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تتمات
وا�شنطن :ر�سالة الأ�سد ( ...تتمة �ص)1

وم��ا عليها من ضرائب ،وم��ن هم أصحابها ،واعدا ً
بعدم مالحقة أي من ه��ذا النوع من القضايا تجاه
الذين يستجيبون مع الدعوة للعودة لالستثمار في
السوق االتحادية الروسية ،ومعلوم أنّ الرساميل
ال��م��س��ت��ه��دف��ة ب��ه��ذه ال���دع���وة وف���ق���ا ً ل��وس��ائ��ل إع�ل�ام
روسية تزيد على تريليون دوالر ،متهمة بالته ّرب
الضرائبي والفساد والتبييض والتو ّرط بمؤامرات
سياسية واالنضواء في ما يعرف بتشكيالت المافيا
الروسية.
وص����ل ك��ل�ام ب��وت��ي��ن إل����ى ب�����ازل ف���ي سويسرا
حيث ك��ان لقاء الوزيرين كيري والف���روف ،وكان
الكالم المتبادل تأكيدا ً للمواقف المبدئية للفريقين
ب��إع�لان رغبة واشنطن ف��ك العقوبات ع��ن روسيا
مقابل إشارات إيجابية في أوكرانيا ،ور ّد الفروف
بتحميل واشنطن وحلفائها مسؤولية تعطيل تطبيق
ات��ف��اق مينسك ل��وق��ف ال��ق��ت��ال ف��ي ش���رق أوكرانيا
وال��دخ��ول ف��ي ح���وار سياسي بين حكومة كييف
المدعومة من الغرب ومقاتلي شرق أوكرانيا الذين
تدعمهم موسكو ،إال أنّ الصدى الحقيقي لم يكن
في سويسرا بل في أوكرانيا ،حيث أعلن عن البدء
بوقف للنار الثالثاء المقبل في التاسع من الشهر
الجاري ودع��وة مراقبي منظمة التعاون األوروبي
للبدء بنشر مراقبيها على خطوط االشتباك.
ثنائية المواجهة واالنخراط ،كانت تشهد نماذج
أخ��رى ،مع التجاذب اإلي��ران��ي ـ األميركي من جهة
والتعاون في ملفات إقليمية يفترض دفعها نحو
الحلحلة من جهة أخ��رى ،كما جرى في االستقبال
الرسمي للخارجية األميركية لوفد من المعارضة
البحرينية ،والتأكيد على اح��ت��رام حقوق اإلنسان
ومعايير ال��م��ش��ارك��ة وال��ح��وار وص���والً إل��ى الح ّل
السياسي ألزمة البحرين.
نموذج ثالث عبّرت عنه االستخالصات األميركية
المتداولة على مواقع مراكز األبحاث المهتمة بالشرق
األوسط ،من كالم الرئيس السوري بشار األسد عن
ال جدوى غارات التحالف وإشارته إلى أولوية ضبط
األداء التركي وال��ح��دود التركية وال��ت��و ّرط التركي
مع «داعش» ،قبل الرهان على غارات لن تنتج شيئا ً
م��ا ل��م يكن ه��ن��اك عمل عسكري ج��دي ف��ي ميادين
المواجهة ،فاعتبر كالم األسد رسالة واضحة لوقف
النقاش حول ما أراد األميركيون تسويقه من تسوية
م��ع تركيا ،باستبدال م��ش��روع المنطقة اآلم��ن��ة بما
يس ّمونه بالشريط اآلم��ن ال��ذي ينشأ على الحدود
التركية ـ السورية ويسلّم لمجموعات مسلحة من
المعارضة ترعاها تركيا وواشنطن ،ودعوة سورية
للتعايش معها ،ورأى متابعون أميركيون أنّ األسد
يهدّد برفع البطاقة الحمراء في وجه الغارات التي
ينفذها التحالف في األراضي السورية بعدما اعتبرت
رسميا ً غير شرعية وغ��ي��ر قانونية ف��ي محادثات
موسكو التي أجراها وزير الخارجية السوري وليد
المعلم مع المسؤولين الروس ،وأضاف إليها الرئيس
األسد وصفا ً جديدا ً هو البال جدوى.
ف��ي ق��ل��ب م���ع���ادالت ال��ت��ع��اون وال���ت���ج���اذب ،تقف
«إس��رائ��ي��ل» ح��ائ��رة حيث ال مقعد محجوزا ً لها في
م��ع��ادالت المنطقة المقبلة ،وه���ي ت��رت��ب��ك داخليا ً
ف��ي التحرك نحو انتخابات ال ت��ع��رف نتائجها إال
بالمزيد من الضعف في المركز السياسي القادر
على الذهاب للحرب أو السالم ،فتلجأ كالعادة إلى
خلط األوراق بالعمليات األم��ن��ي��ة ،وه���ذا م��ا جعل
مصدر أمني كبير ،يرسم عالمة استفهام كبرى،
حول تحديد الجهة التي أم��دّت مسلحي «النصرة»
بالمعلومات الدقيقة واالستخبارية عن الدورية التي
استهدفت في ج��رود رأس بعلبك وقوامها وموعد
مرورها والطرق التي تسلكها ،مشيرا ً إلى أنّ وجود
غرفة عمليات معلنة بين «النصرة» و»إسرائيل» في
الجوالن السوري المحت ّل ال يعني حصر مهامها
بالجوالن وجبهة القنيطرة ،بعدما ظهرت بصورة
التجسس اإلسرائيلية ف��ي أج��واء
الف��ت��ة ل��ط��ائ��رات
ّ
البقاع خالل اليومين السابقين للكمين.
وكانت م��ض��ادات الجيش اللبناني تصدّت لطائرة
تجسس «إسرائيلية» ف��وق منطقة ري���اق ف��ي البقاع
األوسط.
وفيما أكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» «أنّ ما قامت به
«إسرائيل» من انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ،هو رسالة
دعم للمسلحين اإلرهابيين ،مفادها أنها إلى جانبهم في
أعمالهم اإلرهابية» ،مشيرة إلى «أنّ التدابير التي اتخذها
الجيش تدعو إل��ى ق��در من الطمأنينة» .إال أنّ مصادر
أخرى لم تستبعد أن تكون «إسرائيل» تز ّود الجماعات
اإلرهابية بمعلومات تجسسية عن مواقع الجيش وانتشار

