفسير الدستور وعرقلة االنتخابات الرئاسية
وال يعقل أن يستعمل القوانين لتعطيل انتخاب الرئيس» ،مشيرا ً إلى انه
«في البلدان المتحضرة حضور النواب لجلسة البرلمان إلزامي فبأي حجة
يتغيب النواب عن حضور جلسات انتخاب الرئيس؟».

جنبالط – جعجع :خالفات عديدة

وحضرت التطورات األمنية والسياسية في لقاء بين رئيس «اللقاء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع في معراب .وأكدت مصادر القوات لـ»البناء» أن «اللقاء كان جيدا ً
وإيجابيا ً وبحث في كل المواضيع واالستحقاقات ،خصوصا ً ضرورة
االتفاق على إجراء االنتخابات الرئاسية التي تشكل مدخالً لحل األزمات،
وأن المرحلة تستدعي البحث في رئيس توافقي ،وأجمع الفريقان على أن
العقدة ال تزال عند رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب الجنرال ميشال
عون».
ولفتت المصادر إلى أن جنبالط وجعجع اتفقا على «أن ما يجري في
سورية يشكل خطرا ً على لبنان ،وأن على الحكومة بذل كل ما في وسعها
لإلفراج عن العسكريين» ،الفتين إلى «أن الحكومة جادة في ما تقوم به
إال أن شروط الخاطفين غير واضحة» .كما اتفق الرجالن بحسب المصادر
القواتية «على ضرورة تحصين لبنان قدر اإلمكان ،إال أنهما تباينا في

معلومات �أمنية ( ...تتمة �ص)1
المنطقة عاجزين عن حفاظهم على
مكانتهم السياسية فيها م��ن دون
قيامهم بمسايرة الخطاب المذهبي
ال�����ذي ت��س��ع��ى ك���ل م���ن «داع�����ش»
و»ال��ن��ص��رة» ع��ب��ر ه��ي��ئ��ات محلية
مختلفة ،وإن كانت أقلية ،لجعله هو
المناخ العام السائد في شمال لبنان.
المبدأ الثاني وهو األهم واألخطر
بحسب هذه المصادر التي تدعو إلى
التوقف عنده بعناية ،ومضمونه
هي حقيقة ال يلتفت إليها المستويان
السياسي واألمني في لبنان ،وهي أن
مفهوم «البيئة الحاضنة» كما تفهمه
داعش ،هو مغاير تماما ً للفهم اللبناني
السائد ل��ه .وعليه يجب إدراك أن
«داعش» ال تسعى في منطقة الشمال
إلقناع مواطنيها بمبادئها ليصبحوا
بيئة حاضنة لها .كما أنها ال تنتظر
منهم أن يشكلوا لها بيئة حاضنة
على أساس القناعة المشتركة بذات
المشروع ؛ فهذا األسلوب ليس واردا ً
في أجندة عملها؛ ذل��ك أن «داع��ش»
تؤمن ب��أن البيئة الحاضنة لها في
الشمال كما ف��ي أي منطقة أخ��رى،
يتم صنعها بالسيف فقط ،وذلك عبر
ترهيب مواطنيه من كل الطوائف،

وإيصالهم إلى حالة هلع تنتج قناعة
لديهم بأن الدولة ال تستطيع حمايتهم
وأن مصيرهم هو الموت المحقق في
حال عارضوا سيطرتها.
وضمن ه��ذا اإلط��ار ف��إن المصادر
عينها ت��رى أن ك�لام ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط األخير ال��ذي دعا بشكل من
األش��ك��ال إل��ى التكيف م��ع واق���ع أن
اإلسالم المتشدد أصبح قدر المنطقة،
وأن الحكمة تقتضي مداراته ال قتاله،
يشكل تعبيرا ً عمليا ً عن نجاح هام
لفعاليات الجزء النفسي من خطة
«داع����ش» ف��ي ل��ب��ن��ان ،س���واء أدرك
جنبالط ذلك أم لم يدركه.
وبمحصلة هذه الجزئية ،فان ما
يجب التنبه له لبنانيا ً هو أن داعش ال
يعرض على اللبنانيين مشروع إقناع
بل مشروع تخويف وغلبة تتحقق
بالترهيب واإلره��اب وإخضاع اآلخر
المختلف عنه عقائديا ً ودينياً .وعليه،
ال يجب تعليق الكثير من األهمية على
استمرار الجدل عما إذا ك��ان يوجد
بيئة حاضنة لـ»داعش» وشقيقاته
التكفيريين أم ال كشرط الزم لنجاح
م��ش��روع��ه ف��ي منطقة ال��ش��م��ال أو
غيرها؛ فالسؤال األهم والمجدي ،هو

