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تتمات

الأ�سد وا�ستقالل ( ...تتمة �ص)1

�إيران ت�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1

بتحقيق ضربة استباقية جديدة في جرود رأس بعلبك،
وم��ع األم���ن ف��ي السياسة عين على ح���وار ح��زب الله
وتيار المستقبل ،في ظ ّل سخونة السجال حول الحرب
السعودية على اليمن ،وعيون ت��ت��وزّع بين الجلسات
التشريعية التي تنتظر أج��وب��ة الكتل النيابية لمكتب
المجلس على مواقفها م��ن ج��دول األع��م��ال المقترح،
وع��ل��ى ال��ح��وار المستم ّر بين «ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الح ّر»
و«القوات اللبنانية» ،والسخونة المتصاعدة في سجال
بكركي مع الرابية.

وتستم ّر حركة الموفدين الدوليين اإلقليميين والدوليين
إلى لبنان ،فبعد زيارة نائب وزير الخارجية األميركي لشؤون
الشرق األوسط طوني بلينكن ،يزور مبعوث الرئاسة اﻹيرانية
ووكيل وزير الخارجية اإليراني مرتضى سرمدي اليوم بيروت،
حيث من المقرر أن يزور في محطته األولى ضريح الشهيد عماد
مغنية في روضة الشهيدين ،ث ّم يلتقي رئيس الحكومة تمام
سالم عند الواحدة ويعقد مؤتمرا ً صحافيا ً في السراي الكبيرة،
ويزور عند الثانية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
في قصر بسترس.

إنضاج ح ّل لألزمة اليمنية

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أنّ زيارة سرمدي إلى
لبنان تأتي بعد جولة في المنطقة شملت تونس والجزائر،
وضمن خلية عمل تعمل على إنضاج ح�� ّل لألزمة اليمنية
وتسويقه وأخذ أفكار من الممكن أن تشكل حالً» ،مشيرة إلى
«أنّ زيارة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف اليوم
إلى باكستان وسلطنة عمان تأتي في السياق نفسه» .ولفتت
المصادر إلى «أن سرمدي سيضع المسؤولين اللبنانيين في
صورة االتفاق اإلطار» ،وسيجدد حرص بالده على االستقرار
واألم��ن في لبنان ،وسيؤكد حرص ب�لاده على رؤي��ة رئيس
يتوصل إليه اللبنانيون ،وتفعيل
جمهورية ودع��م أيّ اتفاق
ّ
عمل المؤسسات».

االنتباه للمرحلة الفاصلة
عن نهاية حزيران المقبل

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه
زواره لـ«البناء» أن هناك انعكاسات ايجابية التفاق اإلطار
النووي على لبنان» ،لكنه لفت إلى «أن ذلك لن يظهر بين
ليلة وضحاها» .ودعا بري إلى االنتباه للمرحلة الفاصلة عن
نهاية حزيران المقبل وما ستحمله من تطورات نظرا ً للموقف
اإلسرائيلي والحملة التي يشنها ضد اتفاق لوزان ،فإسرائيل
تطالب باعتراف إيراني بوجودها وهذا لن يحصل ،وال يهمها
ماذا يحمل هذا االتفاق ،حتى لو تضمن امتالك إيران أسلحة
نووية».
وتعليقا ً على زيارة نائب وزير الخارجية األميركي لشؤون

الشرق األوسط ،أشار الرئيس بري إلى «أن ليس المهم ما قاله
بلينكن في لبنان عن دعم استقرار لبنان ،المهم ماذا سيقول
في السعودية وماذا سيحمل من المسؤولين السعوديين حول
االتفاق النووي».
وفيما لوحظت زيارة السفير السعودي علي عواض عسيري
للرئيس بري أمس ،رفضت أوساط عين التينة في اتصال مع
«البناء» الحديث في موضوع الزيارة وما تخللها من مواضيع،
فيما قالت مصادر المستقبل لـ«البناء»« :أنها تأتي في سياق
التأكيد السعودي أن الموقف من حزب الله ال ينطبق على
الشيعة ،وأن الصراع في لبنان والمنطقة ليس مذهبيا ً بين
سنة وشيعة إنما هو صراع على النفوذ».
من ناحية أخرى ،وتعليقا ً على كالم األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله الذي انتقد خالله العدوان السعودي
على اليمن ،أكدت مصادر المستقبل «أن كالم السيد نصر الله
لن يغير في واقع العالقة مع السعودية التي قدمت وال تزال
المساعدات للبنان ولجيشه».
وع��ل��ى خ��ط ال��راب��ي��ة – م��ع��راب ،أع��ل��ن تكتل التغيير
واإلصالح «أن الحوار مع القوات سائر على قدم وساق ،وأشار
إلى «أنه عندما يصل إلى إنجازات معيّنة سوف يتم اإلعالن
عنها» .وأعلن «التكتل» بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة
العماد ميشال عون «أن الحكومة التي عينت أمين عام مجلس
الوزراء ال يستعصي عليها أي تعيين عسكري أو أمني» .وشدد
على «أن خيارات عون االستراتيجية الوطنية برهنت صحتها،
ولم تكن رهانات».
وعلمت «البناء «أن اجتماع التكتل تطرق إل��ى تحميل
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،العماد عون
مسؤولية تعطيل االنتخابات الرئاسية ،وسأل المجتمعون
لماذا رجال الدين الذين يصرون على انتخاب رئيس للجمهورية
ال يذهبون إلى المطالبة بتعديل الدستور ،وانتخاب الرئيس من
الشعب ،طالما أن هناك فريقا ً سياسيا ً يعتبر المجلس النيابي
غير شرعي ،بدل التلهي والتخوين وانتظار الضوء األخضر من
الخارج والذي لن يأتي».