وحداته في المنطقة لكي يسهّل عليها تنفيذ اعتداءات على
الجيش».

تشدد للجيش
بعيدا ً من تحذيرات «المستقبل»

من جهة أخ��رى ،كشفت مصادر أمنية لـ«البناء» أن
«الجيش يتجه إلى التشدد في تطبيق القواعد العسكرية
التي تمليها شؤون الدفاع في المنطقة ،من دون االكتراث
إلى بعض اإلمالءات أو التحذيرات التي دأب تيار المستقبل
على إطالقها ،األمر الذي سينعكس إيجابا ً على الوضع
العسكري وعلى المنظومة الدفاعية في محيط عرسال
ورأس بعلبك».
وأوض��ح��ت المصادر أن «المستقبل» يحاول وضع
«خطوط حمراء» أمام تحرك الجيش في تلك المنطقة وال
سيما على صعيد الطرق التي يسلكها أو أماكن انتشاره.

قضية العسكريين المخطوفين
على تعقيداتها

في غضون ذلك ،استمرت قضية العسكريين المخطوفين
على حالها من التعقيد بحسب توصيف رئيس الحكومة
تمام سالم ،علما ً أن الخاطفين وأهالي العسكريين حافظوا
على «تهدئة األجواء» من دون أي عملية ابتزاز لـ«لجبهة
النصرة» ،وال قطع طرق لألهالي في العاصمة والمناطق.
وأكد سالم خالل جلسة مجلس الوزراء أمس «أن خلية
األزمة مستمرة في عملها للتوصل إلى تحرير العسكريين
المخطوفين» ،وكرر أن «الموضوع دقيق ومعقد ويجب أن
يتابع بتكتم ومسؤولية» ،معتبرا ً «أن التغطية اإلعالمية ال
تخدم في الوصول إلى حلول».
وفي ما يتعلق باالعتداء األخير على الجيش في رأس
بعلبك ،رأى سالم إن الجيش يدفع دائما ً ضريبة الدم
للدفاع عن الوطن.
وخالل الجلسة رد وزير الصحة وائل أبو فاعور على
منتقديه في موضوع العسكريين المخطوفين مؤكدا ً «أن
كل خطواته التفاوضية منسقة مع الرئيس سالم».
كذلك ،أكدت مصادر وزارية في « 8آذار» لـ«البناء» أن
«ملف العسكريين المخطوفين معقد جداً ،ويتطلب وقتاً».
وإذ رفضت المصادر التعليق على رد أبو فاعور داخل
الجلسة ،اعتبرت «أن الحديث عن تضارب وعدم تنسيق
بين األخير وبين المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم من شأنه أن ينعكس سلبا ً على الملف» ،مشيرة
إلى «أن هذه الثغرة يعالجها رئيس الحكومة».
وت��م التأكيد خ�لال الجلسة ،بحسب المصادر ،على
ض���رورة التضامن ال���وزاري واالب��ت��ع��اد ع��ن السجاالت
الوزارية في اإلعالم.

