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تتمات

ال���ح���ق ،ال��ت��ي ت��ت��ق��دّم ال��م��ه��اج��م��ي��ن في
اقتحام مدينة الدور ،ومقاتلوها يحملون
أعالمهم المعروفة ،معها أع�لام حزب
الله وصور السيد حسن نصرالله.
يدرك األميركيون الرسالة التي أطلقها
السيد نصرالله عن وج��ود محدود في
العراق ،عندما أراد التأشير إلى تح ّول
ح��زب ال��ل��ه ق��وة إقليمية ،ق��� ّررت إثبات
ال���ق���درة ع��ل��ى إن��ه��اء اإلره�����اب م��ن دون
انتظار األالعيب األميركية ،وتأكيدا ً على
أنّ ضمان االستقالل الوطني لكل بلد
بات في حجم شراكته في رسم الخريطة
الجديدة للمنطقة.
ح�����زب ال���ل���ه ف����ي م���دي���ن���ة ال�������دور في
ال���ع���راق ،ب���روح���ه ،وم��ح��ب��ة العراقيين
لقائده ،ومد ّربيه ونخب ك��وادره ،طالما
أنّ العراقيين يملكون ط��وف��ان��ا ً بشريا ً
يقاتل ،فتكفي الروح المعنوية التي تبثها
الشراكة الرمزية لحزب ال��ل��ه ،والطاقة
التي تطلقها راياته في الميدان ،والشعور
ب��األم��ان ل��ك�� ّل م��ك�� ّون��ات ال��ع��راق ض�� ّد ك ّل
السلوكيات الطائفية والمذهبية ،شعور
ب���األم���ان ي��م��ن��ح��ه وج����ود ص���ور السيد
أي منطقة تدخلها قوات
نصرالله لسكان ّ
عسكرية تتظلل بها.
األميركي ،يتحقق ك ّل يوم من صواب
خ��ي��اره بالتفاهم م��ع إي���ران فيمضي به
قدماً ،وهو يرى حلفاءه يندبون حظهم
ال��ع��اث��ر ،وخ����واء ج��ي��وب��ه��م م��ن البدائل،
وهو يرى أنّ من عنده خيارات مناورة
وحركة يستلحق حاله ،كما يفعل األردن
ب��إرس��ال وزي���ر خارجيته إل��ى طهران،
ل���وس���اط���ة م���ع س���وري���ة ح����ول ال���ح���دود
الجنوبية ،وأم ً
�ل�ا بنقل رس��ال��ة إيجابية
بين طهران والرياض.
لم يعد ثمة قيمة لتهديدات وزير الحرب
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ض�� ّد إي���ران بخيار حرب
سيبقيه على ال��ط��اول��ة ،ك��آخ��ر الحلول،
وال��وق��ت قد نفد ،والفرصة قد ضاعت،
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حزب اهلل ( ...تتمة �ص)1
فيبدو كمن يتحدث من متاحف التاريخ،
ويوم كانت الفرصة في ذروة االحتباس
ال��س��وري األميركي وحشد األساطيل،
ت��ح��دث��ت «إس���رائ���ي���ل» ع���ن ال���ح���رب على
إي��ران ،وقالت إنّ واشنطن تمنعها ،فر ّد
الرئيس األميركي ،أنتم طليقو اليدين بما
ت��رون��ه مناسبا ً فتص ّرفوا وال تتذ ّرعوا
ب��ن��ا ،وي��وم��ه��ا ت��ه�� ّرب��ت «إس���رائ���ي���ل» من
الحرب ،وها هي اليوم تته ّرب من حرب
مع ح��زب الله بعد عملية م��زارع شبعا،
فمن تراه يصدق يعالون عن حرب ض ّد
إيران.
في لبنان وقد سارت أمور الحكومة،
وأط��م��أن لها اللبنانيون ،أن��ه��ا بوليصة
التأمين إلى حين توافر ظروف انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ،ي��ك��ون ل��س��ان حال
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ،م��ه��م��ا ك��ان��ت ال��ه��نّ��ات فهي
هيّنات ،أمام الفراغ الكامل ،طالما يبرز
اله ّم األمني مجدّدا ً من الشمال الشرقي،
مع المعلومات عن تحضيرات وحشود
للمجموعات المسلحة تستهدف رأس
ب��ع��ل��ب��ك.ف��ي��م��ا ي���واص���ل ال��ج��ي��ش توجيه
الضربات الموجعة للتنظيمات اإلرهابية
وآخ��ره��ا اعتقال أح��د أخطر اإلرهابيين
في تنظيم «داعش» حسن غورلي الملقب
(أبو حارث األنصاري) ،تخوفت مصادر
عسكرية ،إث��ر العملية االستباقية التي
ن��ف��ذه��ا ال��ج��ي��ش ع��ل��ى ت��ل��ة ج���رش الشهر
ال��ف��ائ��ت ،م���ن ت��ح��ش��ي��دات المجموعات
اإلرهابية وال سيما «داع��ش» التي تجد
ن��ف��س��ه��ا م��ض��ط��رة ل��ل��ذه��اب إل���ى معركة
قاسية في لبنان.

