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تتمات

تصدر ملف العسكريين المخطوفين االهتمام
في ظل تراجع الحركة السياسية بعد التمديد
للمجلس النيابي الذي لم تنته ارتداداته بعد.
وفيما أك��دت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن
هناك ايجابية على صعيد المفاوضات في شأن
العسكريين المحتجزين لدى «جبهة النصرة»،
تنتظر الحكومة ع��ودة الوسيط القطري إلى
بيروت لإلطالع منه على الئحة مطالب «داعش»
بعد االقتراحات التي قدمتها «النصرة».
وأكدت المصادر أن «الحكومة جادة في حل
قضية العسكريين المخطوفين وفق الثوابت
التي التزمتها بإجماع األفرقاء منذ البداية»،
على رغم إيحاء تيار المستقبل بعكس ذلك».
وأش��ارت المصادر إلى أن األسماء التي تحدث
عنها النائب جمال الجراح غير موجودة ولم
تصل إلى الحكومة ،فمدير عام األمن العام اللواء
عباس إبراهيم طلب عبر الموفد القطري تحديد
الئحة باألسماء التي تريد «النصرة» و»داعش»
اإلفراج عنهم في لبنان وسورية».
وأك��دت المصادر أن الكالم عن اختيار أحد
االقتراحات الثالثة التي قدمتها «النصرة» غير
دقيق ،مشيرة إلى أن «النصرة» ال تمثل «داعش»
بل لكل منهما قنوات تواصل ومطالب خاصة.
وأوضحت أن تواصالً غير رسمي حصل بين
المعنيين بهذا الملف في لبنان وسورية إال أن،
مصادر إعالمية أكدت أن «السلطات السورية
ترفض التعاون في ملف العسكريين الرهائن
قبل موافقة الحكومة اللبنانية على ذلك».

أبعد من عرنة

في هذا الوقت ،سجل تطور أمني الف��ت ،هو
ليس األول من نوعه بل جاء في توقيت بالغ
الخطورة في ظل المعلومات عن تحضير «جبهة
النصرة» لمعركة في شبعا وجوارها والتمدد
من هناك إلى مناطق أخرى .فقد أعلنت مصادر
أمنية لـ»البناء» أن «النصرة» هاجمت بدعم من
«إسرائيل» انطالقا ً من بلدة بين جن ،اللجان
الشعبية في بلدة عرنة المجاورة لشبعا ،إال
أن اللجان نجحت ف��ي التصدي للمهاجمين
ومنعهم من الدخول إلى البلدة» ،الفتة إلى «أن
االشتباكات التي وقعت أدت إلى استشهاد 12
شخصا ً من اللجان الشعبية وجرح  ،25وإلى
مقتل  60مسلحا ً من النصرة».
وفي حين برر النائب وليد جنبالط الهجوم
بوقوف أهالي بلدة عرنة التي يقطنها سوريون
من طائفة الموحدين الدروز ،إلى جانب الدولة
في سورية ،أش��ارت المصادر إل��ى «أن جبهة
النصرة تريد إقامة الحزام األمني الذي تخطط
له إسرائيل والذي يمتد من منطقة إربد األزرق
ف��ي األردن وص���وال ً إل��ى شبعا ،ب��ال��ت��وازي مع
منطقة األن��دوف في جبل الشيخ ،وامتدادا ً لما
كان يطلق عليه قديما ً منطقة سعد حداد».
ورأت «أن أهمية بلدات بيت جن وجبانة

هل تعطي ( ...تتمة �ص)1
الزيت وجبانة الخشب تكمن في أنها قاعدة
االنطالق األساسية لجبهة النصرة ،وفتح ممرات
لقوى ما يسمى المعارضة المسلحة ،للتواصل
مع بعضها من شبعا إلى البقاع الغربي وصوال ً
إلى قطنة».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أص���در ق��اض��ي التحقيق
العسكري األول رياض أبو غيدا قراره االتهامي
بقضية تفجير فندق «دو روي» في الروشة
والخلية اإلرهابية التي ألقي القبض عليها في
فندق «نابليون» في حزيران الماضي ،حيث
اتهم  28موقوفا ً من جنسيات لبنانية وسورية
وسعودية وفرنسية باالنتماء إل��ى تنظيمات
إرهابية والتخطيط لتفجيرات تطاول المدنيين
ومراكز الجيش في مناطق عدة ومنها الضاحية
الجنوبية لبيروت.
وأش���ار ال��ق��رار بقضية «دو روي» إل��ى أن
االن��ت��ح��اري ال��س��ع��ودي ع��ب��د ال��رح��م��ن ناصر
الشنيفي اعترف انه ورفيقه السعودي اآلخر
التويني الذي فجر نفسه أثناء محاولة عناصر
من األم��ن العام القبض عليهما ،ينتميان إلى
«داع���ش» وك��ان��ا يخططان لعملية انتحارية
بالضاحية تستهدف مطعم الساحة خالل تواجد
عناصر من األمن العام ورجال شيعة وهما قدما
إلى لبنان عبر تركيا.
أم��ا قضية فندق نابليون ف��ان االنتحاري
الفرنسي ف��اي��ز ب��وش��ران ك��ان سينفذ عملية
انتحارية ضد «الشيعة» لتلقينهم درسا ً بسبب
قتالهم في سورية.

