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تتمات

�أوروبا« :ليبيا �أو ً
ال» ( ...تتمة �ص)1

الجي�ش ال�سوري ينجح ( ...تتمة �ص)1

أم��ا ف��ي الشمال فالجيش ال��س��وري ي��درك اختالل
التوازن لحسابه ،لكنه يدرك أنّ إحكام الحصار على
األحياء التي يسيطر عليها المسلحون في مدينة حلب،
وإغ�لاق طرق اإلم��داد والتواصل بينها وبين الحدود
التركية ،يعنيان نهاية الدور التركي في سورية ،حيث
حسم أمر المدينة وفقا ً لخطة المبعوث الدولي ستيفان
دي ميستورا سيصير حتميا ً باعتباره أهون الشرور
بالنسبة إلى المسلحين ،والريف في حساب الحرب
النظامية سيكون أسهل على الجيش من المدينة ،لذلك
ما لم تتدخل تركيا اليوم فلن تقوم لها قائمة بعده ،إذا ً
ال ب ّد من انتظار التدخل ،واستفزازه ،ومراقبته ورسم
ح����دوده واس��ت��ق��راء س��ق��وف��ه ،وخ���وض ح���رب ال���ردع
ضدّه بالطريقة المناسبة ،إلخراجه نهائيا ً من المعادلة
السورية ،وبعدها يصير ك ّل شيء بطريقة مختلفة.
م��وق��ع «م���ون أوف االب���ام���ا» ال��ن��خ��ب��وي األميركي
المعروف بدقة تقاريره وتحفظه المهني وقربه من
مراكز القرار العسكري األميركية ،نشر ليالً تقريرا ً
مفصالً ع ّما س ّماه تدخل الوحدات الخاصة التركية في
شمال سورية.
وج���اء ال��ت��ق��ري��ر ت��ح��ت ع��ن��وان« :ق����وات خ��اص��ة من
تركيا تهاجم الجيش العربي السوري» ،أنّ «الجيش
العربي السوري حاول اإلغاثة في القرى المحاصرة
من المتم ّردين من نبل إلى الزهراء وإغالق المم ّر بين
مدينة حلب والحدود التركية إلى الشمال» .سيطرت
ال��ق��وات على ث�لاث ق��رى وأغلقت تقريبا ً الفجوة في
حلقة ال��ح��ص��ار ح��ول جميع أح��ي��اء حلب ول��ك��ن مرة
أخ����رى ،ب����رزت م��ف��اج��أة ع��س��ك��ري��ة ب��ان��دف��اع سريع
هجومي من قبل المئات من األعداد القادمة من اتجاه
الحدود التركية».
يضيف التقرير« ،السمة المميّزة لـ«شراسة» معركة
األم��س كانت الدعم التركي للجماعات المسلحة ،كما
يتضح من نقل المقاتلين واإلم����دادات العسكرية من
داخل تركيا إلى الريف الشمالي في حلب ،بينهم مقاتلون
قوقاز ينتمون مباشرة إلى االستخبارات التركية».
ويقول التقرير «ليست هذه هي المرة األولى التي
تتدخل تركيا بنشاط ف��ي س��وري��ة .ص��درت مؤخرا ً
وثائق المحكمة التركية ،وفيها إف��ادات ضباط وقفوا
ع��ل��ى رأس ال��م��س��اع��دة ال��ل��وج��س��ت��ي��ة ،وق���دم���وا دعما ً
مباشرا ً بنيران المدفعية إلى المتم ّردين في العديد من
الحاالت».
وم��م��ا يقوله ال��ت��ق��ري��ر« :ه��ن��اك ت��ق��اري��ر ج��دي��دة تفيد

ب��أنّ ال��والي��ات المتحدة تخطط إلعطاء أجهزة الراديو
للمتم ّردين ،ومعدات أخرى لالتصال في غارات جوية
خاصة لألكراد .ولكن أعطت الواليات المتحدة بالفعل
هذه المعدات إلى بضعة من المقاتلين األك��راد مختارة
في كوباني الستخدامها ض ّد تنظيم «الدولة اإلسالمية
ـ داع���ش» ،وم��ن غير المتوقع أن يسمح ب��وص��ول هذه
المعدات إلى مقاتلي المعارضة السورية ،كما أنّ الواليات
المتحدة ت��ق��ول إن��ه��ا ستقوم ح��ق��ا ً ب��ت��دري��ب أو تجهيز
المقاتلين المناهضين لسورية (المعارضة المعتدلة)،
ومن غير المتوقع حدوث ذلك ،وكان بين أكبر جماعات
الضغط لمثل ه��ذا التسليح سفير ال��والي��ات المتحدة
السابق ل��دى سورية روب���رت ف���ورد .وق��د تغيّر اليوم
بالطبع وهو من يقول« :إنه ال وجود «للمعتدلين» الذين
يمكن أن تكون منهم قوة مسلحة في شكل معقول».
ووف��ق��ا ً للتقرير «اتهم ف��ورد المتم ّردين بالتعاون
مع جبهة النصرة ،التابعة للقاعدة في سورية ،فيما
أعلنتها الواليات المتحدة منظمة إرهابية منذ أكثر من
عامين ،وقال إنه يأسف حقيقة أنّ الجماعات المتطرفة
تحكم اآلن في معظم المناطق خ��ارج سيطرة النظام
السوري».
وفي التقرير قال فورد« :كان جزءا ً من المشكلة أنّ
الكثير من المتم ّردين  -وأسيادهم في تركيا وقطر -
أص ّر علينا على القبول بأنّ كتائب النصرة كانت وليدة
الظروف المحلية ،في حين أنها في الواقع كانت تتبع
تنظيم القاعدة».
وي��رى التقرير أنّ ال��ره��ان على معارضة معتدلة
خسر ،ومع دعم فورد وجماعات الضغط المعارضة
ال��س��وري��ة وأص��دق��ائ��ه��م ف��ي إدارة أوب��ام��ا ل��ن تكون
المعارضة ق��ادرة على الحصول على دع��م الواليات
المتحدة كما يريدون.
ً
ويختم التقرير «فورد كان محقا حين قال إنّ هناك
حاجة إلى قوة برية النتزاع سورية من الجهاديين».
ويجيب التقرير أنّ «القوات البرية موجودة بالفعل.
ه��ذا ه��و الجيش العربي ال��س��وري وح��ل��ف��اؤه» ،ولكن
«عندما يرسل عضو حلف شمال االطلسي وحليفة
الواليات المتحدة  -تركيا – مئات من القوات الخاصة
لدعم الجهاديين في نصب الكمائن وارتكاب المجازر
من دون الحصول على رفض من واشنطن سيصير
الوضع أش ّد خطورة».
م���ص���ادر ال��م��ع��ارض��ة ال��ت��رك��ي��ة وص���ف���ت التدخل
العسكري في شمال سورية بداية ت��و ّرط لن تتمكن

