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تتمات

�أكثر من ( ... 70تتمة �ص)1

الـ 1+5في ماراتون ( ...تتمة �ص)1

المواقف األميركية واإليرانية كانت
كلها ت��وح��ي ب��ال��ت��ف��اؤل بالتوصل إلى
إع�ل�ان االت��ف��اق ف��ي المهلة المق ّررة،
على رغ��م م��ا ج��اء ف��ي رس��ال��ة معايدة
الرئيس األميركي لإليرانيين ،في عيد
النوروز ،من تسجيل لموقف عنوانه،
«ال تضيّعوا الفرصة» ليأتي الر ّد سريعا ً
ب��ت��غ��ري��دة ل��ل��وزي��ر ظ��ري��ف عنوانها،
«نعرف ما نريد حقوقنا وعزتنا أوالً»،
لكن هذا النوع من المشاغبات الطريفة
لم يفسد التصريحات المتفائلة التي
ص���درت ع��ن ك��ي��ري وظ��ري��ف والبيت
األب��ي��ض بالتأكيد على ح��ص��ول تقدم
مفصلي ف��ي قضايا ال��ت��ف��اوض تجعل
التوصل إلى التفاهم في الموعد المق ّرر
قابالً للتحقق.
بينما ال تزال المفاوضات األميركية
اإليرانية الحدث المحوري الذي يرخي
بثقله على أح���داث المنطقة األخ���رى،
جاء ثقل الدماء النازفة في اليمن ،مع
سقوط قرابة المئة وخمسين شهيدا ً في
تفجيرات أعلنت «داع��ش» مسؤوليتها
عنها ،وأشارت مصادر يمنية إلى أياد
س��ع��ودي��ة ت��ق��ف وراءه�����ا ،ل��ي��ت��راف��ق مع
مناخ متوتر في محافظات تعز ومأرب
والبيضاء وح��ض��رم��وت ،ليؤشر إلى
دخ��ول اليمن في نفق الحرب األهلية،
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ال��م��خ��رج اآلم����ن الوحيد
للفشل السعودي في تعويم الرئيس

المستقيل منصور هادي ،بينما صدر
بيان سعودي تعليقا ً على التفجيرات
يبدي القلق من زعزعة االستقرار في
اليمن.
االستقرار كان أيضا ً كلمة الس ّر في
ال��ب��ي��ان ال���ذي ص��در ع��ن مجلس األمن
ال��دول��ي ح��ول لبنان ،تض ّمن إش��ارات
رئاسية ،أوح��ت لبعض المعنيين بنية
بدء تحريك الملف الرئاسي ولو ببطء،
خصوصا ً أنّ نصائح المرونة واحترام
الدستور التي تض ّمنها البيان ،جاءت
مشفوعة بالشيفرة الرئيسية للموقف
ال����دول����ي ،أن����ه ي��ب��ق��ى األه����� ّم ه���و حفظ
االس��ت��ق��رار ف��ي لبنان.بعد السجاالت
الحادة بين حزب الله وتيار المستقبل،
اس��ت��رخ��ت ال��س��اح��ة ال��س��ي��اس��ي��ة أمس،
فيما تبقى االت��ص��االت ج��اري��ة ف��ي ما
يتعلق ب��م��وض��وع التعيينات األمنية
وج����دول أع��م��ال ال��ج��ل��س��ة التشريعية
بعيدا ً من األضواء.
وعلى هامش هذين الموضوعين ،يبقى
ملف االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ع��ال��ق �اً ،مع
تسريبات وزارية بأنه لن يتم قبل الصيف
المقبل ،على رغم اهتمام المجتمع الدولي
بانجازه قريباً .وف��ي ه��ذا اإلط���ار أع��رب
مجلس األم��ن الدولي في بيان صحافي
تطرق إلى مجمل األوضاع في لبنان»عن
قلقه إزاء الجمود المستمر لعشرة أشهر
في انتخاب رئيس الجمهورية ،وال��ذي
يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات
األمنية واالقتصادية واالجتماعية التي