«داعش» نحو استنزاف الجيش

وأش��ارت المصادر إلى أن الهدف من هذه
المعركة ،الوصول أقله ،إلى دير األحمر في
ح��ال تمكن «داع��ش» من الدخول إل��ى رأس
بعلبك وبعلبك ،وهي بلدات «مسيحية» يظن
التنظيم اإلره��اب��ي أن��ه لن تكون هناك قوة
تقف في وجهه سوى الجيش اللبناني الذي
بحسب تلك المجموعات يمكن استنزافه،

ماذا بعد خطاب ( ...تتمة �ص)1
والمادية والسياسية وهي التي ما زالت تعاني من مديونية عالية بتريليونات
الدوالرات .ثم ،لو أن استعمال القوة ممكن لما لجأت واشنطن إلى مفاوضة طهران
وتعليق بعض العقوبات إلغرائها بالتوصل إلى اتفاق.
هل تفعلها «إسرائيل» بمفردها؟
ال «إسرائيل» قادرة سياسيا ً أو عسكريا ً على فعلها ،وال نتنياهو على سوية
واستعداد لتح ّمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار .لنقرأ رأي رئيس «الموساد» السابق
منير داغان الذي ت ّولى منصبه أثناء والية رؤساء الحكومة اريئيل شارون ،وايهود
اولمرت ،ونتنياهو« :في حياتي كلها لم أ َر نتنياهو يأخذ مسؤولية على عاتقه عن
أي شيء .رأيت زعماء توصلوا إلى قرارات وبعد ذلك اعترفوا بأنهم كانوا على خطأ.
غير أن الفارق بين نتنياهو واآلخرين يكمن (في مدى) االستعداد لتحمل المسؤولية
عن القرارات .نتنياهو قوي في األقوال ال باألفعال».
هل يؤدي خطاب نتنياهو إلى نسف المفاوضات؟
أوباما جزم بأن نتنياهو لم يقدّم أي بدائل .إيران الحظت بدورها أن خطابه
مجرد تكرار ألكاذيب سابقة .وبالتزامن مع خطاب نتنياهو الرامي إلى نسف أي
اتفاق محتمل بين الدولتين ،التقى وزير الخارجية األميركي جون كيري نظيره
اإليراني محمد جواد ظريف في سويسرا لمتابعة التفاوض .وزيرة خارجية االتحاد
األوروبي فيديريكا موغيريني قالت إن هناك خطوات جادة اتخذت في المحادثات
الفتة االنتباه إلى قرب التوصل إلى اتفاق نووي.
حتى لو افترضنا أن المفاوضات انهارت ألي سبب من األسباب فإن أقصى
ما يمكن أن ينجم عن ذلك هو قيام إدارة أوباما بأبغض «الحالل» لديها :تشديد
العقوبات ،وهو أمر وضعته طهران في حسبانها وأعلنت أنه لن يحملها على وقف
برنامجها النووي.
ما تأثير الخطاب على العالقات األميركية  -اإلسرائيلية؟
تأثيره سيء .بعض المسؤولين األميركيين قال إنه مدمِّر .مصدر الضرر األكبر
قول نتنياهو إنه ليس بحاجة إلى معلومات حول البرنامج النووي اإليراني تقدّمها
له وكالة االستخبارات المركزية « .C.I.Aألن لنا مصادر أخرى»! فقد ُفسرت
عبارته األخيرة بأن «إسرائيل» تتجسس على الواليات المتحدة.
لعل رأي السفير األميركي السابق لدى «إسرائيل» مارتن أنديك يرسم صورة
واقعية عن اثر الخطاب في عالقة الدولة األم مع ابنتها المدللة بقوله إنها في وضع
سيء وهو ما يدعو إلى الحزن ،معتبرا ً أن «إسرائيل» تدخلت في السياسة الداخلية
األميركية الحزبية ،وهذا أمر مؤسف.
إنه أمر غير مؤسف بطبيعة الحال لحزب نتنياهو (ليكود) وسائر أحزاب اليمين
«اإلسرائيلي» .فالخطاب رفع ،موقتاً ،أسهم الرجل الطامح إلى تجديد واليته في
رئاسة الحكومة خالل االنتخابات الوشيكة المقبلة .ذلك غير مضمون حتى اآلن وإن
كان غير مستبعد .لكن ثمة سؤاال ً ما زال مطروحا ً هو أيهما أفضل لـ ِ»إسرائيل» وقبلها
للعالم ،التوصل إلى اتفاق مع إيران أم ال؟
البروفسور في أبحاث االنتشار النووي في معهد الدراسات الدولية في منوتري
بوالية كاليفورنيا األميركية افتر كوهين تبرع بجواب لصحيفة «هآرتس»
( )2015/3/3المستقلة واألقرب إلى اليسار بقوله« :إن االتفاق المطروح ليس
سيئا ً بالنسبة إلى «إسرائيل» ،الدولة النووية الوحيدة في الشرق األوسط ،لكنه
سيء جدا ً بالنسبة لنتنياهو .فتوقيع االتفاق سيسمح لسكان «إسرائيل» بالعيش
خالل جيل أو أكثر من دون تهديد بخطر وجودي من جانب إيران ،لكنه سينزع من
نتنياهو علة وجوده كزعيم».
أما بالنسبة إلى العرب والعالم ،فاالتفاق مفيد ألنه يُبعد خطر حرب جديدة
وويالتها عن دول المنطقة وشعوبها ،ويرفع عن إيران عقوبات اقتصادية مكلفة،
فتغدو أكثر اقتدارا ًمع سائر دول العرب والعالم على محاربة اإلرهاب الذي يستعدي
البشرية جمعاء ويلحق أشد األضرار بالبشر والشجر والحجر في كل مكان.