اجتماع هيئة مكتب المجلس
بعد الفصح

ونقل زوار الرئيس بري عنه «أن ال جديد في الملف الرئاسي،
وأنه سيدعو هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع ،بعد عطلة عيد
الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي».
ورج��ح زوار الرئيس بري أن تعقد الجلسة العامة إما قبل
مؤتمر البرلمانيين العرب ال��ذي سيعقد في  28الجاري أو
بعده» ،مشيرة إلى «أن تحديد موعد الجلسة يعود إلى اتفاق
هيئة مكتب المجلس على جدول األعمال».

زهرا لـ«البناء»

وأك��د عضو هيئة مكتب المجلس النائب أن��ط��وان زهرا
لـ«البناء» «أن أجوبة الكتل السياسية على ج��دول أعمال

الجلسة الذي اقترحه الرئيس بري من  33بنداً ،تنتظر تحديد
موعد الجتماع هيئة مكتب المجلس».
من ناحية أخرى ،وصل ملك اسبانيا فيليبي السادس إلى
لبنان أمس واستهل زيارته بلقاء رئيس الحكومة تمام سالم
الذي أشاد بـ«الجهود التي تبذلها الوحدة االسبانية في قوات
حفظ السالم الدولية في جنوب لبنان «اليونيفيل» ،وأبدى
سالم حرصه على تعزيز العالقات بين اسبانيا ولبنان بكل
أوجهها».

اجتماع لخلية األزمة اليوم

وعلى خط العسكريين المخطوفين ،أك��د نظام مغيط،
شقيق المعاون المخطوف لدى المجموعات اإلرهابية إبراهيم
مغيط ،لـ«البناء» «أن األهالي ينتظرون توضيحا ً من الحكومة
للمعلومات التي وردت عن نقل المخطوفين الموجودين لدى
تنظيم «داعش» اإلرهابي إلى الرقة» ،مشيرا ً إلى «أننا ننتظر
ما سيصدر عن اجتماع خلية األزمة اليوم وما إذا كانت ستؤكد
المعلومات أو تنفيها» .وإذ طالب المفاوضين إحضار تسجيل
فيديو جديد للعسكريين األس���رى» ،ش��دد مغيط على «أن
األهالي لن يكتفوا في حال التقاعس من الحكومة ،باالعتصام،
إنما سيلجأون إلى قطع الطرقات في رياض الصلح وضهر
البيدر».