الحوار والءات حزب الله

وفي هذه النقطة ،أكد مصدر وزاري «وسطي» لـ«البناء»
أن األمور في مجلس ال��وزراء تسير في شكل طبيعي وال
يوجد أية إشكاالت ،مشيرا ً إلى وجود إرادة خارجية وغطاء
دولي بحماية السلم واالستقرار في لبنان واستمرار عمل
الحكومة في ظل الفراغ في سدة الرئاسة األولى إضافة
إلى وجود مجلس نيابي ممدد له ما يجعل الحكومة حاجة
وضرورة للبلد في هذا الظرف لتأمين مصالح المواطنين.
وهذا المنحى أيضا ً سيكون في صلب الحوار المرتقب بين
حزب الله وتيار المستقبل مع استبعاد أي موضوع خالفي،
إال أن موعده ما زال يتأرجح بين عدة تواريخ من دون حسمه
نهائياً ،بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على التحضيرات
للحوار لـ«البناء» .فهناك رأي يقول أن يعقد الحوار قبل
عيد الميالد ويكون بمثابة هدية للبنانيين ،ورأي يحبذ
أن يحدد موعده بعد األعياد ،إال أن المصادر رجحت «أن
ينطلق الحوار بين المعاون السياسي لألمين العام لحزب
الله حسين خليل ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر
الحريري مطلع العام الجديد برعاية رئيس مجلس النواب
الذي سيحضر االجتماع األول الذي سيعقد في عين التينة،
لتتحول الجلسات الالحقة إلى ثنائية بين الحزب والتيار.
وش��ددت المصادر على «أن ملفات المحكمة الدولية
وسالح المقاومة والتدخل في سورية لن يتم التطرق إليها
ال من قريب وال من بعيد» ،مشيرة إلى «أن النقاش سيدور
حول قانون االنتخاب ،آلية تنفيس االحتقان ،تفعيل عمل
المجلس والحكومة ،واالنتخابات الرئاسية من حيث
المبدأ من دون الدخول في األسماء» .وجزمت المصادر بأن
«حوار حزب الله مع تيار المستقبل ال يعني تهميش التيار
الوطني الحر ،ألن ما سيتم االتفاق عليه سيمر في الرابية».
في مجال آخ��ر ،يعقد في السراي اليوم اجتماع رباعي
برئاسة سالم وحضور الوزراء بطرس حرب ومحمد فنيش
وجبران باسيل لمتابعة البحث في المالحظات على دفتر
الشروط الذي أعده حرب إلطالق مناقصة الخليوي وما
آلت إليه األمور في هذا الملف.

بوغدانوف في بيروت

ومساء وصل إلى بيروت نائب وزير الخارجية الروسي
موفد الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق األوسط ميخائيل
بوغدانوف ،في إطار زيارة إلى لبنان تستمر يومين ،يلتقي
خاللها ع��ددا ً من المسؤولين اللبنانيين من الفعاليات
السياسية ويبحث معهم في أوضاع المنطقة ،إضافة إلى
العالقات الثنائية بين لبنان وروسيا.
وم��ن المقرر أن يشارك بوغدانوف مساء اليوم في
احتفال يقام في األونيسكو ،لمناسبة مرور سبعين عاما ً
على العالقات اللبنانية  -الروسية برعاية وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل.

تركي الفي�صل متذمر
من ا�ستهداف التحالف لـ«داع�ش»
استنكر رئ��ي��س االستخبارات
السعودية السابق األمير تركي
الفيصل ،قصف أميركا وحلفائها
لما أسماه بـ(الدولة اإلسالمية)،
أو ما يعرف اختصارا ً بـ«داعش»،
ووصفه بأنه أمر غير مقبول.
وأفاد موقع «رأي اليوم» أول من
أمس نقالً عن صحيفة «إندبندنت»
البريطانية ،أن تصريحات الفيصل

وفيات
تسليما ً بالقضاء والقدر
ن��ن��ع��ى إل����ى ال��س��وري��ي��ن ال��ق��وم��ي��ي��ن
االجتماعيين
وفاة المرحومة

الشيخة رحمة عبدالله راجح

والدة :األمين جميل راجح (نائب رئيس
بلدية بعقلين) والرفيق رفعت راجح.
أحفادها :الرفيق أيمن جميل راج��ح،
مأمون جميل راجح ووجدي رفعت راجح.
يُصلى على جثمانها ال��ط��اه��ر اليوم
الجمعة الموافق  5ك��ان��ون األول 2014
ال��س��اع��ة الثانية ع��ش��رة ظ��ه��را ً ف��ي بيت
بعقلين.

البقاء لألمة

ج���اءت أم���ام المجلس األوروب���ي
للعالقات الخارجية في لندن ،إذ
أشار إلى أن قيام التحالف الدولي
بعمليات عسكرية ضد المتشددين
فقط وليس ضد النظام السوري
أيضاً ،هو أمر خاطئ.
ولفت الفيصل إل��ى ازدواج��ي��ة
التحالف في التعامل مع «داعش»
وقال إن دوال ً مثل بريطانيا وفرنسا
وبقية ال��دول قيدت حملتها ضد
تنظيم «داع����ش» ل��ل��ع��راق فقط،
في وق��ت تقوم ال��والي��ات المتحدة
وحلفاؤها ف��ي المنطقة بتوجيه
ض��رب��ات ل��ـ«داع��ش» ف��ي ال��ع��راق
وسورية معاً.
وق����ال ال��ف��ي��ص��ل إن ال��والي��ات
المتحدة والدول األوروبية فشلت
في العمل بوصايا السعودية عام
 2012بتسليح المعارضة السورية
التي أسماها بـ «المعتدلة» ،وهو
األمر الذي لو ُن ّفذ« :لما كانت هناك
حاجة الستخدام قواتنا الجوية»،
بحسب تعبيره.
وه����دد رئ��ي��س االس��ت��خ��ب��ارات
ال��س��ع��ودي��ة ال��س��اب��ق «م��ن ط��رف
خفي» باحتمال تصاعد العنف
ف��ي س��وري��ة ومقتل ع��ش��رات آالف
السوريين مستقبالً ،إذا لم تعالج

