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تتمات
�أردوغان ينتقد ( ...تتمة �ص)1

وك��ان المبعوث األممي الخاص
إلى سورية ستيفان دي ميستورا
دعا في وقت سابق كالً من دمشق
والمعارضة إل��ى العمل سوية في
محاربة اإلره���اب ،مشيرا ً إل��ى أن
ف��ك��رت��ه تتلخص «ف���ي اس��ت��خ��دام
التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة
اإلسالمية لدفع األط��راف الواعية
إلى ضرورة وقف اإلرهاب المتجسد
فيه إلى خطوات عملية لتحقيق هذا
الهدف».
كما أع��رب المبعوث الدولي عن
اعتقاده ب��أن يسمح التعاون بين
السلطات ال��س��وري��ة والمعارضة
ب��ـ«ت��ج��م��ي��د» ال��ن��زاع المسلح في
بعض مناطق البالد ،كي تكون هذه
المناطق بمثابة ن��واة لبدء عملية
سياسية على المستوى المحلي أوالً،
ومن ثم على المستوى الوطني.
من جانبه ،أكد الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند في مؤتمر صحافي
م��ع ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي رج���ب طيب
أردوغ����ان أم��س ض���رورة مواصلة
التعبئة لمواجهة «داعش» ،مشددا ً
على «ض��رورة تسليح المعارضة
المعتدلة ودعمها ألنها الوحيدة
القادرة على خوض المعركة ضد
تنظيم داعش» ،بحسب قوله.
فيما ق��ال ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي إنه
يعتقد أن التحالف ال��دول��ي ضد
«داعش» يركز أكثر من الالزم على
مدينة كوباني السورية القريبة من
الحدود التركية وينبغي أن يهتم
بمناطق أخ���رى .وأض���اف« :لماذا
كوباني دون مدن أخرى مثل إدلب
أو حماة أو حمص ،وبينما تخضع
 40في المئة من األراضي العراقية
ل��س��ي��ط��رة «ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة»؟
«ل��م��اذا ل��م ي��ت��ح��رك ال��ت��ح��ال��ف في
مناطق أخرى»؟
وأكد أردوغان أن بالده استقبلت
 200ألف الجئ فارين من المعارك
في عين العرب ،مشيرا ً إلى أن تركيا
أنفقت م��ا بين  4إل��ى  5مليارات
دوالر إلغاثة الالجئين السوريين
وعلى المجتمع الدولي أن يعترف

بمجهودات تركيا في هذا الصدد.
كما طالب التحالف الدولي بإنشاء
منطقة حظر طيران آمنة في شمال
سورية.
وك��ان بشار الجعفري المندوب
السوري الدائم في األمم المتحدة أكد
أن ب�لاده تواجه مرتزقة إرهابيين
آتين من  83دولة ويجري تدريبهم
ف��ي معسكرات ف��ي األردن وتركيا
وال��س��ع��ودي��ة ب���إش���راف أم��ي��رك��ي
فرنسي بريطاني.
وق���ال الجعفري عقب اجتماع
لمجلس األمن إن السياسة التركية
هي السبب في تصاعد حدة العنف
في سورية ،مضيفا ً أن «الحكومة
السورية ضد أي انتهاك للسيادة
السورية ،هذا خط أحمر».
وأوضح الجعفري أن «المبعوث
ال��دول��ي ستيفان دي ميستورا لم
يدع تركيا إلى التدخل في الشأن
ال���س���وري .إن���ه دع���اه���ا لتسهيل
دخول المقاتلين السوريين األكراد
الموجودين على الطرف اآلخر من
الحدود إل��ى أن يسمحوا بالعودة
إلى مدينتهم كي يشاركوا في القتال
ضد داعش».
وتواصلت االشتباكات في شكل
متقطع في الجهة الجنوبية لمدينة
عين عرب وفي محور سوق الهال
ف��ي المدينة بين مقاتلي وح��دات
حماية الشعب ال��ك��ردي وتنظيم
«داعش» اإلرهابي ،في وقت قصفت
طائرات الحلف األميركي تجمعات
التنظيم في كوباني.
وت��ح��دث ن��ائ��ب رئ��ي��س مقاطعة
كوباني خالد بركل عن اشتباكات
عنيفة في ثالث محاور ،خصوصا ً
بعد اإلعالن عن وصول البيشمركة،
ح��ي��ث ي��ح��اول ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
السيطرة على المعبر ال��ح��دودي
بين كوباني وتركيا ال سيما لمنع
وصول اإلم��دادات والمواد الغذائية
إلى المدينة.
وق��ال بركل إن ه��ذه المحاوالت
ب����اءت ب��ال��ف��ش��ل ن��ت��ي��ج��ة ت��ص��دي
وحدات حماية الشعب الكردي لهم،

تركيا لإنعا�ش ( ...تتمة �ص)1

مشيرا ً إلى سقوط عشرات القتلى
في صفوف التنظيم ،موضحا ً أن
ع���دد ع��ن��اص��ر البيشمركة ال��ذي��ن
دخلوا كوباني هو فقط عشرة وهم
موجودون في كوباني للتنسيق مع
وحدات الحماية الكردية والتخطيط
لكيفية دخول البيشمركة .وأضاف
أن  50من عناصر «الجيش الحر»
دخ���ل���وا ك���وب���ان���ي ح��ي��ث ي��ج��ري
التنسيق مع وحدات حماية الشعب
ل��ت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى ال��م��واق��ع ال��ت��ي
سيحاربون فيها «داعش».
وقالت وكالة «رويترز» إن حركة
دخول العربات المدرعة وخروجها
قد تسارعت أمس من مخزن سابق
لمعالجة القطن قرب بلدة سروج
ال��ح��دودي��ة التركية حيث تستعد
ف��رق��ة أك��ب��ر م��ن ق���وات البيشمركة
قوامها نحو  150فردا ً لالنتشار.
وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أع��ل��ن��ت
ال��ق��ي��ادة ال��م��رك��زي��ة األم��ي��رك��ي��ة أن
الجيش األميركي واصل استهداف
تنظيم «داعش» قرب بلدة كوباني
السورية ،وأشارت إلى أن «الغارات
األرب���ع التي وقعت ق��رب كوباني
على مقربة من حدود تركيا أوقعت
أضرارا ً بأربعة مواقع قتالية وأحد
المباني التي يستخدمها التنظيم
المتشدد».
وف���ي ش���أن م��ت��ص��ل ،ت��واص��ل��ت
االشتباكات العنيفة بين الجيش
ال��س��وري والمسلحين ف��ي محيط
حقل الشاعر للغاز في ريف تدمر،
حيث اس��ت��ق��دم الجيش تعزيزات
كبيرة الس��ت��ع��ادة السيطرة على
ال��ح��ق��ل ،ول��ت��ح��ص��ي��ن مطار»»t4
العسكري ال��ذي يبعد ع��ن الحقل
مسافة  25كلم.
كما صد الجيش محاولة تسلل
لمسلحين من الجزيرة السابعة في
حي الوعر باتجاه بساتين الوعر
في حمص ،كما استهدف تحركات
المسلحين في أم الريش والخريجة
ومسعدة وأم صهريج بريف حمص
الشرقي وفي الزعفرانة بالرستن
وطلف بالحولة.