أهمية مرتفع  1564االستراتيجية

أمنياً ،نفذ الجيش عملية إغ��ارة نوعية وخاطفة فجر
أم��س ضد مجموعات إرهابية تقوم بتحضيرات قتالية
ولوجيستية على جبل المخيرمة في أعالي ج��رود رأس
بعلبك ،واشتبك معها ،موقعا ً في صفوفها ثالثة قتلى وأربعة
جرحى كما تمكن من تدمير مدفعين ورشاشات ثقيلة وآليات،
وعادت قوى الجيش إلى مراكزها من دون تسجيل إصابات
بحسب ما جاء في بيان قيادة الجيش .وذكرت المعلومات أن
العملية نفذت في منطقة بعيدة من محاور القتال وبعمق 2
كلم داخل الجبهة وتمت بنجاح ملحوظ إذ تمكن الجيش من
تحقيق الهدف وسحب قوته تكتيكيا ً من دون وقوع إصابات
في صفوفها.
وأك��دت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن الجيش لم يبدأ
بعد معركة القلمون ،فهو يعتمد منذ نحو شهرين الضربات
االستباقية المحدودة التي يتبعها في حربه ضد اإلرهاب
من خالل إقفال الطرقات والمعابر أمام حركة المسلحين»،
مشيرة إلى «أن العملية تشبه عملية تلة جرش ،لجهة تمركز
الجيش في النقاط المشرفة على مواقع اإلرهابيين وتعزيز
جهازه الدفاعي ،نظرا ً ألهمية مرتفع  1564االستراتيجية».
وأكد النائب جورج عدوان في حديث تلفزيوني «أن األولوية
اليوم هي لتسليح الجيش وإعطائه الغطاء السياسي الكامل»،
مشددا ً على «ض��رورة قبول أي مساعدة مالية من أي جهة
كانت حتى لو من إيران في ظل عدم وجود محاذير أو عقوبات
عليها».

أراد ناصبو الفخ لسورية دفعها إلى االلتحاق بمنظومة
الهيمنة الغربية الصهيونية في المنطقة مقابل وعود مالية
واقتصادية وسياسية على حد التهديدات المبطنة والصريحة
التي تلقتها القيادة السورية مباشرة ومداورة ورفضتها بحزم
المقاومين األباة.
بعد إحباط سورية لمؤامرات االستدراج وصدها للضغوط
اتخذ القرار األميركي بالتخطيط للعدوان بواسطة تنظيم
اإلخوان المسلمين وجيش من المرتزقة الذين تم تجنيدهم
واصطيادهم من خالل برامج الشراكات األوروبية والدولية
تحت يافطات المجتمع المدني ،وحيث نظمت دورات التدريب
آلالف العناصر على تحريك الجموع عبر مواقع التواصل
االجتماعي وعلى إع��داد التقارير وفبركة األخ��ب��ار وبثها
مباشرة إلى قناتي الجزيرة والعربية لخدمة الحملة اإلعالمية
الهادفة لإليحاء بوقوع ث��ورة شعبية في موسم «الربيع
العربي» .وبعد فشل تلك المحاوالت سرعان ما جرى تحريك
الجماعات المسلحة المجهزة مسبقا ً التي هاجمت مؤسسات
الدولة وأطلقت النيران على أفراد الشرطة والجيش العربي
السوري.
خرجت الماليين تأييدا ً للدولة الوطنية وللرئيس المقاوم
الذي لم يتردد في إطالق مبادرات الحوار الوطني ،واتخذ خطوات
إصالحية لم تكن تخطر ببال معارضيه الواقعيين .فجرى
منع الحوار السياسي بقرار أجنبي استجابت له الواجهات

بينما األس��اط��ي��ل ال��ج��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة األطلسية
تصليهم بحممها .بالمقابل ل��م تجد السعودية
التي تسيطر بأسطولها وأساطيل عشر دول معها
على اليمن وأجوائه وبحره ،من تستنهضه للقتال
تحت راي��ة ه��ادي إال تنظيم «ال��ق��اع��دة» ،وبمعيار
الشرعية الواقعية ونسبة التأييد كتعبير مشفوع
عليها ،يبدو الرئيس التونسي المخلوع الالجئ في
السعودية ،بدليل انتخاب أحد رجاالته وبجمهوره
للرئاسة ،أقوى تمثيالً بكثير من منصور هادي،
ومثله الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك،
الذي وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي من كنف
نسيجه وجمهوره ،وفي كل هذه الحاالت لم نسمع
كلمة سعودية عن الشرعية ،بل سمعنا مشاركة
ف��ي توصيف ال���ث���ورات ،على األق���ل عبر اإلع�لام
المم ّول من السعودية .وعرفنا كما ع��رف العالم
الحقاً ،أن كل شيء كان تحضيرا ً لعنوان الثورة
التي يحضرونها لسورية ،ف��ص��ارت السعودية
أم ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وح��اض��ن��ة ال���ث���ورات ،الشرعية
والديمقراطية آلهة تمر سعودية ف��ي الجاهلية،
يعبدونها ومتى جاعوا يأكلونها.
 أما الحديث عن معيار االنتخاب فيمكن لدولةمثل فرنسا أو أميركا أن تختبئ وراءه لتمرير ما
تراه مصلحتها ،أما السعودية فأبسط المنطق يقول
بتفاديها مثل هذا النقاش ألنه ال يستقيم مع معايير
شرعيتها .والقبول بمعيار الشرعية الواقعية يبقى
أصلح للسعوديين في مثل ه��ذا النقاش وأستر،

