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الجي�ش ال�سوري يقطع ( ...تتمة �ص)1

المقبلة مع االنتهاء من البند األمني» ،اعتبرت أن هذا
الملف يتوقف على ما سمته «صحوة ضمير» عند رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون للقبول
بانتخاب رئيس توافقي».

ارتباك في «المستقبل»

وف��ي السياق نفسه ،توقفت مصادر مطلعة عند
الصمت الذي سجل في الدائرة اللصيقة جدا ً بالرئيس
الحريري الذي لم يبد أي إشارة ايجابية أو سلبية تجاه
خطاب السيد نصر الله» ،الفتة إلى «أن المواقف التي
صدرت عن  14آذار وعبرت عن رفضها واستهجانها
لدعوة السيد نصر الله :اذهبوا معنا إلى سورية» ،لم
تصدر عن أقطاب أساسية في هذا الفريق كما جرت
العادة».
ولفتت المصادر إلى «أهمية إضاءة السيد نصر الله
على الخطر القادم من السلسلة الشرقية في منتصف
آذار» ،ورأت أن االن��ه��ي��ارات المتالحقة ف��ي صفوف
اإلرهابيين في سورية ،جنوبا ً وشماالً ،ومحدودية
حركتهم ،سيجعل من لبنان المنفذ الوحيد ،وهذا يؤشر
إلى أن المعارك ستكون شديدة الحماوة على الجهة
الشرقية مع بداية الربيع».
وأكدت المصادر «أن كالم السيد نصر الله عن هذا
الخطر في الحدود الشرقية كان السبب الوحيد وراء
صمت ن��واب المستقبل ،ما يعني أن الرسائل التي
وجهها وصلت إلى بيت الوسط و 14آذار فأربكته ،وهذه
من المرات القليلة التي تحصل».
وكانت كتلة «المستقبل» اعتبرت أن مواقف الحريري
«كانت صريحة وواضحة وحازمة في ما خص القضايا
المطروحة من قبل تيار «المستقبل» وتؤكد الحزم في
مواجهة اإلرهاب واالستمرار بالحوار مع حزب الله على
أساس احترام الدولة والتشديد على ضرورة انسحاب
الحزب من سورية».
وش���ددت الكتلة «ع��ل��ى ض���رورة ان��ص��راف القوى
السياسية للعمل على انجاز االستحقاق الرئاسي».
وكان الحريري التقى مساء أمس في بيت الوسط
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط
الذي قال في «تغريدة»على تويتر ،انه «طالما هناك
سوري واحد يقاتل النظام اإلرهابي لبشار األسد فأنا
مع هذا السوري».

عون يسحب الثقة من مقبل

على صعيد آخر ،تفاعلت أمس قضية تمديد وزير
الدفاع سمير مقبل والية األمين العام للمجلس األعلى

للدفاع اللواء محمد خير ،فقد أعلن العماد عون سحب
الثقة من مقبل «لتجاوزه الصالحية في ممارسة الحكم
والتغاضي عن المخالفات الممارسة» ،ودعا الحكومة
إلى «تصحيح هذه األخطاء» .وأبدى خشيته من «أن
تصيب قصة التمديد كل الحكومة ،وه��ذا الموضوع
خطر ألنه يؤدي إلى تفكيك الدولة» ،مشددا ً على أن «هذا
الوضع غير مقبول قطعاً ،ونحن نعبر عنه من خالل
سحب الثقة من مقبل».
واعتبر ع��ون بعد ت��رؤس��ه اجتماع تكتل التغيير
واإلص�لاح «أن الفراغ موجود والتمديد ال��ذي يحصل
غير شرعي ،والحكومة تمدد لتعبئة الفراغ لكن الفراغ
سيستمر ألن التمديد غير شرعي» .وأشار إلى «أن القرارات
التي تأخذها الحكومة غير ميثاقية وغير شرعية».
ورد الوزير مقبل على عون معتبرا ً أن التمديد للواء
خير «واضح وقانوني مئة في المئة ،واستندت في هذا
القرار إلى المرسوم االشتراعي  102وإلى صالحياتي
كوزير دفاع».
وأوضح مقبل أن «مسألة التمديد لمدير المخابرات
ف��ي الجيش م��ن صالحياتي ح��ص��ري�اً ،وال��م��ادة 55
تضمن هذه الصالحية للمصلحة الوطنية حيث تتخذ
بعض القرارات» .وقال« :نحن نريد أن ننتخب رئيسا ً
للجمهورية ويجب ذل��ك ،فالبلد لن يستمر من دون
رئيس» ،مضيفاً« :نحن اآلن بحاجة للعميد شربل روكز
وللعديد من الضباط».