يواجهها وي��ض� ّر بالسير ال��ع��ادي لعمل
ّ
وح��ث «زعماء
المؤسسات اللبنانية»،
لبنان على التقيد بالدستور والميثاق
الوطني للبنان» ،داعيا ً «جميع األطراف
إلى التصرف ب��روح المسؤولية وإعطاء
السبق الستقرار لبنان ومصالحه الوطنية
قبل السياسة الحزبية ،وإلى إبداء المرونة
الالزمة والشعور بالحاجة الملحة إلى
تطبيق اآلليات التي ينص عليها دستور
ل��ب��ن��ان ف��ي م��ا يتعلق ب��االن��ت��خ��اب��ات».
كما دع��ا «أعضاء البرلمان إل��ى التشبث
بالتقاليد الديمقراطية ال��راس��خ��ة في
ل��ب��ن��ان واالج��ت��م��اع م��ن أج���ل ان��ت��خ��اب
رئيس من دون مزيد من اإلبطاء» ،من ّوها ً
بـ«الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء تمام
سالم للحكم في ظ ّل ظروف صعبة».
وإذ دان «بأش ّد العبارات أعمال اإلرهاب،
بما في ذلك احتجاز الرهائن على أيدي
الجماعات اإلرهابية والمتطرفة العنيفة»،
مشيدا ً «بالقوات المسلحة وق��وات األمن
اللبنانية اللتزامها وال��دور الحاسم التي
ت��ؤدي��ه ف��ي منع اإلره���اب ومكافحته في
ل��ب��ن��ان» ،تمنى المجلس ع��ل��ى «جميع
األط��راف في لبنان إب��داء وحدة وتصميم
متجدّدين لمقاومة االنزالق في هوة العنف
والنزاع» ،مشيدا ً «برسائل زعماء لبنان
الداعية إلى االعتدال ،بما في ذلك الحوارات
الجارية وال��ن��داءات األخ��ي��رة لنزع فتيل
التوترات الطائفية ووض��ع استراتيجية
وطنية لمكافحة اإلرهاب في لبنان».

قهوجي :الجيش
متحسب لكل شيء

في سياق متصل ،وبعد المعلومات عن

تحشيد للجماعات اإلرهابية في جرود
عرسال ورأس بعلبك ،أك��د قائد الجيش
العماد جان قهوجي «أننا متحسبون لكل
ش��يء بعد ذوب���ان الثلج على السلسلة
الشرقية ووضعنا أمامنا كل االحتماالت وال
نخاف شيئا ً لكن علينا أن نبقى موحدين».
ولفت خالل لقائه وفد نقابة الصحافة إلى
«انه ال يريد الفراغ الرئاسي لكن الجواب
ليس عنده ألن��ه م��س��ؤول ع��ن المؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة ول��ي��س ع��ن س��ي��اس��ة ال��ب�لاد
ويقوم بواجبه وكل ما يطلبه من الدولة
هو للجيش وليس لنفسه» .وإذ أك��د أن
الجيش «متماسك وصامد وال انشقاقات
على اإلط�لاق» ،جزم بأن «الجيش صامد
حيث هو ونجح في ما حقق ،وكنا صامدين
وما زلنا في منطقة بلغت فيها الحرارة 17
درج��ة تحت الصفر ،وبقي الجيش ثابتا ً
وهو سيبقى ثابتاً».
ول��ف��ت إل���ى أن «ال��ه��ب��ة ال��س��ع��ودي��ة
بالسالح الفرنسي «ق�لّ��ع��ت» والتأخير
سببه التصنيع ألن األسلحة المتفق عليها
لم تكن مصنعة سلفاً» .واعتبر ردا ً على
سؤال عن المفاوضات إلطالق العسكريين
أن «داع��ش» جماعة كاذبون ،ولصوص
يهمهم المال والسرقة والنساء وال عالقة
لهم بالدين».
من جهة أخرى ،علم أن دفعة جديدة من
األسلحة األميركية النوعية ستصل إلى
بيروت نهاية آذار الجاري تتضمن طائرات.
أم��ا الهبة السعودية فمن المفترض أن
تدخل حيز التنفيذ اعتبارا ً من منتصف
نيسان المقبل مع وصول طالئع األسلحة،
على أن تمتد مهلة تسليمها على خمس
سنوات نسبة لما تحتاجه المرحلة من

تدريبات للجيش اللبناني على استخدام
السالح النوعي الجديد وتصنيع أسلحة
غير م��وج��ودة ف��ي ال��م��خ��ازن العسكرية
الفرنسية.