وبك ّل حال يمكن للمرء أن يقول ببساطة إن حجم
الشرعية االنتخابية للرئيس السوري يفوق بكثير
الشرعية الصورية للرئيس منصور هادي ،وعلى
رغ��م ذل��ك وباعتبار الشرعية أم��را ً سياديا ً وطنيا ً
لك ّل بلد ،فلن نجادل في درجة الشرعية االنتخابية
للرئيس السوري ،بل نكتفي بالشرعية الواقعية
أيضا ً التي تقول إنه رئيس دستوري لبلده يتساوى
من هذه الزاوية بشرعية هادي ،وإن له بين شعبه
وجيشه ،ما ليس لهادي بكل تأكيد ،فتصير حكاية
الشرعية باهتة هنا ،النتقائيتها المرضية الفاقعة،
ت��وض��ع ك��م��ا ي��ض��ع ال��ف��اخ��وري أذن ال��ج��رة حيث
ي��ش��اء ،إال إذا وج��دن��ا سببا ً تخفيفيا ً للسعودية،
يتصل ب��ال��ج��وار ،أي أن السعودية تدخلت حيث
الجوار ،ودافعت عن الشرعية؟
 في مثل هذه الحالة يصير على السعوديينحصر موقفهم بالمصالح السعودية من دون تناول
مسألة الشرعية إال من باب ،أن يملك السعوديون
شجاعة الرئيس السوري حافظ األسد لدى دخول
قواته إل��ى لبنان ،أن سورية دخلت لتمنع تدخالً
«إسرائيلياً» وتمنع تقسيم لبنان كمصلحة تراها
لبلدها وللعرب ،وأن تدخلها يحظى بتغطية من
ال��رئ��ي��س ال��ش��رع��ي ،وليست المسألة ال��دف��اع عن
الشرعية على الطريقة السعودية ،بل وجود تغطية
من الرئيس الشرعي ،وه��ي تغطية يملك الروس
مثلها في أوكرانيا بطلب مشابه للتدخل من الرئيس
ال��ه��ارب كمنصور ه��ادي م��ن ب��ل��ده ،وألن روسيا

�أردوغان في طهران ( ...تتمة �ص)1

حرب الفلسطينيين مع األردنيين عام  1970وقيام الملك
األردني وجيشه بطردهم في شكل كامل وإنهاء ظاهرة المقاومة
الفلسطينية في األردن هي األخرى كان بغرض حماية «إسرائيل»
وضمان أمنها .حرب المصريين ضد الجماعات اإلسالمية هدف
أيضا ً إلشغال المصريين عن التفكر بأي عدو آخر ،بالتالي تحويل
قوة مصر القومية من قوة في مواجهة «إسرائيل» إلى قوة في
مواجهة اإلسالميين ،بالتالي جعل مصر بلدا ً سجين أوضاعه
الداخلية القاسية.
حرب الخليج الثانية واحتالل صدام حسين للكويت شكلت
نقطة تحول في دنيا العرب ،إذا انهار األمن القومي العربي في
شكل نهائي واتجه العرب إلى المفاوضات .فالتسوية مع «العدو
اإلسرائيلي» ما يعني أنّ «إسرائيل» في هذه المرحلة لم تعزز
أمنها فحسب بل دخلت كشريكة للعرب في صنع «سالم» مزعوم
تكون فيه «إسرائيل» شرطي المنطقة وزعيمتها بال منازع!
الحرب الداخلية السورية ال تبعد عن هذا المسار أبداً ،خصوصا ً
مع التدخل «اإلسرائيلي» المباشر فيها ،فكل هذا التدمير ألهم بلد
عربي مقاوم كان يهدف لضرب آخر معاقل الصمود والمقاومة
لدى العرب« .إسرائيل» كانت تعرف خطورة سورية في موقفها
السياسي وموقعها الجغرافي وخيارها العسكري االستراتيجي،