حكومة تصريف أعمال غير معلنة

في غضون ذل��ك ،ال ي��زال موضوع تغيير آلية عمل
الحكومة عالقا ً بانتظار التوافق على ه��ذه الخطوة
والذي يبدو بعيداً.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن وضع الحكومة
مج ّمد ،ال بل مأزوم ،وهي في حالة تصريف أعمال من
دون اإلعالن عنها» .ولفتت المصادر إلى «أن التحركات
التي يقوم بها رئيس الحكومة تمام سالم لم تؤد حتى
الساعة إلى نتيجة ،وكأن هناك نوعا ً من التواطؤ على
تفشيل عمل سالم ،ال تفشيل الحكومة».
من جهته ،أكد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
نبيل دو فريج أن ال تقدم في االتصاالت التي يُجريها
س�لام م��ع األط����راف السياسية ف��ي ش��أن آل��ي��ة عمل
الحكومة» ،مشيرا ً إلى «أنّ اآللية موجودة في الدستور
نصت عليها المادة  ،»65مشيرا ً إل��ى أنّ بعض
كما ّ
األطراف في الحكومة يرفضون تطبيق المادة المذكورة
«ألنها ،على ح ّد تعبيرهمُ ،تك ّرس مبدأ أنّ البلد «ماشي»
من دون رئيس جمهورية».

الجي�ش ي�ستبق ( ...تتمة �ص)1
كذلك فتح الجيش السوري جبهة جمعية الزهراء
وتمكن من السيطرة على مبان ع��دة كانت تسيطر
عليها الجماعات المسلحة ،فيما سجل أيضا ً تقدّم له
في الراشدين الرابعة .وتواصلت المعارك أيضا ً في
العامرية وسيف الدولة وفي حلب القديمة حيث تشهد
اشتباكات عنيفة جداً.
وقد تمكنت وحدات الجيش السوري من قطع أحد
أه��م ط��رق اإلم��داد اآلتية من تركيا ،حيث ب��ات أمام
الجيش مسافة  6كلم فقط ألح��ك��ام ال��ط��وق بشكل
كامل على المدينة التي قد تدخل مرحلة التسويات
والتجميد بحسب خطة المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا في وقت قريب بعد تسريبات
عن موافقة الحكومة السورية على خطته.
في هذا الوقت ،استمرت معركة الجيش السوري
باتجاه ري��ف القنيطرة .وش��ه��دت مسحرة البلدة
الواقعة في سفح تل المال قصفا ً مدفعيا ً واشتباكات
باألسلحة المتوسطة ،حيث استهدف الجيش تجمعات

