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تتمات

واشنطن بل إلى حلفائها ،واشنطن ليست
معنية ب��ك�� ّل مناحي األزم���ة ال��س��وري��ة بل
بقتال اإلره����اب ف��ق��ط ،وف��ي ه��ذا الجواب
أجوبة على أسئلة وم��واق��ف أخ��رى ،فهنا
واشنطن ليست معنية ب��دع��وة أردوغ���ان
إلس��ق��اط ال��ن��ظ��ام ف��ي س��وري��ة ،وال معنية
بتأمين بديل عن «الجيش الحر» وال هي
م��ع��ن��ي��ة ب���أن ي��ك��ون ال��ج��ي��ش ال���س���وري أو
ال��رئ��ي��س ال��س��وري يكسبان م��ن الغارات
على «داعش» و«النصرة» كما ص ّرح وزير
الدفاع األميركي تشاك هاغل.
ج����اء ص�����راخ ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب
أردوغ���ان ووزي��ر خارجية فرنسا لوران
فابيوس للمطالبة بفعل شيء كي ال يدخل
بأي
الجيش السوري إلى حلب ،والمقصود ّ
شيء هنا هو اإلس��راع باعتماد «النصرة»
بعدما ص��ارت سيطرتها على ري��ف إدلب
وج��ب��ل ال���زاوي���ة ت��س��م��ح ب��ال��ت��ع��اون بينها
وبين بقايا «الجيش الحر» عبر اجتماعات
المجلس العسكري التابع ألن��ق��رة ،التي
كانت تنتظر الضوء األخضر األميركي،
فجاءت الغارات لتحمل الجواب الحاسم.
واشنطن معنية بالتفاوض مع الدولة
ال��س��وري��ة ،وال��م��ع��ارض��ة ال��ت��ي ت��ق��ب��ل هذا
التفاوض تمنحها واشنطن الدعم لتحسين
موقعها التفاوضي ،هذا ما قاله قبل يومين
وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري،
لكن واشنطن لن تقبل تعويم «النصرة»،
هذا ما قالته الغارات ،ألنّ واشنطن لن تقبل
ال��ع��ودة إل��ى ال��ب��داي��ات ،التي ن��دّد بها نائب
الرئيس األميركي جو بايدن في السلوك
التركي والخليجي ،بقوله ،بوهم إسقاط
الرئيس األسد ت ّم جلب اإلرهابيين باآلالف
وتزويدهم بمئات ماليين الدوالرات وآالف
أطنان السالح والذخائر.
ترجمة لهذا التفاوض يصل المبعوث
الدولي ستيفان دي ميستورا إلى دمشق
غداً ،والنقاش حول الحوار والتهدئة ومن
المعني
هم شركاء الحوار والتهدئة ،فهل
ّ
«النصرة» مثالً ،أم َمن في جبهة حلب التي
ت��ح��دث عنها دي ميستورا تحت عنوان
تجميد الصراع ،والسؤال الرئيسي الذي
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وا�شنطن تق�صف ( ...تتمة �ص)1
ينتظر المبعوث ال��دول��ي ال���ذي ام��ت��از عن
سلفيه كوفي أنان واألخضر اإلبراهيمي،
باإلشارات الواضحة لتفاهمه مع الرئيس
السوري بشار األسد حول أولوية الحرب
ع��ل��ى اإلره������اب ك��ن��ق��ط��ة ان���ط�ل�اق لتحديد
شركاء الحوار من المعارضة ،لكن السؤال
األب��رز بانتظار دي ميستورا هو من هم
م��ن ب��ي��ن ال��ذي��ن ت��ن��ه��ش لحمهم «داع����ش»
و«ال��ن��ص��رة» م��ن مجموعات المعارضة،
يبدون االستعداد نفسه الذي تبديه الدولة
وهي األقوى ،باعتبار الحرب على اإلرهاب
سببا ً كافيا ً لتجميد المواجهة والبحث عن
المصالحة مع ك ّل مك ّون سوري يشاركها
ال��ن��ظ��رة ل��ه��ذا ال��خ��ط��ر ،ف��ه��ل ع��ل��ى مفكرة
دي ميستورا ،أس��م��اء لجماعات وجهات
مستعدة للمجاهرة بأنّ الخطر على سورية
هو اإلرهاب ،وهذا يستدعي تعاون الدولة
والمعارضة لتوحيد جهودهما في وجه
ه��ذا الخطر عبر ح�� ّل سياسي توافقي بال
ش����روط م��س��ب��ق��ة ي��ن��ط��ل��ق م���ن مؤسسات
الدولة الدستورية وينتهي باالحتكام إلى
صناديق االق��ت��راع ،وف��ي دمشق سينتبه
المبعوث الدولي أنّ على مفكرته نوعين
من المعارضات فقط ،نوع ال يزال يبحث
عن كيفية تحييد «النصرة» من حسابات
ال��م��واج��ه��ة وي��س��ع��ى إل���ى التنسيق معها،
أو ت���ف���ادي غ��ض��ب��ه��ا ،ون����وع ي����رى حرب
«النصرة» عليه سببا ً لحربه عليها ،ويرى
سبب األولوية الخطر الداهم على وجوده
وليس على س��وري��ة ،وف��ي حسابه نج ّمد
ال��ص��راع م��ع ال��دول��ة ونستفيد م��ن الدعم
الدولي للحرب على اإلره��اب حتى نتف ّرغ
ل��م��ح��ارب��ة ال���دول���ة وج��ي��ش��ه��ا .م��ث��ل ه��ؤالء
ه��ل يعقل أن ُيطلب م��ن ال��دول��ة السورية
مهادنتهم ،بمنحهم ال��ف��رص حتى يشت ّد
عودهم ويقاتلونها؟
ال��ش��راك��ة وال��ت��ه��دئ��ة ع��ن��وان��ان ج��يّ��دان
للحوار ،لكن بدايته أنّ التناقض بين الدولة
والمعارضة باعتراف الفريقين يجب أن
يكون متساويا ً ه��و تناقض ممنوع حله
ب��االح��ت��ك��ام إل���ى ال��س�لاح ،ب��ل ح��ص��را ً في
صناديق االق��ت��راع ،ليعود دي ميستورا