ّ
كل البنادق ( ...تتمة �ص)1
أال تذكركم عمليات إع���دام نحو
 250فردا ً من عشيرة النمر العراقية
بمجازر دير ياسين وكفر قاسم؟!
أال تذكركم هذه اإلعدامات الجماعية
اإلره��اب��ي��ة وال��ت��ي يستهدف فيها
المدنيين األب��ري��اء بغرض اإلرع��اب
وإث���ارة الهلع بين ص��ف��وف سكان
البلدات اآلمنة بعمليات الشتيرن
والهاغانا الصهيونية في أواس��ط
القرن الماضي في فلسطين؟!
أال ت���ذك���رك���م ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ات
اإلجرامية السوداء بعمليات البالك
ووت���ر األميركية ال��ت��ي حصلت في
عراق الرافدين بعد الغزو المشؤوم
عام 2003؟!
أال تذكركم هذه العمليات بعمليات
القصف الوحشي لوحدات الكاوبوي
األم��ي��رك��ي��ة الح��ت��ف��االت وأع����راس
المدنيين العزل في كل من العراق
وأفغانستان على ام��ت��داد سنوات
احتاللهم لهذين القطرين العزيزين
من العالم اإلسالمي؟!
أال ت��ذك��رك��م ه��ذه الوحشية في
التعامل مع المدنيين بمذبحة مصنع
أبو زعبل ومدرسة بحر البقر في مصر
العزيزة؟!
أال تذكركم هذه الجريمة الجديدة
بعشرات الجرائم إن لم تكن المئات
التي جرت على أرضي العراق والشام
الطاهرتين خ�لال السنوات الثالث
الماضية وآخرها ضد أطفال مدرسة
عكرمة الحمصية األبرياء تحت نظر
وإش��راف ورعاية «التحالف الدولي
ضد اإلره��اب» األميركي الصهيوني
المغطى والممول «عربياً» لألسف

الشديد؟!
انظروا إلى كوباني  -عين العرب
 وم��ا يخطط لها من ح��رب مجازراستنزافية ألهداف استعمارية باتت
واض��ح��ة ،أال تؤكد لكم هي األخ��رى
ب��أن اليد الصهيونية  -األميركية
باتت واضحة وجلية على صفحات
هذا الجزء من تاريخ األم��ة الملطخ
بدماء األبرياء من كل الملل والنحل
المشرقية عربا ً وغير عرب؟!
الشهيد معتز ح��ج��ازي أراد من
خ�لال غضبته الجهادية الحقيقية
بعمليته في قلب العدو الرئيسي ،أن
يلخص الجغرافيا والتاريخ العربي
واإلسالمي الحديث وليكشف كذلك
زيف وخداع هذا المخطط الجهنمي
االستنزافي المخاتل لجيوش بالدنا
ومجتمعاتها!
الشهيد معتز حجازي بغضبته
المقدسة دفاعا ً عن األقصى الشريف
أراد أن يرسل أقوى اإلشارات ورسائل
التضامن ألهله وإخوته المجاهدين
ف���ي ال��ق��ص��ي��ر وال��ق��ل��م��ون وح��ل��ب
والغوطتين ودي��ر ال��زور وكوباني
 عين العرب  -وأمير علي وجرفالصخر وجلوالء وكذلك في عمران
والجوف ورداع حيث يقاتل رجال
الله هناك التكفيريين وال��دواع��ش
الوهابية ،الوجه اآلخر للصهيونية
الفاشية والنازية!.
بالمقابل مطلوب اآلن من أبناء
األمة العربية واإلسالمية كلها ومن
دون استثناء أن ترد التحية للشهيد
معتز حجازي بتحية مثلها أو أحسن
منها ،وتنطلق بوقفة خاصة مع أهلنا

األحرار في الضفة الغربية الذين هم
على وشك إع�لان حربهم التحررية
ض��د حكومة ت��ل أب��ي��ب وعصابات
الشتيرن والهاغانا الجدد!.
وتقديم الدعم واإلسناد بالسالح
والمال والسياسة واالقتصاد واإلعالم
وكل ما يملكون من أجل تسهيل عملية
إطالق االنتفاضة الثالثة!.
م��ن ك��ل العالم العربي وم��ن كل
العالم اإلسالمي يجب أن تتضافر
الجهود كل الجهود إليصال رسالة
واحدة إلى سلوان والقدس الشريف
والضفة الغربية:
كل البنادق من أجل تسليح الضفة
الغربية وك��ل الحشد والتعبئة من
أجل
رف��ع ال��ص��وت ع��ال��ي�اً :الصهاينة
والتكفيريين وجهان لعملة واحدة
حطموهم على قحف أصحابهم!.
تحية إكبار وإجالل للشهيد الكبير
معتز ح��ج��ازي ول��ك��ل رف���اق درب��ه
السابقون منهم والالحقون.
تحيا فلسطين بوصلة الكفاح ضد
ال��دواع��ش واالح��ت�لال والصهيونية
وأميركا...
عاشت قوى الممانعة والمقاومة.
والنصر المظفر للمقاومين الشرفاء
واألحرار.
ودائما ً وأبدا ً دعونا نرمي بأبصارنا
نحو القدس الشريف ألنها القبلة
السياسية الوحيدة التي بحاجة
إلى نصرة ،وما عدا ذلك س��راب في
سراب.