مسلحي «جبهة النصرة» و«الجيش الحر» في قريتي
الصمدانية والحميدية ،مستكمالً بذلك ما بدأه في ريفي
درعا ودمشق الجنوبي الغربي.
س ّجلت اشتباكات في
وف��ي ري��ف درع��ا الشمالي ُ
محيط بلدتي كفر شمس وكفر ناسج وغ��ارات جوية
طاولت مواقع للمسلحين امتدت على تل عنتر وإنخل
وتل الحارة االستراتيجي.
ويبدو أن استكمال العملية العسكرية يجرى بوتيرة
عالية ،إذ سيطر الجيش على التالل الحاكمة في
ريف درعا قرين والسرجة وعنتر وفاطمة ،ويواصل
مهمته نحو تل الحارة الذي أصبح ساقطا ً بالمعنى
العسكري.
وتنعكس التطورات الميدانية المتسارعة جنوبا ً
على المشهد الميداني العام في سورية ،كما تحمل
أبعادا ً سياسية عميقة تفرضها أهمية جنوب البالد
المتاخم للجوالن ال��س��وري المحتل وللحدود مع
األردن.

الأداء االحترافي ( ...تتمة �ص)1
إل��ى مطار حلب ،كما عرفت الحرب عمليات كبرى
من نوع حرب القلمون وتحرير يبرود ،ومشاركة
المدرعات والصواريخ والطيران الحربي والمدفعية
ووحدات طيران عمودي وإنزال مظليّين ،بالتشارك
م��ع وح����دات ال��ن��خ��ب��ة م��ن ح���زب ال��ل��ه ت��ولّ��ت مهاما ً
خ��اص��ة ف��ي العملية ال��ت��ي حسمت خ�ل�ال ساعات
محصنة يتمركز فيها آالف
موقعا ً يفترض أنه قلعة
ّ
المسلحين المحترفين من نخبة «القاعدة» ،وكثيرة
هي المعارك التي ستسج ّل واحدة واحدة مع نهاية
الحرب ،كمواد للدراسة والتمحيص من كليات أركان
الحرب.
 منذ مطلع ال��ع��ام وعلى إي��ق��اع ق���راءة التوازناتالمشترك مع المقاومة ،كتقدير موقف استراتيجي
تستند إليه القيادات العسكرية في رسم خططها ،بدا
أن الجيش السوري على موعد مع نقالت استراتيجية
ك��ب��رى ،األول���ى كانت ف��ي غوطة دمشق نحو دوما،
ال��م��ع��ق��ل األه���� ّم ل��ل��م��ج��م��وع��ات ال��م��س��ل��ح��ة ،ح��ي��ث قام
بحصيلة العملية أكثر من ألفي مسلح بترك المدينة
وتسليم أنفسهم ومعهم خمسة آالف م��واط��ن ،وال
ت��زال العملية مستمرة ،لكن اندفاعتها توقفت عند
ح��دود بذل الجهد الكافي لتحقيق صيرورة ال تزال
ت��ت��دح��رج ،والثانية نحو جنوب س��وري��ة على إيقاع
التوازن الجديد الناشئ عن االشتباك بين المقاومة
و«إسرائيل» على جبهة الجوالن ،وشمول مظلة الردع
التي حسمتها المقاومة لجبهة جنوب سورية ،فكانت
االندفاعة وصوالً إلى دير العدس حيث يقطع بالنار
التواصل بين محافظتي القنيطرة ودرع��ا ،وبالتالي
تفصل المجموعات المرتبطة بالحدود األردنية في
درعا ،بتلك المرتبطة بالحدود مع الجوالن والمدعومة
من «إسرائيل» في القنيطرة ،وال تزال العملية مستمرة،
لكن من الواضح أنّ اندفاعتها توقفت عند حدود عدم
بذل جهد واستثمار إمكانات وتقديم تضحيات تفوق
حجم العائد المتوقع من العملية ،وت��رك التداعيات
تتدحرج ،لتأتي العملية الثالثة في شمال سورية،
لفصل مدينة حلب بالكامل عن ريفها ،وفك تواصل
األح��ي��اء التي يسيطر عليها المسلحون عن خطوط