ال��والي��ات المتحدة األسباب التي
أدت إل��ى م��ا أس��م��اه بالـ»تطرف
ال��دي��ن��ي» ،وق����ال :أن  200أل��ف
سوري قضوا نحبهم في العامين
المنصرمين ،و«ن��ح��ن ال نريد أن
يموت  200ألف سوري في األعوام
المقبلة» كما قال.
واستطرد الفيصل ق��ائ�لاً« :إن
ما نحتاجه هو إقامة منطقة حظر
ج��وي على ال��ح��دود بين سورية
وت��رك��ي��ا ،وأن ي��ؤس��س االئ��ت�لاف
ال���س���وري ال��م��ع��ارض نفسه في
األراض��ي السورية» ،وش��دد على
أن الرئيس السوري بشار األسد لن
يستمر ألكثر من شهرين إذا توقف
الروس واإليرانيون عن مساعدته
بحسب تعبيره.
واعترف الفيصل بتمويل المملكة
للمسلحين «بالتوافق مع أميركا
واألم��م المتحدة» ،وق��ال :إن بالده
عملت مع أميركا واألم��م المتحدة
على ه��ذا األم��ر ،وقامت بما يجب
حين كانت هناك حاجة لذلك ،وأكد
أن��ه س ُتتخذ مثل ه��ذه اإلج���راءات
كلما استدعت ال��ض��رورة ،رافضا ً
توجيه االنتقاد بتمويل المسلحين
إلى الملكة فقط من دون اإلش��ارة
إلى اآلخرين.

الجوكر العثماني (تتمة �ص)1

ماذا يريد الأ�سد؟ (تتمة �ص)1
وال��غ��ارات خبز يومي هناك حتى تعبت المقاتالت النفاثة وتف ّرغت
الطائرات من دون طيار والنتيجة راوح مكانك ،وبالمقابل أمامنا
تجارب الجيش السوري بسالح جو ال يمكن مقارنة قدراته وتجهيزاته
وفاعليته بسالح الجو األميركي ،لكن لمج ّرد كونه عامالً مساعدا ً في
حرب تخوضها باألصل الوحدات البرية للجيش السوري يبدو تدخله
ف ّعاالً أكثر وذا م��ردود أعلى ،بدليل ما يجري على بعد كليومترات
بسيطة من جبهات يهت ّم بها األميركيون ض ّد «داعش» وجبهات يقاتل
فيها الجيش السوري ويحقق التقدم تلو التقدم في أرياف حلب.
 األم���ر ال��ث��ان��ي ف��ي ك�لام األس���د ع��ن العمل األك��ث��ر ج���دوى منالغارات يتعدّى مج ّرد التشكيك التقني بجدواها ،في ظ ّل عدم وقف
تدفق المقاتلين والسالح والمال ،لتعويض الخسائر التي تنجم عن
الغارات ،ألنه الجانب السياسي في األمر ،وهو هنا قبل ك ّل شيء،
أنّ الطابع األجنبي للتدخل األميركي ،يمنح من يتصدّى له بعضا ً
من وطنية وتعاطفا ً يرتبطان بتاريخ وذاك��رة ال مكان لألميركي
فيهما إال بصفته العدو ،خصوصا ً أنّ الجهة التي يجري الحديث
عنها في هذه الحرب تتخذ العنوان الديني اإلسالمي شعارا ً لها،
والخلط األميركي بين اإلس�لام واإلره���اب قديم ج��داًِ ،ق��دم الدعم
األم��ي��رك��ي ال�لام��ح��دود ل�لإره��اب «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ل��ذل��ك يصير من
يشارك األميركي في الحرب مشكوكا ً في وطنيته ،بل تصير الحرب
كلها مشكوكا ً في نزاهتها وصحة أهدافها ،ولذلك ال تسعى سورية
أن تكون جزءا ً من تحالف يظ ّن كثيرون أنها معنية به ومنشغلة بأن
يقبلها بين صفوفه ،بينما ترى سورية من وحي التجارب أنّ تولي
أبناء البلد مهمة التصدّي لإلرهاب الذي ينتمي أغلب عناصره إلى
أجانب عن سورية ،ينزع من يد اإلرهاب شعاره الديني من جهة،
ويمنح من يحاربه صفة الوطنية من جهة مقابلة.
 ما يستطيعه التحالف وهو األه�� ّم من غاراته ،وال يفعله ،هوأن يوقف الدعم التركي الالمحدود ل��ـ«داع��ش» ،ه��ذه هي القضية
السياسية األه��� ّم ،ال��ت��ي ي��رك��ز عليها األس���د وال��ت��ي شكلت محور
مناقشاته مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ،لدى البحث
في مبادرته حول حلب وتجميد النزاع ،وربطه ك ّل ح ّل أمني بتنفيذ
قرارات مجلس األمن الدولي بإغالق الحدود ومنع تدفق السالح
والمال والمسلحين ،والالفت فعالً ،انه على رغم ما تتض ّمنه هذه
ال��ق��رارات ،وما تعنيه من إدراك للمهمة ،يستم ّر التجاهل ،ويدور
النقاش م��ع حكومة أن��ق��رة وف��ق��ا ً لمعادالت االس��ت��رض��اء ،وتقديم
األع����ذار ل��ه��ا ،فعندما تتدخل أن��ق��رة ف��ي ش���ؤون س��ي��ادي��ة للدولة
السورية وتتحدث عن سعيها لتغيير نظامها السياسي ،ال يكون
أي تدخل
الجواب األميركي أنّ هذا شأن السوريين وحدهم ،وأنّ ّ
دولي في هذا الشأن له ضوابط وش��روط ،يجب أن تم ّر في نهاية
المطاف ،إذا سلّمنا بصحتها جدالً ،عبر مجلس األمن الدولي ،بل
يكون جواب واشنطن هو أنها توافق على الهدف لكنها تتساءل عن
وجود خطة لتحقيقه!
 ما قاله األسد يجب أن يدق جرس اإلنذار في واشنطن ويطرحعلى صنّاع القرار هناك ،السؤال الخطير ،إلى أين؟ نحو تورا بورا
جديدة ووزيرستان جديدة؟
 سورية ق ّررت أنها ال تريد مصير باكستان وأفغانستان ،ولذلكال يه ّمها من هذا التحالف إال األخذ على يد تركيا التي ال تعرف أنها
باكستان في حالة تحويل سورية إلى أفغانستان ،وأنّ زمنا ً ليس
ببعيد سوف تشهد فيه مناطق الجنوب التركي ما تشهده مناطق
جنوب باكستان من تفشي ظاهرة تمدّد االنتشار الدواعشي بك ّل
مظاهره ،إلى الغارات األميركية بطائرات من دون طيار.
 يكفي أن تكفوا شروركم عنا وخذوا تحالفكم وارحلوا ،ونحننتكفل بألف «داعش» و«داعش ،هذا هو مضمون كالم األسد.
 -كالم األسد أسد الكالم.