العالقة بين «الوطني الحر»
و»حزب الله» والمرده لم تتأثر

س��ي��اس��ي�اً ،اس��ت��رخ��ت ال��س��اح��ة السياسية
بعد التمديد للمجلس النيابي ليبدأ البحث
في الكواليس السياسية في مشاريع قوانين
االنتخاب .وتعليقا ً على إعالن رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي نبيه ب���ري رف��ض��ه م��ش��روع اللقاء
األرثوذكسي ،أكدت مصادر في التيار الوطني
الحر لـ»البناء» أن المشروع هو عبارة عن
أسباب موجبة إلزالة تهميش المسيحيين ،الفتة
إلى «أن أي قانون يحرر النواب من االستعباد
والتبعية نحن نعتبره مشروعا ً أرثوذكسياً».
وشددت المصادر على «أن اقتراح الرئيس بري
هو باب من األب��واب يحمل في طياته ايجابياً،
وربما يحسن التمثيل إال أنه بحاجة إلى درس
ونقاش».
وشددت المصادر على «أن العالقة بين التيار
الوطني الحر وح��زب الله وتيار المرده دائمة
وقائمة ولم تتأثر بالتمديد ،الذي ليس جديدا ً
فهو قائم منذ  17شهراً» ،الفتة إلى «أن موقف
التيار من رفض التمديد لم يتغير ،وكذلك موقف
حزب الله وتيار المرده من السير بالتمديد لم
يتغير» .واعتبرت «أن مآخذ التيار الوطني
الحر كانت على مدة السنتين وسبعة أشهر ،فلو

حصل تمديد تقني وصححت المهل لكان التيار
صوت لمصلحته».
وغمزت المصادر من «الدعم الدولي للتمديد
الذي عبر عنه الممثل الشخصي لألمين العام
ل�لأم��م المتحدة دي��ري��ك بالمبلي بعد انتهاء
الجلسة العامة مباشرة» ،وذك��رت بـ»موقف
السفير األميركي جيفري فيلتمان من انتخابات
 ،2005التي جرت بغطاء دولي وإقليمي ،على
رغم كل األح��داث التي أعقبت اغتيال الرئيس
رفيق ال��ح��ري��ري» ،م��ؤك��دة «أن ال ق��رار دوليا ً
وإقليميا ً اليوم بإجراء االنتخابات النيابية».
وف���ي ال����م����وازاة ،اس��ت��م��رت ال��م��واق��ف من
االستحقاق الرئاسي على حالها ،م��ع توقع
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
أن يكون هذا الموضوع في طليعة جدول بنود
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في حال
حصوله .في حين أكد الحزب تمسكه بمرشحه
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون .وشدّد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش على «أن مرشحنا ه��و حليفنا
العماد عون ،واألمر الذي يتعلق بالوصول إلى
تفاهم في مسألة الرئاسة ينطلق من الحوار مع
هذا الرجل» ،موضحا ً «أننا ال ُنقدم على شيء ال
نرى فيه مصلحة لدعم ترشيح عون».
من جهته ،أشار رئيس تيار «المرده» النائب
سليمان فرنجية بعد لقائه الرئيس نجيب
ميقاتي في بنشعي إل��ى ان��ه «ق��د تأتي لحظة
واح��دة تساعد في تسريع االنتخابات وق��د ال
تأتي هذه اللحظة وتبقى األمور على ما هي عليه،
ولكن تبني األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله لترشيح العماد عون عمره سنوات ،أما
اإلع�لان عنه فكان جديدا ً إال أن الجميع يعرف
أن حزب الله و 8آذار والحلفاء هم مع ترشيح
العماد عون لرئاسة الجمهورية ،وما نأمله أن
يصار سريعا ً إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

الفروف يلتقي جنبالط

على صعيد آخ��ر ،يواصل النائب جنبالط
زي��ارت��ه إل���ى ال��ع��اص��م��ة ال��روس��ي��ة موسكو،
والتقى أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف����روف ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب��ه وم��ب��ع��وث الرئيس
ال��روس��ي ألفريقيا وال��ش��رق األوس��ط ميخائيل
ب��وغ��دان��وف ،وال��وف��د المرافق لجنبالط ال��ذي
ي��ض��م نجله ت��ي��م��ور ووزي����ر ال��ص��ح��ة العامة
وائل أبو فاعور والقيادي في الحزب التقدمي
االش��ت��راك��ي ال��دك��ت��ور حليم أب��و فخر ال��دي��ن.
وأوضح جنبالط في مقابالت تلفزيونية روسية
أن المحادثات مع الفروف تناولت الوضع في
لبنان ،مشيرا ً إلى أنه «لمس وجود تطابق في
التقييم اإليجابي بيننا للوضع في لبنان».
وش���دد جنبالط على أن��ه ال مفر م��ن الحل
السياسي في س��وري��ة ،الفتا ً إل��ى ض��رورة أن
يشمل الحل جميع مكونات الشعب السوري.