رابطة الموظفين
تل ّوح بالتصعيد

في مجال آخر ،لوحت الهيئة اإلداري��ة
لرابطة موظفي اإلدارة العامة بتصعيد
التحرك في ح��ال لم تقر سلسلة الرتب
والرواتب ،معربة عن أسفها «لما حصل
في اجتماع اللجان النيابية المشتركة
لجهة تعطيل هذا االجتماع ،تارة ألسباب
دس��ت��وري��ة وأخ���رى ألس��ب��اب إداري���ة مع
عودة معزوفة التمويل ،على رغم االتفاق
السياسي على هذا الموضوع قبيل جلسة
األول من تشرين األول الماضي».
وط��ال��ب��ت ال��راب��ط��ة ال��ن��واب «بتحمل
مسؤولياتهم وال��ح��ض��ور إل���ى اللجان
المشتركة واإلس���راع ببت ه��ذه القضية
الوطنية بما يؤمن حقوق كافة القطاعات
وم��راع��اة خصوصية ق��ط��اع الموظفين
اإلداريين».
وإذ أعلنت رفضها «كل أشكال المناورات،
سياسية كانت أم غير سياسية» ،ح ّذرت
من أنها «في حال العودة إلى التسويف
ستجد الرابطة نفسها مضطرة لممارسة
حقها الديموقراطي باعتماد كل أشكال
ال��ت��ح��رك��ات المطلبية ف��ي سبيل إق��رار
سلسلة تضمن حياة كريمة للعاملين كافة
في القطاع العام».

القوات العراقية ت�ستعد لتحرير نينوى والمعارك في تكريت م�ستمرة
مع استمرار المعارك لتحرير تكريت من
تنظيم «داع���ش» يستكمل الجيش العراقي
وق��وات الحشد الشعبي والعشائر من جهة،
وقوات البيشمركة من جهة اخرى ،االستعدادات
لتحرير محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
ويحاصر مقاتلو العشائر قوات البيشمركة
الموصل من الغرب والشمال وتحديدا ً لناحية
تلعفر ،وق��د قطعوا طريق الموصل -تلعفر
لمنع االم����داد ع��ن المسلحين .وك��ذل��ك تم
استقدام تعزيزات عسكرية الى المنطقة تمهيدا ً
الستعادة السيطرة عليها.
وباشر التنظيم االره��اب��ي من جهته ،في
حفر نفق هو الخامس ح��ول الموصل لمنع
تحرك الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي
والعشائر والبيشمركة في المدينة.
وح��ف��رت أرب��ع��ة ان��ف��اق سابقا ً ف��ي مناطق
القيارة جنوب المدينة ومنطقة سهل نينوى

«داع�ش» ي�ستهدف
( ...تتمة �ص)1
ك��م��ا دان����ت واس��ت��ن��ك��رت ب��ش��دة
األح���زاب والتنظيمات والمكونات
السياسية اليمنية الجرائم اإلرهابية
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت ال��م��ص��ل��ي��ن ،وم��ن
بين ه��ذه القوى المؤتمر الشعبي
ال��ع��ام وأح���زاب التحالف الوطني
الديمقراطي.
وك��ان ق��د سقط ع��ش��رات القتلى
وال��ج��رح��ى ف��ي سلسلة تفجيرات
متزامنة استهدفت دور العبادة في
العاصمة صنعاء.
ح��س��اب��ات م��ق��رب��ة م���ن تنظيم
«داعش» على موقع «تويتر» أشارت
إلى تبني التنظيم لهذه التفجيرات
وذل��ك بعد أق��ل م��ن أرب��ع وعشرين
ساعة على توجيه وزارة الداخلية
ب��رف��ع درج���ة االس��ت��ع��داد القتالي
والجاهزية األمنية في حضرموت
وشبوة لمواجهة أي أعمال إرهابية
محتملة بعد ورود معلومات مؤكدة
ع��ن ت��واج��د ع��ن��اص��ر إره��اب��ي��ة من
«داعش».
عشرون دقيقة مرت على تفجيرات
ص��ن��ع��اء ،اس��ت��ه��دف بعدها هجوم
ثالث مجمعا ً حكوميا ً في محافظة
«ص��ع��دة» ،شمال غربي العاصمة
أسفر عن سقوط عدد من اإلصابات،
ليضيف ال��وض��ع األم��ن��ي المتوتر
تحديا ً جديدا ً يضاف إل��ى الصراع
ال��س��ي��اس��ي ال����ذي تعيشه ال��ب�لاد
(تفاصيل في الصفحة .)12