اإلم���داد ال��ت��رك��ي ،واستثمار اللحظة االستراتيجية
لمساعي المبعوث ال��دول��ي ستيفان دي ميستورا،
لفرض وقائع تجعل مهمته ممكنة التطبيق ،وتقطع
األمل على متطرفي الجماعات المسلحة في المدينة
بأوهام الوعود عبر الحدود ليصير ح ّل دي ميستورا
أفضل الممكن.
 حققت العمليات الثالث أهدافها االستراتيجية،فانهارت ق��درات التصعيد في غوطتي دمشق ،فيما
التآكل وال��ه��ري��ان ف��ي جسم المجموعات المسلحة
ي��ت��ق��ادم ،لكن العائد اإلض��اف��ي ك��ان تحرير ق��وة من
الجيش للقيام بمهام جديدة ،وانشقاق «جيش األمة»
ع��ن «ج��ي��ش اإلس��ل�ام» ووق���وع ح��رب إب���ادة بينهما،
استنجد خاللها «ج��ي��ش األم���ة» بالجيش السوري
لحماية عناصره وعائالتهم واستعداده للقتال مع
الجيش في وج��ه جماعات «جيش اإلس�ل�ام» بقيادة
زه����ران ع��ل��وش ،وف���ي العملية ال��ث��ان��ي��ة ك���ان العائد
اإلضافي إعادة ربط وحدات الجيش السوري المتف ّرقة
على جغرافيا محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء،
خصوصا ً أنّ من بينها وحدات متخصصة ،وتمكينها
من العودة للتص ّرف وفقا ً لمهامها واختصاصاتها
تبعا ً لما تتبعه الجيوش ،أما العملية الثالثة فأه ّم ما
فيها وما تخطى هدفها العسكري بقطع التواصل بين
حلب وتركيا ،وبين المدينة وريفها ،وتقريب لحظة
الح ّل إلنهاء الوضع الشاذ في بعض أحياء المدينة،
هو التواصل للمرة األولى مع الخزان البشري لقوات
الدفاع الوطني في نبل والزهراء المحاصرتين منذ
ث�لاث س��ن��وات ،وحيث أكثر من عشرة آالف مقاتل
سيدخلون إل��ى حلب ويشكلون ق��وة إسناد لمسار
القتال والحسم فيها حيث ت��دع��و الحاجة وتصير
بلداتهم في عهدة وحدات الجيش وحمايتها.
 الجيش السوري جيش ال ُيقهر ،بقائده وضباطهوج���ن���وده ،ب��روح��ه ال��م��ع��ن��وي��ة وت��ض��ح��ي��ات��ه ،بثباته
وإصراره ،لكنه جيش أسطوري باحترافيته العالية،
وم���ا ي��ج��ري ف��ي القامشلي وال��ح��س��ك��ة ودي���ر ال���زور
سيقول أشياء كثيرة قريباً.
ناصر قنديل

رام اهلل :مطالبة بالإفراج
عن  300طفل فل�سطيني يعتقلهم االحتالل
ط��ال��ب فلسطينيون بالضفة
ال��غ��رب��ي��ة ،أم����س ،ب���اإلف���راج عن
األس����رى األط���ف���ال ف���ي ال��س��ج��ون
«اإلسرائيلية».
ج���اء ذل���ك ف��ي وق��ف��ة أسبوعية،
نظمتها الهيئة العليا لمتابعة شؤون
األس���رى وال��م��ح��رري��ن (مستقلة)،
أم��ام مقر الصليب األح��م��ر ،بمدينة
البيرة ،قرب رام الله ،وسط الضفة
الغربية ،شارك فيها أسرى محررون،
ونشطاء ،وأه��ال��ي ،وطلبة ،رفعوا
خاللها شعارات تطالب باإلفراج عن
األسرى األطفال.
وعلى هامش مشاركته في الوقفة،
قال رئيس الهيئة ،أمين شومان ،إن
«إسرائيل» تواصل انتهاكاتها للقانون
ال��دول��ي ،وحقوق الطفل باعتقالها
ن��ح��و  300ط��ف��ل فلسطيني تقل
أعمارهم عن  18سنة في سجونها».
وأض��اف شومان أن «غالبية هؤالء
األطفال تعرضوا للتحقيق من قبل
ضباط المخابرات «اإلسرائيلية»،