ت�شكيل «حكومة ( ...تتمة �ص)1
وتضمنت التشكيلة الجديدة تعيين محمود الصبيحي الذي يقود المنطقة
العسكرية الرابعة وزيرا ً للدفاع ،وهو عسكري يتمتع بسمعة جيدة لدى معظم
القوى السياسية ،فيما عين جالل الرويشان وزيرا ً للداخلية وهو كان يشغل
منصب رئيس جهاز استخبارات األمن السياسي.
كما تم تعيين مندوب اليمن السابق لدى األمم المتحدة عبد الله الصائدي
وزيرا ً للخارجية.
على صعيد آخر ،أعلن مصدر يمني مسؤول أمس ،مقتل قيادي في تنظيم
«القاعدة» وإصابة أحد مرافقيه في محافظة لحج جنوب اليمن.
وقال المصدر لوكالة األنباء اليمنية ،إن المدعو تركي العسيري ،وهو أكبر
قيادي بالقاعدة في لحج ،قتل الخميس في مديرية تبن بالمحافظة بعد اشتباك
مع األجهزة األمنية التي كانت تالحقه .وأضافت الوكالة أن مرافقه أصيب
بجروح طفيفة وتم إيداعه السجن بعد تلقيه العالج.

إدارة أوب��ام��ا ح��ائ��رة وم��ح� ِّي��رة.
وزير الدفاع تشاك هيغل رفع أخيرا ً
مذكر ًة إلى موظفة أدنى منه مرتبة،
مستشارة األم���ن ال��ق��وم��ي س��وزان
راي��س ،يطالب فيها اإلدارة بموقف
ُ
تصرف
واض��ح من الرئيس األس��د.
هيغل حيّر المراقبين :هل يبتغي
حمل اإلدارة على تليين موقفها من
األسد أم التشدد معه؟
م��ن ال��واض��ح أن مقاربة أوباما
و»تحالفه الدولي» لمسألة اإلرهاب
عموما ً ومحاربة «داعش» خصوصا ً
تتع ّثر .فتنظيم «ال��ق��اع��دة» ط � ّور
عملياته اإلره��اب��ي��ة ف��ي اليمن من
جنوبه إلى شماله وضاعف نشاطه
في ليبيا ،ثم ما لبث أح��د أفرعته،
«أنصار بيت المقدس» في سيناء،
أن أعلن مبايعته أمير المؤمنين
الداعشي أبا بكر البغدادي.
قادة مصر والسعودية واإلمارات
العربية المتحدة والكويت استشعروا
ارتباك إدارة أوباما وتعثر نهجها في
محاربة اإلرهاب ،فأخذوا يتدارسون
مسألة إن��ش��اء حلف عسكري ضد

المقاتلين «الجهاديين» واحتمال
إنشاء قوة مشتركة لمواجهة اإلرهاب
في ساحتين :ليبيا واليمن.
ال��ح��ل��ف ال��م��ن��ش��ود م���ا زال في
خطواته األول��ى .ثمة وجهات نظر
متعددة بين مؤسسيه في تعريف
اإلره����اب وف���ي ت��ح��دي��د ال��س��اح��ات
الواجب العمل فيها .البعض يريد
االستعاضة عن مصطلح اإلره��اب
واإلره��اب��ي��ي��ن بمصطلح التطرف
والمتطرفين .لكن ال��س��ؤال يبقى
م��ط��روح �اً :م��ن ه��م اإلره��اب��ي��ون أو
المتطرفون؟ هل الحوثيون متطرفون
يستوجبون المكافحة األمنية أم
مجرد تيار سياسي ال يستأهل أكثر
م��ن المناهضة السياسية؟ ث��م ما
الساحات التي تتطلب تدخالً سريعا ً
لمواجهة اإلرهابيين والمتطرفين؟
وكيف سيكون التدخل؟ بقوة برية أم
جوية؟ وهل للواليات المتحدة دور
في الحلف الجديد؟
إدارة أوباما لم تتخذ موقفا ً من
الحلف الجديد بعد .الناطق باسم
وزارة الدفاع األميرال جان كيربي

جماعة م�سلحة ( ...تتمة �ص)1
النواب في إقليم برقة السلطة التشريعية كمجلس نواب لإلقليم».
وتراقب أسواق النفط عن كثب تحركات زعيم المتمردين الجضران الذي
سيطر في السابق مع أتباعه لنحو عام على أربعة موانئ رئيسية لتصدير
النفط شرق ليبيا تصدر نحو  600ألف برميل.
ووقع الجضران اتفاقا ً مع الحكومة في نيسان الماضي يقضي بإعادة فتح
الموانئ للتصدير وتخفيف حدة مواقفه .إال أن هذا التهديد يعد ارتفاعا ً ملحوظا ً
في حدة خطابه حيث لم يعرف عنه في السابق التهديد بتقسيم ليبيا.
ومن الناحية الواقعية ،تعد ليبيا مقسمة بالفعل.
ويتخذ رئيس ال��وزراء وحكومته من مدينة البيضاء مقرا ً لهم بينما يوجد
البرلمان في مدينة طبرق.
ونقل عن مجموعة الجضران القول« :إذا اعترف العالم بالمؤتمر الوطني
العام (البرلمان المنافس) ...فسنكون مضطرين إلعالن استقالل شرق البالد».
وكانت الجماعات المسلحة التي تسيطر على طرابلس قد أيدت حكم المحكمة
بعدم دستورية البرلمان المنتخب ،ويعتقد أن تلك المجموعة قد تحدثت أيضا ً
إلى بعض الزعماء القبليين في هذا الشأن.
وكانت المحكمة العليا في ليبيا قد أعلنت أول من أمس عدم دستورية
البرلمان الموجود في طبرق .إال أن البرلمان رفض حكم المحكمة العليا بسبب
وجودها في طرابلس تحت سيطرة المسلحين الذين استولوا على المدينة.
وقالت جماعة الجضران إن الحكم باطل ألن القضاة ال يمارسون عملهم بشكل
مستقل.