هل تقبل �سورية ( ...تتمة �ص)1
لبنان في التفاوض مع «النصرة» و«داعش» يحتاج سورية ألنه يجا َبه بطلبات تتصل
بموقوفين لدى الدولة السورية ،وفي حاجته إلى الضغط العسكري التفاوضي ،أو
التخطيط العسكري للحسم ،ال ب ّد من سورية.
ألي
لبنان بحكومته ورئيسها ووزيري الدفاع والداخلية فيها المعنيون بالتواصل ّ
من الفرضيات التي يفرضها القلمون ،يته ّربون من استحقاق التحدث مع سورية،
بل يستخدم بعض الحكومة لسانه الطويل في التحدث عن ال��دول��ة السورية بلغة
تمت إلى منطق الدولة بصلة ،وسيكون السؤال مع نهاية الوقت الضائع،
ميليشياوية ال ّ
وبلوغ لحظة القرارات الحاسمة ،نحو التفاوض أو المواجهة ،أو الجمع الضروري
بينهما ،من سيتحدث مع سورية؟
هل يقبل مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم المكلف بملف المخطوفين فتح
قناة أمنية مع سورية على عاتقه ،أم ينتظر تفويضا ً حكوميا ً علنيا ً تترجمه شراكة
الوزراء المعنيين على األق ّل ،وهل تقبل الحكومة السورية القناة األمنية التي فرضت
قبولها في الماضي خصوصية مخطوفي أعزاز الذين حمل حزب الله الحليف األقرب
لسورية بشراكة ال��دم ع��بء حلها بعدما سحبت الدولة اللبنانية يدها ،بينما عندما
اتصل األمر بدول غربية كبرى رفضت سورية القناة األمنية وأص ّرت على التعامل
السياسي ،ال بل إنها رفضت شكالً سياسيا ً ملتبسا ً كمثل إقامة سفير دولة أوروبية
في أحد الفنادق بدالً من سفارته ،بعدما قبلت هذه الدولة األوروبية العودة إلى القناة
الديبلوماسية ،فلماذا تقبل سورية من حكومة لبنانية تدير لها ظهرها وترميها
بالشوك وتتصرف بعنجهية ال تشبه طبيعة العالقات التي قامت ويجب أن تقوم بين
بلدين جارين وتوأمين مثل سورية ولبنان ،ما لم تقبله من دول غريبة وغربية وكبرى
وتبدي اهتماما ً بتصحيح العالقات؟
وزير العدل اللبناني يصف «جبهة النصرة» بالثوار ،ووزير الداخلية يكيل كالما ً
من العيار الثقيل للدولة السورية ،وغيرهما في الحكومة ال يق ّل إساءة لسورية عنهما،
فلماذا ال تنتظر سورية حتى يتص ّرف المسؤولون اللبنانيون بمسؤولية ،ولماذا
عليها أن تفرج عن عشرات بل ومئات الموقوفين لديها من اإلرهابيين نساء أو رجاالً
فقط ألنّ الحكومة اللبنانية تريد ذلك ،ولماذا ال تعرض الحكومة اللبنانية التي ال تريد
التحدث علنا ً ورسميا ً وباالحترام الالزم مع الحكومة السورية ،أنها قادرة على الطلب
م ّمن تمتدحهم وتتحدث معهم ويح ّرضونها على سورية من السعودية ودول الخليج
إلى الحكومات الغربية أو ربما مصر ،لمقايضة من لديها من موقوفين يه ّم أمرهم
المجموعات المسلحة لمواصلة التفاوض حول العسكريين المخطوفين ،وتطلب من
التحالف الدولي مؤازرتها في جرود عرسال لتأمين الضغط العسكري على جماعة
«داعش» و«النصرة» إذا رأت ذلك مفيدا ً أو ضروريا ً في توقيت مناسب؟

�إجراءات م�شددة ( ...تتمة �ص)1

من زيارة دمشق وعليه أن يبحث بفانوس
ديوجين عن هذه المعارضة العاقلة ،ألنّ
مصطلح المعارضة المعتدلة بعد الكالم
عن «النصرة» صار مهزلة.
في لبنان على إيقاع مواصلة الجيش
عمليات المطاردة للمجموعات المسلحة
ال��ت��اب��ع��ة ل���ـ«داع���ش» و«ال���ن���ص���رة» شماالً
واالستنفار جنوباً ،بقي التمديد للمجلس
ال��ن��ي��اب��ي وم��ف��اع��ي��ل��ه ح��اض��رة س����واء في
م��ج��ل��س ال������وزراء ،أو ف��ي ال��ن��ق��اش حول
ق���ان���ون االن���ت���خ���اب ال����ذي ت��ع�� ّه��د ال���ن���واب
بإنجازه على كعب التمديد ،فيما ب��دا أنّ
رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي ق��د أع��� ّد ورشة
اتصاالت وتحضيرات ربما تجعل القانون
ال��م��خ��ت��ل��ط ب��ال��ج��م��ع ب��ي��ن ن��ص��ف ال��ن��واب
المنتخبين على مستوى المحافظات وفقا ً
للنظام النسبي ،ونصف آخر ينتخب على
مستوى األقضية وفقا ً للنظام األكثري،
يحظى بالغالبية الالزمة مع تس ّرب كالم
عن دع��م ك�� ّل من الرئيس ف��ؤاد السنيورة
والنائب وليد جنبالط؟