هل توجد إرادة لقتال هذا المشروع
ومواجهته أم ال؟ وهل هناك من ال يزال
يتوهم أن «داع��ش» هو موجة يمكن
ركوبها إليذاء خصمه؟.
ال��م��ب��دأ ال��ث��ال��ث ه��و تنفيذ ح��رب
ع��ص��اب��ات ض��د ال��ج��ي��ش اللبناني
ع��ل��ى ام���ت���داد ال��س��اح��ة الشمالية
المتضمنة عكار ،وذل��ك عبر نوعين
من االعتداءات ،إحداها تنفيذ إغارات
ح��رب أنصار على مواقع انتشاره،
وثانيها م��ط��اردة جنوده العائدين
م��ن الخدمة إل��ى منازلهم ف��ي عكار
بخاصة.
وهنا يجب مالحظة أن عمليات
قتل الجنود العائدين من الخدمة
إلى مناطقهم في الشمال وبخاصة
في عكار ،تتعمد أن تنتقي ضحاياها
من الجيش بحيث يكونون من كل
الطوائف .والغاية من ذل��ك تطيير
رس��ائ��ل لجميع مكونات االجتماع
الشمالي ،ب��أن كل من يعمل داخل
ال��ج��ي��ش ه��و ك��اف��ر وت��ح��ل دم���اؤه.
وال��ه��دف ال��م��رك��زي ل��ه��ذا ال��ن��وع من
االع��ت��داءات التي تستهدف الجنود
م��ن ع��ك��ار ،ه��و تنفيذ خ��ط��ة جعل
الحركة اللوجستية للجيش ليس

فقط في الشمال ،بل في كل لبنان،
غير آمنة ،وذلك انطالقا ً من أن نسبة
عالية من عديده هم من تلك المنطقة.
إض��اف��ة ل��ت��وس��ي��ع م��ن��اخ تخويف
القاعدة االجتماعية األوسع للجيش
الموجودة في الشمال ومن ضمنها
خاصة في عكار ،توسالً لتشجيع
حالة انسحاب الجنود المنحدرين
من تلك المنطقة من صفوفه ،وهو
األم��ر ال��ذي يمهد لحدوث انشقاقات
بنيوية على أس��اس مناطقي داخل
الجيش طالما أن��ه م��ن المستحيل
حدوث انشقاقات بنيوية على أساس
فرقه وألويته أي على أساس يخترق
تركيبته العسكرية.
وإلى هذا الهدف اآلنف يوجد أيضا ً
هدف استنزاف الجيش في الشمال
من خالل تنفيذ إغ��ارات يومية على
مواقعه هناك .وهناك احتمال  -وفق
معلومات  -أن يتكثف ه��ذا النوع
م��ن االع���ت���داءات لتصل مجموعها
ل��ع��دة غ����ارات ف��ي ال��ي��وم ال��واح��د،
م��ا يجعل منطقة ال��ش��م��ال ساحة
معادية بالمعنى العسكري الصرف
لتواجد الجيش فيها ،وذلك توصالً
لهدف جعل استقراره فيها محروما ً