وتم إخضاعهم للتعذيب ،والضرب،
والشتائم».
وط��ال��ب ال��م��س��ؤول الفلسطيني،
ب�����ـ«ض�����رورة ف��ض��ح ان��ت��ه��اك��ات
«إسرائيل» دولياً ،ومعاقبتها على
ما تقوم به من انتهاكات ،واستمرار

العمل حتى إط�لاق س��راح األس��رى
كافة وبخاصة األطفال منهم».
وتعتقل «إسرائيل» في سجونها
نحو  7أالف فلسطيني منهم 300
طفل ،بحسب إحصاءات فلسطينية
رسمية.

دخل الجيش اليمني واللجان الشعبية مديرية الزاهر في
محافظة البيضاء ،بعد اشتباكات مع مسلحي القاعدة ،فيما
المشاورات لتشكيل المجلسين الوطني والرئاسي خالل
أسبوعين مستمرة .وأفاد مصدر مطلع في اليمن بدخول
الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى مديرية الزاهر آخر
مديريات البيضاء باتجاه محافظة لحج الجنوبية ،وجاء
ذلك بعد اشتباكاتٍ خاضها الطرفان مع مسلحي القاعدة
في منطقة آل مظفر وآل مالح والمخنق غرب البيضاء.
وفي سياق متصل ،قتل شخص وأصيب آخر في هجوم
ش ّنه مسلحون أمس على مدرسة في عدن في هجوم لمسلحين
مجهولين .وفي حضرموت أصيب شخصان بانفجار عبوة
ناسفة بمركبة عسكرية ،كذلك اغتال مجهولون نائب مدير

ودعا كييف إلى عدم منع العسكريين األوكرانيين المحاصرين في ديبالتسيفو
من إلقاء سالحهم واالستسالم إذا أرادوا ذلك ،كما حث قوات الدفاع الشعبي على
إعطاء الجنود األوكرانيين فرصة للخروج من طوق الحصار.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن سلطات منطقة دونباس المناهضة لكييف
وافقت على المشاركة في إصالح دستوري في أوكرانيا ،األمر الذي يدل على
تقدم في تطور مؤسسات الدولة األوكرانية.
وكان الرئيس بوتين أجرى محادثات في بودابست أمس مع رئيس وزراء
المجر فيكتور أوربان.
يذكر أن هذه الزيارة أغضبت قادة االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي
الذين ينأون بأنفسهم عن موسكو بسبب الصراع في شرق أوكرانيا.
إال أن أوربان قال إن المجر ال يمكن أن تدير ظهرها للمورد الرئيسي للغاز
لديها.
وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ،أعلن أول من أمس ،أنه سيتم
توقيع خمس اتفاقيات خالل زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين للمجر.
وذكر أوشاكوف  -في تصريح أوردت��ه وكالة أنباء «تاس الروسية» ،أن
االتفاقيات التي سيتم توقيعها ستكون حول التعاون بين األقاليم وعلى
التعاون في مجال التعليم العالي والرعاية الصحية وتعيين وثيقة حول
افتتاح قنصلية عامة للمجر في مدينة قازان الروسية ،فضالً عن توقيع اتفاق
على تدريب العاملين في مجال الطاقة النووية ،قائالً« :إن روسيا لديها مدة
أكثر من سنة واحدة لكي تحتفظ بمركزها كأكبر شريك في التجارة الخارجية
المجرية».
وأضاف أن المهمة الرئيسية في المرحلة الحالية هي عكس االتجاه حول
حجم التجارة المتبادلة اآلخذة في التناقص ،حيث بلغ االنخفاض في السنوات
الماضية من  10إلى  16في المئة ،قائالً« :إن عالج هذه القضية سيكون على
أيدي اللجنة الحكومية الدولية الروسية الهنغارية على التجارة والتعاون
االقتصادي ،التي يتزعمها وزي��ر الزراعة الروسي نيكوالي فيودوروف من
الجانب الروسي ،وهو اجتماع دوري للجنة الحكومية الثنائية التي ستعقد في
نيسان المقبل في قازان ،عاصمة جمهورية تتارستان الروسية».
وتعد زيارة بوتين هذه أول زيارة إلى بلد عضو في االتحاد األوروبي منذ
زيارته إلى إيطاليا في تشرين األول  2014في وقت تشهد العالقات بين روسيا
واألوروبيين توترا ً يتعلق باألزمة األوكرانية.