محمد صادق الحسيني

الدفاع عن ( ...تتمة �ص)1
مالذات دافئة تقيها ثلوج مرتفعات
القلمون وصقيعها أثناء فصل الشتاء
الذي بات على األبواب .الثاني يهدف
إل��ى حمل الجيش اللبناني على
توسيع انتشاره ف��ي شتى أنحاء
البالد بغية إضعافه بعمليات إرهابية
متفرقة تقوم بها خالياها النائمة في
مختلف المناطق .الثالث يهدف إلى
تأمين منفذ بحري لتنظيم «داعش»
و«جبهة النصرة» وذلك بربط جرود
بمنطقتي رأس
القلمون السورية
ّ
بعلبك والهرمل في البقاع ومن ثم
بمنطقتي الضنية وعكار في شمال
ّ
البالد بقصد الوصول إلى البحر.
قدر ُة المجموعات اإلرهابية على
تحقيق أهداف مخططها باتت صعبة
بعد ان��ك��س��ار شوكتها ف��ي مدينة
طرابلس ومحيطها ،لكنها ليست
مستحيلة .لضمان هزيمتها مجددا ً
يقتضي تعزيز ال��وح��دة الوطنية
والشعبية حول الجيش من جهة،
وتأمين تسليحه وتذخيره من جهة
أخرى .هاتان المهمتان تستوجبان
اتخاذ ق��رار سياسي حاسم ودائ��م
م��ن قبل حكومة ت��م��ام س�لام التي
تض ّم ممثلي معظم القوى السياسية
الرئيسة في البالد .صحيح أن لبعض
القوى السياسية الممثلة في الحكومة
مطالب وتحفظات من شأنها تأخير،
وأحيانا ً تعطيل ،التغطية السياسية
الالزمة لعمليات الجيش في بعض
المناطق الحساسة ،لكن بإمكان
ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش ،م��ن تلقاء نفسها
وباالستناد إل��ى خ��ط��ورة الظروف
والتحديات التي تمر بها البالد ،أن
تبادر إلى الفعل دونما انتظار قرار
من الحكومة وذلك في كل وقت يجد

الجيش نفسه هدفا ً لهجوم أو اعتداء
مباشر وسافر من أي��ة جهة كانت.
فالدفاع عن النفس كما عن البالد من
حق الجيش وواجبه دائما ً وأبدا ً وال
يحتاج إلى ترخيص مسبق.
أم����ا م��س��أل��ة ت��س��ل��ي��ح ال��ج��ي��ش
وتذخيره فهما وإن كانا يتطلبان اتفاقا ً
سياسيا ً مسبقاً ،فإنهما ينطويان
على ض��رورة وطنية استثنائية ال
تحتمل مناقشة أو مماطلة ،ذلك أن
األطراف السياسية مجمعة على أن
اإلره��اب هو عدو البالد كما هو عدو
ك ٍّل منها ،وأن التنظيمات اإلرهابية
تش ّكل تهديدا ً ماثالً للجيش ولألمن
الوطني على الحدود كما في الداخل.
وعندما تكون المسألة على هذه
الدرجة من الخطورة ،فإن القيادات
السياسية كما قيادة الجيش مدعوة
إلى االرتفاع إلى مستوى التحديات
المصيرية التي تحيق بالبالد وإلى
تجاوز كل أسباب الفرقة واالختالف
بغية توفير األس��ل��ح��ة وال��م��ع��دات
النوعية ال�لازم��ة م��ن ك��ل المصادر
المتاحة للدفاع عن الوطن والشعب
والمؤسسات.
ال يجوز ألي قيادة سياسية ،تحت
أي ذريعة ،أن تشترط في تسليح
الجيش أن يكون مصدره من دول
الغرب فقط .ال مانع من إعطاء دول
ال��غ��رب أفضلية ف��ي توفير بعض
األسلحة والمعدات والعتاد الالزمين
للجيش وفق الشروط والمعايير التي
تضعها قيادته ،لكن ال يجوز البتة
التقصير في تسليحه إذا لم توافق
دول الغرب على ذلك أو لم تستجب
ال��ش��روط والمعايير التي تضعها
قيادة الجيش .سيادة لبنان وأولوية

الدفاع عن أرضه وشعبه ومؤسساته
هما المحدِّدان األساسيان لسياسته
وحاجاته وسبل تأمينها.
في حال تأكدت قيادة الجيش من
قصور وتقصير القيادات السياسية
في مسألة الدفاع عن الوطن والشعب
وال��م��ؤس��س��ات ،ف��إن م��ن حقها ،بل
م��ن واجبها ،أن تكشف ذل��ك للمأل
جهارا ً نهارا ً وأن تح ّمل المسؤولين
مغبة القصور والتقصير ونتائجهما
الكارثية.
ثم لماذا المكابرة والمعاندة؟ لدى
الكثير من المسؤولين الحد األدنى من
الحصافة السياسية إليجاد مخرج
عملي والئق من هذه المشكلة المكلفة.
أليس في مقدور هؤالء أن يتوصلوا
داخ��ل مجلس ال���وزراء إل��ى تسوية
تقضي ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى األسلحة
والمعدات والذخيرة الالزمة للجيش
من طرفي الصراع :الغرب وإيران في
آن واحد؟ إن من شأن هذه التسوية
توفير ما يحتاجه الجيش في هذه
اآلون���ة العصيبة م��ن جهة وتوفير
التوازن في التعاطي مع قوى الخارج
م��ن جهة أخ���رى ،ف�لا يكون تسليح
الجيش من مصدر وحيد ،أي �ا ً كان،
مدعا ًة إلفادة طرف من طرفي الصراع
دون غيره ،سياسيا ً وماديا ً وإعالمياً،
من هذا اإلنجاز الوطني الكبير ،وال
أقول الصفقة اإلستراتيجية.
في الظروف االستثنائية يقتضي
اجتراح حلول وتدابير استثنائية
وإالّ بقي ال��وط��ن أس��ي��ر شبكة من
السياسيين الصغار المنشغلين
بصغائر األمور.