من ميزة حركة المناورة .وم��ن كل
م��ا ت��ق��دم ،تتوسل خطة «داع���ش»
وحلفائه التكفيريين الوصول إلى
مرحلتين األول��ى :محاصرة الجيش
ف��ي م��واق��ع ان��ت��ش��اره؛ بمعنى عزله
داخ����ل ت��ح��ص��ي��ن��ات��ه ال��ت��ي تصبح
أه��داف��ا ً لهجمات ح��رب عصابات.
والرهان هو أن هذا المسار سيأخذ
الشمال بالتدريج إلى واقع المنطقة
المتقاسمة عسكريا ً بين الجيش
والمسلحين ،مع ميزة لصالح نفوذ
أكبر للمسلحين فيها خ�لال الليل
بخاصة .المرحلة الثانية هو إخراج
الجيش من الشمال أو جعل وجوده
فيه ع��ب��ارة ع��ن ت��واج��د داخ���ل بؤر
فيما وج��ود التكفيريين هو األوسع
جغرافياً ،مع امتالك مزايا لصالحهم
عسكرية وحتى سياسية .بمعنى
آخر يريد التكفيريون تطبيق نماذج
مما يحصل في مناطق سورية على
منطقة شمال لبنان.
وتخلص ه��ذه المصادر للتحذير
من أن خطة «داعش» في شمال لبنان
ليست عشوائية ،ب��ل ه��ي مخططة
وتسير وفق تراتبية أهداف ومحطات
تنفيذية .وتختم محذرة بأن الوضع

الحالي في الشمال ال يمكن وصفه
بأنه سيئ لـ»داعش» ولـ»النصرة»
وأشقائهما ،فالتكفيريون ماضون في
سيناريو ترهيب مواطني الشمال
سواء المدنيين أو أولئك المنخرطين
ف��ي صفوف الجيش اللبناني ،كما
أن��ه��م م��اض��ون ف��ي ص��ن��اع��ة مناخ
التوحش في تلك المنطقة الذي ينتج
«بيئة الهلع» منها ،وهو م��رادف لما
يسميه المستويين السياسي واألمني
اللبنانيين «بالبيئة الحاضنة»،
وليس صدفة أن كل الجنود الفارين
من الجيش إلى حضن التكفيريين هم
من الشمال ،فـ»داعش» يتقصد ذلك
ليس ألسباب عسكرية بل ألسباب
ع��ل��ى ص��ل��ة ب��ج��ع��ل م��ن��اخ ال��ش��م��ال
يرهبها وينجر م��ن عنقه ليصبح
بيئة منصاعة لترهيبها .وفي ذهن
التكفيريين أن السيطرة على الشمال
ال ي����ؤدي ف��ق��ط إل���ى ام���ت���داد إم���ارة
«داعش» إلى لبنان بل يسهم بشكل
كبير في توجيه ضربة مؤلمة لبنية
الجيش اللبناني ال��ذي للشماليين
ومن ضمنهم العكاريين .حصة هامة
من عديده!!.

�أوهام ال�سلطان ( ...تتمة �ص)1
أنقرة الخاطئة ووعد بالتغيير والتعاون
مع طهران في تصحيح مسار سياسته
الخارجية تجاه البلد الجار الذي عامله
يوما ً بكل حسن نية؟!.
أم��ا األسئلة التي تخطر على بال
وأذه���ان عامة ال���رأي ال��ع��ام الداخلي
التركي وال��ع��ام في المنطقة ،بعد أن
تكشفت حقائق تدمغ كل مدع فهي:
أوالً :إذا كان ه��ؤالء الذين قتلوا في
إحصائية أردوغان هم من أبناء الشعب
السوري الغيارى من األب��ري��اء وفيهم
قطعا ً مثل ه��ؤالء فنحن م��ن يجب أن
نسأله:
من فتح حدوده ووظف استخباراته
وإع�لام��ه ومعسكراته وغ��رف ظالمه
وتجهيزاته اإللكترونية وعالقاته العامة
ورجال أعماله وسهل الستخبارات أكثر
من ثمانين دولة ليجتازوا حدود بالده
ليعيثوا ف��س��ادا ً في األرض السورية
وينهبوا ويسرقوا ويدمروا ويحطموا كل
البنى التحتية ابتداء من حلب شماال ً
وصوال ً إلى كثير من المدن السورية في