شرقها ومنطقة الشالالت في الشمال للهدف
نفسه .اما الى الغرب فقد حفر المسلحون نفقا ً
يربط قضاء البعاج غرب الموصل بمحافظة
الحسكة السورية ،وذلك لتهريب العتاد الى
الموصل او الهرب عبر النفق الى سورية.
ومع استمرار المواجهات بدا أن مسلحي
«داع����ش» مرتبكون وي��ف��رون م��ن المعارك
بالعشرات بعد اقتراب ساعة الحسم .وهرب
عدد منهم من صالح الدين وكركوك ليحتجز
لدى بقية المسلحين داخل الموصل ثاني أكبر
مدن العراق.
وقد اعدم من الهاربين عشر ٌة حتى اآلن فيما
ينتظر مئة وعشرون مسلحا ً فارا ً من المعارك
المحكمة الشرعية التي اقامها «داع��ش» في
الموصل لبت مصيرهم (تفاصيل أخ��رى في
الصفحة .)12

كشف مسؤولون أوروبيون أن اليونان وافقت
على طرح خطة إصالح جديدة في غضون أيام
لضمان الحصول على أم���وال إن��ق��اذ إضافية
للحيلولة دون إفالسها.
وجاء هذا التطور عقب محادثات مطولة أجراها
رئيس ال���وزراء اليوناني الكسيس تسيبراس
مع المستشارة األلمانية انجيال ميركل وزعماء
أوروبيين آخرين في بروكسيل .وقال تسيبراس
إنه اآلن أصبح «أكثر تفاؤالً» بعد هذا االجتماع.
واس��ت��م��رت ال��م��ح��ادث��ات ال��ت��ي أج��ري��ت بين
تسيبراس وميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند وق��ادة المؤسسات األوروبية ألكثر من
ثالث ساعات .وأُجريت هذه المحادثات على
هامش قمة االت��ح��اد األوروب����ي ف��ي العاصمة
البلجيكية.
وف��ي تصريحات عقب ال��م��ح��ادث��ات ،قالت
ميركل« :الحكومة اليونانية ستتولى المسؤولية
الكاملة عن اإلص�لاح��ات وستقدم قائمة بهذه
اإلصالحات ...في األيام المقبلة».
ووصفت ميركل المحادثات بأنها كانت «جيدة
وب��ن��اءة» ،لكنها ح��ذرت من أن «ك��ل ش��يء من
المفترض إنجازه سريعاً ،وكل شخص ينبغي
عليه أن يؤدي دوره أو دورها».
من جهته ،قال تسيبراس« :لقد أصبحت أكثر
تفاؤال ً بعد هذه المناقشات ،وأعتقد أن جميع
األط���راف أك��دت نيتها السعي لبذل قصارى
جهدها للتغلب على مصاعب االقتصاد اليوناني

في أسرع وقت ممكن».
ويقول مصدر في بروكسيل نقالً عن مسؤول
رفيع المستوى في االتحاد األوروبي إن الرسالة
ال��ت��ي ُوج��ه��ت لليونان ك��ان��ت بسيطة وه��ي:
«امنحونا الخطة سريعاً ،وسنمنحكم األموال

س��أح��دث��ك��م ع��ن حقيقة ص��ادم��ة
قد ال تتو ّقعونها وال يتوقعها حتى
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ون اإلي���ران���ي���ون أو
ساستهم الكبار .وستكون هي الكاشفة
لما أريد قوله في هذه المقالة.
يتداول الشباب اإليراني العقائدي
من الجيل الجديد نجوى يومية على
سبيل النكتة ف��ي م��ا بينهم ظريفة
للغاية :نرجوكم أعيدوا لنا ثورتنا
اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي ص �دّرت��م��وه��ا إل��ى
الخارج.
أنتم تعرفون أنّ أح��د شعارات
ال��ث��ورة األول��ي��ة بعد انتصارها قبل
نحو ستة وثالثين عاما ً هو تصدير
الثورة ،فيما كان الشعار اآلخر «اليوم
إيران وغدا ً فلسطين».
ويومها كان الجدال قويا ً حول مدى
عمالنية هذا الشعار ،ومدى صدقية
طرحه ،لكن م��رور األي��ام أثبت ليس
نجاعة ذلك الطرح فحسب ،بل وبُعد
نظر ما كان قد ذهب إليه ذلك الثائر
الكبير حينما ربطه بشعار :اليوم
إيران وغدا ً فلسطين.
ّ
وه��ذا هو بيت القصيد في ك�ل ما
يحصل اليوم في المنطقة ،صدّقوا
ذلك أو ال تصدّقوه ،فالواقع أقوى من
رؤيتكم أو رؤياكم الخارجية.
«ال���ث���ورة اإلس�لام��ي��ة» م��ن حيث