د.عصام نعمان

ووق��وع المحظور ،ولم تعد قضيتها الجواب عن سؤال
وم����اذا ع��ن إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام ،ال��ذي��ن ي��ري��دون المقايضة
بين شراكتهم في الحرب على اإلره��اب بسماع جواب
واش��ن��ط��ن ع��ل��ى ه��ذا ال��س��ؤال ،ي��ض��ع��ون أنفسهم خارج
الحلف مع واشنطن.
هذه الرسالة األميركية ،جاءت لك ّل من الرياض وأنقرة
وفقا ً لتأكيدات مصادر الحركات اإلسالمية الوثيقة الصلة
بالرئيس التركي رجب أردوغان ،وأكدت المصادر صحة
ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن استئناف تركيا
لتوريد نفط «داع���ش» عبر أس��واق��ه��ا وال��س��م��اح بدخول
المقاتلين والسالح ،كما أك��دت المصادر أنّ بيان البيت
األبيض التوضيحي ح��ول النظرة لسورية ج��اء تأكيدا ً
للرسالة التي تبلغتها أن��ق��رة ،كما ج��اء الكالم المسهب
للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن لقائه وتفاهمه
مع الرئيس األس��د تعبيرا ً عن موقف ضمني لواشنطن
وليس مج ّرد اجتهاد شخصي.
ب��ال��ت��وازي ك��ان��ت الحلحلة ت��ط�� ّل ب��رأس��ه��ا على طاولة
ال��ت��ف��اوض األوك���ران���ي م��ع روس���ي���ا ،ح���ول م��ل��ف الغاز
وال��م��ت��أخ��رات المالية المترتبة على أوك��ران��ي��ا ،تع ّهدت
أوروبا بتسديد أوكرانيا للمستحقات ،تلبية لطلب روسي
بالضمانة األوروب��ي��ة ،ليت ّم استئناف ضخ الغاز الذي
توقف عن أوكرانيا وأوروبا معا ً منذ حزيران الماضي.
التفاهم حول الغاز كلمة س ّر لمجموعة تفاهمات ،تتصل
ب��األزم��ة األوك��ران��ي��ة م��ن جهة ،وبالعالقات األميركية ـ
الروسية واألوروبية ـ الروسية من جهة أخرى ،ولم يكن
التفاهم النووي اإليراني مع مجموعة  1 + 5بعيدا ً عن
هذه الحلحلة ،حيث قالت مصادر روسية أنّ العقد كلها
نحو انفراج لن يجعل تمديد المهل مطروحاً ،ألن االتفاق
سيبصر النور في الموعد المق ّرر.
مناخ الحلحلة ،يعبّر عن لحظة دولية وإقليمية يفقد
فيها حلفاء واشنطن حيويتهم لحمل ل��واء الحرب على
اإلره�����اب ،بينما ي��ت��ق��دم خصومها س��اح��ات المواجهة
ويحققون ال��ن��ج��اح��ات م��ن لبنان إل��ى س��وري��ة والعراق
وصوالً إلى اليمن ،ومثلما ال يقيم الجميع حسابا ً للكالم
ويتبسمون
التركي عن الشراكة في الحرب على اإلرهاب،
ّ
سخرية عند سماع ال��ك�لام التركي بعدما حملت أنباء
األم��س دخ��ول ألف مقاتل عبر الحدود التركية لحساب
«داعش» في العراق وسورية.
كذلك ال ينتظر المشاركون في ه��ذه ال��ح��رب ،موقف
السعودية ،التي ترتبك يمنيا ً وتشجع التمديد للمجلس
النيابي لبنانياً ،بينما فاتها قصب السبق في المعركة
اللبنانية الحاسمة مع «داعش» و«النصرة» التي شهدتها
طرابلس ،قبل أن يصل السالح الموعود بالهبات المق ّررة
التي تأخرت أو تبخرت كما يقول النائب وليد جنبالط.
بينما يستع ّد الحوثيون في اليمن للدعوة إلى مؤتمر
تأسيسي ووضع دستور جديد ،إذا استمرت المماطلة
بتشكيل حكومة الشراكة الحقيقية بناء على التعليمات
السعودية ،وعين الحوثيين على الحرب على «القاعدة»،
ي��س��ت��ع�� ّد ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون لجلسة ت��م��دي��د للمجلس النيابي،
وعينهم على مفاوضات غامضة يجريها الموفد القطري
حول مصير العسكريين المخطوفين ،وإجراءات نوعية
يتخذها الجيش شماالً يتوقع أن تحمل نتائجها مفاجآت
أمنية ،بينما القلق مما سيفعله مسلحو ال��ج��رود الذين
يسجنهم الثلج وموسمه المتقدم بسرعة ،سواء شمال
البقاع أو جنوبه.بينما بقي مصير التمديد عالقا ً على
«الميثاقية» بحسب مفهوم رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري وال��م��ف��ق��ودة حتى اآلن ،واص���ل الجيش التصدي
للحرب األمنية م��ع التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي طرابلس
وعكار ،من خالل حمالت الدهم لمخابئ األسلحة التي

ال تزال تتدفق على طرابلس وتعطيل المتفجرات المعدة
الستهداف الجيش في مناطق شعبية.