كأ ّول ضحايا لألحداث ،وكيف أنّ أولئك القتلة لم يكونوا على عالقة
بمؤسسات الدولة ،فقد كانوا عبارة عن أف��راد مدنيين دخلوا بين
«المتظاهرين» وكان مطلوبا ً منهم أن يفعلوا ذلك ،كي يكون هناك دم!.
وتوجه
وكيف لو علمنا أنّ هناك مجموعات كانت تدير األرض
ّ
الناس ،وتدفعهم باتجاه عنوان هنا وعنوان هناك ،فعندما حرق
«القصر العدلي» لم تكن هناك طلقة واح��دة من الدولة ومن أبناء
القوات المسلحة ،وعندما ت ّم االعتداء على «ف��رع الحزب» وبيت
«المحافظ» لم يكن هناك «براميل» ،وعندما ت ّمت استباحة «مساكن
صيدا العسكرية» و«مساكن طفس» أيضاً ،لم يكن هناك قوات مسلحة
في شوارع المدن والبلدات ،ولم تكن القوات المسلحة منخرطة في
األحداث بعد!.
ال أريد من وراء هذا االستطراد أن أؤكد مؤك ّدا ً بالنسبة لي ولكثيرين،
غير أ ّنني أحاول أن أجمع أطراف المشهد منذ بدايته ،كي أقول بأنّ
ما حصل لجهة صعود بهذا االتجاه وهذه الصورة ،لم يكن معزوال ً
عن البدايات ،غير أنّ هناك لعبة كبرى كانت تحصل ،تو ّرطت فيها
جهات إقليمية ودولية ،وكانت استخباراتها تع ّد العدّة لحريق الوطن
السوري ،ولم يكن األمر يتعلق فقط «بإسقاط النظام» ،بمقدار ما كان
«إسقاط النظام» بالمعنى السياسي «إسقاطا ً للنظام» بالمعنى الكلي
للدولة والمجتمع ،والدفع باتجاه أن تع ّم الفوضى ويع ّم الحريق
أخيراً.
نسوق هذه الوقائع كي نربط بين ضفتي مشهد لم ينته ولم يت ّم
إقفال بابه بعد ،خصوصا ً أنّ ذات السيناريوات ما زالت تم ّرر وما زالت
تعاد ويت ّم االشتغال عليها ،حيث تط ّورت فوضى الميدان السوري
الجنوبي ،وتم تظهير حقيقي لما كان يحصل ،خصوصا ً حين كان
صعود المشهد واضحاً ،باتجاه جغرافيا سورية جديدة ،حين دخلت
مدن وبلدات أخرى من المحافظات السورية األخرى على ّ
خط النار،
وخط الفوضى والذبح ،غير أنّ اإلعالم اإلقليمي والدولي راح بعيدا ً
ّ
في مناقضة الواقع ،من خالل التركيز والتصدير والتسويق له على
أ ّنه «ثورة» ،وعلى أنّ السالح الذي ت ّم رفعه في وجه الدولة إنما هو
«سالح مشروع»!
ذات السيناريو اليوم يُعاد وفي شكل أوسع وأكبر وربما أخطر،
حيث أنّ اإلعالم ذاته ،ونعني به إعالم شركة «دولة قطر» ،الذي س ّوق
«داعش» كما «جبهة النصرة» في سورية ،يس ّوق اليوم «داعش» في
العراق وفي سورية وفي ليبيا وفي األردن وفي أكثر من مكان ،فهو
يحاول توفير الشرعية األخالقية والسياسية والثقافية لهما.
ربما نعيد ّ
دق ناقوس الخطر من جديد ،في اآلن الذي لم يصغ إلينا
أنّ
كثيرون في المرة األولى ،على شركة «دولة قطر» مدعومة من قبل
اإلدارة األميركية وكيان االحتالل الصهيوني ،للعمل على تسويق هذا
الخطر الوجودي على المنطقة وعلى أمتنا ،من أجل تحويله شيئا ً
فشيئا ً إلى أمر واقعي ،وال يه ّم إنْ كان موضوع ّيا ً أو لم يكن ،فالواقع
في السياسة ليس مشروطا ً بالموضوعية من عدمها ،خصوصا ً عندما
تقع المصائب الكبرى!