هي نهضة وتم ّرد واحتجاج وإرادة
حياة ودعوة إلى استعادة كرامة ت ّم
تصديرها إل��ى ك � ّل مكان وم��ن دون
إرسال الجيوش.
وأهل طهران الحكم وساستها من
سكان مطبخ صناعة القرار التنفيذي
منقسمون اليوم بين مصدّق ومك ّذب،
والقيادة العليا تسعى جاهدة إلى
إدارة سكان هذه السفينة بما يرضي
ج��ي��ل ال��ش��ب��اب ال��ص��اع��د ال��م��ص�دّق
وال��م��س��رور ب��ه��ذه النتيجة ،وجيل
الحرس القديم المتعب والمنهك من
اللهاث وراء الحدث وهو غير مصدّق
له.
م��ن ُي��س� ّم��ون بـ«المستشارين»
من اإليرانيين الذين يعملون بصمت
ف��ي ال��ب��راري وال��س��ه��ول وال��ودي��ان
وبين تضاريس الجبال على امتداد
عواصم القرار من أجل االستمرار في
سير القافلة هم صناع هذه النتيجة
والمتمسكون بها والفخورون بها،
وال��ذي��ن ال ي��ري��دون ال��ت��وق��ف حتى
الصالة في القدس مح ِّررين.
وأم��ا المتخندقون ف��ي الوظيفة
والباحثون عن حلول لمشكالت البالد
اإليرانية في ردهات الوزارة أو اإلمارة
أو السفارة أو صالونات السياسة
الدولية ،فهم غير المصدّقين لما وقع

وه��م سبب بعض الجدب الحاصل
ل��دى ال��ش��ب��اب المطالبين ب��إع��ادة
استيراد ما ت ّم تصديره من ثورة من
إيران إلى الخارج.
واألص���وات التي تسمعونها بين
الحين واآلخر من داخل طهران حول
«ال��ن��ف��وذ اإلي��ران��ي اإلم��ب��راط��وري»،
القديم منه أو الحديث ،إنما هي نفس
األص���وات التي غ � ّذت وال ت��زال فتنة
عام  2009بشعار« :ال غزة وال لبنان
روحي فدا إيران».
إنهم لم يفقهوا بعد أنّ ما حصل
ويحصل في المنطقة إنما هو بفضل
واحتجوا
أهلها الذين ثاروا ونهضوا
ّ
وعملوا وق � ّرروا كما ق ّررت إيران قبل
ستة وثالثين عاماً ،أن يستقلوا عن
حكم القناصل وال��س��ف��ارات ويبنوا
بلدانهم بأيد وطنية محلية.
في المقابل ،فإنّ الغرب االستعماري
والصهيونية العالمية ق ّررا شنّ هجمة
وحشية شرسة على ك ّل بلدان المنطقة
وشعوبها ،مستخدمين جيشا ً من
ال��م��رت��زق��ة التكفيريين ل��وق��ف هذا
التح ّول المتسارع في أفئدة وقلوب
وعقول الجيل الصاعد من أمتنا.
وحتى تنجح خطة الثورة المضادّة
ه��ذه ك��ان ال ب � ّد من استخدام الدين
وسيلة أساسية وم��رك��زي��ة ،وجيل

الجغرافيا اليمن ،وعنوان اللعنة على العدد والماء والخضرة
والسوق هو اليمن ،فيفخخ بهلوالً تلو بهلول ويدير محركاتهم
الخلفية ،كعقارب الساعة ،ويتركهم يتجهون نحو اليمن ،فلم
يبق في اليد سوى الموت بال سبب وبال ثمن وبال قيمة وال
هدف ،الموت للموت ،ألنّ النفط برائحته الكريهة يحسد ك ّل
شيء يوحي بالحياة ،فقد شعر بدن ّو األجل ،وتعويذة الموت
يمنية.
 يسقط الشهداء ،في صنعاء ،فتقوم المواكب ،وتنهضبهم بهدوء وسالم ،فال مكان للفتنة ،وال مكان للعشوائية في
الثأر ،واالنتقام ،فكالهما آتٍ وحده ،بال تخصيص ،الحوثيون
ينزفون وهم واقفين ،فهم قوم شجعان ،ينزفون وال يبكون
وال ينتحبون ،يدفنون شهداءهم ويمضون ،فالطريق طويل،
والهدف بعيد ،وسم ّو الطريق من سم ّو الهدف ،فقد آن أوان أن
يستر ّد أصحاب نجد ونجران أرضهم السليبة ،وأن تعترف
التجارة ألس��ي��اده��ا ،وأن يعود العبيد إل��ى س��وق النخاسة،
وصار الوقت إلطالق صرخة بلوغ الهدف ،من دون االلتفات
إل��ى التضحيات ،الوقت للعقل وليس للغريزة وال للعاطفة
وال للعصبية واألع��ص��اب ،والعقل حكمة والحكمة يمانية.
والحكمة اليمانية تقول :إنْ كنت نائما ً وسقط في فراشك
خنجر فال تتحرك ،وتعلم النظر بأذنيك ،وأغمض عينيك جيدا ً
وتم ّعن بصوت األقدام ،وعندما تدنو أنفاس الغدر من وجهك
بادر إلى الطعن في الصدر .والحوثيون يعرفون ما يفعلون،
حكماء هم ،وهم ال يخافون ،يسقطون مئة تلو مئة ويكملون
الطريق إلى يثرب ،وبعدها تعود رسالة نبي العرب رحلة في
الصيف ورحلة في الشتاء ،وتستقيم البوصلة إلى الشام.