الحدود الجنوبية التي كان يعتاش منها
هؤالء الـ  250ألفا ً من المدنيين األبرياء
الذين واجهوا الحمالت «اإلسرائيلية»
ومعهم سائر أف��راد وطبقات الشعب
السوري!...؟
ثانياً :أما إذا كان يقصد أن من تم قتلهم
هم من أتباع من يسميهم «المعارضة
المسلحة» وبالمناسبة باتت اآلن من
قسم «المعتدلة» أي ما يطلق عليهم
بـ»الجيش الحر» الذي نشأ وترعرع في
أحضان أردوغان وحزبه واستخباراته
فتلك مصيبة كبرى فاضحة لك يا سيد
أردوغان.
أل��م تسمع بما ص��رح ب��ه يعالون
عن «رعيتك» أخيرا ً عندما نزع عنهم
آخ��ر ورق��ة ت��وت بقوله :إننا نرعاهم
ونساندهم وندعمهم ليشكلوا لنا سياجا ً
ع��ازال ً أو ج��دارا ً حاميا ً لنا من هجمات
الجانب السوري في الجوالن.
يعني أنهم درع «اإلسرائيليين» أمام
خطر مقاومة األسد واحتمال شنه حربا ً
على تل أبيب.

قداس وجناز

بمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاة المرحوم

الرفيق منصور حنا بعقليني

يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم األحد الواقع في  19تشرين األول  2014في تمام
الساعة الحادية عشرة صباحا ً في كنيسة السيدة للموارنة ـ ساحة ضهور الشوير.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون األهل واألصدقاء لمشاركتهم الصالة لراحة نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة خاصة.

ثالثاً:إذاكانهذاهوحال«المعتدلين»
م��ن «المقتولين» ي��ا سيد أردوغ���ان
فماذا ستقول عن حال المتطرفين من
«ال��وح��وش الكاسرة» باعتراف أقرب
الناس إليك اليوم أي رفاقك وزم�لاؤك
في حلف األطلسي والتحالف الدولي
ال��ج��دي��د ،أي «داع���ش» وم��ا أدراك ما
«داع�����ش» و»ج��ب��ه��ة ن��ص��رت��ه��م» من
آكلي االكباد وشاقي البطون وقاطعي
ال��رؤوس ومروجي االستعباد وتجارة
الرقيق في عصر «أنوار نهاية التاريخ»
األم��ي��رك��ي ال��واع��دة بتحرير البلدان
والدفاع عن حقوق اإلنسان؟
رابعاً :نسألك بكل صراحة يا سيد
أردوغ��ان ماذا قصدت في القسم اآلخر
من خطابك عندما أتيت على ذكر واقعة
أخ��رى زعمت فيها  -والله اعلم  -أن
زعيما ً لبنانيا ً كبيرا ً معارضا ً يومها وهو
اليوم ال يزال في سدة الحكم قال لك أثناء
قيام بالدك بالوساطة بين  8و 14آذار:
«لماذا ال تقوم بالزحف على المنطقة
وتحتلها وتريحنا مرة واحدة كما فعل
أجدادك العثمانيون...؟»
وهذا الكالم هو نص ما ذكرته أنت في
خطابك أمام الطلبة ...أليس كذلك!...؟
أال يكشف ه��ذا ال��ج��زء م��ن خطابك
حقيقة م��ا تتمناه وج��وه��ر طموحك
وطموح فيلسوف حزبك داوود أوغلو
الذي شرح ذلك كله في كتابه الشهير
«العمق االستراتيجي»!...؟
يعني عثمانية جديدة تجمع بين
إسالم «سكر خفيف» غير معاد للغرب