والبارز في هذه الحرب الجديدة ،دهم الجيش منزل والديّ
رئيس «جمعية اقرأ» الشيخ بالل دقماق في منطقة أبي سمرا
في طرابلس ،ومصادرته كمية من األسلحة .وفيما قال دقماق
الموجود في تركيا ،إنّ األسلحة «قديمة وبالية» وموجودة
منذ مدة ،أوضحت قيادة الجيش أن قوة من الجيش رصدت في
محلة أبي سمرا ليل أول من أمس« ،تحركات مشبوهة ألشخاص
يقومون بنقل صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة،
فتمت مداهمة المكان حيث عثر على كميات كبيرة من األسلحة
المختلفة ،وقواذف آر بي جي».
وإذ أعلن دقماق أن��ه سيتابع الموضوع «م��ع قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،و«الصديق» العميد عامر الحسن ،رئيس
فرع المخابرات في الشمال» .أكدت مصادر شمالية لـ«البناء»
أن دقماق أجرى اتصاال ً من تركيا بمخابرات الجيش ،أبلغها فيه
أن األسلحة التي صادرها الجيش في منزل والده ال تعود له إنما
لطرف آخر» .وإذ رفضت المصادر تحديد هوية هذا الطرف ،أكدت
«أن دقماق على عالقة وثيقة وقوية بداعي اإلسالم الشهال ووزير
العدل أشرف ريفي» .في حين أشارت مصادر أخرى إلى «أن هذه
األسلحة تعود لـدقماق الذي يقود تنظيما ً مسلحا ً شارك إلى جانب
التنظيمات اإلرهابية األخرى في استهداف طرابلس».
وف��ي ات��ص��ال لـ«البناء» م��ع ريفي الستيضاحه م��ا قالته
المصادر عن عالقته بدقماق ،قال وزي��ر العدل« :ال تعليق ال
تعليق» ،مكتفيا ً باإلشارة إلى «أن دقماق على عالقة جيدة
بالجميع».

صاروخ مفخخ ومتفجرات

وفي الموازاة« ،عثرت قوة من الجيش أثناء قيامها بدورية
تفتيش في محلة س��وق الخضار في مدينة طرابلس ،على
صاروخ عيار  107ملم مفخخ ،و 5عبوات ناسفة معدة للتفجير
ع��ن بعد ،ق��درت زنتها بحوالى  23كلغ ،ك��ان ق��د وضعها
المسلحون الستهداف وحدات الجيش ،أثناء تنفيذ العمليات
العسكرية األخيرة في المدينة» ،بحسب بيان للقيادة.
ولفت مرجع بارز في حديث إلى «البناء» إلى أن «ما يقوم به
الجيش من مداهمات واكتشافه العديد من مخابئ األسلحة في
طرابلس وعكار وآخرها في منزل دقماق يؤكد أنه كانت هناك
خطة معدّة من قبل المجموعات اإلرهابية استبقها الجيش
اللبناني بالحملة األخيرة وتطهير المدينة وبعض المناطق
العكارية» .وشدد المرجع «على أهمية المعركة األمنية التي
يواجهها الجيش» ،مشيرا ً إلى أنها توازي المعركة العسكرية.

العين على الجوالن
وشبعا والمخيمات

وفي ظل الترابط بين المشهدين السوري واللبناني ،تتجه
أنظار الجيش السوري وحزب الله إلى منطقة الجوالن السورية،
بسبب مخاوف من تحوالت سياسية وعسكرية خطيرة في
تلك المنطقة قد ترتد سلبيا ً على المناطق اللبنانية في شبعا
وكفرشوبا وحاصبيا من جهة ،وتحركات باتجاه قوسايا
ومجدل عنجر وقرى شرق زحلة من جهة أخرى.
وأش��ارت مصادر مطلعة إلى أن حزب الله تلقى تحذيرات
م��ن أع��م��ال عسكرية متطورة ستشهدها مناطق ال��ج��والن،
وتمتد باتجاه المناطق اللبنانية بتحريك وإشراف من ضباط
إسرائيليين ومن خالل دور فاعل ستلعبه التنظيمات األصولية
وأبرزها «جبهة النصرة» في فتح معركة عسكرية في مناطق
حاصبيا وشبعا من خالل الخاليا األصولية النائمة التي تتكاثر
في كفرشوبا وشبعا.

خاليا «داعشية» في شاتيال
وبرج البراجنة

كما تحدثت المعلومات عن تنشيط لـ «خاليا داعشية» في
مخيمي شاتيال وبرج البراجنة ،قوامها المئات من المسلَّحين
الذين تسللوا إلى لبنان وسط النازحين الفلسطينيين من مخيم
اليرموك ،بانتظار الضوء األخضر الفتعال تفجير خطير ضد
حزب الله .

الموفد القطري ينتظر
مطالب «النصرة»

على صعيد آخر ،واصل الموفد القطري المكلف التفاوض
مع خاطفي العسكريين ،جوالته المكوكية بين مواقع «جبهة

النصرة» و«داعش» في جرود عرسال والقلمون لتسلّم مطالبهما
من أجل إطالق المخطوفين.
وعلم أن الوسيط حصل على الئحة مطالب من «داع��ش»
وهو ينتظر تسلم مطالب «النصرة» من أميرها أبو مالك التلة،
ثم سيجتمع مع مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم
لتسليمه اللوائح وانتظار قرار الحكومة في شأنها».

الميثاقية ال تزال غير متوافرة

سياسياً ،ال تزال جلسة األربعاء النيابية المتعلقة بالتمديد
مفتوحة على كل االحتماالت في ظل عدم توافر ضمانة ملموسة
لنجاح التصويت على التمديد إذ يصر رئيس المجلس النيابي
نبيه بري على تأمين الغطاء المسيحي ال�لازم لهذه العملية
انطالقا ً من الميثاقية ،بينما لم تعط الكتل المسيحية الرئيسة
أجوبة ايجابية في هذا الصدد.
وعلمت «البناء» أن بري كما أكد سابقا ً لن يكتفي باحتساب
الحضور لتأمين الميثاقية بل يريد تصويتا ً صريحا ً لصالح
التمديد من قبل المكونات المسيحية أو على األقل قسم منها،
وت��ح��دي��داً ،إم��ا «التيار الوطني ال��ح��ر» أو ال��ق��وات اللبنانية
باإلضافة إلى النواب المسيحيين مع الكتل األخرى ،وقد أبلغ
هذا الموقف إلى المعنيين ،مع العلم أن مصادر التيار تؤكد أن
قرار التصويت ضد التمديد متخذ وال رجوع عنه ،وأن «القوات»،
حتى اآلن ،تتجه إلى الموقف نفسه في إط��ار المزايدة التي
تعتمدها إلرضاء جمهورها.