وكان قانون التمديد الموضوع األب��رز على
طاولة مجلس ال���وزراء أم��س ،وق��د أخ��ذ حيزا ً
من النقاشات بين مؤيدي التمديد ورافضيه،
تخللتها مداخالت لعدد من ال��وزراء خصوصا ً
وزراء التيار الوطني الحر والكتائب الذين كرروا
موقفهم الرافض للقانون ورفضوا إلى جانب
الوزراء الثالثة المحسوبين على الرئيس ميشال
سليمان توقيعه ،وأشار وزير الخارجية جبران
باسيل خالل الجلسة بحسب ما علمت «البناء»
أن��ه ل��و ك��ان ه��ن��اك رئ��ي��س للجمهورية لكان
بإمكانه إعادة القانون إلى المجلس النيابي».
وانتهى النقاش بتوقيع رئيس الحكومة تمام
سالم وعشرة وزراء فقط بسبب غياب الوزيرين
وائل أبوفاعور وأشرف ريفي بداعي السفر.

تجدد السجال بين زعيتر وباسيل

ولم يكن هذا الموضوع السجالي الوحيد في
الجلسة التي استمرت حوالى سبع ساعات ،إذ
علمت «البناء» من مصادر وزارية أن السجال
ال��ذي حصل في الجلسة السابقة بين وزير
األشغال العا ّمة والنقل غازي زعيتر والوزير
باسيل ،تكرر أمس لدى طلب األول أن يجيز له
مجلس ال��وزراء تلزيم تعبيد الطرق للتحضير
المخصصة
من أجل المناقصات ،ألن الموازنة
ّ
ِ
تكف لتلبية طلبات تعبيد
ل��وزارة األشغال لم
الطرق وتأهيلها في كل لبنان .وأشارت المصادر
إلى «أن معارضة وزراء حزب الكتائب والوطني
ال��ح��ر وت��ي��ار المستقبل أدت إل��ى ع��دم إق��رار
الطلب».
كذلك أرج��أ المجلس البحث ف��ي موضوع
المناقصة العالمية إلدارة شبكتي الخليوي وفي
عقود النفط ومحطات الكهرباء ودفتر الشروط.
أما في شأن العسكريين المخطوفين ،فأفادت
مصادر وزاري��ة «البناء» أن «س�لام أكد خالل
الجلسة أن الملف معقد وأن الكالم عن أن الموفد
القطري حمل اق��ت��راح��ات م��ن جبهة النصرة
إلى الحكومة ليس صحيحاً ،فالموفد القطري
لم ي��أت» .في حين أش��ارت مصادر أخ��رى إلى
«أن الملف ال يزال بين األخذ والرد وأن مجلس
الوزراء قرر أن يناقش اقتراحات الجبهة وإمكان
االستجابة لها».

بري يع ّوم القانون المختلط
والسنيورة وجنبالط يؤيدان

من جهته ،لم يعول رئيس المجلس النيابي
نبيه بري على توقيع الحكومة قانون التمديد
ليصبح نافذا ً إذ كرر أمام زواره أمس أن قانون
التمديد بصفته معجالً مكرراً ،يصبح نافذا ً بعد
خمسة أيام من تاريخ إيداعه رئاسة الحكومة
من دون حاجة لتوقيعه من الوزراء.
وفي المقابل ،أكد بري أنه سيترأس اجتماع
لجنة قانون االنتخاب في السابع عشر من