ع�شرات ال�شهداء ( ...تتمة �ص)1
وذكرت مصادر أمنية وطبية أن التفجيرين وقعا بعد مقتل شخصين في
انفجار قنبلة قرب المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم أغلب المباني الحكومية
والسفارة األميركية ،كما تحدثت بعض المصادر عن إصابة  12شخصاً.
وتأتي هذه التفجيرات بعد يوم من مقتل تسعة أشخاص وإصابة  24آخرين
بجروح في ثالثة انفجارات استهدفت مناطق مختلفة من بغداد.
وتستهدف مثل هذه الهجمات عادة عناصر األجهزة األمنية والجيش العراقي
الذي يخوض معارك ضد تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من العراق ،كما
تستهدف أحياء محددة.

بالدرجة ذاتها ،يكرس الرئيس التركي بعضا ً من
جهوده لدعم واحتضان ألوية وكتائب وفصائل ال
ت��زال تعمل تحت يافطة ما يسمى «الجيش الحر»،
ويقودها مناصرون للحزب الحاكم في تركيا أي
تنظيم اإلخ����وان المسلمين ال���ذي ي��م�� ّد أذرع��ت��ه في
تشكيالت مقاتلة كثيرة تتعدد يافطاتها ألسباب
جهوية ومناطقية أحيانا ً وتتنافر لنزاعها المستديم
على م��وارد المال السالح أو لصراعها المستميت
على اإلمساك بسلطة الهامش داخل سورية في ما
يسميه اإلرهابيون «مناطق محررة».
ع����دّة ال���ح���رب ع��ل��ى س���وري���ة ب��ج��م��ي��ع منوعاتها
توجد في منطقة غازي عينتاب التركية القريبة من
الحدود ،حيث حمالت اإلغاثة التي تنفق المليارات
ع��ل��ى ش��ب��ك��ات وج��م��ع��ي��ات تقتطع م��ئ��ات الماليين
سنويا ً وتحتال في نهب األموال بالفواتير المتورمة
والوهمية قبل إيصال الفتات عبر ال��ح��دود لبعض
المواطنين المنكوبين ،وهو ما اشتكى منه أشخاص
اتهموا بالمنازعة في حصتهم من بضائع وأدوية
ت��ب��اع للتجار األت����راك وي��ع��اد بيعها ع��ب��ر الحدود
ليشتريها السوريون وعليها دمغات دول المصدر
وج��ه��ات المساعدة ال��دول��ي��ة وختم األم��م المتحدة
ف��ي ب��ع��ض األح���ي���ان ،وف��ق��ا ً ل��م��ا ينقله المراسلون
الغربيون.
تفوح روائح السرقات في أحاديث الفنادق التركية
التي ينقل الصحافيون والمراسلون بعضها ،ويدور
شيء من هذا الكالم في عمان وبيروت حيث تح ّول
ملف النازحين إل��ى تجارة رابحة لجماعات طالما
وص��ف��ت بالنخب ال��ت��ي ي��ت��ش��ارك ال��ن��ه��ب زعماؤها
مع مسؤولي اإلغاثة الدولية من مسؤولين أممين
وأورب���ي���ي���ن وأم��ي��رك��ي��ي��ن وخ��ل��ي��ج��ي��ي��ن ولبنانيين
وأردن��ي��ي��ن ،والمشهد يعود ب��ال��ذاك��رة القريبة إلى
فضائح المساعدات اإلنسانية في البوسنة والهرسك