القوات تذ ّكر بري
بـ«تأديب» النساء

وفيما تجنبت مصادر «القوات» الرد على ما قاله الرئيس
بري عن أن التمديد لن يكون ميثاقيا ً ما لم توافق عليه المكونات
المسيحية ،أكدت لـ«البناء» أن «موقف القوات سيعلن في األيام
القليلة المقبلة» ،مذ ّكرة «بالجلسة العامة في نيسان الماضي
التي صادق فيها المجلس النيابي على مشروع قانون حماية
النساء من العنف األس��ري ،ال��ذي انقسم حوله النواب بين
مسيحيين ومسلمين ،حيث صوت «النواب المسيحيون» ضد
التأديب ،في حين صوت المسلمون لصالحه».
أما النائبان بطرس حرب ودوري شمعون ،فأكدا «سيرهما
مرغمين في ش��أن التمديد ألن ثمة إشكالية تواجه النظام
السياسي ككل ما يحقق أهداف المؤامرة إلسقاط كيان الدولة».
واعتبر ح��رب ف��ي مؤتمر صحافي مشترك م��ع شمعون أن
«الجميع مقتنع باستحالة إج��راء االنتخابات بدليل أن كل
األفرقاء امتنع عن القيام بأي نشاط انتخابي في كل الدوائر».
وقال« :نفهم موقف مسيحيي  14آذار في شأن رفض التمديد
للضغط على معرقلي االنتخابات الرئاسية ،لكن ال يمكننا فهم
القوى المسيحية األخرى التي ترفض التمديد من دون تقديم
مبادرة جدية».
في غضون ذلك ،برز موقف سعودي مؤيد للتمديد ،إذ اعتبر
السفير السعودي علي عواض عسيري أنّ قرار التمديد أصبح
ضرورة ،معربا ً عن ارتياحه «ألنّ هذا القرار سيتخذه اللبنانيون
بأنفسهم».
كما أكد أنّ بالده ال تضع فيتو على أي مرشح للرئاسة في
لبنان.

الحكومة لم تحترم الطائف

إلى ذل��ك ،وفي ظل الجمود ال��ذي يسيطر على االستحقاق
الرئاسي ،أكد رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون أن «االنتخابات الرئاسية ستحصل عندما يقر الجميع أن
للمسيحيين الحق بصحة التمثيل بمجلس النواب كما في موقع
الرئاسة».
وتطرق عون خالل رعايته عشاء هيئة محامي التيار الوطني
الحر ،إل��ى الحرب في سورية وانعكاسها على لبنان جراء
عدم تطبيق الحكومة سياسة النأي بالنفس فتركت «الحدود
سائبة يجتازها من يشاء وينقل عبرها من يشاء وفقدت الدولة
سلطتها» ،الفتا ً إلى أنه «هكذا تنازل لبنان عن المادة الثامنة
من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام كل دولة
نظام الحكم في ال��دول األخ��رى وأن ال تعمل على تغيير ذلك
النظام فيها ،ولم يتم احترام ما ورد بالطائف الذي ينص على
أن ال يكون لبنان ممرا ً أو مستقرا ً لما يمس أمن وأمان سورية»،
معتبرا ً أنه «كان األجدى بالحكومة أن تحترم المواثيق وال تترك
أرضها سائبة وهكذا تعرض جيشنا إلى القتل وشرعت أبواب
الحدود أمام األحداث التي نعالج نتائجها اليوم».

�سورية تقاوم ( ...تتمة �ص)1
تعليمات «إس��رائ��ي��ل� ّي��ة» تتعاون م��ع اتحادها
األوروب���ي وأدوات��ه��ا المتخلّفة من ملوك وح ّكام
وإخ�����وان مسلمين وت��ك��ف��ي��ري��ي��ن وم��ت��ش��ددي��ن
و«داعشيين» في المنطقة وخارجها ،بما في ذلك
من حاقدين في تركيّا والسعوديّة ووهابي وإخوان
مسلمي هذه الدول لتدمير سورية ألهداف ال عالقة
لها بتقدّم اإلنسان ورفاهيته.
على رغ��م م��رور وعبور قتلة وغ��زاة ،وارتكاب
ه��ؤالء مجازر وتدمير ف��وق ت��راب سورية ،إلاّ أنّ
الدمار وسفك الدماء والمجازر التي يرتكبها من
يزعمون أ ّنهم ق��ادة حضارة اليوم بالتعاون مع
داعشييهم أو ما يقوم به ما يُس ّمى «الجيش الحر»
وكتائب «المجاهدين» وألوية «الثورة» وكتائبها
خالل أيام عدة ،يفوق عمليا ً ما قام به الغزاة من
خراب عبر التاريخ كلّه ،إذ سرق القتلة الجدد آثار
سورية وقاموا بتهريبها ح ّتى وصلت إلى كل أنحاء
العالم ،أ ّما األوابد التاريخيّة التي بناها السوريون
القدماء وحافظ عليها أحفادهم ،فإنّ بعضها أصبح
ركاما ً على يد هؤالء المجرمين الذين يلقنهم قادة
فرنسا وبريطانيا وآخ��رون في أوروب��ا دروس�ا ً في
كيفيّة تدميرها وإحراقها بسالح الحقد «المعتدل»
وغير «المعتدل» وبالسالح «الف ّتاك» وغير «الفتاك»
حيث يعلن من يدّعي قيادته للحضارة اإلنسانيّة
اآلن تقديمها «كمساعدات إنسانيّة».
ب��دأت ال��م��ؤام��رة «اإلسرائيل ّية» لقتل سورية
وتمزيق دول الوطن العربي بعد انتصارات حرب
تشرين التحريرية عندما و ّقعت مصر اتفاقية كامب
ديفيد وو ّقعت األردن اتفاقية وادي عربة ،بهدف
تطبيع العالقات مع «إسرائيل» على حساب القضيّة
العربيّة المركزيّة ،قضيّة فلسطين .وقد شارك في
تلك المؤامرة عدد من سياسيي أوروب��ا المفلسين
سياس ّيا ً وأخالق ّياً ،إضاف ًة إلى الدول العربيّة التي
م ّولت التطبيع مع «إسرائيل» س�� ّرا ً وعلناً ،ألنّ
توجه عربي
دورها الوظيفي كان ومازال ضرب أي ّ
لترسيخ الهوية القوميّة وتوحيد الجهود ضد أعداء
األ ّمة .وعندما فشلت كل هذه المحاوالت في تطبيع
عالقات مصر واألردن والسعوديّة وآخرين مع
«إسرائيل» ،انتقل التنسيق «اإلسرائيلي» – األميركي
لحلفاء جدد كانوا على استعداد لتنفيذ المخططات
«اإلسرائيليّة» بالبعدين الديني واالجتماعي ،ولم
يجدوا أمامهم إلاّ اإلخوان المسلمين الذين وعدوا
ّ
المخطط لتدمير األ ّم��ة العربيّة
أسيادهم بتنفيذ
وضمان المصالح «اإلسرائيليّة» أ ّوالً ،والغربيّة
ثانيا ً في المنطقة .فكانت أحزاب اإلخوان المسلمين
في تركيّا ومصر وليبيا وتونس ودول أخرى جاهزة
لالنقضاض على منجزات شعوب هذه البلدان،
تحت ذرائ��ع ثبت أ ّنها دنيئة ،ومرفوضة من ِقبَل
الشعب العربي في هذه البلدان وغيرها.
لكن سورية ليست شعورا ً رومانس ّيا ً نبيالً فقط،
فهي لم تفتح أسوارها وأبوابها لغا ٍز ولم تسمح
للقتلة بعبور أسواقها التي تعبق بروائح العطور
والزعتر والغار وزهر الليمون والياسمين .وعندما
جاء دوره��ا على الئحة الصهيونيّة ومن يدعمها