الجاري وعلى جدول أعمالها اقتراح القانون
المختلط مناصفة بين النسبية واألكثرية والذي
كانت كتلته قدمته في وقت سابق إلى المجلس
النيابي ،مشيرا ً إلى أن رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط يميل إلى تأييده .وجدد
بري قوله إنه سيحدد مهلة شهر للجنة إلنجاز
عملها «وإذا لم تتفق على القانون نذهب إلى
الهيئة العامة بكل المشاريع المطروحة» .وأكد
بري رفضه المشروع األرثوذكسي ،مشددا ً على
أن األولوية بعد التمديد هي النتخاب رئيس
الجمهورية وإق��رار قانون جديد لالنتخابات.
ورأى أنه «ال بد من اتفاق على قانون انتخاب
ثابت من أجل اإلصالح .وإذا لم نتفق ،فما يبقى
هو قانون الستين» ،مشددا ً على «أن المعيار في
هذا الموضوع هو اتفاق الطائف أي النسبية في
المحافظة واألكثرية في القضاء مع تحديد الكوتا
النسائية» .وإذ شدد على أن التشريع سيستمر،
أشار إلى أن المصلحة العليا للدولة هي التي
أملت عليه السير بالتمديد «وإذا كان أبغض
الحالل في اإلسالم هو الطالق ففي الديمقراطية
هو التمديد» ،موضحا ً أن «الديمقراطية هي أن
يحكم الشعب نفسه ال أن تقتله».
وأشارت مصادر نيابية مشاركة في اللجنة
لـ«البناء» إلى «أن ال جديد سيتغير على صعيد
االجتماعات» ،مشيرة إلى «أن تعذر التوافق
المتوقع س��ي��ؤدي إل��ى ال��ذه��اب إل��ى الجلسة
العامة والتصويت على القوانين المحالة»،
مؤكدة في الوقت عينه «أن الجلسة لن تعقد قبل
انتخاب رئيس الجمهورية».
وفيما أك��د ت��ي��ار المستقبل «أن األول��وي��ة
عنده ه��ي انتخاب رئيس للجمهورية« ،وال
يجوز إقرار أي قانون انتخابي قبل انجاز هذا
االستحقاق ،بحسب ما قال النائب عمار حوري
لـ«البناء» ،نقل زوار رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة عنه قوله« :إن تيار المستقبل ليس
لديه أي مشكلة في اقتراح القانون المختلط
المقدم من بري».
وفي المقابل ،أكدت مصادر نيابية في تكتل
التغيير واإلص�لاح لـ«البناء» «أن ال شيء في
األف��ق يوحي بإمكانية التوافق على قانون
انتخاب» ،مشيرة إلى أن ما أضيف إلى محضر
الجلسة النيابية أول من أمس «يؤكد أن قانون
االنتخاب ربما يبصر النور بعد عمر طويل».
وأش��ارت المصادر إل��ى «أن ن��واب  14آذار
أعلنوا عقب التمديد األول أنهم سينامون على
درج المجلس إلنتاج قانون انتخابي ،إال أننا
لم نر شيئاً» ،معتبرة «أن الطبقة السياسية
منذ اتفاق الطائف حتى اليوم تتحمل مسؤولية
عدم إقرار قانون االنتخاب» .وشددت على «أن
تكتل التغيير واإلصالح ال يع ّول على عمل هذه
اللجنة على رغم مشاركة النائبين آالن عون
وإميل رحمة فيها ،ألن األكثرية في يد الفريق
اآلخ��ر ،وأي قانون انتخابي ال يراعي مصالح
الرئيس سعد الحريري والنائب جنبالط ال يمكن
أن يبصر النور».
وإذا أش��ارت أوس��اط التيار الوطني الحر
لـ«البناء» إل��ى «أن ال انتخابات رئاسية في
المدى المنظور» ،أكدت «أن رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون مستمر في
ترشحه إلى النهاية ولن يتراجع».
في غضون ذلك توجه النائب جنبالط إلى
موسكو أمس ،واستهل لقاءاته مع رئيس لجنة
العالقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي
ألكسي بوشكوف ،ف��ي حضور نجله تيمور
ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور والقيادي
في الحزب التقدمي االشتراكي الدكتور حليم أبو
فخر الدين.
وتخلل اللقاء مناقشة للتطورات السياسية
الراهنة في لبنان والشرق األوسط.
أمنياً ،استمرت االعتداءات اإلرهابية على
الجيش الذي واصل ب��دوره مالحقة الخاليا
اإلرهابية النائمة وتوقيف عناصرها .ففي
بلدة عرسال أق��دم مسلحان مجهوالن على
إطالق النار على معاون في الجيش وأصابوه
بجروح متوسطة للمعالجة ،فيما صد الجيش
محاولة تسلل للمسلحين من جرود عرسال
إلى البلدة.

�أوباما يطلب م�ساعدة خامنئي
في محاربة «داع�ش»
كشفت مجلة «وول ستريت» األميركية عن رسالة وجهها الرئيس األميركي باراك أوباما إلى مرشد
الثورة اإليرانية السيد علي خامنئي ،لطلب مساعدة إيران في محاربة «داعش» في سورية والعراق،
و«إسرائيل» توفد وزير الشؤون اإلستراتيجية لديها إلى فرنسا على خلفية الخبر.
وأفاد مصدر في طهران عن تداول وسائل اإلعالم اإليرانية الخبر نقالً عن المجلة المذكورة ،من
دون أي تأكي ٍد أو نفي .بينما ذكرت القناة «السابعة» للعدو أن رسالة أوباما لم تكن بعلم «إسرائيل»،
وأن ذلك مؤش ٌر على صفق ٍة سيئة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي ،وفق تعبيرها ،وأضافت
إن األمر هو السبب في سفر وزير الشؤون االستراتيجية «اإلسرائيلي» يوفال شتاينتس إلى باريس
مساء أمس.