لماذا ي�صل ( ...تتمة �ص)1
ال��ع��م��اد ع����ون ،وج�����اءت ع��م��ل��ي��ة م�����زارع شبعا
النوعية تعادل حربا ً ترسم م��ع��ادالت جديدة،
فتثبت ت��رش��ي��ح ال��ع��م��اد ع���ون ،وال��ت��ق��ط سمير
جعجع اللحظة ،حيث ال يتوقع الجميّل ،وقبل
أن ي��ل��ت��ق��ط ال��ج��م��يّ��ل أن��ف��اس��ه ،ك���ان ج��ع��ج��ع قد
ص��ار ف��ي م��وق��ع م��ن ال��ح��وار م��ع ع��ون محوره
ال��رئ��اس��ة ل��ع��ون ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��رئ��ي��س الراحل
ف����ؤاد ش��ه��اب ول��ج��ع��ج��ع م��ك��ان��ة ت��ش��ب��ه مكانة
الراحل بيار الجميّل في العهد الشهابي ،دور
قد ينتهي ب��أن يضع جعجع ي��ده على الكتائب.
 الجميّل وحزبه ،أش ّد اعتداالً بمفاهيم الصيغةال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن «ال����ق����وات» ،وش��ري��ك م��رغ��وب في
التسويات أكثر منها ،لكن ت���ردّد الجميّل يجعله
دائما ً يصل متأخراً ،فماذا سيصير حال «الكتائب»
وزعامة الجميّل لو تفاهم الحكيم والجنرال على

حلف ثنائي في االنتخابات النيابية عنوانه تقاسم
كامل المقاعد األربعة والستين للمسيحيين ،وهذا
تحقيق لحلم مسيحي ب��أن يختار المسيحيون
نوابهم بأنفسهم ،والترتيب على طريقة :ثلثان
لتكتل اإلصالح والتغيير وثلث للقوات وحلفائها،
ثلثان بقيادة عون للتكتل منهما :ثلث للتيار الوطني
الحر وثلث للحلفاء وخصوصا ً سليمان فرنجية
والطاشناق وشخصيات مستقلة ،وثلث بقيادة
جعجع يتسع لبطرس حرب ونايلة معوض ولكنه
ال يتسع آلل الجميّل ،إال لسوالنج ونديم وغيرهما
ب��ش��روط ال���والء ال��ت��ام ،وب��ع��ده��ا ح��س��اب��ات أخرى
لمستقبل الكتائب.
 هل انتهى ك ّل شيء أم ما زال بيد الجميّل أنيستدرك الكارثة؟
ناصر قنديل

�أوباما� :ضروري ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف كيري بأنه يجب تقوية
األصوات ذات الصدقية التي تشجع
على التسامح واحترام األديان ،مبرزا ً
أن مواجهة اإلرهاب ستكون في الكتب
المدرسية وحتى في أماكن العبادة.
وأك��د ال��وزي��ر األميركي أن بالده
تسعى م��ع ش��رك��ائ��ه��ا إل���ى تعزيز
ال���ش���راك���ة وال���ت���ع���اون ل��م��واج��ه��ة
«الخصوم» لمنع هذه المجموعات
المتطرفة م��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��وس��ع
والعمل على إيقاف ما يغذي اإلرهاب
من تجنيد وتمويل وغيره من الطرق.
ت���زام���ن ذل���ك م���ع ت��أك��ي��د وزارة
الخارجية الروسية أن تصريحات
المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية
ج��ون كيربي بشأن ق��رار ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ت��دري��ب  1200عنصر
ممن تسميهم واشنطن «معارضة
معتدلة» في تركيا والسعودية وقطر
بذريعة مواجهة تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في سورية نابعة من عدم
جدوى عمليات ما يسمى «التحالف
الدولي» لمحاربة هذا التنظيم بقيادة
الواليات المتحدة.
وقال الكسندر لوكاشيفيتش أمس
أن «ع��دم فعالية أنشطة ما يسمى
اإلئتالف الدولي لمحاربة اإلره��اب
بقيادة الواليات المتحدة يكمن في
أن هذا االئتالف تم تشكيله بتجاوز
لمجلس األمن الدولي وبإهمال لقواعد
القانون الدولي ومن دون مشاركة
الحكومة السورية».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية
الروسية «لذلك يبقى موقفنا بهذا