د .عصام نعمان

دي مي�ستورا يتطلع ( ...تتمة �ص)1
والجدير بالذكر ،أنّ هذه العبارة تبقى تهدد باستخدام القوة في سورية ،لكن
ّ
التدخل شرعياً.
ينبغي إصدار قرار تحت الفصل السابع لكي يصبح
ويذكر مشروع القرار في فقراته التمهيدية أن غاز الكلور استخدم كسالح
في عام  ،2015ويعتبر إستخدامه في سورية إنتهاكا ً لقرار المجلس 2118
ولمعاهدة حظر إستخدام السالح الكيماوي ،ويدعو إلى محاسبة الفاعلين.
وفي سياق متصل ،جدد مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان
دي ميستورا التأكيد على وجوب حل األزمة بيد السوريين من دون غيرهم،
مشيرا ً إلى أن دور األمم المتحدة ال يتعدى تسهيل ظروف الحوار.
وقال دي ميستورا إن دور المبعوث األممي يقتصر على تسهيل ظروف حوار
السوريين مع بعضهم البعض لكن هذا ال يعني أن الدول المؤثرة أو المنخرطة
إلى جانب المعارضة أو الحكومة غير معنية بالمساعدة في بلوغ هذا الهدف.
وأعرب دي ميستورا عن اعتقاده بأن لقاء موسكو التشاوري الذي انعقد
اواخر كانون الثاني الماضي كان مفيدا ً جدا ً وعن تطلعه النعقاد جولة ثانية من
هذا اللقاء ألن ذلك يساعد على جمع السوريين.
الى ذلك ،نقل ناشطون سوريون عن قيادي عسكري آشوري قوله إن تنظيم
«داعش» االرهابي أفرج عن المختطفين اآلشوريين الذين اختطفو من قرى تل
تمر على نهر الخابور في ريف الحسكة ،لكنه اشار إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى
مناطق خارجة عن سيطرة التنظيم في الحسكة.
بدوره ،قال خادم رعية كنيسة مارجيوارجيوس اآلشورية في لبنان األب
سرجون زومايا أنه ال توجد معلومات مؤكدة عن قيام «داعش» باإلفراج عن
المختطفين اآلشوريين ،مشيرا ً إلى أنهم ال يزالون في األسر.
وأضاف األب سرغون «لقد اتصلت بأهلنا في الحسكة ،ال أحد يعلم بأمر
اإلفراج ،كما أن أحدا ً لم يصل بعد إلى منطقته».