وما رافقها من تجارة باألطفال والنساء ليس بعيدا ً
في الواقع م ّما تشهده مخيمات النزوح السوري في
تركيا ولبنان واألردن.
إن���ه ال��ج��وك��ر ال��ع��ث��م��ان��ي ،يتنطح ب��ك��ام��ل أحقاده
السلجوقية المعادية للعروبة ويتلمظ ألخذ اإلذن
والتغطية بتحريك جيوشه إلى العمق السوري مع
كل فرصة يتوهمها ،ثم يرتد خائبا ً أم��ام حسابات
السيد األميركي الذي يعرف الكلفة التي يجلبها مثل
هذا الخيار فينتقل الجوكر إلى الجبهتين الروسية
واإليرانية ليبيع تراجعه وليضاعف التباس الصورة
في لعبة ابتزاز نفطية وسياسية.
لكن الجوكر العثماني م��ا زال يتصدر واجهة
العدوان ومعه «إسرائيل» في جبهة الجنوب ،وقد
انكشفت الحقيقة الدفينة ع��ن ال��ت��راب��ط اإلخواني
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وت��ت��ح��د ف���ي ال���ع���دوان ع��ل��ى سورية
حكومات السعودية وقطر واألردن على رغم كل ما
يحكى ويقال ،ومعها وخلفها جوقة الزجل اللبناني
بأسطوانتها المشروخة الباهتة عن الثورة السورية
المزعومة ونجوم الجوقة بكل عناد :وليد جنبالط
وسعد الحريري وسمير جعجع.
ال��ج��وك��ر ال��ع��ث��م��ان��ي ع��ل��ى رغ���م ك��ل ش���يء ليس
ف��ي أح��س��ن ح���ال ألن ال��ت��ورط ف��ي س��وري��ة حمل
ارت��دادات وأخطار داخ��ل تركيا تدفع استخباراته
لمداهمة مقار ومواقع وفنادق حظيت بغطاء كبير
خالل السنوات الماضية ،بعدما انتشرت جماعات
التكفير التركية في الداخل وارتد بعض الداعشيين
في الداخل بينما تفاقم النزاع على الفالق الكردي
واشتد التوتر بعد عين العرب في مناخ مشحون
داخليا ً بفعل قاموس أدروغان الطائفي والمذهبي
عن سورية وانعكاساته في قلب النسيج التركي
واستقطاباته التناحرية.
غالب قنديل

 84حالة اختناق ( ...تتمة �ص)1
وأش��ار البيان إل��ى أن عشرات األش��خ��اص من سكان
مدينة العقبة راجعوا مستشفى األمير هاشم العسكري
والمستشفى اإلسالمي في العقبة لالطمئنان على صحتهم،
علما ً أن غالبية الحاالت التي راجعت المستشفيات كانت
ناتجة من حالة من الخوف والهلع (بحسب البيان) لعدم
معرفة نوع المادة ومصدرها في الساعة األولى من الشعور
برائحة الغاز.
مراقبون اعتبروا ان االحتكاكات األخيرة بين عمال
وموظفي الميناء وبين ق��وات ال��درك ،واعتقال  33منهم
واستجالب آسيويين لتشغيل الميناء واستخدام الغاز
المسيل للدموع باتجاه المحتجين على نظام الدوام الجديد،

ساهم غالبا ً في حالة الفزع التي تحدث عنها البيان ،بخاصة
أن تسرب غاز البروميد أو سواه تزامن مباشرة مع ما سبق.
السؤال الى متى سيبقى األردن يتحمل األض��رار التي
يحدثها أو يتسبب بها الكيان الصهيوني تجاهنا ،على
صعيد الحرائق التي يشعلها سنويا ً على الحدود بين
فلسطين المحتلة واألردن ،وسرقة مياهنا وتلويث مياه نهر
األردن بمياه ومخلفات أحواض تربية األسماك في كيان
العدو ،ومحاوالت زرع أشياء مزيفة في األراضي األردنية
للزعم الحقا ً أن لهم تاريخا ً في شرق األردن ،فضالً عن
محاوالتهم سرقة موقع تعميد السيد المسيح الى موقع
جنوب بحيرة طبرية المحتلة منذ 1948؟