ماذا قال ( ...تتمة �ص)1
فلماذا تريدون منا الثقة ،وتعرضون علينا التشاور بهدف التعاون
في سياسات المنطقة» ،فتأتي الرسالة بالجواب الضمني أن زمن
شراكة الحلفاء في رسم السياسة وتحديد التحالفات قد انتهى.
لماذا يورد الرئيس أوباما في رسالته تأكيدا ً على أنه وإدارته
لم يكلفا أح��دا ً بالتفاوض نيابة عنهم مع إي��ران ،وه��و يتفهم أن
يوحي البعض من األصدقاء المشتركين بقدرتهم على المساهمة
ف��ي تذليل العقبات بين البلدين ،من دون أن يعني ع��رض هذه
الخدمات إلى حصول هؤالء على تفويض من أحد ،وأن واشنطن
ترغب بأن يكون التفاوض مباشرا ً والتعاون مباشراً ،وهي تقدر
مكانة إيران ودورها في المنطقة وحجم قدرتها على اإلسهام في
الحرب على «داع��ش» ،وموقعها القيادي في هذه الحرب ،وكأن
الرد ضمنا ً على سؤال حمله كيري لرئيسه من كالم ظريف عن
إدع��اءات تركية بأن الرئيس أوباما كلف الرئيس التركي رجب
أردوغ���ان ب��إدارة عالقته مع إي��ران ،ليأتي الجواب أنها تمنيات
أردوغان بانتزاع دور الوسيط عبر هذه اإلدعاءات.
المعلومات تقول إن طهران أرادت من واشنطن إثبات صدقية
الرسالة بالتجرؤ على الموافقة على عقد اللقاء الثالثي األميركي
األوروب��ي اإليراني في مسقط ،الصديق المشترك الوحيد وفقا ً
للتوصيف اإليراني ،الذي يستحق أن ينال هذه الصفة عبر رمزية
استضافة اللقاء وما سيخرج منه من اتفاقات تؤسس للتفاهم
على الملف النووي واستطرادا ً على البحث عن المشتركات في
الملفات اإلقليمية التي يتقدمها ملف الحرب على اإلرهاب ،وفيها
ملف اليمن وملفا العراق وسورية.
المعلومات المتوافرة تقول إن تسريب خبر الرسالة عشية
ال��ل��ق��اء ال��م��زم��ع ف��ي مسقط للثالثي ك��ي��ري ظ��ري��ف آش��ت��ون في
ال��ت��اس��ع م��ن ال��ج��اري ي��ه��دف للتشويش ع��ل��ى ال��ل��ق��اء ومحاولة
لنسفه ،لكن االتصاالت األميركية اإليرانية تؤكد اإلص��رار على
عقده في موعده وعناوينه ،على رغم الحنق السعودي التركي
«اإلسرائيلي» القطري.
اللقاء سبقته عملية مكوكية لتبادل األوراق نسقتها الديبلوماسية
العمانية برئاسة وزير الخارجية سعيد بن علوي ،وفي الحصيلة
تم تذليل أغلب العقبات من طريق التفاهم على الملف النووي،
وصوالً لإلنجاز في موعد الرابع والعشرين من الشهر الجاري،
والتسليم باعتماد الحل السياسي في سورية واليمن عبر حكومة
انتقالية ائتالفية تنطلق من الدستور والرئاسة الحاليين من دون
شروط مسبقة وتنتهي بصناديق االقتراع ،والعنوان المشترك
هو جمع القوى المستعدة للمشاركة في الحرب على اإلرهاب.
للمرحلة المقبلة مفاجآت كثيرة في طليعتها صعود نجم مسقط،
وتخلي واشنطن عن شعار السعي إلسقاط الرئيس بشار األسد،
والتسليم بتراجع أدوار السعودية وتركيا و»إسرائيل» لحساب
دور إيراني محوري في الحرب على اإلرهاب وحفظ االستقرار.
ربيع عام  2015حاسم ومليء باألخبار.

«الن�صرة» افتر�ست ( ...تتمة �ص)1

م�شاورات لل�سدا�سية ( ...تتمة �ص)1
وشدد على أن إيران نفذت وتنفذ كافة اإلجراءات الطوعية وفقا ً التفاق جنيف
وقامت بتمديدها حيث أن الوكالة أيدت ذلك .وأضاف نجفي« :على رغم أن إدراج
كافة التفاصيل الفنية في التقرير ليس ضروريا ً وأن حركة عدم االنحياز وإيران
قد احتجتا دوما ً على هذه العملية للوكالة ،إال أن التقرير المسهب للوكالة أظهر
شفافية البرنامج النووي اإليراني في شكل كامل».
وأوضح أنه وفقا ً لهذا التقرير فإنه ليس هناك أمر خاف في البرنامج النووي
اإليراني وأن القلق المفتعل لبعض الدول الغربية في شأن البرنامج النووي
اإليراني ال أساس له.