وقالت مصادر ،إن االحتالل نشر قوات إضافية قوامها 1300
عنصر في شوارع مختلفة من القدس ومحاور المواجهات مع
الفلسطينيين في األحياء العربية.
وأضافت إن جيش العدو اعتقل ما ال يقل عن  188فلسطينيا ً
خالل أقل من أسبوعين ،منهم  71قاصراً ،واعتقل منذ الليلة قبل
الماضية وحتى فجر أمس  31فلسطينيا ً باإلضافة إلى منفذ
عملية الدهس في الخليل.
أم��ا عن الوضع في المسجد األقصى  -ال��ذي شهد أمس
مواجهات بين شعبنا الفلسطيني وقوات االحتالل التي اقتحمت
المسجد وسمحت لمتطرفين يهود باقتحام باحاته.
وجاءت هذه التعزيزات األمنية بعد مقتل ضابط من حرس
الحدود وإصابة « 13إسرائيلياً» في حي الشيخ جراح بالقدس
المحتلة في هجوم تبنته حركة المقاومة اإلسالمية (حماس).
وقد استشهد منفذ العملية إبراهيم عكاري بعد الحادث إثر
استهدافه من قبل شرطة العدو بالرصاص.
وعقب ه��ذه العملية أصيب ثالثة جنود «إسرائيليين»
بجروح مختلفة في عملية دهس قرب مخيم العروب بالخليل
في الضفة الغربية المحتلة.
وفي السياق ،أكدت حركة المقاومة اإلسالمية «حماس»
أن الضفة المحتلة هي المخزون االستراتيجي للمقاومة
الفلسطينية ومركز الصراع مع المحتل.
وأفاد المركز الفلسطيني لإلعالم أن المتحدث باسم حماس
ف��وزي برهوم ق��ال في تصريح عبر صفحته «فايسبوك»،
«كل أساليب القمع والترهيب لن تثني الشعب الفلسطيني
عن مقاومة االحتالل مهما كلف ذل��ك من ثمن ومهما بلغت
التضحيات».
ودعا برهوم للمزيد من هذه العمليات النوعية ،والتي تشكل

ف���ي ظ���ل ه��ذي��ن االج��م��اع��ي��ن ،ي��ت�لاق��ى
الجزائريون على أنّ ما شهدوه من صراع
دموي في بالدهم لم يكن البتة صراعا ً طائفيا ً
حيث أن الغالبية الساحقة من الجزائريين
مسلمة ،ولم يكن مذهبيا ً حيث غالبية الغالبية
تنتمي إلى المذهب المالكي ،كما أن ما سعى
ويسعى أع��داء الجزائر إلى تغذيته كصراع
عنصري بين عرب وأمازيغ يسقط أمام وعي
وطني وثقافة عربية إسالمية ،بل إن أبرز
«العروبيين في الجزائر من أص��ول وقبائل
أمازيغية» كما إن «الشاوية» وهي أكبر تلك
القبائل كانت على ال��دوام حصنا ً للوطنية
الجزائرية وللعروبة والعربية معاً.
ويؤكد بعض هؤالء العروبيين – كالمؤرخ
البارز الدكتور عثمان سعدي المنتمي إلى أكبر
القبائل األمازيغية في العالم -أن األمازيغ هم
«نتاج هجرات عربية من الجزيرة العربية،
وأن أصول لغتهم كنعانية ،وأن استقبالهم
السريع للدعوة اإلسالمية ما هو إال تأكيد
على هذه الحقيقة ،وأن أبطالهم في التاريخ
الغابر م��ا قبل الميالد ه��م أب��ط��ال مقاومة
للهيمنة الرومانية على ما كان يسمى ببالد
«النوميديا» «وموريطانيا».
وف��ي ظل هذين االجماعين ،تبقى قضية
فلسطين عموماً ،وقضية القدس واألقصى
ال��م��ب��ارك خ��ص��وص��اً ،ه��ي الجامع األسطع
للجزائريين على اختالف مشاربهم ،معتزين
بدور أجدادهم في تحرير القدس تحت لواء
صالح الدين ،وبدور قادتهم المعاصرين من
المجاهد عبد القادر الجزائري ،إلى الشيخين

الجليلين عبد الحميد بن باديس والبشير
اإلبراهيمي ،إل��ى أول رئيس لبالدهم بعد
االستقالل الزعيم الراحل أحمد بن بله ،ثم
إل��ى الرئيس العقيد ه��واري بومدين الذي
تجاوز بعد الخامس من حزيران  1967خالفا ً
معروفا ً مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
وذهب إلى موسكو معلنا ً استعداد بالده لكي
تسدد ثمن كل سالح تحتاجه القاهرة إلزالة
آثار الهزيمة والعدوان.
ويقول المؤرخ العروبي البارز د .مصطفى
نويصر إن��ه اكتشف نصا ً قديما ً لبومدين
يقول ،إن «فلسطين هي كاالسمنت المسلح
لألمة إذا تمسكنا بها ،وإذا تخلينا عنها تصبح
قنبلة تنفجر فينا جميعاً».
فلسطين ح��اض��رة دوم����ا ً ف��ي وج���دان
ال��ج��زائ��ري��ي��ن وم��ب��ادرات��ه��م ،وآخ��ره��ا دور
الوطنيين الجزائريين ال��ب��ارز ف��ي إنجاح
تجربة «أس��ط��ول ال��ح��ري��ة لكسر الحصار
على غزة» ،والعديد من قوافل كسر الحصار
المتواصلة حتى الساعة ،وهي المعيار الذي
يستخدمه الجزائريون في الحكم على العديد
من األح��داث والفتن والمحن التي يمر بها
وطننا العربي ،وعالمنا اإلسالمي ،لذلك يدرك
الجزائريون مثالً خطورة ما يجري في سورية
وليبيا ومصر وال��ع��راق ،ليس فقط بسبب
تجربتهم المريرة مع االحتراب األهلي وعنف
المتطرفين فحسب ،بل أيضا ً ألنهم يرون كذلك
أن الصهاينة وحلفاءهم «األقربين» واألبعدين
إنما كانوا يستهدفون فلسطين حين احتلوا
العراق وسعوا إلى تقسيمه ،وحين استدعوا