وإرباكه لمنعه من إدارة عملية دفاع ناجحة
عن هذه المنطقة .ولفتت المصادر العسكرية
إلى أنه «على رغم التحضيرات واالستعدادات
التي نفذها الجيش ،فإن الخطر ال يزال قائما ً
خصوصا ً إذا اتجه داعش في حال فشله في
المباغتة ،إلى حرب استنزاف».
وع��ل��ى المقلب اآلخ���ر ال ت���رى ال��م��ص��ادر
العسكرية ف��ي الحديث ع��ن تمدد إضافي
لإلرهابيين باتجاه الجنوب انطالقا ً من جرود
عرسال ،أم��را ً دقيقاً ،في ظل التدابير التي
اتخذها الجيش خالل كانون األول الماضي،
بحيث تعذر على اإلرهابيين التمدد جنوباً».
وأشارت المصادر إلى «أن اإلرهابيين لجأوا
إلى تعزيز مواقعهم في جرود عرسال بحيث
أن بعض التقديرات تقول إن عددهم ارتفع
من  3000إرهابي إلى .»5000
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،أعلنت قيادة الجيش
أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء
المختص ،أول م��ن أم��س أح��د الموقوفين
اإلرهابيين الخطرين ،السوري حسن غورلي
الملقب (أبو حارث األنصاري) ،الذي ينتمي
إلى أحد التنظيمات اإلرهابية ،مشيرة إلى
أن األن��ص��اري ش���ارك ف��ي اع���ت���داءات على
الجيش في أكثر من منطقة كما اعترف بأنه
تولى حراسة العسكريين المخطوفين لدى
«داع��ش» ،ونقلهم من مكان إلى آخر ،وكان
شاهدا ً على ذبح العريف الشهيد علي العلي.
كذلك كشف ع��ن هوية م��ن أق��دم على ذبح
العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس
مدلج.
وك���ان أه��ال��ي العسكريين المخطوفين
واصلوا تحركهم أمس فالتقوا وزير الصحة
وائ���ل أب��و ف��اع��ور ف��ي راش��ي��ا .ووض���ع أب��و
فاعور األه��ال��ي في أج��واء االت��ص��االت التي
تجرى ،والجهود التي تبذل من قبل الحكومة
اللبنانية وخلية األزمة ،للوصول إلى نتيجة
إيجابية في هذا الملف.

حزب الله يم ّد يده
من موقع المنتصر

ف��ي األث���ن���اء ،ك��ش��ف ع��ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب نواف الموسوي «أن حزب
الله في طريقه إلى تكريس انتصاره في كل
ساحة يخوض فيها المواجهة» ،مؤكدا ً أنه
في لبنان «م��ن موقع المنتصر على العدو
الصهيوني والتكفيري يم ّد يده إلى الجميع

من أجل التفاهم على إقامة لبنان المستقر
ال��ذي يحيا في ظله أبناؤه جميعاً .وشدد
«على أننا حريصون على أن نبني منطقتنا
ووطننا بشكل مشترك مع مكوناته جميعها،
وليس من سبيل إلى ذلك إال بالحوار الذي
يتخلى فيه أطرافه عن الرهان على تطورات
خارجية لن تكون إال في صالح المقاومة
ونهجها».

ِه ْل :ال صفقات خارجية
حول الرئاسة

إل��ى ذل��ك ،وم��ع اقتراب الجلسة النيابية
ال��ع��ش��ري��ن الن��ت��خ��اب رئ��ي��س الجمهورية
والمقررة يوم األربعاء المقبل ،اعتبر السفير
األميركي ديفيد هِ ْل بعد زيارته وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق أنه «ال يوجد سبب
للتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية».
وق���ال« :يجب أال يكون هناك أي توقعات
لصفقات خارجية الختيار رئيس للجمهورية،
وبدال ً من النظر خارج لبنان للحصول على
إجابات ،نحن نحث قادة لبنان على احترام
دس��ت��وره��م وان��ت��خ��اب رئيسهم ،م��ن تلقاء
أنفسهم».
ورأى ه��ل «أن الخالفات ح��ول انتخاب
رئيس للجمهورية أخ��ذت العمل االنتظامي
للحكومة إلى طريق مسدود .كل ذلك في وقت
يجب أن تعمل كل مكونات الدولة في انسجام
لمعالجة هذه المشاكل وغيرها وفقا ً للدستور
والميثاق الوطني».