خالد الع ّبود

�شهادة بريجين�سكي ( ...تتمة �ص)1
تجدر المالحظة هنا أن ديبلوماسيا ً أميركيا ً مخضرما ً كان جاء إلى بيروت
نهايات العام الماضي ،وأبلغ مسؤولين لبنانيين جلهم من  14آذار خالصة
تفيد أنه يوجد في أميركا نقاش استراتيجي حول الشرق األوسط ،وقد حسم
لمصلحة ثالث ثوابت توجه سياسة واشنطن عندكم (أي في الشرق األوسط)
وهي «تركيا متدخلة إقليميا ً وإيران بنفوذ إقليمي محسوب وإسرائيل مطمئنة».
بريجينسكي من جهته يعرض صورة مغايرة ويتحدث عن تركيا مدجنة داخل
ديارها ،وبالمقابل يقول علينا التعاون مع إيران لحل أزمات المنطقة ،فهذه أفضل
برشامة لح ّل مشاكلها التي باتت تشكل خطرا ً على األمن الدولي وبخاصة قضية
خطر «داعش» .ويالحظ أن بريجينسكي في إطار عرضه لوضع القوى اإلقليمية
الصاعدة في شهادته أنه لم يتطرق لـ«إسرائيل» بأي حرف .وسبب ذلك واحد من
احتمالين إما أنه لم يعد يجد لها دور ،أو أنه يخشى أن يقول كالما ً يثير غضب
الكونغرس عليه ،إذ إنه في شهادة سابقه له أمامه وصف نتنياهو بأنه ال يد ّمر
فقط مستقبل التسوية بل مستقبل «اإلسرائيليين» على المدى الطويل ،وأن
«إسرائيل» ال تستطيع االستمرار كدولة تقوم على فكرة أن أربعة ماليين يهودي
يحكمون ثالثة ماليين فلسطيني.
ثالثاً :ركز بريجينسكي على خطر «داعش» واإلسالميين اإلرهابيين ،وقال بما
معناه لماذا تقاتل أميركا النظام السوري ،فالرئيس األسد لم يكن لمرة واحدة
عنصرا ً لهز االستقرار في المنطقة وقتاله الصلب اليوم ضد «داعش» والتكفيريين
يعتبر من صمامات األمان لالستقرار في المنطقة.
نفس فكرة بريجينسكي كان قالها المستشار في معهد واشنطن لسياسة
الشرق األدنى دينيس روس خالل شهادة أدلى بها قبل عامين أمام الكونغرس
حول سياسة الواليات المتحدة تجاه سورية ،معتبرا ً أن الحرب في سورية كان
لها أثر على مصالح الواليات المتحدة ،فـ«كلما تخطو سورية نحو الهاوية وتنهار
الدولة بصورة أكثر ويزداد عدد الالجئين الفارين إلى الدول المجاورة ،يبزغ
تهديد جديد بحصول المزيد من عدم االستقرار في الدول المجاورة لسورية».