بهدف كسر صمودها وقهر إرادتها ،لم تخضع ولم
تنكسر ،وأعلنت منذ اليوم األ ّول أ ّنها لن تسمح
بتمرير المؤامرة الصهيونيّة عليها وعلى شعبها
وعلى أ ّمتها .فإذا كان الهدف هو فرض استسالم
دمشق للعدو «اإلسرائيلي» وقهر آخر موقع صمود
عربي ،وإذا كان الهدف هو فرط عقد جبهة المقاومة
والمواجهة العربيّة لتمرير المؤامرة ،وإذا كانت
أهداف المؤامرة هي عدم السماح لسورية في أن
تكون الرمز والمثال والقدوة التي ح ّققها شعبنا
وقيادته ،ف��إنّ سورية كانت تعرف أنّ المه ّمة
الملقاة على عاتقها من ِقبَل أ ّمتها وأصدقائها هي
أن تواجه المعركة وتفشل المؤامرة مهما كان
الثمن والتضحيات ،لم تقبل الخنوع والرضوخ
لمخططات األعداء وق ّررت أن تقاوم وهي تعرف أنّ
ثمن الصمود سيكون باهظاً.
ال يمكن إرك���اع س��وري��ة ال��ح��ض��ارة والتاريخ
والكرامة من خالل حمالت إعالميّة غربيّة وخليجيّة
مكشوفة ج��رى ترتيبها قبل س��ن��وات م��ن خالل
تحالفات بين دول ورؤساء وأمراء ال يربط بينهم
سوى الحقد على سورية ومواقفها وإنجازاتها.
وال يمكن إسقاط سورية ألنّ بعض المرتزقة الذين
تجار االرت��زاق الذين افتعلوا
استأجروا حفنة من ّ
حوادث هنا وهناك ورفعوا شعارات لقن ّتهم إياها
م��دارس االنقالبات والثورات المزيّفة! وأخيرا ً ال
يمكن السماح بتمرير المؤامرات «اإلسرائيليّة» التي
قامت بتسليح مجموعات إرهابيّة أرادت السعوديّة
وأسيادها في الغرب من خاللها تفتيت سورية
وإنهاء دورها المثال ووجودها الرمز!
لم يكن أمام سورية كثير من الخيارات ،فهي إ ّما أن
تنتصر أو أن تنتصر ،ال خيار آخر أمامها .وما عانته
دولنا العربيّة وانفضاح مؤامرة السعوديّة وغيرها
وجهت طائراتها لغزو ليبيا تحت راية الناتو
التي ّ
وأع��داء األ ّم��ة اآلخرين ،عزز قناعة شعب سورية
باتخاذ قرار المواجهة بقيادة الرئيس بشار األسد
لخوض المعركة بعد استنفاد الحلول السياسيّة
كا ّفة والوساطات التي ت ّمت لوقف قتل سورية على
يد المرتزقة وإرهابيي العالم .فهل ارتكبت سورية
أيّة جريمة عندما أعلنت منذ اليوم األ ّول أ ّنها تواجه
إرهابا ً وأ ّن��ه يش ّرفها أن تخوض هذه المعركة؟
خصوصا ً أنها لم تتع ّود على رفع الراية البيضاء
واالستكانة لالبتزاز والضغوط ،أل ّنها لو ألقت براية
الصمود والمواجهة جانبا ً لكانت قد تخلّت عن
واجبها المقدّس في الحفاظ على إرثها النضالي
وعن حق أ ّمتها في العيش كريمة معافاة.
وهكذا هبّت سورية جيشا ً عقائد ّيا ً وشبابا ً ونسا ًء
ّ
وسطرت
لدحر المؤامرة والعدوان المباشر عليها.
دماء شهداء سورية وجرحاها أروع قصائد النبل
والبذل والسخاء والكرم دفاعا ً عن األرض والتاريخ
ومصير األ ّمة وقضاياها العادلة .أرسلت الواليات
المتحدة وحلفاؤها األوروب��ي��ون كل إرهابييهم
وقتلتهم إلى سورية على مرأى أجهزة استخباراتها.
وقامت حكومة أردوغان ،برعاية مباشرة من رئيس
وزرائ��ه��ا اآلن أحمد داوود أوغلو ورئيس أجهزة