بل ويحمل درع اآليباك  -منظمة اللوبي
الصهيوني في أميركا  -الذي ورطك به
داوود أوغلو أو ارتضيته ال فرق والذي
سماه اإلم��ام الخميني ال��راح��ل مبكرا ً
«إسالم أميركي» و»نظام مدني» يظهر
بمظهر ديمقراطي ولكن من نوع تركي
أتاتوركي عنصري يحتقر كل شعوب
العالم اإلسالمي الذين من حواليه وال
ي��رى من مظاهر الغرب إال عقد إخوة
سري وعلني مع نظام وكيان عنصري
غريب مزروع في المنطقة لهذا الغرض
اسمه «اسرائيل».
وه��ذا م��ا ال تستطيع إن��ك��اره طبعا ً
م��ه��م��ا ج��اه��دت وف��ع��ل��ت وم��ث��ل��ت من
أدوار مسرحية ألن االتفاقات الثنائية
وال��م��ت��ع��ددة ال��س��ري��ة منها والعلنية
وعضويتك في حلف األطلسي تفضح
حقيقة ن��ظ��ام ح��زب��ك ح��زب «العدالة
والتنمية».
حتى دولة الرفاه االقتصادي التي إن
أردت أن تتغنى بها فهي لن تستغرق إال
ساعات بعد قرار غربي يقضي بسحب
مئات المليارات م��ن الرساميل التي
تدفقت عليك للقيام بهذا الدور المزدوج.
وق��د جربوك وزك��زك��وك ،عندما أردت
أن تلعب دور البطل الوحيد فرضخت،
وعدت الى مواقعك.
هل عرفت اآلن لماذا كان جواب السيد
لك مختصرا ً ومكثفا ً وواثقا ً حق اليقين
م��ن حقيقة حليفه ال��ذي��ن أظ��ه��رت في
خطابك عن تضايقك من كونه يدافع عنه
بالسالح والمال؟

نصيحة قد تكون متأخرة وتأتي في
الوقت الضائع ...ال أدري ...فقد تسبقني
وقائع سورية أو عراقية أو لبنانية أقوى
قد ال تترك لك فرصة لسماعها ناهيك عن
تطبيقها.
ف��ك ع��ق��دة النفاق والثنائية التي
تعيشها واخ��رج من عباءتك الطائفية
وال��ح��ق��د ال��دف��ي��ن ال���ذي تحمله تجاه
ال��ش��ع��وب األخ����رى المحيطة ببلدك
والشعب الطيب الذي تنتمي إليه وتذكر
ج��ي��دا ً أن أق��وى إم��ب��راط��وري��ة أحادية
ت��م هزيمتها أم���ام عينيك وأصيبت
بالشيخوخة المبكرة نتيجة اضطرارها
لتجرع كؤوس السم مرة على بوابات
الشام التي تحلم بإسقاط أسدها ومرة
على أس��وار غزة التي حلمت بتوظيف
ورقتها وأخرى على تخوم بغداد التي
حاولت خداعها ،واليوم تشربان أنت
وهي الكأس الرابعة على ربى صنعاء
والحديدة وف��وق رم��ال شواطئ البحر
األحمر واختناقكما المترقب في مضيق
باب المندب بعد هرمز.
ال أدري إن كانت كوباني  -عين
العرب  -غراد السورية بعد أمير علي
غراد العراقية.
أو «القلمون غراد» المترقبة ستمنح
لك الفرصة لسماع النصيحة فضالً عن
تطبيقها أم أن الوقت قد فاتك وقطعك
قبل أن تقطعه!...؟

محمد صادق الحسيني

طريقة الحل ،ففيما أكد جعجع ض��رورة مناقشة حزب الله في ضرورة
االنسحاب من سورية ،أكد جنبالط أن ذلك لن يساعد فحزب الله لن ينسحب
من سورية».
وبعد اللقاء توافق الجانبان على وجود اختالفات في وجهات النظر حيال
العديد من المسائل لكن جنبالط أكد ضرورة الحوار ،مشددا ً على أن «هنري
حلو مرشحنا وما زال».

متفجرات وذخائر قرب منزل ابراهيم

في تطور أمني خطير ،عثرت عناصر من األمن العام في الجنوب ،مساء
أمس على كمية كبيرة من األسلحة والذخائر والمواد المتفجرة موضوعة في
أكياس من النايلون وموزعة في ثالث مناطق قريبة من منزل المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في بلدة كوثرية السياد .وعلى األثر أبلغ
األمن العام فوج الهندسة في الجيش والشرطة العسكرية الذي قام عناصره
بنقل تلك المواد الى احد مراكز الجيش في الجنوب ،وبوشرت التحقيقات.
وتجدر اإلشارة إلى أن األمن العام كان أوقف منذ فترة شبكة من السوريين
الذين اعترفوا بالتخطيط لعمليات تخريبية ضد اللواء إبراهيم أثناء زيارته
بلدته.