ال��ص��دد ثابتا ً كما ك��ان ونعتبر أن
فعالية محاربة هذا التهديد االرهابي
الذي برز وانتشر في مجمل المنطقة
على شكل تنظيم «داع���ش» يجب
أن ت��ج��ري وف���ق ال��م��راع��اة التامة
لجميع قواعد القانون الدولي ووفقا ً
لالتفاقات التي يتم التوصل إليها بين
حكومات هذه أو تلك من البلدان»،
مؤكدا ً أن هذه هي األسس التي تبني
عليها روسيا موقفها وسوف تستمر
بالتمسك بها دائماً.
وكانت الواليات المتحدة األميركية
ح��ددت  1200مقاتل م ّمن س ّمتهم
مجموعات «المعارضة المعتدلة» في
سورية لمشاركة محتملة في برنامج
يقوده الجيش األميركي للمساعدة في
تدريبهم وتسليحهم لقتال «داعش»،
بحسب االدراة األميركية.
وأوض��ح «البنتاغون» أن هؤالء
المقاتلين سيخضعون لعملية تدقيق
قبل االنضمام للبرنامج ال��ذي من
المتوقع أن يبدأ الشهر المقبل في
مواقع متعددة خارج سورية ،حيث
أش���ار م��س��ؤول أميركي إن حوالى
 3000مقاتل قد يتم تدريبهم بنهاية
.2015
وقدر «البنتاغون» أن أكثر من 400
جندي أميركي ،من بينهم أف��راد من
قوات العمليات الخاصة سيقومون
بتدريب المقاتلين ،وسيجري إرسال
 100آخرين من الجنود لدعمهم.
وم��ن المتوقع أن تجرى عملية
التدقيق الختيار المقاتلين باستخدام
قواعد بيانات للحكومة األميركية

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
آل الفقيدة
ينعون إليكم وفاة المرحومة الرفيقة

مادلين عكاوي

أرملة الرفيق نقوال حالق
الحائزة على «وس��ام الواجب» والمتوفية في بوسطن ـ الواليات
المتحدة األميركية
يقام قداس وجناز لراحة نفسها ،اليوم الجمعة الموافق  20شباط
 2015الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة نياح السيدة ـ شارع
المكحول ـ الحمرا.

البقاء للأمة والخلود ل�سعاده

ومعلومات استخباراتية من شركاء
للواليات المتحدة في المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية التركية
أع��ل��ن��ت ف��ي وق���ت س��اب��ق أن أن��ق��رة
وواش��ن��ط��ن على اس��ت��ع��داد لتوقيع
مذكرة خاصة بخطة تدريب وتجهيز
«المعارضة السورية».
وأف��ادت وسائل إعالم تركية نقالً
عن مصدر في الخارجية التركية بأن
أنقرة وواشنطن تخططان لتدريب
 2000مسلح من «الجيش الحر»
وس���ط ت��رك��ي��ا ،ح��ي��ث م��ن المتوقع
أن ت��زود واشنطن عناصر «الحر»
باألسلحة ،بينما سيتولى عسكريون
أت�����راك ت���دري���ب «ال��م��ع��ارض��ي��ن»
السوريين.
ال���ى ذل���ك ،ج���دد ال��ع��راق وإي���ران
التشديد على أهمية ت��ع��اون جميع
دول المنطقة ل��م��واج��ه��ة اإلره����اب،
واعتبر البلدان في بيان مشترك صدر
أمس عقب اختتام زي��ارة وفد إيراني
برئاسة اسحاق جهانغيري النائب
األول للرئيس اإليراني إلى العراق أن
«خطر اإلرهاب بات أهم تحد قائم أمام
المنطقة والعالم» معربين عن إدانتهما
الس��ت��خ��دام اإلره����اب أداة للوصول
إل��ى أه��داف سياسية ومعارضتهما
للممارسات المزدوجة لبعض األطراف
في ما يتعلق بظاهرة اإلرهاب.
ولفت البيان إلى أن الجانبين «شددا
على ض��رورة التعاون المسؤول من
قبل جميع األطراف االقليمية والدولية
في مواجهة ظاهرة اإلرهاب البغيضة
وكذلك ضرورة بذل الجهود المشتركة
واس��ت��ق��ط��اب ال��م��ش��ارك��ة ال��م��ؤث��رة
واإليجابية لسائر دول المنطقة بهدف
الوصول الى حلول سياسية وسلمية
ووطنية لألزمات االقليمية بعيدا ً من
التدخل في الشؤون الداخلية للدول
األخرى».
وأوض���ح البيان أن إي���ران أك��دت
مرة أخرى دعمها الشامل للحكومة
وال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ف��ي م��واج��ه��ة
اإلره����اب ،مشيرا ً إل��ى أن الطرفين
وفي ضوء رؤية مشتركة للتطورات
السياسية واألم��ن��ي��ة ال��ج��اري��ة في
المنطقة أك����دا ض����رورة م��واص��ل��ة
المشاورات الثنائية ومتعددة األطراف
للعبور من التحديات األمنية وتعزيز
العالقات اإلقليمية وكذلك توسيع
العالقات االستراتيجية والتعاون
ال��س��ي��اس��ي األم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي
والتجاري بينهما.