�سقوط الإرهاب ( ...تتمة �ص)1

قال« :لسنا على صلة وثيقة بذلك،
ول��ن أع��ل��ق ع��ل��ي��ه» .م���ر ُّد اإلح��ج��ام
ُ
انهماك أوب��ام��ا وأركانه
عن الكالم
بدراسة المسألة بجميع أبعادها وال
سيما بعدما تم ّكن الجمهوريون من
مجلسي الكونغرس.
السيطرة على
ّ
وال ش��ك ف��ي أن الح��ت��م��ال توصل
واشنطن مع طهران إلى اتفاق جديد
غير نهائي بصدد برنامجها النووي
عالقة وثيقة بالموقف الذي تعتزم
الواليات المتحدة اتخاذه من مسألة
اإلرهاب في ضوء ما قام به «التحالف
الدولي» حتى اآلن ،وما يمكن أن يقوم
به الحلف المنشود بين مصر ودول
الخليج في المستقبل.
إضافة إلى ذلك ،س ّربت أوساط
ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ف��ي لندن
خبرا ً مفاده أن صراعا ً دبلوماسيا ً
وعسكريا ً يستعر بين معسكري
ال���ن���ظ���ام وح���ل���ف���ائ���ه م����ن ج��ه��ة،
وال��م��ع��ارض��ة وحلفائها م��ن جهة
أخرى على «معركة حلب» العتقاد
الطرفين أن مصير حلب سيلعب
دورا ً حاسما ً في مستقبل الصراع

والتسوية ف��ي س��وري��ة ،وأن ذلك
��راع تركي – إيراني
ناجم ع��ن ص� ٍ
يتصاعد في هذا السياق .أال يدفع
ه��ذا الخبر غير الموثوق (مقرونا ً
بخبر موثوق ح��ول دع��وة الرئيس
الفرنسي فرنسوا ه��والن��د ووزي��ر
خارجيته لوران فابيوس «التحالف
الدولي» إلى تركيز جهوده ،بموازاة
معركة عين العرب – كوباني ،على
«معركة حلب») إلى التساؤل ع ّما
إذا كان رجب طيب أردوغان يسعى
هو اآلخر إلى إقامة حلف ثالث بين
تركيا وفرنسا لتسعير الصراع ضد
الرئيس السوري؟
تحالفات وأح�لاف قامت وتقوم
لمحاربة اإلرهاب والتطرف وما إلى
ذلك من المصطلحات والتخريجات
الجاري نحتها بينما اإلرهاب يستعر
ويتمدد ويكلّف الشعوب ك��وارث
ج ّمة ،بشرا ً وحجرا ً وشجراً ،بتواطؤ
الكبار وال��ص��غ��ار ،وعلى م��رأى من
العالم أجمع.