من هي «جبهة ( ...تتمة �ص)1
يفسر ره��ان يعالون هو
 التغيير الوحيد المستج ّد ال��ذي ّالتحالف مع «جبهة النصرة» ،ووفقا ً لمعادلة جنبالط الصحيحة
بأنّ السياسة األميركية تصنعها «إسرائيل» ،فأميركا التي وصف
رئيسها باراك أوباما «المعارضة السورية المعتدلة» بالفانتازيا
التي تضيّع ال��وق��ت والجهد ستتبنّى «ال�ن�ص��رة» بوجه سورية
وحزب الله تحت غطاء اعتدالها الذي أشاد به يعالون ،وتمثيلها
للشعب السوري الذي اكتشفه جنبالط نافيا ً عنها صفة اإلرهاب.
 ألنّ جنبالط ال يسمح ألحد حتى من حلفائه األقوى منه أنيغمس في صحنه فهو ال يغمس في صحن غيره ،وهو في قضايا
أق� ّل خطورة وحساسية ال يتخطى خطوط السعودية الحمراء،
فكيف في صحن مذهبي يعتبره من مسؤوليتها ،وكيف وكالمه
نفسه تض ّمن دعوة لرفض هبة السالح اإليرانية ،مساهمة منه في
المواجهة الناشبة بين إيران والسعودية انطالقا ً من هذا التموضع
المطلق حيث تكون السعودية.
 صار في جعبتنا حصيلة تقول من كالم جنبالط ويعالونأنّ قرارا ً أميركيا ً سعوديا ً باعتماد «جبهة النصرة» كترجمة لخيار
«المعارضة السورية المعتدلة» ب��دالً من الفانتازيا التي يمثلها
االئتالف المعارض قد اتخذ ،وه��ذا هو خيار «إسرائيل» لتعديل
التوازن مع حزب الله.
 س��ؤال للنائب جنبالط :هل يشعر بشيء من الكآبة عندمايحقق كالمه ما يريده يعالون في تبييض لصفحة «جبهة النصرة»،
خصوصا ً أن هذا يجري استعدادا ً للحرب في وجه حزب الله؟
 ماذا سيفعل جنبالط بثنائية توازنه في البحر السني الشيعيعندما يستعمل تبييض صفحة «النصرة» للحرب على حزب الله
الطرف الثاني في ثنائية جنبالط؟
 األه � ّم َم��ن ه��ي «جبهة النصرة» التي يلتقي على اعتمادهاوتسويقها جنبالط مع السعودية وأميركا و»إسرائيل»؟
 «جبهة النصرة» هي فرع تنظيم «القاعدة» في بالد الشام،وزعيمها أبو محمد الجوالني هو الوكيل المعتمد من قائد تنظيم
«ال�ق��اع��دة» أيمن الظواهري والملتزم بشروط البيعة كما تقول
يجسد سياسات ووجود القاعدة في
بيانات الظواهري ،وهي من
ّ
لبنان وسورية وفلسطين وهي ال��دول التي يه ّم «إسرائيل» كما
يه ّم جنبالط رسم الموقف من القاعدة على جغرافيتها علما ً أنه
بتاريخ كانون األول  2012قامت الحكومة األميركية بتصنيف
«جبهة النصرة» على أنها جماعة إرهابية وفي  30أي��ار 2013
ق ّرر مجلس األمن الدولي لألمم المتحدة باإلجماع إضافة «جبهة
النصرة ألهل الشام» إلى قائمة العقوبات للكيانات واألفراد التابعة
لتنظيم «القاعدة».
 -مبروك.