حكومة أردوغ��ان من تغطيته والتستر على نتائجه،
متوقعة ان يتراجع كما ح��دث ي��وم س��ق��وط الطائرة
التركية بواسطة الدفاعات السورية.
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��م��ت��اب��ع ع��ن ك��ث��ب ل��ت��ط��ورات المنطقة،
ال���ح���وارات المستمرة تشيع أج���واء ال��ت��ف��اؤل ،بينما
ال��ت��رق��ب ل��ع��ودة ملف سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب إلى
الواجهة م��ج��دّدا ً مع اإلع�لان عن اإلض��راب العام في
الخامس من شهر آذار المقبل.

سلسلة الرتب والوراتب
إلى الواجهة مجددا

وسط الجمود السياسي والتشريعي الحاصل ،عادت
سلسلة الرتب والرواتب إلى دائرة الضوء ،ال سيما بعد عودة
هيئة التنسيق النقابية إلى التلويح باإلضراب العام مجددا ً
في شهر آذار المقبل ،من جهة ،ومن جهة أخرى ،الكشف عن
«خديعة» تع ّرضت لها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
في ما يتعلق بوحدة التشريع في القطاعين العام والخاص.
وموضوع السلسلة كان محور لقاءات وزير التربية الياس
بو صعب أمس مع ممثلي المعلمين .وأكد لنقابة المعلمين في
المدارس الخاصة ولرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني،
انه يواصل اتصاالته مع المسؤولين إلقرار سلسلة الرتب،
وأش��ار إلى «أن اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب
نبيه بري األسبوع الماضي ركز على ضرورة إقرار السلسلة،
وأنهما توافقا على ض��رورة إنصاف المعلمين ،فالوضع
االقتصادي يحتم علينا أن نصل إلى مرحلة نق ّر لهم سلسلة
تؤدّي غرضها ،وأنّ موعدا ً سيحدّد لهم قريبا ً للقاء الرئيس
بري».
وش�دّد بو صعب على ض��رورة عدم المزج بين العملين
النقابي والسياسي ،وأنه مستم ّر في دعمه األساتذة للحصول
على حقوقهم ،لكن «من دون أن يتأثر العام الدراسي ،فنحن
نريد إجراء امتحانات رسمية وإصدار نتائج» .وتوافق عدد
من األساتذة مع وزي��ر التربية على «أنّ اإلض��راب��ات التي
سيقومون بها ستكون موجهة وت���ؤدّي غرضها بطريقة
مدروسة ال عشوائية أو استعراضية».
وعلمت «البناء» من مصادر المجتمعين في نقابة المعلمين
ف��ي ال��م��دارس الخاصة م��ع ال��وزي��ر ب��و صعب «أن نقيب
المعلمين نعمة محفوض تفاجأ أثناء النقاش حول السلسلة
بأن ّبند وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص الذي
كان قد اعتقد أنه أق ّر في آخر جلسة للجان المشتركة ،لم
يق ّر ،وأنّ ما حصل لم يكن أكثر من إعالن نيات عبّر عنه نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري .وعندها شرح الوزير بو
صعب حقيقة ما جرى في جلسة اللجان المشتركة التي
كانت مخصصة لدرس السلسة وإقرارها ،موضحا ً أنّ نصاب
الجلسة يومذاك فقد عندما وصلنا إلى التصويت.
ولفتت المصادر إلى «أنّ وقع الخبر كان م ّرا ً على محفوض
الذي «بق البحصة» ،مشدّدا ً على «أنّ هذه المعلومات التي
تؤسس لثورة على مستوى
أحاطهم بها الوزير بو صعب ّ
أساتذة التعليم الخاص».
وبعد اللقاء مع بو صعب عقدت هيئة التنسيق النقابية
اجتماعا ً ناقشت خالله المواضيع التي طرحت في اللقاء
وق ّررت عقد مؤتمر صحافي يوم الخميس المقبل ،تشرح فيه
نتائج االتصاالت التي ستجرى مع المسؤولين ،وعلى رأسهم
الرئيس بري ورئيس الحكومة تمام سالم ،بحضور الوزير بو
صعب.
كما ق ّررت دعوة مجالس المندوبين والجمعيات العمومية
ف��ي الهيئات المنضوية ضمن هيئة التنسيق النقابية
للتصويت على اإلضراب العام واالعتصام يوم الخميس 5
تفض االتصاالت إلى نتائج إيجابية.
آذار المقبل ،في حال لم ِ

اآللية ترواح وسالم يسافر

سياسياً ،راوح موضوع آلية العمل الحكومي مكانه ،إذ
أكدت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» ان ال جديد في الموضوع
الحكومي بانتظار عودة الرئيس سالم من روما التي وصلها
في زي��ارة خاصة ،واستكمال اتصاالته مع المعنيين»،
مشيرة إلى «أنّ أيّ تغيير قد يحصل لن يكون جذريا ً في آلية
العمل».
وهذا الموضوع بحثه الرئيس بري في عين التينة مع
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الذي أشار إلى أنّ موقفي
الرئيس بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
متطابقين بأنه «يجب أن يكون هناك تسهيل ألعمال مجلس
ال��وزراء ،ولكن لسنا مع الدخول في أي سوابق دستورية
جديدة وال مع الدخول في خلق أعراف دستورية جديدة».
وأض��اف« :بحكمة الرئيس س�لام وبدعم الرئيس بري
وتوافق ك ّل األط��راف ووجود الشيخ سعد الحريري ،الذي
يقدّم جرعة إضافية لهذه التفاهمات ،يجب أن نعود إلى إطار
تفاهم سياسي ،ولكن ليس إلى أعراف دستورية .ك ّل األمور
تح ّل بالنقاش في مجلس ال��وزراء ،ولكن أن نقفز من أزمة
سياسية في الحكومة إلى إشكال دستوري جديد في هذا
األمر فنحن ال نوافق على ذلك».