�إعالنات ر�سمية
استخباراتها ،بتسليح هؤالء اإلرهابيين وتدريبهم
وإرسالهم عبر الحدود إلى سورية .وق��ام بعض
ح ّكام الخليج ،على رغم اختالفاتهم المضحكة
حول من سيقدّم خدماته وعمالته أكثر لـ«إسرائيل»
وأميركا بدفع مليارات ال���دوالرات لقتلة الشعب
السوري .وفي كل م ّرة كانت تقترب فيها سورية من
تحقيق االنتصار ،كانت هذه األنظمة والحكومات
الغربيّة والنظام التركي تزيد من دعمها لإلرهاب
والقتل والدمار في سورية ،األم��ر ال��ذي أدّى إلى
إطالة األزمة وسقوط مزيد من الضحايا السوريين
المدنيين األبرياء واألطفال والنساء وكبار السن
وتدمير البنى التحتيّة السوريّة بما في ذلك من
مستشفيات ومدارس...
وم��م��ا ال م��ج��ال إلخ��ف��ائ��ه ه��و ذل���ك التحالف
المكشوف بين قادة المجموعات اإلرهابيّة المسلّحة
و«إس��رائ��ي��ل» ،وخصوصا ً مهاجمة المجموعات
اإلرهابيّة المسلّحة للمخيمات الفلسطينيّة في
سورية ومحاصرتها وتهجير س ّكانها ،وخلق أزمة
اللجوء السوريّة بهدف تبرير إقامة مناطق عازلة
ومناطق حظر طيران ألنّ األغبياء الذين ش ّنوا هذه
الحرب على سورية اعتقدوا أ ّنها لن تمتد ألكثر
من أيام أو أسابيع ،ناهيك عن التغطية اإلعالمية
للمجرمين والقتلة والتغطية السياسيّة في
مؤسسات األمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
لم يكن «داع��ش» وجبهة النصرة وتنظيمات
القاعدة اإلره��اب� ّي��ة األخ��رى ظاهرة طبيعيّة في
تاريخنا العربي واإلس�لام��ي ،لكن استيالد هذه
التنظيمات من رحم الوهابيّة ومصالح «إسرائيل»
والواليات المتحدة وحروبها على شعوب المنطقة
بهدف تشويه أدياننا السماويّة وحضارتنا التي
اتسمت بالتسامح واالنفتاح والتعدديّة ،جاء في
إطار مخطط خبيث ومدروس جيّدا ً لقهرنا من جهة
وتمكين «إسرائيل» من بسط هيمنتها علينا إلى ما ال
نهاية من جهة أخرى .وال يمكن إقناعنا أنّ الواليات
المتحدة وحلفاءها في تركيّا والسعوديّة وغير
هؤالء لم تكن بعيدة من طلب خدمات «داعش» ضد
سورية والعراق ،ال سيما أنّ البعض في هذه الدول
قد ّ
بشر بأنّ المعركة مع «داعش» ستستمر ثالثين
سنة ،وهذا يعني عمل ّيا ً تمكين «داعش» من تنفيذ
كل ما رسموه وأرادوا لها تحقيقه!
إذا كان القدر قد أراد لسورية أن تقوم بالدفاع عن
حقوق شعبها وأ ّمتها وأن ال تنحني أمام األعداء وال
أمام المرتزقة والمتآمرين ،فإنّ قدر سورية وإرادة
شعبها وجيشها هما أيضا ً أن تتح ّمل المسؤوليّة
بشرف وأن تقود أ ّمتها نحو ع ّزتها وألاّ تتخلّى عن
واجبها.
إن البلد الذي يصمد على رغم الحرب العدوانيّة
واإلرهابيّة الكونيّة المعلنة عليه منذ أربع سنوات
ال بد أن ينتصر ،وسورية ستنتصر...

د .فيصل المقداد

إعالن تلزيم
ت��ج��ري لجنة المناقصات ف��ي الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
أعمال حراسة وحماية لزوم وحدات وفروع
الجامعة اللبنانية على أساس سعر يقدمه
العارض وذلك في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية المبنى الزجاجي ـ مقابل
المتحف.
اليوم الثالثاء الواقع فيه 2014/11/18
ال��س��اع��ة /14الرابعة ع��ش��رة م��ن شهر
تشرين الثاني سنة  2014لصالح الجامعة
اللبنانية.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن اإلطالع والحصول عليه
لدى دائرة اللوازم خالل الدوام الرسمي.
العنوان :اإلدارة المركزية ـ مقابل المتحف
الوطني ـ الطابق الثاني
مكتب السيد :أسامة حرب
يجب أن تصل العروض وطلبات االشتراك
ف��ي المناقصة إل��ى قلم ال��دائ��رة اإلداري���ة
المشتركة في رئاسة الجامعة اللبنانية
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 23 :تشرين األول 2014
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 1881
إعالن تلزيم
ت��ج��ري لجنة المناقصات ف��ي الجامعة
اللبنانية إعادة إجراء مناقصة عامة لتلزيم
تقديم مولدات كهربائية ولوازمها لزوم
وح��دات وف��روع الجامعة اللبنانية على
أساس سعر يقدمه العارض وذلك في مبنى
اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية المبنى
الزجاجي ـ مقابل المتحف.
اليوم الخميس الواقع فيه 2014/11/13
ال��س��اع��ة /14الرابعة ع��ش��رة م��ن شهر
ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي س��ن��ة  2014لصالح
الجامعة اللبنانية.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن اإلطالع والحصول عليه
لدى دائرة اللوازم خالل الدوام الرسمي.
العنوان :اإلدارة المركزية ـ مقابل المتحف
الوطني ـ الطابق الثاني
مكتب السيد :أسامة حرب
يجب أن تصل العروض وطلبات االشتراك
في إعادة إجراء المناقصة إلى قلم الدائرة
اإلداري���ة المشتركة في رئاسة الجامعة
اللبنانية وذلك قبل الساعة الثانية عشرة
ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد
إلجراء إعادة المناقصة وذلك أثناء الدوام
الرسمي.
بيروت في 28 :تشرين األول 2014
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 1886