�ستبقى �سورية ( ...تتمة �ص)1
التي تقدر بـ 240مليار يورو حتى نهاية حزيران
المقبل.
لكن خطط اإلص�ل�اح السابقة لتسيبراس
واجهت رفضا ً من قادة االتحاد األوروبي ،وكانت
ألمانيا األشد انتقادا ً لها.

االتهام لإيران ( ...تتمة �ص)1
ك��ام��ل م��ن الشباب ك���أداة أساسية
ومركزية ،فكانت «القاعدة» وأخواتها
من «داعش» و«نصرة» ووو إلخ...
ع���ود ع��ل��ى ب���دء ن��ق��ول إن��ه��م أيّ
الساسة الغربيون و«اإلسرائيليون»،
يكذبون عندما ي��ه� ّول��ون بالنووي
اإليراني مرة ،ثم يجلسون إلى طاولة
مفاوضات ِباسم التوصل إلى اتفاق
مع إي��ران م��رة أخ��رى ،وف��ي اللحظة
الحرجة ،أي لحظة الصفر ،سيقولون:
«وأي���ن ان��ت��م م��ن فلسطين؟ ول��م��اذا
ال تقدّمون التزامات بوقف دعمكم
للفلسطينيين ولحركات التح ّرر؟
العصي في دواليب
ولماذا تضعون
ّ
التسوية السلمية؟  -اقرأوها تصفية
القضية المركزية .-
إنه األمر نفسه أيضا ً عندما يتعلق
األمر بالقوى الرجعية في المنطقة،
وعالقتها بشعوبها ونهضة هذه
الشعوب ويقظتها ،فهم لن يقبلوا من
إيران إال نظاما ً قوميا ً محدودا ً بحدوده
الجغرافية القطرية المعروفة له ،وأن
ال تكون له أيّ عالقة من أيّ نوع كان
ب��أيّ شكل من األش��ك��ال ال بالقضية
الفلسطينية وال بقضية المقاومة
للهيمنة االستعمارية ووحدة الهدف
ال��ذي تتمتع به حركات التح ّرر في
المنطقة وث��ورات��ه��ا وه��و التضامن

النفط غبي ( ...تتمة �ص)1

ناصر قنديل

ر�سالة �أوروبية لليونان:
�أمنحونا الخطة �سريع ًا  ...و�سنمنحكم الأموال �سريع ًا
سريعاً».
ويُعتقد حاليا ً أن اليونان لديها أموال كافية
لتلبية التزاماتها حتى الشهر المقبل.
وأش��ار الدائنون الدوليون إلى استعدادهم
لتقديم المساعدة لليونان بناء على خطة اإلنقاذ