باسيل :لهذه األسباب ذهبنا إلى خصمنا

إلى ذلك ،لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
إلى أنّ اللقاء الذي جمع رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون والرئيس الحريري في بيت الوسط «كان جيدا ً
في إطار عملية التفاهم التي نعمل على تركيز دعائمها بين
اللبنانيين ،وهي كانت سببا ً مساعدا ً في إراحة الوضع في
البلد» .وقال باسيل قبيل مغادرته إلى أميركا الالتينية:
«إن شاء الله في المستقبل تكون مساعدة أكثر لتفاهمات
أكبر داخل الحكومة وداخل البلد ،وهذا التفاهم من شأنه أن
يخص رئاسة الجمهورية».
يوصل إلى ك ّل شيء في ما
ّ
وأكد أنّ «لبنان سيبقى صامداً ،وسنبقى نحمل رسالته
وندافع عنها في ك ّل المحافل الدولية ،ومن أجل ذلك نحن
نذهب إلى خصمنا السياسي في لبنان ونقيم وإياه صداقة
من أجل لبنان ،ولذلك كان اجتماعنا مع الرئيس الحريري».

الحريري يربط االستراتيجية
برئاسة الجمهورية

من جهة أخ��رى ،ربط الحريري موضوع االستراتيجية
لمكافحة اإلرهاب باالستحقاق الرئاسي ،الفتا ً خالل استقباله
السفراء العرب المعتمدين في لبنان إل��ى «أنّ المدخل
الصحيح لوضع هذه االستراتيجية موضع التنفيذ الجدّي
يكون بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».
واعتبر« :أنّ أيّ استراتيجية لمكافحة اإلره��اب ال تت ّم
إال من خالل الجيش اللبناني والقوى األمنية والعسكرية
الشرعية ،التي تتولى مسؤولياتها بجدارة على ك ّل األراضي
اللبنانية».
ودعا إلى «قيام استراتيجية عربية شاملة لمكافحة ظاهرة
اإلرهاب الذي ينتشر في العديد من الدول ويهدّد العالم».
وف��ي ال��م��وض��وع ال��رئ��اس��ي أك��د ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي بع ْيد عودته أمس من الفاتيكان
أنّ األخير «ال ي��دع فرصة أو مجهودا ً إال ويبذله مع ك ّل
ال��دول من أج��ل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان».
وتعليقا ً على ما جرى بين عون ورئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع من خالل تغريدات على «تويتر» ،وعما إذا كان
هناك من لقاء قريب في بكركي ،قال الراعي« :هما كانا دائما ً
في بكركي «و ُي ًترغِ الن» تحت سقفها».
ويترأس الراعي اليوم االجتماع الشهري لمجلس المطارنة
الموارنة.