يسجلوا للتاريخ
ال يمكن للسوريين ،الذين وحدتهم حرب اإلرهاب عليهم ،إال َّ أن
ّ
أنَّ اإلرهابيين الذين دعمهم النظام التركي انطالقا ً من أبعاد إيديولوجية دينيّة
وعرقيّة وطائفيّة ،إنما انطلق بدعم وتسليح وتمويل وإيواء تركي .ويك ّذب أردوغان
وتابعه أحمد داود أوغلو عندما يدّعيان أ َّنهما قدّما النصائح للقيادة السوريّة
حول ضرورة إجراء إصالحات سياسيّة واجتماعيّة كي تتجاوز الصعوبات التي
افترضا وجودها قبل عام  ،2011أل َّنهما كانا عمل ّيا ً يقدّمان النصح لتسليم سورية
صحة ما
للمتط ّرفين من اإلخوان المسلمين وغيرهم من اإلرهابيين .وما يدل على ّ
نذهب إليه هو أنَّ سورية واجهتْ اإلخ��وان المسلمين في منتصف السبعينات
وبداية الثمانينات من القرن الماضي .وقد شهدتْ سورية آنذاك النوع ذاته من
اإلرهاب والقتل واالغتياالت والدمار ،إال َّ أنَّ تركيّا في شكل خاص ،لم تستقبل آنذاك
الجئا ً سور ّيا ً واحدا ً على حد معرفتنا ،وذلك ألنَّ الحكومات التركيّة في ذلك الوقت لم
ّ
تتدخل في الشؤون الداخليّة لسورية أو غيرها من دول الجوار ،وألنَّ الحكومات
تكن
التركيّة آنذاك لم تدعم اإلخوان المسلمين ،وألنَّ الحكومات التركيّة آنذاك لم تقم
ببناء خيمة واحدة قبل بدء األزمة السوريّة الستقبال هؤالء المجرمين وضحاياهم
من الالجئين األبرياء .أ ّما حكومة أردوغان فهي التي تواطأتْ مع االستخبارات
األميركيّة واإلسرائيليّة لتصنيع ما يقوم البعض بتسميته اآلن «الربيع العربي»،
إليصال اإلخوان المسلمين ومن يقف معهم إلى كراسي السلطة في الدول العربيّة
تمهيدا ً إلقامة خالفة أردوغان العثمانيّة.
أ ّما السياسة الفرنسيّة التي تلهث إليجاد موطئ قدم استعماري لها في الوطن
العربي وخارجه ولو كان ذلك من خالل التحالف مع أنظمة تتناقض مع مبادئ
ادعتْ فر ّنسا السياسيّة إقناع العالم بها وهي احترام القانون الدولي وحقوق
اإلنسان ومبادئ الديمقراطيّة والحكم الرشيد وميثاق األم��م المتحدة ،فإ ّنها
انفضحتْ من خالل فقدان البوصلة والتو ّرط في الفساد وشراء االنتخابات بأموال
الدول الخليجيّة والمتمولين في قطر وليبيا وأشخاص ودول أخرى معروفة .ولم
يستح الساسة الفر ّنسيون من تسليح أنظمة ما زالتْ تعيش في القرون الوسطى وال
ِ
تنتمي بأنظمتها السياسيّة إلى عصرنا ،وال تسمح للمرأة بقيادة السيارة ،وأصبح
هدف كل الساسة الفرنسيّين توقيع صفقات أسلحة تفوح منها رائحة الفساد في
الجيوب الفرنسيّة والسعوديّة .وفي الوقت الذي يطالب الشعب الفر ّنسي بمزيد
من األمن في شوارعه ومحطات قطاراته ،فإ ّننا نرى رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة
ووزير خارجيته يع ّمقان من تحالفهما الخسيس مع الدول التي تدعم اإلرهاب في
سورية ،بل إ ّنهما تعززان عالقاتهما المباشرة مع المجموعات اإلرهابيّة المسلّحة
التي تقتل السوريين .ولم يعد هذا المسار السياسي الفرنسي خف ّيا ً على من يريد
متابعة التح ّرك الذي تقوم به الرئاسة الفرنسيّة ودبلوماسيتها ،التي تتخبّط في
سياسة تتسم بالتضليل المنهجي على حساب المبادئ .وقد قام ك ّتاب فرنسيون
مثل مالبرونو وبيشون بتعرية الكثير من ممارسات السلطة الفرنسيّة ضد سورية
في كتابيهما اللذين ُنشرا ّ
مؤخراً.
فجأة تحط طائرة أردوغان في باريس ويجري الرئيسان الفاشالن محادثات
يعلنان إثرها من دون خجل أ ّنهما متفقان في مواقفهما ضد سورية ،وأ ّنه يحق
لتركيّا انتهاك السيادة السوريّة وإع�لان مناطق عازلة ومناطق حظر طيران.
ويقوم هوالند ،وبلده كما نذكر عضو دائم في مجلس األمن ،بدعم الرئيس التركي
الذي يؤ ّكد أ َّنه ليس لتركيّا مشكلة مع «داعش» وأ َّنها بسبب ذلك قامت بالسماح
إلرهابيي «داعش» بالعبور إلى سورية من خالل األراضي التركيّة ،وتواطؤ تركيّا
مع «داعش» من خالل منعها أهلنا السوريين الذين لجأوا إليها للعودة إلى أرضهم
لمقاتلة «داعش» .ويتفق هوالند وأردوغان ،من جديد على أنَّ المه ّمة األساسيّة ليستْ
محاربة إرهابيي «داعش» ،بل االستمرار في محاربة الدولة السوريّة وتفتيتها .هذا
ما تسعى إليه تركيّا ،وهو نفسه ما سعتْ إليه فر ّنسا طيلة السنوات األربع الماضية
من خالل سياسات متهورة ال شيء فيها من السياسة وغير مسؤولة ،سياسة غادرة
تعتمد في تنفيذها على متط ّرفين ومتشددين وتكفيريين ،تسميهم ،للتعتيم على
حقيقة طبيعتهم اإلرهابيّة ،بالمعتدلين ،وتقدّم لهم األسلحة والمعداتْ الخطيرة
وغير الخطيرة .وتتص ّرف فر ّنسا في هذا المجال وكأ ّنها ليستْ بلدا ً دائم العضوية
في مجلس األمن وأ ّنها لم تسمع إطالقا ً بقراري مجلس األمن  2170و.2178
إال َّ أ َّنه ال يمكن لهوالند وأردوغان حجب نور الشمس .فلقد قام فابيوس بفضح
حقيقة ما تداوله هذان في اجتماعهما في باريس و َك َتبَ بتاريخ الثالث من تشرين
الثاني مقاله سيء الذكر الذي تباكى فيه على حلب حيث دعا عمل ّيا ً إلى إنقاذ
اإلرهابيين الذين د ّمروا حلب وأحرقوها من القبضة التي يعمل الجيش العربي
السوري إحكامها على حلب لدحر اإلرهابيين وإنقاذ أهلنا الشرفاء في حلب من
مخالب اإلرهاب.
لقد أُصيبَ أردوغان وهوالند بالهيستيريا والدوار إزاء اقتراب سقوط إرهابييهم
في حلب وانفضاح الدور الذي قام به هؤالء من جرائم أدّتْ إلى دخول اإلرهابيين إلى
المدينة التي يعمل الجيش العربي السوري على إخراجهم منها .إنَّ االدعاء الكاذب
حول محبّة هؤالء لحلب ودموع التماسيح التي يذرفونها ليست على حلب ،بل على
إرهابييهم الذين يطاردهم أهل حلب وجيشهم الباسل ،الجيش العربي السوري،
لتحرير حلب من دنسهم.
وم ّرة أخرى ،إنَّ من قت َل حلب وحرقها ويحاول تدمير معالمها هم إرهابيو هوالند
وأردوغ��ان ،وأنَّ حلب وسكانها األبطال هم الذين دافعوا عن مدينتهم في وجه
اإلرهاب وهم الذين لم يقبلوا إال َّ بجيشهم الوطني .وعندما أجبرتهم العصابات
اإلرهابيّة على مغادرة بيوتهم غادروها بمئات اآلالف إلى المناطق التي قام
بتأمينها والحفاظ عليها الجيش العربي السوري ،ونتحدّى أن يثبت فابيوس
ورئيسه عكس ذلك .وللحقيقة والتاريخ نؤ ّكد أنَّ الجيش العربي السوري لم يبادر
إطالقا ً إلى مهاجمة قرى ومدن الوطن ،بل إنَّ إرهابيي هوالند وأردوغان هم الذين
كانوا يبدأون الهجوم ،وبعد ذلك يبادر جيش سورية للدفاع عن مواطنيه وأرضه
ليبعد القتل وسفك الدماء عنهم ،وليس كما فعل انكشاريو أردوغان وقتلة هوالند
وفابيوس وساركوزي.
إنَّ من يريد استمرار سيطرة «داع��ش» وأخواتها على مدينة حلب ،إنما يقف
مع اإلرهاب والقتلة ّ
وقطاع الطرق ،وهذا هو الموقع الذي اختاره النظام التركي
وحلفاؤه الفرنسيّون .أ ّما الجيش العربي السوري فهو حامي الوطن والمحافظ على
وحدة شعبه وأرضه .ومن يريد إنهاء إرهاب داعش واستبدادها بأهلنا الحلبيين
فإ َّنه ال يوجد أمامه إالًّ خيار واحد وحيد فقط هو دعم الجيش العربي السوري الذي
سينتصر في حلب والحقا ً في الر ّقة وعين العرب وإدلب وحمص وحماة ودير الزور
والقنيطرة ودرعا وباقي أنحاء سورية.