لجنة الرقابة على المصارف

على صعيد آخ���ر ،وب��ع��د انتظام العمل
الحكومي ،يتجه مجلس الوزراء يوم الثالثاء
المقبل إلى بت موضوع لجنة الرقابة على
ال��م��ص��ارف ،بعدما يكون وزي��ر ال��م��ال علي
حسن خليل استكمل اتصاالته التي بدأها
مع األفرقاء السياسيين في موضوع األسماء
المطروحة لهذه اللجنة ،على رغم أن مصادر
وزاري���ة رجحت لـ«البناء» التمديد للجنة
الحالية ،إال أنها أشارت في الوقت نفسه إلى
أن األم��ر مرهون بالمشاورات التي يجريها
الوزير خليل مع المعنيين .ولفتت إلى «أن
التيار الوطني الحر يطرح اسم جورج حداد
بدل سامي العازار ،وج��وزف سركيس بدل
أمين ع��واد وأن حزب الكتائب أع��اد تسمية
منير إليان».

م�سيرة �شعبية ( ...تتمة �ص)1

المجاﻻت ،االقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية،
وإدان��ة المطبعين ،ورف��ض اتفاقية ناقل البحرين التي
ت��م توقيعها م��ؤخ��را ً بين الحكومة األردن��ي��ة والكيان
الصهيوني ،وعدّد البيان  6بدائل إلستيراد الغاز من الكيان
الصهيوني:
 - 1جاهزية ميناء الغاز المسال في العقبة الستيراد
الغاز من أي مصدر آخر ،وعلى رأسها المصادر العربية.
 - 2توافر الصخر الزيتي في األردن الذي يتم حرقه
مباشرة أو استخراج النفط منه لتوليد الكهرباء ،وبدء عمل
شركتين في هذا المجال.
 - 3مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح

الأوني�سكو :تدمير «داع�ش»
لمدينة نمرود جريمة حرب

وصفت منظمة األونيسكو تدمير
«داعش» آثار مدينة النمرود اآلشورية
في العراق بجريمة الحرب.
ودع��ت المديرة العامة للمنظمة
المسؤولين السياسيين والدينيين
في المنطقة للوقوف بوجه الهمجية
الجديدة وهذا التدمير المتعمد للتراث
الثقافي.
من جهتها ،رأت المرجعية الدينية
في العراق أن تدمير آث��ار الموصل
دلي ٌل على ع��داء «داع���ش» لحاضر
العراق وماضيه.
وكانت مدينة أو برج النمرود في
جنوب شرقي مدينة الموصل التي

الإرهاب المعتدل ( ...تتمة �ص)1

والطاقة الشمسية ،ولدينا من األيام المشمسة في األردن
ما يعزز هذا الخيار.
 - 4ضبط الهدر والسرقات من شبكة الكهرباء ،وهو ما
سيحقق وفرا ً هائالً في الكهرباء.
 - 5تطوير حقل غاز الريشة األردني غير المطور.
 - 6االستثمار في حقول الغاز الموجودة على مسافة
قريبة ج��دا ً من األراض��ي األردنية في األراض��ي والمياه
االقليمية السعودية.
وتشير الحملة إلى أن كل هذه البدائل يمكن أن تكون
قائمة وعاملة قبل عام  ،2019وهو العام الذي يتوقع أن
يصل فيه الغاز من الكيان الصهيوني.