من قبل بعض دوله ومن بينها فرنسا ،إلطالق ما يعرف بخيار «ليبيا اوالً» .مفاد
الفكرة ان يتم إنشاء جهد دولي يضم كل العالم من أميركا حتى روسيا مرورا ً
بدول منطقة الشرق األوسط ،وذلك باتجاهين تكون ليبيا نقطة انطالقتهما:
توجيه دولي لمكافحة اإلره��اب عسكريا ً في الشرق األوسط انطالقا ً اوال ً من
ليبيا .وتوجيه جهد سياسي دولي مماثل لحل كل األزمات الناشئة عن نثر مسار
الثورات العربية ،وايضا ً انطالقا ً من ليبيا.
لماذا ليبيا؟
ألنها األقرب الى أوروبا ،وبالتالي تعاظم شرور التكفيريين فيها سيطاول ال
محالة القارة العجوز.
ألن ليبيا أيضا ً وأيضا ً هي المكان األنسب إلع��ادة جمع رأس��ي موسكو
وواشنطن على وسادة واحدة ضد اإلرهاب ولمصلحة إنشاء تسويات لألزمات
المتعاظمة في معظم دول الشرق األوسط.
وفي ذهن القائلين بهذا الخيار وفي صلبهم باريس المتوجسة من انتقال
ارهاب «داعش» اليها ،هو ان العمل الدولي في ليبيا بمسودته األوروبية (بعض
دوله) الجديدة المقترحة سيفيد في إعادة الثقة بين اميركا وروسيا لتعزيز
مشاركتهما في مكافحة اإلرهاب .معروف في هذا السياق ان موسكو تعتبر ان
واشنطن كانت خدعتها عندما طلبت منها مساندة قرار لمجلس األمن بالتدخل
في ليبيا على نحو محدود ،لكن «الناتو» استغل هذا القرار ونفذه على نحو ابعد
مما قصده التفاهم الروسي  -األميركي بخصوصه .وخلق ذلك لدى الرئيس
الروسي بوتين ما يسمى «بعقدة الخداع األميركي في ليبيا» ،وعليه فهو حرص
على أال يسمح للرئيس األميركي باراك اوباما بتكرار خدعته الليبية في سورية،
يفسر جانبا ً مهما ً من إصرار موسكو على عدم تغطية اي قرار في مجلس
وهذا ما ّ
األمن بالتدخل الدولي في سورية .وبنظر دول في االتحاد االوروبي فإنّ إفساح
المحال امام تجربة دولية شاملة لمكافحة اإلره��اب في ليبيا لن يؤدي فقط
الى استباق الخطر اإلرهابي اآلتي من شواطئ المشرق العربي الى أوروبا ،بل
سيؤدّي أيضا ً الى جعل روسيا تخرج من عقدة خدعة «الناتو» لها في ليبيا،
وسيؤسس هذا لتصحيح العالقة بينها وبين الواليات المتحدة األميركية على
ّ
مستوى ملف مكافحة «داعش» في كل الشرق األوسط .بمعنى آخر فإن مقولة
«ليبيا اوالً» ،تقصد إرساء تجربة تعاون جديد روسي  -اميركي ضد االرهاب
وذلك في الساحة عينها التي فشلت فيها تجربة تعاونهما لحل االزمة الليبية
قبل اسقاط القذافي وقادتهما لحالة الفراق الكبيرة بخصوص مقاربتهما لالزمة
السورية.
وتستبطن خطة «ليبيا اوالً» كما عرضت في كواليس آخر اجتماع لوزراء
خارجية االتحاد االوروبي ،ان يمهّد التوافق الدولي على مقاربة موحدة لالزمة
الليبية وكيفية كبح اإلرهاب هناك ،للقيام بخطوة تالية تتجه بموجبها قافلة
هذا التوافق الدولي الى سورية ،حيث يفترض ان تبني على نجاحات منتظرة
لمبادرات دي ميستورا الخاصة بإبرام مصالحات متدحرجة تبدأ من حلب بين
المعارضات المحلية والحكومة في المناطق السورية .طبعا ً على ان يلحظ
هذا المسار تصحيح خطأ «الناتو» في ليبيا ،الذي أشار اليه الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي عالنية حينما قال لقد اسقط «الناتو» النظام في ليبيا لكنه
لم يكمل مهمة بناء دولة تمنع الفوضى ومع االعتراف بأن األسد هو جزء من
الحل.
وقبل ايام عاد دي ميستورا من مهمته السورية وأعلن موافقة الحكومة
السورية على خطته عن هدنة حلب .وفي التوقيت نفسه تقريبا اجتمع مجلس
األمن لبحث خيار ليبيا اوالً ،وان لم يتم طرح هذا المصطلح علناً .ولكن المشكلة
تبقى في ان واشنطن لديها رزنامة توقيتات مغايرة في شأن توجيهها لمنسوب
حدة المعركة ضد «داعش» سواء في سورية او في العراق أو في ليبيا وايضا ً
مصر:
التوقيت األول يتعلق بأنه ال يوجد لها مصلحة في هذا الوقت بإعالن اعترافها
بخطئها في ليبيا كثمن لتصحيح العالقة مع موسكو وفتح صفحة تعاطي
جديدة مع المشهد الثاني من الثورات العربية الذي اصبح يتصدره عنوان
ضرورة اسقاط «داعش» بعد ان كان ضرورة اسقاط األنظمة .وفي هذا السياق
تناور واشنطن من اجل تطوير المشروع االوروبي ليتضمن نوعا ً من المقايضة
بين ليبيا وأوكرانيا .بمعنى آخر جعل المصطلح «ليبيا واوكرانيا اوالً»!.
التوقيت الثاني المؤجل بالنسبة الى اميركا يتعلق بإبطاء القضاء على
«داع���ش» ،وجعل مسار ح��رب االئتالف الدولي ض��ده يسير على إيقاعات
مفاوضاتها مع ايران بخصوص ملف االخيرة النووي.
باختصار واشنطن تؤجل حسم المعركة مع االره��اب في الشرق األوسط
في مقابل أنّ أوروبا بدأت تشعر بأنّ اإلبطاء األميركي يمنح اإلرهاب وقتا ً ثمينا ً
والتشظي باتجاهها.

يوسف المصري

ع�شية انعقاد ( ...تتمة �ص)1
الصهيوني الخبيث المتفشية أمراضه في عموم جسم األمة،
بل بدأت «تفيض» لتصيب العالم بأسره.
وثانيهما تجريد العدو الصهيوني من احد أمضى أسلحته،
ورك��ائ��ز وج���وده ،ودع��ائ��م قوته ،أي تجريده من تعاطف
دولي ظن يوما ً إن الكيان الغاصب هو الضحية وأن الشعب
المغتصبة أرضه وحقوقه هو الجالد.
في معركة عزل الكيان الغاصب دوليا ً ينبغي استخدام
كل الوسائل المتاحة بالطبع ،وفي المقدمة منها الوسائل
الديبلوماسية واإلعالمية والقانونية.
وفي هذا اإلط��ار بالذات ،وعلى طريق فلسطين أيضاً،
واستكماال ً ل��م��ب��ادرات سابقة شهدتها ب��ي��روت وعواصم
عربية وإقليمية ودولية ،ينعقد في العاشرة من صباح
األحد « 2015/2/22منتدى العدالة لفلسطين الدولي»
بحضور ح��وال��ي  350شخصية عربية ودول��ي��ة م��ن 30
دول��ة وم��ن ال��ق��ارات الخمس لينتصر للعدل في فلسطين
في وجه العنصرية الصهيونية (االبارتايد) ،وفي وجه
جرائم الحرب الصهيونية والجرائم ضد اإلنسانية ،وفي
وجه جرائم االغتياالت التي يتباهى العدو بارتكابها والتي
طاولت قادة كباراً ،فلسطينيين ولبنانيين وعرباً ،ورموزا ً
دولية ،كالكونت برنادوت الوسيط الدولي عام ،1948
وكاألميركية المتضامنة راشيل كوري عام  ،2003وصوال ً
إلى الجرائم األخيرة كجريمة اغتيال الوزير القائد زياد أبو
عين ،وكوكبة شهداء القنيطرة.
وعلى رغ��م ضآلة اإلم��ك��ان��ات ،وقصر مهل التحضير،
فقد فوجئ القيمون على المنتدى (الذي بادر إلى الدعوة
إليه المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن) ،بحجم
االستجابة ،كما ً ونوعاً ،رغم أن المشارك يتحمل كامل نفقات
السفر واإلقامة.
ومن ميزات المنتدى العتيد أيضا ً هو المشاركة الشبابية
الكثيفة فيه حيث سينضم إليه حوالى  150شابا ً وشابة
عربا ً ( 100منهم من خارج لبنان) ممن سيشاركون في
«ندوة التواصل الشبابي الفكرية العربية الخامسة» يومي
 20و  21شباط  2005والذين سيقدمون رؤاه��م حول
«تجربة الحراك العربي بعد أربع سنوات».