اعتصام رفح

على صعيد آخ��ر ،اعتصم ع��ش��رات األط��ب��اء والمرضى
الفلسطينيين ،أمس الخميس ،أمام معبر رفح الحدودي مع
مصر ،مطالبين السلطات المصرية بإعادة فتح هذا الممر
الوحيد أمام سكان قطاع غزة على العالم.
وجاء هذا االعتصام تلبية لدعوة من وزارة الصحة في غزة،
حيث رفع المشاركون يافطات كتب على إحداها «الحصار يهدد
مرضى السرطان» ،بينما كتب على أخرى «افتحوا المعبر».
وطالب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة
في مؤتمر عقده خالل االعتصام «بفتح المعبر من أجل دخول
االحتياجات الطبية واإلنسانية والسماح بسفر المرضى
من المعبر للتوجه إلى المستشفيات التخصصية في مصر
والعالم العربي» .كما طالب مصر أيضا ً «بالسماح بدخول
الوفود الطبية التي تساهم في التخفيف من معاناة المرضى
في غزة».
وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح أواخر الشهر الماضي
حتى إشعار آخر .وجاء هذا القرار بعيد إعالن الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثالثة أشهر وحظر التجول
في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء وضمن شعاع
يشمل معبر رفح ،وذلك اثر مقتل  30جنديا ً في هجوم انتحاري
(لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الصفحة .)12

كارثة «كيماوية» ( ...تتمة �ص)1
وأضافت« :أن في هذه األي��ام تحديدا ً التي يكثر فيها
الحديث فيها عن الحرب اإلقليمية وعن سقوط مئات بل آالف
الصواريخ على «إسرائيل» ،تبدو «إسرائيل» نائمة بالسماح
بتعريض عشرات اآلالف من سكان الشمال لهذا الخطر».

وح��ذرت تحقيقات سابقة ،في الشأن ذات��ه ،من أن
تسرب  2400طن من األمونيا والتي تشكل ُثلث محتويات
الخزان سيؤدي إلى مقتل  17ألف شخص وتسمم  77ألف
شخص.

�أنقرة :ندعم العراق في حربه �ضد التنظيم الإرهابي
أكد وزي��ر الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
لنظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن تركيا تقف اليوم إلى
جانب العراق في مواجهة اإلرهاب وستواصل دعمه في
حربه ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وذك��رت وزارة الخارجية العراقية في بيان أمس أن
الجعفري ،الذي وصل إلى أنقرة أول من أمس ،بحث مع
تشاووش أوغلو الكثير من الملفات والتطورات الحاصلة
في الوضع السياسي في ال��ع��راق .وأض��اف البيان أن
الجعفري أعرب عن أمله« :أن تستمر تركيا في دعم العراق
أمنياً ،وتواصل استثمارها في العراق» ،مؤكدا ً «أن وقوف
العراق وتركيا جنبا ً إلى جنب سيعزز من مكانة الدولتين
في المنطقة والعالم».
من جهة أخرى ،أكد النائب عن التحالف الوطني العراقي
موفق الربيعي أمس ،أن تنظيم «الدولة اإلسالمية» منتج
طائفي وليس س ّنيا ً أو تركيا ً أو سعودياً.

وقال الربيعي ،وهو مستشار األمن القومي السابق في
العراق ،في تصريح نقله مكتبه اإلعالمي إن أصل العنف
في العراق سياسي ويجب حله سياسيا ً وليس عسكرياً،
وأضاف أن األميركيين كانوا قوات احتالل وهم المسؤولون
لغاية  2009عن كل شيء في العراق.
وأشار الربيعي الى أن تفجير المراقد الدينية في سامراء
في عام  2006كان السبب الرئيس في إشعال الحرب
الطائفية ،لكن وجود مصالحة وطنية حقيقية جعل هذه
الحرب األقصر في تاريخ الحروب األهلية .وتابع «أن
التنسيق بين األجهزة األمنية واجب في ظل غياب الثقة
مشيرا ً إلى وجود خلل أمني في القوات على رغم وجود
عناصر قوة».
ورأى الربيعي ،أنه «لو تم تسليح جيشنا في شكل جيد
لما حصل أي خرق أمني» ،مبينا ً أن كل الدول اإلقليمية من
دون استثناء أرادت أن تكون لها حصة في العراق.

الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)1
وف���ي ش���أن م��ت��ص��ل ،اس��ت��ع��اد
الجيش ال��س��وري أم��س السيطرة
بالكامل على حقل الشاعر للغاز
وال��ت�لال المحيطة ب��ه ف��ي ري��ف
حمص الشرقي بعد اشتباكات
عنيفة مع تنظيم «داعش».
وشنت وحدات الجيش السوري
والقوات الرديفة هجوما ً على الحقل
من ثالثة محاور ،أسفر عن تطويق
عناصر التنظيم وق��ط��ع خطوط
اإلم����داد ال��واص��ل��ة إل���ى المنطقة
الشرقية في دير ال��زور ،والمنطقة
الشمالية في ال��رق��ة ،فباتت آبار
المهر ،وجحار ،وبرج السيرياتل،
والتل الغربي ،وتل الراجمة ،في
قبضة الجيش.
واستطاع الجيش خالل الهجوم
قتل العشرات وأحرق ثالث دبابات
استولى عليها التنظيم ،فيما ضرب
سالح الجو اإلم��دادات القادمة من
المنطقة الشرقية ،لمنع م��ؤازرة
المجموعات المحاصرة في قلب
منطقة الحقل.
كما استهدف الجيش تحركات
المسلحين وتحصيناتهم في
حوش الطالب والغنطو في تلبيسة
وغرب قرية الزارة في الرستن وأم
صهريج وم��ا بين قريتي سالم
غ��رب��ي وع��رش��ون��ة ب��ري��ف حمص
الشرقي.
وف��ي ري��ف ادل���ب ق��ال��ت وكالة