حوالى األلفين .أ َّم��ا من تستقبلهم مستشفيات النظام
األردن���ي ون��ظ��ام أردوغ����ان ف��ي تركيا فعددهم ال يمكن
إحصائه.
إن المؤامرة الجديدة القديمة في تأهيل المنظمات
اإلرهابيَّة وتلميع صورتها على أ َّنها معارضة مسلحة
معتدلة لن تنطلي على شعبنا وعلى أمتنا ،بل وال على
شعوب العالم التي فتحتْ أعينها واس��ع � ًة اآلن على
ممارسات وسياسات ائتالف الدوحة واسطنبول الذي
بدأ منذ أن كان مجلس اسطنبول رمزا ً لممارسة اإلرهاب
وقتل األبرياء .ألم يكن «الجيش اإلرهابي الحر» هو صبي
اسطنبول المدلل عندما قام بقطع رؤوس السوريين ورميها
في األنهار واآلبار ،ناهيك عن المشاهد التي قام «الجيش
الحر» ،أو ما يطلق عليه التنظيمات «المسلّحة المعتدلة»
هي التي وضعتْ رؤوس بعض الضحايا لشوائها على
النار واقتالع األكباد والقلوب من الشهداء وأكلها .إنَّ من
يحمل السالح على دولته هو إرهابي بكا َّفة المعايير
والمقاييس ،وال مب َّرر أخالقيا ً أو سياسيا ً أو قانونيا ً لذلك
أو لمن يدعم مثل هذه الممارسات الالأخالقية أو يسكت
عليها .مجرمون هم أولئك الذين يتحدثون عن معارضة
مسلحة معتدلة.
إنَّ من يبشر بوالدة تنظيم إرهابي من رحم التنظيمات
اإلرهابيَّة المسلًّحة هو إرهابي وحاقد .وإذا كانتْ بعض
دول الخليج قد استجابتْ  ،كما هي ال��ع��ادة ،ألسيادها
في واشنطن وباريس ولندن التي تبتكر لهم المسميات
الجديدة لتبييض صفحة اإلرهاب واإلرهابيين ،فكل هؤالء
واهمون .ولو نجح هؤالء في إعطاء أسماء جميلة ومغرية
ومضلَّلة وجديدة لتنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي وما
يُس ّمى «جيش المجاهدين» و«األنصار» وكتائب إرهابيَّة
أخرى ،فإ َّنها ستبقى تنظيمات إرهابيَّة .فلو تخلَّت «جبهة
النصرة» اإلرهابيَّة عن اسمها بدافع الحصول على تمويل
وإمدادات وخالف ذلك من مساعدات ح َّكام الخليج وسلطان
األناضول العثماني رجب طيب أردوغان وتابعه أحمد داود
أوغلو ،فإنَّ ذلك لن يغيَّر من قناعة شعبنا وحكمه على هذه
التنظيمات ومن يدعمها بأنَّ «إسرائيل» وبريطانيا وفرنسا
وبعض دول الخليج وتركيا هي التي تقف خلفها.
على من يعتقد أن إب��راز «جبهة النصرة» وإرهابييها
في ثوب جديد براق وتزويدها بالدعم المادَّي واإلعالمي
والعسكري سيغير م��ن نظرة أب��ن��اء س��وري��ة إل��ى هذه

وا�شنطن ـ طهران ( ...تتمة �ص)1
إلى المفاوضات المشروطة والتي وضعت سقفها مرة
أخرى القيادة العليا في إيران بوضوح وصراحة بأنها إنما
تقبل بها لغرض إتمام الحجة على المعتدي وإلظهار حيلته
وخداعه ومراوغته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي...
وهي الخطوط العامة التي وضعتها القيادة اإليرانية العليا
لعلي أكبر صالحي وزير الخارجية السابق عندما استفتى
القيادة لولوجه فيها أو طلبها منها في النصف الثاني من
عهد أحمدي نجاد ،عندما كانت ال تزال سرية وتحت رعاية
وضمانة جاللة السلطان قابوس بن سعيد.
صحيح أن فريق أوباما بات في وضعية حرجة جدا ً ال
يستطيع معها التراجع بسهولة أمام تعهدات علنية بأنه
قادر على حل موضوع النووي اإليراني من خالل التسوية
السياسية.
تماما ً كما انه صحيح أيضا ً بأن فريق روحاني بات هو
اآلخر في حرج من أمره بعد كل هذه الجوالت المكوكية
وترويجه لمقولة راب��ح  -راب��ح ،ال��ع��ودة للرأي العام
الداخلي بخفي حنين من هذه المفاوضات.
لكن األكثر صحة والقدر المتيقن بين هذين األمرين هو
أن المحور الصهيو ـ أميركي الذي يظهر اليوم منقسما ً في
الظاهر ،سواء كان هذا االنقسام جديا ً أو مجرد مسرحية،
لن يستطيع أن يسلم نهائيا ً لمطالبات إيران المشروعة
في النووي ،حتى في الحد األدنى كما هو مشار إليه أعاله،
ألنه عندها ال بد له أن يستعد لدفع أثمان باهظة أكثر
في الميدان في أكثر من ساحة نزاع ومواجهة دائرة على
أشدها بين الفريقين ،صار من الواضح والمؤكد أن الرابح
فيها هو محور المقاومة والممانعة التي تشكل طهران
النووية رأس حربته بامتياز.
من هنا كان ال بد من تفجر الصراع الداخلي في محور
االستكبار ،وهو الذي قد يكون الشماعة والمالذ األخير
ألوباما للخروج من محنة التراجع عن الوعود والعهود،
كما سيكون خشبة الخالص لفريق روحاني الذي سيخرج
بطالً من حلبة المصارعة ،باطحا ً خصمه أرض���اً ،كما
تمنت له القيادة اإليرانية العليا ذلك عندما شرحت معنى