يوسف المصري

اليمن :محافظة البي�ضاء خالية من «القاعدة»

توقيع خم�س اتفاقيات ( ...تتمة �ص)1

�شركة «دولة قطر» ( ...تتمة �ص)1

�إحالة  199متهم ًا ( ...تتمة �ص)1

البحث الجنائي في حضرموت جنوب اليمن.
في الشأن السياسي ،أكد قيادي في اللجنة الثورية في
اليمن للميادين أن المشاورات جارية لتشكيل المجلسين
الوطني والرئاسي خالل أسبوعين.
من جهة أخرى ،دعا التنظيم الناصري في اليمن حركة
«أنصار الله» إلى رفع اإلقامة الجبرية على الرئيس عبد
ربه منصور هادي ورئيس الحكومة وبعض الوزراء ،وأكد
أن الحوار السياسي أساس للحل في البالد ،بشرط إلغاء
اإلعالن الدستوري ،وإعادة الوضع في المدن التي سيطر
عليها أنصار الله إلى ما كان عليه.
وشدد المؤتمر الشعبي العام على وقف انتهاك الدستور
والحريات من أجل التوافق على الحل السياسي لألزمة.

من جانب آخر ،قررت محكمة القضاء اإلداري ،أمس ،إحالة دعوى قضائية
تطالب باعتبار الرئيس األسبق محمد مرسي العياط «مسجل خطر فئة أ» ،على
هيئة مفوضي الدولة ،إلعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ،بحسب ما أورد
موقع «أخبار مصر» التابع للتلفزيون الرسمي.

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
أوالً :تعلن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لألمن
ال��ع��ام ع��ن تمديد مهلة استقبال طلبات
تنظيم أوت��ج��دي��د تفاويض ال��دخ��ول إلى
مباني ومقرات األم��ن العام وذل��ك اعتبارا ً
م��ن  2015/02/16ول��غ��اي��ة ت��اري��خ
.2015/02/28
 11ـ المستندات المطلوبة لتنظيم
تفويض:
موجه للمدير العام
ـ كتاب من الشركة ّ
لألمن العام يتضمن (اسم الشركة ،عنوانها،
نوعية األعمال التي تقوم بها ،فروعها ،رقم
الهاتف ،االسم الكامل للمندوب).
ـ الئحة اسمية بعدد العمال األجانب
الموجودين أو ال��ع��دد التقريبي للعمال
الجدد.
ـ صورة عن إقامات العمال األجانب.
ـ تفويض كاتب عدل (أصلي).
ـ صورة عن اإلذاعة التجارية.
ـ ص��ورة عن هوية صاحب الشركة أو
المؤسسة.
ـ بطاقة ضمان للمندوب.
ـ بطاقة وظيفة من الشركة (حصرا ً بها)

أو إفادة وظيفة مع صورة شمسية.
ـ صورة عن السجل التجاري.
ـ صورة عن هوية المفوض أو المندوب.
ـ طابع مالي بقيمة  1000ليرة لبنانية.
ـ إف��ادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم
بمراجعة كافة اإليصاالت المالية المسلمة
إلى المفوض ،وذلك لمقارنتها مع الرسوم
التي تم دفعها في األمن العام.
إعالن
تعلن وزارة الشؤون االجتماعية عن
حاجتها الستئجار مقر لمركز الخدمات
اإلنمائية بدنايل ،وذلك وفقا ً لدفتر الشروط
ال��خ��اص ال��ذي يمكن الحصول عليه من
قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية في وزارة
الشؤون االجتماعية.
تقدم العروض في قلم مصلحة الخدمات
اإلنمائية في وزارة الشؤون االجتماعية
ـ بيروت ش��ارع ب��دارو ،وفي مهلة أقصاها
الساعة الثانية عشرة م��ن ي��وم االثنين
الواقع فيه .2015/3/2
المدير العام باإلنابة
رنده بو حمدان
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