«س��ان��ا» الرسمية السورية نقالً
ع��ن مصدر عسكري «إن وح��دات
من الجيش قضت على أع��داد من
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي م��ع��رة النعمان
ونحليا وفيلون وسراقب والرامي
وكورين ومرديخ وم��زارع بكفلون
والترعة وأرمال وأبو الظهور بريف
إدلب».
وأض��اف��ت« :إن وح���دات أخ��رى
دمرت أوكارا ً ومستودعات أسلحة
وذخ��ي��رة لتنظيم جبهة النصرة
اإلرهابي في وادي صخرين وجبل
الزاوية بريف إدل��ب وقضت على
نحو  15إرهابيا ً وأصابت العشرات
بعضهم يحملون جنسيات عربية
ودمرت سبع عربات بيك أب مزودة
برشاشات ثقيلة وعربة محملة
بصناديق ذخيرة».
وف��ي ال�لاذق��ي��ة ،داه��م��ت وح��دة
من الجيش السوري منزال ً كانت
تتحصن فيه مجموعة مسلحة في
حي الرمل ،وقد أسفر االشتباك عن
مقتل مسلح وإل��ق��اء القبض على
ثالثة آخرين وم��ص��ادرة ع��دد من

األسلحة والذخائر.
إلى ذلك ،أعلنت األمم المتحدة
أن أعمال تدمير آخر منشآت إنتاج
األسلحة الكيماوية السورية ستبدأ
هذا الشهر على أن تنتهي في العام
المقبل.
ونقل رئيس مجلس األمن الدولي،
السفير االسترالي غاري كوينالن
ع��ن رئيسة بعثة األم��م المتحدة
المكلفة التخلص م��ن الترسانة
الكيماوية السورية سيغريد كاغ
ق��ول��ه��ا إن «ال��ت��ح��ض��ي��رات للبدء
بتدمير  12وحدة إنتاجية باقية،
سبع مستودعات وخمسة أنفاق
تحت األرض ،سوف تفكك في وقت
الحق هذا الشهر ،وسيتم االنتهاء
من العمل قبل صيف عام .»2015
وأض���اف أن ه��ن��اك وح���دة أخ��رى
ستدمر أيضاً.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ،أع��ل��ن السفير
السوري لدى األمم المتحدة بشار
الجعفري للصحافيين أن عملية
التدمير س��وف تبدأ في األسبوع
األول من هذا الشهر.

شركة «ميداس العقارية ش.م.ل»

رأسمالها /100.000.000 /ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي ـ المدور ـ الكرنتينا ـ بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 6655

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية

دور ينتظر ( ...تتمة �ص)1
الناتو لتدمير ليبيا وتحويلها إل��ى منصة
لتصدير العنف واالحتراب إلى عموم المنطقة،
وحين أوجدوا في مصر أوضاعا ً شاذة ودموية
لشل قدرات جيشها وإرهاق مشروعها الوطني
والقومي ،وحين غذوا وما يزالون حربا ً في
سورية وعليها كان للجزائر منها ،منذ بداية
األحداث فيها قبل ما يقارب السنوات األربع،
الموقف المتميّز الرافض لعزل دمشق بكل
ما تمثله لألمة ،بل والمجاهرة باستمرار
العالقات مع سورية على رغم كل ما واجهته
من ضغوط وتهديدات وإغراءات بات يعرفها
الجميع ،وما زال البعض متخوفا ً حتى اآلن
من أن تدفع الجزائر ثمنا ً لمواقفها ،على رغم
ثقة كل العالمين بأوضاع الجزائر أن وعي
أبناء ث��ورة المليون ونصف المليون شهيد
أقوى من كل هذه المخاوف.
لذلك لم يكن غريبا ً أن يلمس زائر الجزائر
إص����رار ال��ع��دي��د م��ن شخصياتها وق��واه��ا
السياسية على ض��رورة أن يستعيد بلدهم
الدور المأمول منه عربيا ً وعالميا ً وإسالمياً،
ألن��ه ف��ي اس��ت��ع��ادة ه��ذا ال���دور م��ا ه��و أكثر
م��ن واج��ب قومي وإس�لام��ي وت��ح��رري ،فيه
أيضا ً تحصين للجزائر نفسها في مواجهة
العواصف والزالزل المحيطة بها.
ويلخص الكثير من الجزائريين هذا الدور
بأمرين أولهما دعم كل جهد مقاوم للمشروع
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وثانيهما إط�ل�اق م��ب��ادرات
لمحاصرة الفتن واألزم����ات ال��ت��ي تعصف
بالعديد من أقطار األمة ،حيث يعتقد كثيرون
أن تفاهما ً جزائريا ً – مصريا ً يستطيع أن

رادعا ً قويا ً لجنود االحتالل والمستوطنين ورافعة للمشروع
الجهادي المقاوم في كل أنحاء فلسطين.
وبارك المتحدث باسم حركة حماس عملية الخليل النوعية
والبطولية ،التي أسفرت عن دهس  3جنود صهاينة مساء أول
من أمس.