�إعالنات ر�سمية

كما أن من ميزات المنتدى أيضا ً حضور وف��د أميركي
موسع برئاسة وزير العدل األميركي السابق رامزي كالرك،
خصوصا ً مع تنامي حركة المقاطعة والدعوة إلى مناهضة
(االبارتايد) الصهيوني في المجتمع األميركي وجامعاته
على نحو خاص.
وأهمية المنتدى تكمن كذلك ف��ي جماعية التحضير
ألعماله ،وال��دع��وات للمشاركة فيه ،واإلع���داد ألوراق���ه،
والتمويل لفعالياته (عدا اإلقامة والسفر) ،فقد شارك في
الجهد الجماعي ممثلون عن المقاومة الفلسطينية بكل
فصائلها ،والمقاومة اللبنانية بكل تياراتها ،والمؤتمرات
واالتحادات والهيئات العربية بكل اتجاهاتها وتياراتها
تجسيدا ً لمقولة نسيها كثيرون «فلسطين توحدنا والقدس
تجمعنا».
فالعدالة لفلسطين ال تتحقق إال بوحدة األمة ،وتحرير
فلسطين ال يتم إال إذا حررنا النفوس والعقول واألحاسيس
م��ن سموم الفتنة الظالمية المتنقلة م��ن ُقطر إل��ى آخ��ر،
وأخرجنا سياساتنا الرسمية والشعبية م��ن مستنقع
التالعب باألولويات ،وتجاهل الخطر الرئيسي المتفرعة
عنه باقي األخطار ،الخطر الصهيوني ،وخطر الفتنة والقتل،
حيث الفتنة أشد من القتل ،وحيث القتل في هذه األيام هو
ثمرة الفتنة و ُمشعل لهيبها.
لقد كان لجوء الماليين من أبناء فلسطين قبل  67عاما ً
عنوانا ً لنكبة كبرى حلت باألمس ،فلماذا ال يكون لجوؤنا
إلى فلسطين كقضية جامعة ،هو طريقنا للخروج من الفتنة
الكبرى.
نعم كنا باألمس الجئين من فلسطين ،فلماذا ال نكون اليوم
الجئين إلى الحق الذي تمثلّه ،والمقدسات التي تضمها ،بل
إلى العدالة التي تنضح بها قضيتها ،ألن العدالة لفلسطين
هي عدالة لألمة كلها ،وعدالة لإلنسانية جمعاء.
فكما ال يمكن لشعب حر أن يستعبد شعوبا ً أخرى ،ال يمكن
للعالم بأسره أن ينعم بالعدالة إذا كان جزء منه محروما ً
من هذه العدالة.

معن ّ
بشور

�أنباء حول عملية ( ...تتمة �ص)1
ونفى النعيم أن يكون بيان األمين العام لمجلس
التعاون الخليجي قد أ ّي��د تحفظ الدوحة على الغارة
المصرية على مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا ،مشيرا ً إلى
أن البيان الخليجي العلني جاء ألن االتهامات المصرية
لقطر كانت علنية أيضاً.
وفيما يُعد مؤشرا ً على احتمال تحول في السياسات
الخليجية تجاه مصر ،فقد شدد األمين العام لمجلس
التعاون الخليجي على أن «مثل هذه التصريحات ال تساعد
على ترسيخ التضامن العربي ،في الوقت الذي تتعرض
أوطاننا العربية لتحديات كبيرة ،تهدد أمنها واستقرارها
وسيادتها».
وتفجر التوتر مجددا ً بين القاهرة والدوحة ،بعد إعالن
مندوب قطر ،خالل اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة
العربية ،تحفظه على بند يتيح لمصر توجيه ضربات
عسكرية ضد مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا ،على خلفية
قيام التنظيم المتشدد بذبح  21قبطيا ً مصريا ً ممن كانوا
يعملون في الدولة العربية المجاورة.
ورد مندوب مصر ،السفير ط��ارق ع��ادل ،معتبرا ً أن
«التحفظ القطري ليس مستغرباً ،حيث يؤكد مرة أخرى
خروج قطر عن اإلجماع العربي» ،وتابع بقوله« :وفقا ً
لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري ،فإنه بات واضحا ً
أن قطر كشفت عن موقفها الداعم لإلرهاب» ،بحسب بيان
للخارجية المصرية.
ف��ي المقابل ،ردت ال��دوح��ة باستدعاء سفيرها من