يسيطر عليها «داعش» منذ حزيران
من العام الماضي قد سويت باألرض
بآليات «داعش» وجرافاته.
وتشير معلومات إلى أن مسلحي
«داع������ش» دم�����روا آث����ار ال��م��دي��ن��ة
التاريخية بواسطة اآلليات الضخمة
وق��ام��وا ب��ه��دم التماثيل وتخريب
الجداريات القديمة.
وق���ال خ��ب��راء آث���ار إن استعمال
اآلليات الكبيرة والجرافات هو خطوة
جديدة لمحو جميع اآلث��ار في شكل
نهائي ،وهي اآلث��ار والتماثيل التي
تعكس حضارة وتاريخ الموصل.
مدينة نمرود كانت في ما مضى

مركزا ً مهما ً للدولة اآلشورية منذ حكم
الملك األش��وري شلمنصر األول عام
ألف ومئتين وأربعة وأربعين قبل
الميالد .كما كانت عاصمة عسكرية
للدولة اآلشورية وفيها مبان وقصور
فضالً عن معبد نابو الشهير.
موقع مدينة نمرود عند التقاء نهر
ال��زاب األعلى بنهر دجلة على بعد
خمسة وثالثين كيلومتراً .وشكل
المدينة مربع محاط بسور طوله
ثمانية كيلومترات ومدعم بأبراج
دفاعية ،وفي زاوية السور الجنوبية
ت��ل ن��م��رود وف��ي��ه ع��دد م��ن القصور
والمعابد اآلشورية.

التنظيمات اإلرهابيَّة فهو مخطئ .لكننا في الوقت نفسه
ال يمكن أن نقتنع بأنَّ هؤالء قادرون على تضليل العالم
بمقوالت «اإلرهاب المعتدل» والتمييز بينه وبين «اإلرهاب
المتطرف» .وتتابع سورية وأصدقاؤها االجتماعات التي
يعقدها مسؤولون من أجهزة االستخبارات الخليجيَّة مع
اإلرهابي المدعو أبو محمد الجوالني عـدَّة م َّرات في األشهر
الماضية لتشجيعه على تغيير اسم منظمته واإلعالن عن
فك ارتباطه مع «تنظيم القاعدة» قوال ً ال فعالً .ومن ث َّم ،كيف
يتجرأ هؤالء على االجتماع مع إرهابيي هذه التنظيمات
وقرارات مجلس األمن تحظر ذلك تحت الفصل السابع؟
إنَّ تجاهل األم��م المتحدة وبعض دول��ه��ا األعضاء
لمثل هذه االنتهاكات الصارخة لقرارات مجلس األمن
يعني عمل َّيا ً الدفع إلى انهيار منظومة األمم المتحدة في
مجال مكافحة اإلرهاب ،هذا إذا تركت سياسات المعايير
المزدوجة أي شك في أنَّ المنظومة لم تنهر حتى اآلن .نقول
ذلك على رغم ثقتنا بأن الكثير من قرارات األمم المتحدة ال
تطبق إالًّ على الدول النامية ،أ َّما تلك الدول التي تحميها
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومنها بعض دول
الخليج وتركيا فإ َّنها تنام قريرة العين مهما وصل حجم
دعمها لإلرهابيين وزكمت روائ��ح تمويلها لإلرهابيين
وتسليحها لهم كل األنوف.
إنَّ حرب سورية على اإلرهاب بالتعاون مع أصدقائها
في محور مكافحة اإلره���اب ستستمر أل َّننا ال يمكن أن
نتهاون أو نتراجع في حربنا على اإلرهاب وألننا جادون
وال نساوم على مبادئنا وعزمنا على مكافحة اإلرهاب .وما
البطوالت التي يسجلها أبطال الجيش العربي السوري
وأب��ن��اء شعبنا الذين تط َّوعوا في كا َّفة أنحاء سورية
لمحاربة اإلره��اب ،إال َّ دليل على عزمنا على خوض هذه
المعركة إلى نهايتها.
إنَّ استمرار الترويج لـ«جبهة النصرة» على أ َّنها
«م��ع��ارض��ة مسلَّحة معتدلة» ،ق��د تقوم الح��ق�ا ً بعض
الدول مثل الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بتدريب
عناصرها في تركيا والسعودية واألردن وغيرها من
البلدان لم يعد أم��را ً مستغرباً .واألكثر من ذلك أ َّننا لن
نستغرب بدء الحديث خالل أيام وأسابيع من قبل هؤالء
عن «داعش المعتدلة»!