عصام نعمان

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
دعوة
حضرة السيدة أوجني اديب عكره
نبلغكم ال��م��رس��وم رق���م  7930ت��اري��خ
 2014/3/30القاضي بتصديق وإلغاء
تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية
(نطاق بلدية الحازمية) قضاء بعبدا ـ
محافظة جبل لبنان.
واستمالك العقار او قسم من العقار رقم
 1081 /5689في منطقة بعبدا العقارية
وبناء عليه
تدعوكم لجنة االستمالك للحضور الى مقرها
في بناية المحامي ج��ورج جبر ـ الطابق
الرابع ـ ش��ارع بركات ـ متفرع من شارع
ب��دارو ـ بيروت وذلك يوم االربعاء الواقع
ف��ي  2014/11/19الساعة العاشرة
مصحوبين بوثائق الهوية وسندات التمليك
وغيرها من المستندات الالزمة وذلك لتقرير
تعويض االستمالك وفقا ً ألحكام قانون
االستمالك رقم  91/58وتعديالته.
وينبغي عليكم اعالمها عن اسماء اصحاب
ال��ح��ق��وق ك��ال��ش��اغ��ل��ي��ن وال��م��س��ت��أج��ري��ن
والمستثمرين وتاريخ بدء اشغالهم وفقا ً
الحكام المادة  15من قانون االستمالك واال
اصبحتم مسؤولين عن التعويض الذي
يستحق لهم ،وبحال عدم حضوركم تجري
المعاملة غيابيا وفقا لالصول.
بيروت في 2014/10/27
عن رئيس لجنة استمالك
منطقة جبل لبنان الجنوبية االبتدائية
المهندس نزار الموسوي
التكليف 1949
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2014/10/23على المتهم علي أحمدأحمد
جنسيته لبناني محل إقامته البيسارية
حي المشاع قرب ثانوية مصطفى شمران
ملك وال���ده وال��دت��ه ان��ع��ام تولد /1982
البيسارية سجل  /34البيسارية أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/10/13وال يزال
فارا ً بالعقوبة التالية اعتبار الحكم الغيابي
الصادر عن هذه المحكمة برقم 2013/54

تاريخ  2013/4/25ساقطا ً وكأنه لم يكن
لكافة مفاعيله ـ تجريم المتهم علي أحمد
أحمد المبينة كامل هويته أع�لاه بجناية
المادة  440/443عقوبات معطوفة على
أحكام ال��م��ادة  200منه وب��إن��زال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة ست
سنوات مع غرامة مليون ليرة لبنانية سندا ً
لألولى وبتخفيضها إلى النصف للمحاولة
بحيث تصبح مدتها ثالث سنوات أشغال
شاقة وغرامة خمسماية ألف ليرة لبنانية
سندا ً للثانية وعلى أن تستبدل الغرامة
بالحبس يوما ً واح��دا ً عن كل عشرة آالف
ليرة لبنانية عند ع��دم ال��دف��ع واعتباره
فارا ً من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء
القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية
ومنعه طيلة مدة فراره من التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة الدعاوى
عدا المتعلق بأحواله الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارتها كما تدار أموال الغائب وإبالغ ذلك
من يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات كافة،
وفقا ً للمواد  200 / 440/443من قانون
العقوبات الرتكابه جناية محاولة ترويج
عملة أميركية مزيفة مع العلم باألمر وقررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/10/27
الرئيس
القاضي محمد مظلوم
التكليف 1936
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة مختلفة لزوم مبنى سجن
جب جنين ومخفر الرفيد.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور على مصلحة االبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة

التاسعة من تاريخ  2014/12/16وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/11/13
رئيس االدارة المركزية
العميد اسعد الطفيلي
التكليف
1931
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال استحداث حائط لزوم باحة النزهة
في سجن جب جنين.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور على مصلحة االبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/12/16
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/11/13
رئيس االدارة المركزية
العميد اسعد الطفيلي
التكليف
1931
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب خزائن خشبية
للمحفوظات لزوم غرفة قلم مفرزة الضاحية
الجنوبية القضائية.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور على مصلحة االبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/12/18وذلك

في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/11/13
رئيس االدارة المركزية
العميد اسعد الطفيلي
التكليف
1931
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :لزوم الواجهات الخارجية لمبنى
مجمع فرن الشباك.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور على مصلحة االبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ هذا
االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من
اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/12/18
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/11/13
رئيس االدارة المركزية
العميد اسعد الطفيلي
التكليف 1931
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2014/10/16على المتهم مراد عباس
زعيتر سجله  /46ريحا جنسيته لبناني
محل إقامته ريحا وال��دت��ه كلوديا عمره
 1993أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/1/4
بالعقوبة التالية مؤبد وماية مليون ليرة
غرامة.
وفقا للمواد  125و 126/125من قانون
العقوبات  86صيدلة
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما إلدارة امواله طيلة مدة فراره
في 2014/10/16
التكليف 1956

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2014/10/23على المتهم أحمد عبد
الفتاح ج��اب��ر جنسيته فلسطيني محل
إقامته مخيم شاتيال والدته منيرة عمره
 1971أوقف غيابيا بتاريخ 2014/1/30
بالعقوبة التالية األشغال الشاقة المؤبدة
وخمسين مليون ليرة غرامة
وفقا للمواد  126م��خ��درات و 92و/86
صيدلة من قانون العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات وبيع ادوية مخدرة
مخالفة قانون تنظيم مهنة الصيدلة
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما إلدارة امواله طيلة مدة فراره
في 2014/10/23
التكليف 1956
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2014/10/16على المتهم علي منذر
زعيتر سجله  /46ريحا جنسيته لبناني
محل إقامته الفنار قرب مستشفى البيطار
والدته اعتدال عمره  1980أوقف غيابيا
بتاريخ 2014/2/17
بالعقوبة التالية االشغال الشاقة المؤبدة
ومئة مليون ليرة غرامة
وف��ق��ا ل��ل��م��واد  125م��خ��درات م��ن قانون
العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما إلدارة امواله طيلة مدة فراره في
2014/10/16
التكليف 1956
شركة «ميداس العقارية ش.م.ل»
رأسمالها /100.000.000 /ل.ل .محرر
بكامله
مركزها الرئيسي ـ ال��م��دور ـ الكرنتينا ـ
بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 66655

دع���وة لحضور جمعية عمومية عادية
سنوية
ستعقد لشركة «ميداس العقارية ش.م.ل».
ي��ت��ش��رف مجلس إدارة ش��رك��ة م��ي��داس
العقارية ش.م.ل .ال��ذي انعقد بتاريخ
 ،2014/11/6بدعوة حضرات السادة
المساهمين إل��ى حضور جمعية عمومية
عادية سنوية للشركة ،ستعقد في تمام
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم األربعاء
الواقع في  2014/11/26في مركز الشركة
في بيروت ـ المدور ـ الكرنتينا ،وذلك للتداول
في جدول األعمال التالي:
)1االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة
العام وال��خ��اص ح��ول حسابات وأعمال
الشركة للسنة المالية .2013
)2االستماع إلى تقريري مفوضي المراقبة
ح��ول حسابات وأع��م��ال الشركة للسنة
المالية .2013
)3االطالع ودراس��ة الميزانية العمومية
وال���ح���س���اب���ات ال���م���وق���وف���ة ب��ت��اري��خ
 2013/12/31واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
)4إبراء ذمة رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة
عن إدارتهم للشركة للسنة المالية .2013
)5منح ال���م���ص���ادق���ات وال��ت��راخ��ي��ص
المنصوص عنها في المادتين  158و159
من قانون التجارة.
)6مخصصات رئيسة وأع��ض��اء مجلس
اإلدارة للسنة المالية .2014
)7تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام
 2014وتحديد بدل أتعابه.
)8التباحث في موضوع عقاري الشركة
رقم  46منطقة برج حمود العقارية و781
منطقة ذوق مصبح العقارية.
)9تسديد ج��زء من حساب المساهمين
الدائن في الشركة.
)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