يوني�سيف :ماليين ( ...تتمة �ص)1
ون��ق��ل ع��ن ال��وزي��ر ال��ت��رك��ي ق��ول��ه:
«عندما برزت فكرة إقامة منطقة حظر
جوي ومنطقة عازلة كانت لدى الجميع
أف��ك��ار مختلفة ،حتى أن البعض لم
يفهم معناها ( )...لكن لدينا حلفاء،
وخصوصا ً ال��والي��ات المتحدة ،ب��دأوا
بتفهم أهميتها».
وأض��اف جاويش أوغلو« :يمكنني
القول إن وجهات نظرنا في هذه المسألة
مع الواليات المتحدة باتت أقرب .نرى
عدد الدول التي تدرس منطقة الحظر أو
المنطقة اآلمنة يزداد».
وت��ت��ع��ارض ت��ص��ري��ح��ات ال��وزي��ر
التركي م��ع التصريحات اآلت��ي��ة من
واشنطن ،والتي تقول إن منطقة الحظر
الجوي غير مطروحة .إذ قال المتحدث
باسم البيت األبيض إن واشنطن ال
تؤيد إق��ام��ة منطقة حظر ج��وي فوق

سورية كما تطالب أنقرة بشدة.
يأتي ذلك في وقت أكد الموفد الدولي
إلى سورية ستيفان دي ميستورا أهمية
تركيز الجهود على مدينة حلب ،داعيا ً
إلى «تجميد المعارك» فيها قبل البدء
بعملية سياسية .وق��ال إن حلب هي
«المدينة التي عانت أكثر من غيرها،
لكن يمكن أن تصبح مختبرا ً لألمل»،
مضيفا ً إن «جهودنا تتركز على هذه
المدينة في محاولة لتجميد المعارك».
وأوض��ح دي ميستورا أن مبادرته
تختلف كليا ً ع��ن ات��ف��اق لوقف النار
على غ��رار ما حدث في حمص وسمح
بانسحاب المقاتلين منها ف��ي أي��ار
الماضي.
ميدانياً ،صد الجيش السوري أمس
هجوما ً عنيفا ً لـ«داعش» على محيط
م��ط��ار دي��ر ال���زور العسكري ،وأوق��ع

م�س�ؤول ع�سكري �أميركي« :داع�ش» يقيم مع�سكرات تدريب �شرق البالد

«جوار ليبيا» يناق�ش الأزمة �أمني ًا و�سيا�سي ًا

أعلن وزي��ر الخارجية المصري
س��ام��ح ش��ك��ري ف��ي اج��ت��م��اع دول
جوار ليبيا في الخرطوم أن الوضع
في ليبيا يشهد ت��ط��ورات تثير قلق
الجميع .وأشار إلى أن الوضع بات
يتطلب تعامالً ج��ادا ً وتضافرا ً في
الجهود لتقديم العون لليبيين كي
يتمكنوا من بناء مؤسسات دولتهم
واستعادة األمن واالستقرار.
وب����دوره ،اتهم وزي��ر الخارجية
السوداني علي كرتي في كلمته خالل
الجلسة االفتتاحية أطرافا ً خارجية
ب��اإلس��ه��ام ف��ي تأجيج ال��ص��راع في
ليبيا ،م��ش��ددا ً على أن الوقت حان
للوقوف مع ليبيا وتضييق الهوة بين
كافة األطراف بهدف حقن الدماء.
وقال كرتي إن منهج الحوار لحل
القضية الليبية يقوم على جانبين
أمني عسكري برئاسة الجزائر وآخر
سياسي برئاسة جمهورية مصر
العربية ،معربا ً عن أمله في أن ينجح
المؤتمر في فتح آف��اق جديدة لحل
القضية.
وانطلقت ف��ي ال��خ��رط��وم أعمال
االجتماع ال���وزاري الخامس لدول
جوار ليبيا ،بهدف تنظيم حوار بين
أطراف األزمة يؤدي إلى حل سياسي
يحفظ وح��دة ليبيا واستقرارها.
وش��ارك في هذا االجتماع ال��وزاري
إضافة إلى السودان ،مصر وتونس
والجزائر وتشاد والنيجر والجامعة
العربية واالتحاد األفريقي.
من جهة ثانية ،أعلنت بعثة األمم
المتحدة في ليبيا ،أنها ترتب للقاء
بين األفرقاء الليبيين في التاسع من
الشهر الجاري ،كجولة ثانية للحوار
الرامي إلى إنهاء االنقسام السياسي
في ليبيا.
وأفادت البعثة برئاسة المبعوث
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
إلى ليبيا برناردينو ليون في بيان
لها «بأنها تواصلت مع العديد من
األطراف المعنية لمحاولة التوصل

إل��ى سبل إنهاء األزم��ة السياسية
واألمنية في ليبيا من خالل الحوار».
في ه��ذه األث��ن��اء ،كشف مسؤول
عسكري أميركي أن تنظيم «داعش»
يقيم معسكرات ت��دري��ب ف��ي شرق
ل��ي��ب��ي��ا ت��ض��م ن��ح��و  200مسلح.