القاهرة ،ووصف مسؤول الشؤون العربية في الخارجية
القطرية ،السفير سعد بن علي المهندي ،موقف مندوب
مصر بأنه «يخلط بين ض��رورة مكافحة اإلره��اب وقتل
وحرق المدنيين بطريقة همجية» ،داعيا ً إلى «عدم الزج
باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية» ،على
حد قوله.
على صعيد العمليات الحربية ض��د م��واق��ع تنظيم
«داعش» في ليبيا ،تناقلت وسائل إعالم دولية أنباء عن
قيام قوات مصرية خاصة بعملية إنزال في مدينة درنة
الليبية أول من أمس ،تمكنت خاللها من قتل وأسر العشرات
من مسلحي تنظيم «داعش».
وذك��رت وكالة «أنسا» اإليطالية عن مصادر مصرية
وليبية ،أن «الفرقة الخاصة المصرية  999شنت هجوما ً
مفاجئا ً على مواقع في مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا،
وأسرت خالله  55مسلحاً».
وقالت صحيفة «الريبوبليكا» اإليطالية استنادا ً إلى
مصادر مصرية وليبية ،إن «قوات خاصة مصرية قامت
بعملية إنزال معقدة في مدينة درنة قضت خاللها على
 155مسلحا ً وأسرت  55آخرين».
ونقلت مواقع ليبية في شبكات التواصل االجتماعي
أنباء حول «قيام قوات مصرية بمداهمة معسكر لداعش
في درن��ة بالتنسيق مع ق��وات تابعة لحكومة عبدالله
الثني ،نجحت خاللها في قتل عدد كبير من المسلحين
وأسر مسلحين من جنسيات عربية وأجنبية».

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة الضريبة على
الرواتب واألجور ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي لتبلغ البريد المذكور
تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني التابع لوزارة المالية.
تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

فادي سعادة

31806

RR145412049LB

2014/12/26

2015/01/05

محمد حسن ماجد

146450

RR145409685LB

2014/12/26

2015/01/05

يوسف ميشال أبو نعوم

192748

RR145410374LB

2014/12/26

2015/01/05

محمود توفيق حاسبيني

198707

RR145410391LB

2014/12/26

2015/01/05

أنيس محمد شريف بدران

274965

RR145410365LB

2014/12/26

2015/01/05

لوناسات أوف شور

315245

RR145409291LB

2014/12/26

2015/01/07

ساسين بطرس العاقوري

356904

RR140761524LB

2014/12/23

2015/01/20

الن حنا الحداد

379950

RR145410238LB

2014/12/26

2015/01/05

جوزيف أنطوان الشرتوني

476106

RR145409566LB

2014/12/26

2015/01/05

نجيب وليم صعب

488704

RR145409570LB

2014/12/26

2015/01/05

بشير الدكتور بشير سعادة

517304

RR145409756LB

2014/12/26

2015/01/07

إيليان جوزف ابراهيم

642216

RR145409549LB

2014/12/26

2015/01/05

شركة الحاسب ش.م.ل

2896

RR145409362LB

2014/12/29

2015/01/08

ش��رك��ة م��ي��ري��ت ك��ورب��وري��ش��ن 3038
ش.م.ل

RR145412066LB

2014/12/29

2015/01/07

RR145409464LB

2014/12/29

2015/01/08

RR145409637LB

2014/12/30

2015/01/09

إدغار أديب الصايغ

149741

RR145409739LB

2014/12/30

2015/01/05

توفيق أنطون شيبان

225802

RR145410428LB

2014/12/29

2015/01/05

بطرس بسام إدوار نون

225991

RR145410272LB

2014/12/30

2015/01/05

حسام أحمد فاروق أورفه لي

228480

RR145410309LB

2014/12/29

2015/01/08

مصطفى حسن عاصي

230775

RR145410312LB

2014/12/30

2015/01/09

زينه محمود الناطور

245527

RR145409521LB

2014/12/30

2015/01/07

محمود أحمد مكوك

304460

RR145409889LB

2014/12/30

2015/01/12

م��ح��م��د خ���ض���ر م��ح��م��د خ��ي��ر 385818
المجذوب

RR145410175LB

2014/12/29

2015/01/08

سامي أحمد بلوط

376196

RR145410207LB

2014/12/30

2015/01/05

صفوان علي البريدي

498208

RR145409597LB

2014/12/29

2015/01/23

عادل حنا زيدان

508034

RR145409610LB

2014/12/29

2015/01/07

أنطوان جورج القهوجي

520184

RR140760285LB

2014/12/30

2015/01/08

شيبان فيليب غانم

541252

RR140760957LB

2014/12/26

2015/01/05

جعفر محمود عتريسي

541581

RR140760943LB

2014/12/29

2015/01/08

بروموريان ش.م.م

6400

ع��ل��ي ه��ش��ام م��ح��م��د واص���ف 93541
البارودي

العبده أحمد عياد

646444

RR145409226LB

2014/12/30

2015/01/23

طانيوس فريد دعيبس

764521

RR145409742LB

2014/12/30

2015/01/07

لينا اسبيرو خوري

1103106

RR145409813LB

2014/12/29

2015/01/05

نعيم أنطوان حنا

1553744

RR145409115LB

2014/12/26

2015/01/05

السالم

3014275

RR145414711LB

2014/12/29

2015/01/05

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 273

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء أعمدة خشبية طول
 12م( .عدد  )200ـ طول  14م( .عدد ،)100
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثالثماية ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في

مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً 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 الخميس
الواقع فيه  12آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 311