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية

«الديبلوماسية البطولية» في منتدى اجتماع السفراء
اإليرانيين الدوري في العاصمة طهران قبل أشهر.
نقول هذا ألن الفريقين المتفاوضين باتا يعرفان جيدا ً
بأنه وفي ظل التسارع الكبير في تحول موازين القوى في
أكثر من ميدان ،لم يعد يسمح لهما بإنجاز معادلة رابح
 رابح الرغائبية في إطار اتفاق على النووي ،فيما الذيينتظرهما على األرض معادلة رابح  -خاسر بالتأكيد ،وإن
كان ذلك بالنقاط وليس بالضربة القاضية.
أعرف أنني قد أكون مغردا ً خارج السرب في مقاربتي
هذه ،فالعالم كله يتحدث عن إنجاز تاريخي يقول البعض
إنه أنجز ولم يبق إال اإلرادة السياسية لتصادق بالتوقيع
عليه ،فيما آخر يقول عنه إنه في طريقه لإلنجاز شرط
تقديم بعض التنازالت ،وإن كل طرف سيقرأه انتصارا ً له
وإن العالم كله سيفرح به.
ومع ذلك كله أسأل نفسي :وهل ثمة تسوية عادلة بين
الذئب والحمل الوديع!؟
أم��ران يمكن لهما أن يجعال الذئب األميركي الجريح
اليوم يتراجع ويقبل بحقوق اآلخرين علنا ً وأمام المأل في
معادلة ربح  -خسارة ولو نسبية:
 - ١مزيد من الضربات الموجعة في جوالت المواجهة
المستمرة ف��ي الميادين بما يجعله يعود إل��ى رش��ده
أكثر فأكثر ويذعن صاغرا ً للموازين المتغيرة بقوة أكبر
لمصلحتنا.
 -٢أو أننا نصعد درج��ات أعلى من السلم بما يجعل
أيدينا مبسوطة كل البسط فنصبح نحن من يفرض
عليه شروطنا بامتياز ،بالتالي نحن نكون الرابحين وهو
الخاسر.
ما عدا ذلك سيظل حوارنا معه ي��راوح محله ،وتظل
المفاوضات بيننا وبينه جعجعة بال طحين ...وكل
طرف محرج من جانب محازبيه ،ال هو قادر على تقديم
إنجاز قطعي واضح لهم ،وال هو قادر على االنسحاب من
المفاوضات بشرف.

محمد صادق الحسيني

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :مختلفة ل��زوم تزفيت الباحات
الخارجية لمجمع حارة صيدا.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/4/16
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/3/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 461
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :استحداث خيمة من القرميد على
سطح مبنى سرية الجديدة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/4/16وذلك

في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/3/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 461
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :إستحداث متخت حديدي لزوم
فرع المعالجات والمساعدات التابع لشعبة
الشؤون اإلدارية.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/4/15
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/3/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 461
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال مختلفة تقديم وت��رك��ي��ب غرفة
مسبقة الصنع مع حمام لزوم هنغار آليات
الدودج في مجمع عرمون.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ

شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/4/15وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/3/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 461
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
أشغال تقديم وتركيب غرفة مسبقة الصنع
ل��زوم نقطة حراسة منزل القاضي عفيف
شمس الدين.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/4/9
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/3/5
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 461