وق����ال ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة العسكرية
األميركية في أفريقيا الجنرال ديفيد
رودريغيز ،إن «الجيش األميركي
يراقب هذه المعسكرات عن كثب».
وأض��اف أن��ه «ل��م يصدر توصيات
للقوات األميركية أو القوة الجوية

لمالحقة معسكرات ال��ت��دري��ب في
الوقت الراهن» ،مشيرا ً إلى أنه «لم
يتضح م��ا إذا ك��ان المتدربون في
ه��ذه المعسكرات سينضمون إلى
مسلحي داع��ش في مكان آخ��ر فور
اكتمال تدريباتهم».

العشرات منهم بين قتيل وجريح ،حيث
دارت أعنف االشتباكات ف��ي منطقة
حويجة المريعية وح��وي��ج��ة صكر
القريبتان من أس��وار المطار ،وامتدت
إلى أحياء داخل المدينة.
وفي حلب ،نفذت وحدات من الجيش
ال��س��وري ع��دة عمليات واستهدفت
تجمعات وتحركات المسلحين في
محيط حي جمعية الجود على طريق
حلب اع���زاز ق��رب بلدة ال��زه��راء وفي
جمعية ال���زه���راء ع��ل��ى أط����راف حي
الليرمون.
كما قضى الجيش على ع��دد من
المسلحين ف��ي محيط ب��ل��دت��ي نبل
والزهراء ،وفي الريف الشمالي الغربي
أوق��ع��ت وح����دات م��ن ال��ج��ي��ش قتلى
ومصابين ف��ي ص��ف��وف اإلرهابيين
ودم��رت لهم أسلحة وذخيرة في بلدة
بيانون والطامورة التابعتين لمنطقة
جبل سمعان بمحاذاة الطريق الدولية
المؤدية إلى تركيا.
إل���ى ذل����ك ،ح����ذرت منظمة األم��م
المتحدة للطفولة «يونيسيف» في
بيانها أمس من نتائج تعليق برنامج
الغذاء العالمي على ماليين األطفال
السوريين ،مشيرة إل��ى أن «ماليين
األطفال السوريين الالجئين مهددون
بالجوع والنوم ببطون خاوية».
وت���اب���ع���ت ال��م��ن��ظ��م��ة« :ت��ع��ل��ي��ق
المساعدات الغذائية يزيد من المخاطر
ال��ص��ح��ي��ة وي���ه���دد س�لام��ة األط��ف��ال
خالل فصل الشتاء» ،وك��ررت نداءها
للحصول على دع��م عاجل لبرنامج
األغذية العالمي بعد تعليق مساعداته
لنحو  1.7مليون الجئ سوري.
كما دع��ت «اليونيسيف» ال��دول
المانحة إلى توفير المزيد من الدعم
لتلبية االحتياجات الضرورية ألطفال
سورية وتجنب وقوع كارثة إنسانية.
وقالت مديرة المنظمة اإلقليمية في
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا ماريا
ك��ال��ف��ي��س إن «ال��ع��ائ�لات ال��س��وري��ة
وأط��ف��ال��ه��ا ه��م م��ن ي��دف��ع��ون ضريبة
الصراع الدائر في سورية وهذا النقص
في تمويل األغذية سيؤثر سلبا ً عليهم
خاصة مع اقتراب فصل الشتاء».

�إعالنات ر�سمية

تقرير �أممي ( ...تتمة �ص)1
في الثالث والعشرين من أيلول الماضي ،بتفريغ
شاحنة تحمل أسلحة في قرية العيشة التي تؤوي
مخيمات للنازحين ،فيما سجل ارتداء بعض المسلحين
مالبس مدنية.
وأكد التقرير تكثيف المجموعات المسلحة هجماتها
بالدبابات والمدفعية والهاون والصواريخ ،وهو ما
استدعى إجالء مواقع قوات «األندوف» ومعداتها ،من
أكثر من موقع.
وبالنظر إلى العراقيل ومحدودية المساحة المتاحــة

لحركة القوة ،طرحــت األمم المتحــدة تقليص العــدد
اإلجمالي المؤلف من  929عسكريــاً ،إلى  ،750وإعادة
تشكيــل مئتي موظف .كما طرحت إنشــاء مواقع في
الجانب المحتل من االراضي السورية ،لمراقبة الفصل
واالنتهاكات.
وف��ي خ�لاص��ات ومالحظات التقرير ،دع��ا األمين
العام مجلس األم��ن إل��ى «تمديد عمل البعثة لستة
أشهر أخرى ،تنتهي في الثالثين من حزيران من العام
المقبل ،من دون أي تعديل في مهماتها».

اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء  120قاطع تلقائي
 320×4أمبير ،وذل��ك وف��ق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه ل��ق��اء مبلغ مئتا أل��ف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و 12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت
الواقع فيه  27كانون األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
نائب مدير القاديشا باإلنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
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