وذكرت مصادر أن التفجير استهدف تجمعا ً للمجلس الوطني الكردي وحركة
المجتمع الديمقراطي في حي المفتي بالحسكة ،حيث كانوا يحتفلون بعيد
النوروز.
ونقلت إحدى صفحات وحدات حماية الشعب على «فايسبوك» عن القائد
العام لقوات الحماية الكردية جوان إبراهيم قوله إن «الجريمة التي حدثت في
الحسكة لن تمر من دون عقاب» من دون إعطاء أي تفاصيل عن االعتداء.
وف��ي األول من الشهر الجاري استشهد مواطنان وأصيبت فتاة ورجل
بجروح في اعتداء إرهابي بانفجار دراجة نارية مفخخة بحي المساكن بمدينة
الحسكة.
وذكرت مصادر كردية أن التفجير استهدف تجمعا ً للمجلس الوطني الكردي
وحركة المجتمع الديمقراطي في حي المفتي بالحسكة ،حيث كانوا يحتفلون
بعيد النوروز.
وأشار المرصد إلى وقوع تفجير آخر ناتجا ً من عبوة ناسفة استهدف تجمعا ً
آخر مماثالً في المدينة وتسبب بوقوع عدد من الجرحى.
وفي سياق متصل ،أحبط الجيش السوري هجوما ً للجماعات المسلحة على
بلدة الكافات في ريف السلمية بمدينة حماة .وجاء الهجوم بتجهي ِز سيارتين
مفخختين بهدف كس ِر دفاعات الجيش تمهيدا ً لمهاجمة القرى اآلمنة في
المدينة.
وكان قد سقط أكثر من  70شهيدا رووا األرض السورية بدمائهم الذكية
نتيجة االعتداء االرهابي التكفيري الحاقد في منطقة الشيخ هالل الريف الشرقي
الشمالي لمدينة سلمية.

والتعاضد من أجل استعادة فلسطين
وتحريرها واستعادة حرية القرار
واستقالليته لك ّل عواصم المنطقة.
نستخلص م��ن ذل��ك كله أنّ ثمة
عالقة عضوية بين من يريد استرجاع
ثورته المصدّرة في الداخل اإليراني
وب��ي��ن ث���وار المنطقة ال��ذي��ن ق��� ّرروا
إح��داث النقلة النوعية في البلدان
العربية ،وه��ذا يخيف ويغيظ قوى
الهيمنة العالمية وأتباعها من القوى
الرجعية في المنطقة ويس ّمونه تدخالً
أو احتالالً.
أنّ
تماما ً كما ثمة عالقة عضوية
بين من يراهن على الحدود القطرية
اإلي��ران��ي��ة وض�����رورة ال��ف��ص��ل بين
المسارات والرهان على عواصم الدول
الكبرى ،ويتشدّق في الوقت نفسه زورا ً
وبهتانا ً بأنه «إمبراطور» المنطقة،
مستفيدا ً من واقعة انتشار ظاهرة
التعاضد الثوري بين الداخل اإليراني
ومحيطه ،وبين الذين يخيفون الرأي
العام العربي من حكام وقوى رجعية
«عربية» ويحذرونه من خطر التدخل
اإليراني ،وأحيانا ً حتى االحتالل ،فيما
ال يرى كالهما خطرا ً يداهم أمتنا من
الهيمنة األميركية وأذنابها الرجعيّين
وربيبتها «إسرائيل» الش ّر المطلق ،إال
ويمكن دفعه بالحوار والمفاوضات.

باختصار شديد :إنها اللعبة ذاتها
والمخرج واحد.
ف��ي إي���ران ي��ري��دون لجم شبابها
وقادتها من االندفاع نحو فلسطين
وأكنافها...
وف��ي العواصم العربية المشار
إليها أعاله يريدون منع تالحمها مع
إيران...
وفي فلسطين يريدون خنق ثورتها
ومنع تواصل أيّ أحد معها ،عربا ً كان
أم مسلمين...
واألدوات هي هي دوم���اً :السيف
وال��زي��ف ...أيّ الحرب الصهيونية
المفتوحة ...والحرب التكفيرية التي
باتت هي األخرى مفتوحة ...ومحاولة
تزييف الحقائق حول حقيقة الخطر
ال��ذي يواجه العرب والمسلمين هل
هو «إسرائيل» أم إيران!؟.
فيما يحاولون لجم إيران وتكتيفها
بتوافقات عنوانها ن��ووي وأساسها
وهدفها إلغائي فصلها وقطعها عن
فلسطين.
هذا هو جوهر ما يجري فينا ومن
حولنا ،ومن ال يصدّق اليوم مجانا ً
سيدفع غدا ً ثمنا ً غاليا ً جدا ً ألجل ذلك
واأليام بيننا.