يشكل نواة عربية وإسالمية تلعب دورا ً في
إيجاد حلول للعنف الدائر في ليبيا ،ولألزمة
المتفجرة واآليلة إلى المزيد من التعقيد في
سورية.
وما زلت أذكر قوال ً لمجاهد جزائري كبير،
كان قائدا ً للوالية الرابعة في جبهة التحرير
ال��ج��زائ��ري��ة وق���د أم��ض��ى بسبب مبدئيته
وصراحته سنوات ع��دة في السجون ،هو
ال��رائ��د السي لخضر بورقعة ف��ي لقاء مع
وفد من معارضة الخارج السورية جاء إلى
الجزائر يدعو لتدخل عسكري أجنبي في
سورية باسم «الثورة» .يومها قال بورقعة:
«كل الثورات التي أعرفها ،بما فيها الثورة
الجزائرية ،قامت إلخراج األجنبي من بالدها،
وه��ذه هي المرة األول��ى التي اسمع بها عن
ثورة تطالب بإدخال األجنبي إلى بالدها».
وقال« :لقد احتربنا لسنوات عشر في الجزائر،
لكن أحدا ً من الجزائريين لم يحاول االستقواء
بأجنبي على جزائري آخر».
وفي مقابلة تلفزيونية قبل أي��ام مع هذا
المجاهد حول ذكرياته في الثورة الجزائرية
قال بورقعة« :كيف نحتفل بأعياد ثورتنا،
وغرناطة الشرق (يعني سورية) تحترق...
لقد بكينا غرناطة األندلسية كثيراً ،فال تدعونا
نبكي غرناطة الشرق أكثر».
مشاهد قد تبدو متناثرة ،لكنها في عمقها
ذات مغزى واحد ،ومعنى واحد ،وهي أن ما
يصيب أي جزء من أمتنا يصيبها كلها .إنه
االنتماء القومي العربي ال��ذي لمسته كذلك
ف��ي لقاءاتي العديدة م��ع شباب الجزائر،

وقد جاء بعضهم من مدن وقرى تبعد مئات
الكيلومترات عن العاصمة ليشاركوا في لقاء
نظمه مشاركات ومشاركين جزائريون في
مخيمات الشباب القومي العربي ،ومنتديات
التواصل الشبابي العربي.
بل مشاهد تؤكد عمق االل��ت��زام بالوحدة
الوطنية داخ��ل ك��ل قطر ،وه��ي «ال��وح��دة»
التي اعتبرها مناضلو «حركة البناء الوطني
الجزائرية» أساسا ً لوحدة األمة ،كما جاء في
عنوان ملتقاهم الفكري الثاني الذي عقدوه
على نهج الشيخين المؤسسين محفوظ
نحناح ،الشيخ األج��رأ في مواجهة موجات
العنف ال��ت��ي عصفت بالجزائر ف��ي العقد
األخير من القرن الماضي ،ورفيقه الشيخ
محمد بوسليماني الذي اغتالته أيدي الغدر
والتطرف ألن��ه ك��ان يدعو إل��ى الحوار ونبذ
العنف األهلي أ ّيا ً كانت مبرراته.
في الجزائر حذر محسوب ومفهوم على
مستوى القيادة ،لكن ،بين الجزائريين إصرار
متنا ٍم على ضرورة أن تستعيد الجزائر دورها
المأمول منها عربيا ًوإسالميا ًوأفريقيا ًوعالمياً،
والكل يذكر كيف أوقفت الجزائر عام 2005
في القمة العربية مشروعا ً أميركيا ً محموال ً
من عدة حكومات عربية التخاذ قرار عربي
للتطبيع مع الكيان الصهيوني ،خصوصا ً
بعد احتالل العراق ،وكيف أعلن مسؤولوها
آنذاك« :ليست الجزائر البلد الذي يستقبل قمة
تك ّرس التطبيع العربي مع العدو».

معن بشور

ستعقد لشركة «ميداس العقارية ش.م.ل».
يتشرف مجلس إدارة شركة ميداس العقارية ش.م.ل .الذي
انعقد بتاريخ  ،2014/11/6بدعوة حضرات السادة المساهمين
إلى حضور جمعية عمومية عادية سنوية للشركة ،ستعقد في تمام
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم األربعاء الواقع في 2014/11/26
في مركز الشركة في بيروت ـ المدور ـ الكرنتينا ،وذلك للتداول في
جدول األعمال التالي:
االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص
)1
حول حسابات وأعمال الشركة للسنة المالية .2013
االستماع إلى تقريري مفوضي المراقبة حول حسابات
)2
وأعمال الشركة للسنة المالية .2013
االطالع ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة
)3
بتاريخ  2013/12/31واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
إب��راء ذمة رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم
)4
للشركة للسنة المالية .2013
منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في
)5
المادتين  158و 159من قانون التجارة.
مخصصات رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية
)6
.2014
تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام  2014وتحديد بدل
)7
أتعابه.
التباحث في موضوع عقاري الشركة رقم  46منطقة برج
)8
حمود العقارية و 781منطقة ذوق مصبح العقارية.
تسديد جزء من حساب المساهمين الدائن في الشركة.
)9
 )10أمور أخرى مختلفة.
بيروت في 2014/11/6
شركة ميداس العقارية ش.م.ل.
مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة ـ المديرة العامة
مي حكمت طنوس