حذر ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
وخاطب الحكومة السعودية محذراً« ،انني اقول للحكومة السعودية بأن
هذا األمر ليس لقمة سائغة ،فإعدام هذا العالم الديني ستتبعه تداعيات صعبة
وستدفعون ثمنا ً باهظا ً ازاء ذلك».
واعتبر خاتمي الحدث الثاني بأنه يتعلق بالتصريحات الخاطئة لوزير
الخارجية السعودي ،حيث زعم ان ايران هي جزء من المشكلة وليس الحل.
ووصف هذا التصريح بأنه مدعاة استغراب ،وأضاف« :من الذي ال يعرف أن
عصابة داعش تأسست بدوالراتكم النفطية؟ ومن الذي ال يعرف أن المسلمين
المظلومين يقتلون ويضرجون بدمائهم من اموال خزينتكم القارونية».
وأكد خاتمي قائالً« :لو اردتم معرفة الحقيقة ،فاعلموا بأنكم لستم جزءا ً من
المشكلة فقط بل المشكلة كلها».
وأوضح إمام صالة الجمعة الموقت في طهران «بالطبع فإننا نتفهم غضبكم
تماماً» ،وقال« :لقد انفقتم مليارات الدوالرات إلسقاط الحكم في سورية لكنكم
فشلتم ،وانفقتم ماليين الدوالرات في العراق للوصول الى هدفكم لكنكم فشلتم
ايضاً ،فاصبحتم عاجزين ومعقدين ،وتسعون لتفريغ عقدتكم بتوجيه
السباب الى ايران».

�إعالنات ر�سمية
إعالن بيع بالمعاملة 2014/496
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب��ال��م��زاد العلني ن��ه��ار الجمعة
في  2014/10/31اب��ت��دا ًء من الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً سيارة المنفذ عليه
محمد سعيد محي الدين الحارس ماركة
تويوتا  CAMRYم��ودي��ل  2003رقم
/115887/و الخصوصية تحصيالً لدين
طالب التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
وك��ي��ل��ه ال��م��ح��ام��ي رام���ي ب��اس��ي��ل البالغ
 $/14406/عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ
 $/6000/والمطروحة بسعر $/5000/
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
الميكانيك قد بلغت /258.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و 5%رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية
إعالن رقم 2/34
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم تقديم إط��ارات وبطاريات وزيوت
لزوم المديرية العامة للزراعة للعام ،2014
وذلك في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2014/11/3
الساعة التاسعة،
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،

الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
ـ يخ ّفض اإلع�لان إلى خمسة أيام عمالً
بقرار وزي��ر ال��زراع��ة رق��م  1/912تاريخ
.2014/9/16
بيروت ،في 2014/10/16
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 1781
إعالن رقم 2/33
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم تقديم مبيد لمكافحة حشرتي
الصندل على الصنوبر وال��ج��ادوب على
السنديان لعام  ،2014وذل��ك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
شهاب ،بتاريخ  2014/11/13الساعة
التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،اإلطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم

عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في 2014 / 10 / 14
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 1771
إعالن
تلزيم تنظيف مبنى إدارة اإلحصاء المركزي
بطريقة استدراج العروض
الساعة التاسعة من يوم اإلثنين الواقع
فيه العاشر من شهر تشرين الثاني ،2014
تجري إدارة اإلحصاء المركزي في مقرها
الكائن في بناية التجارة والمال ـ شارع
القنطاري ـ بيروت ـ مقابل مبنى دي��وان
المحاسبة استدراج عروض لتلزيم تنظيف
مبنى إدارة اإلحصاء المركزي.
ـ ال��ت��أم��ي��ن ال��م��ؤق��ت 250 :أل���ف ليرة
لبنانية.
ـ التأمين النهائي :عشرة بالماية من
قيمة ما يرسو على الملتزم.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
الشروط الخاص المعد لهذه الغاية والذي
يمكن الحصول واالطالع عليه من مصلحة
الديوان في إدارة اإلحصاء المركزي.
يجب أن تصل العروض باليد إلى إدارة
اإلح��ص��اء المركزي قبل الساعة الثانية
عشرة م��ن ظهر ي��وم السبت ال��واق��ع فيه
الثامن من شهر تشرين الثاني .2014
بيروت في 2014/10/15
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 1787