محمد صادق الحسيني

ولم يقعد بعد؟ فإذا نظرنا إلى الوراء لدراسة ك ّل المحاوالت التي بذلتها األمم
المتحدة والجامعة العربية وغير هؤالء ،فمع مَن الجانب العربي السوري ت ّم
التواصل آنذاك واآلن ومن كان صانع القرار في ك ّل ما ت ّم؟ الجواب الوحيد الذي
ال يقبل التأويل هو مع قائد سورية الرئيس بشار األسد .وعندما ذهب وفد سورية
إلى جنيف ،والحقا ً إلى موسكو فإنّ الموافقة على المشاركة والتعليمات التي
صدرت للوفود السورية كانت من مصدر واحد وهو رئيس الجمهورية العربية
السورية .واأله ّم من ك ّل ذلك هو الجواب االستراتيجي الذي ال يحتمل التأويل ردا ً
على الموقف الذي أعلنه كيري عندما قال الرئيس بشار األسد ما يلي:
«إنّ أيّ كالم حول وضع «القيادة وبقائها» هو للشعب السوري فقط ،لذلك ك ّل
ما قيل حول هذه النقطة تحديدا ً منذ اليوم األول لألزمة حتى هذا اليوم بعد أربع
سنوات لم يكن يعنينا من قريب وال من بعيد ...في هذا اإلطار كنا نستمع للشعب
السوري ...نراقب ردود فعل الشعب السوري ...تطلعاته ...طموحاته ...وك ّل ما
له عالقة بهذا الشعب ...أيّ شيء أتى من خارج الحدود كان مج ّرد كالم وفقاعات
تذهب وتختفي بعد فترة.»...
نرحب بأيّ تطور إيجابي في مواقف الدول إزاء األزمة
مما ال شك فيه أننا ّ
السورية ،فال الشعب وال القيادة السورية يرغبان في إطالة ه��ذه األزم��ة
مآس ودمار ،وهو أمر ما زال األميركيون والفرنسيون
بك ّل ما يعنيه ذلك من
ٍ
والبريطانيون واألتراك والسعوديون يعملون بغية تحقيقه .فلقد أعلنت القيادة
في سورية عن إصالحات في مختلف نواحي الحياة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية منذ األيام األولى لبدء األزم��ة ،بل وقبل األزمة بسنوات ،إال أنه
ثبت لك ّل ّمن راقب تط ّورات األوضاع عن كثب أنّ اإلصالح لم يكن هو الهدف
المنشود ،بل أنّ الهدف كان وما زال هو تدمير سورية وتفتيتها والقضاء على
وحدة شعب وأرض سورية واإلجهاز على جيشها ونشر الفوضى والخراب في
هذه المنطقة.
يتضح في ك ّل يوم أنّ األهداف الحقيقية لما حدث في تونس وليبيا ومصر
واليمن وسورية هو التدمير المنهجي ألمتنا العربية وبلدانها .وفي مقابل ذلك
وقف الرئيس بشار األسد وأمامه وخلفه وعلى جانبيه أبناء شعبه يدافعون عن
تجسدت في أمة وقائد م ّثل طموحات
مبادئ السيادة واالستقالل والكرامة التي
ّ
وتطلعات السوريين والعرب اآلخرين في ك ّل مكان.
إنّ عيد األم وعيد المعلم وعيد النوروز هي مناسبات للتأكيد على سيادة
وعزة الوطن األم ،وها هي األم السورية تصنع األبطال من رجال ونساء جيشنا
السوري الباسل ولجان الدفاع الوطني الذين يبذلون الدماء الطاهرة كي يبقى
الوطن ...كي تبقى سورية.

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء أجهزة كمبيوتر مع
ملحقاتها ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 321/تاريخ  ،2015/1/14قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/24
ع��ن��د ن��ه��اي��ة ال�����دوام ال��رس��م��ي ال��س��اع��ة
.11.00
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/50000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ المبنى
المركزي.
بيروت في 2015/3/8
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
المهندس كمال الحايك
التكليف 575

إعالن
اس��ت��دراج ع��روض أس��ع��ار لتلزيم تقديم
تجهيزات فنية ل��زوم مصانع الميكانيك
الصناعي في بعض المعاهد والمدارس
الفنية الرسمية
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم
األربعاء الواقع فيه  ،2015/4/22يجري
الصندوق الداخلي في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني استدراج عروض
أسعار لتلزيم تقديم تجهيزات فنية لزوم
مصانع الميكانيك الصناعي ف��ي بعض
المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.
تقدم العروض إلى قلم الصندوق الداخلي
للتعليم المهني والتقني ف��ي الدكوانة
وفقا ً لدفتر الشروط الخاص المعد لهذه
الغاية والذي يمكن الحصول عليه من قلم
الصندوق على أن تصل هذه العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من دوام آخر يوم
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء االستدراج
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 17 :آذار 2015
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 559