من جهته ،قال أردوغان إن علينا
التعاون في ما بيننا لحل مشاكل
المنطقة وأن ال ننتظر الحلول من
ال��غ��رب ،مشيرا ً إل��ى أن الحل في
اليمن يكمن ف��ي وق��ف الهجمات
األجنبية وأن الشعب اليمني هو من
يقرر مستقبل بالده.
وأع��ل��ن أردوغ�����ان أن���ه ال يعتبر
عناصر «داعش» مسلمين ،الفتا ً إلى
أنه قد اتخذ موقفا ً منهم.
وس��ب��ق ال��ل��ق��اء مؤتمر صحافي
مشترك جمع الرئيسين اإلي��ران��ي
ح��س��ن روح���ان���ي وال��ت��رك��ي رج��ب
طيب أردوغان تطرق فيه الجانبان
إلى الوضع في المنطقة والعالقات
السياسية واالقتصادية والثقافية.
وق��ال روح��ان��ي إن التفاهم الذي
حصل في لوزان بين إيران ومجموعة
 5+1يمكن أن يؤثر ف��ي العالقات
االقتصادية بين إيران وتركيا .وأكد
ض����رورة ال��س��ع��ي إلي��ق��اف ال��ح��رب
وانعدام األمن في المنطقة ومواجهة
اإلره���اب ف��ي العالم عبر التعاون
الثنائي ،متمنيا ً أن تنتهي إراقة الدماء
في اليمن بسرعة.
وقال روحاني في بيان مشترك
بثه التلفزيون الرسمي« :تحدثنا
عن العراق وسورية وفلسطين...
كما أجرينا نقاشا ً مطوال ً بخصوص
اليمن .وك�لان��ا ن��رى أن��ه ال ب��د من
أن تنتهي الحرب هناك في أسرع
ما يمكن وأن يتحقق وق��ف كامل
إلطالق النار وتنتهي الغارات ضد
اليمن».
ب����دوره ،أش���ار ال��رئ��ي��س التركي
رجب طيب أردوغ��ان إلى التحضير
لتوقيع اتفاقية بين الدولتين لدعم
العالقات االقتصادية والثقافية بين
البلدين ،وقال« :تطرقنا إلى الوضع
في المنطقة والعالقات السياسية»،

مشيرا ً إلى أننا خطونا خطوات جادة
وجيدة ويجب علينا مراجعة األمور
العالقة وإيجاد حلول لها ،وعلينا
أن نتحد ونتحاور لكي نضع حدا ً
للمجازر».
ك��م��ا دع���ا أردوغ�����ان إل���ى تنمية
ال���ع�ل�اق���ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ون��ق��ل
التجربيات وق���ال« :إن ش��اء الله
س��ن��وق��ع ات��ف��اق��ي��ة ح���ول ال��ث��ق��اف��ة
واالقتصاد بين البلدين» ،واضاف:
«يجب أن نسعى إلى التخلص من
هيمنة العمالت األجنبية األخ��رى
وي��ج��ب أن ت��ك��ون العملة الوطنية
للبلدين هي التي يتم التداول بها»،
قائالً« :يجب شراء البضاعة التركية
بالعملة التركية والبضاعة اإليرانية
بالعملة اإليرانية».
كما أعرب عن أمله بأن تحصل قفزة
نوعية في السياحة بين البلدين،
وأضاف« :نحن نشتري الجزء األكبر
من الغاز الطبيعي من إي��ران وهي
أغلى أن��واع الغاز وإذا ما انخفض
سعره يمكن أن نشتري كمية أكبر

منه».
ووق��ع��ت الجمهوریة اإلسالمية
اإلي��ران��ي��ة وت��رك��ی��ا ث��م��ان��ي وث��ائ��ق
للتعاون وبیانا ً مشتركاً ،على هامش
ال��زي��ارة .وذل��ك خالل مراسم أقیمت
برعایة روحاني وأردوغان وحضور
ع���دد م��ن ك��ب��ار م��س��ؤول��ي البلدین
ف��ي مجموعة سعد آب���اد الثقافیة
التاریخیة في طهران.
وت��م التأكید خ�لال ه��ذه المراسم
ع��ل��ی ض�����رورة ت��ع��زی��ز ال��ع�لاق��ات
الدبلوماسیة واالقتصادیة بین إيران
وتركیا أكثر فأكثر.
ووصل الرئيس التركي إلى طهران
ف��ي زي���ارة رسمية ه��ي األول���ى من
نوعها منذ أربعة أع��وام ،وتأتي في
خضم توتر بين البلدين على خلفية
األزم��ة اليمنية ،وتأتي الزيارة بعد
يوم واحد من زيارة ولي ولي العهد
السعودي محمد بن نايف المفاجئة
إلى أنقرة حيث بحث مع أردوغ��ان
الملفين اليمني والسوري وغيرهما
من المسائل.

وباللغة المباشرة ،فتقول ف��ي بيان رسمي «إن
م��ا يجري ف��ي اليمن على رغ��م امتالكه ق���درا ً من
المشروعية الشعبية ،يهدد بوصول نظام حكم
غير موال للسعودية في اليمن حتى ولو من خالل
تسوية وحوار ،وهذا ما لن ترضاه السعودية التي
قاتلت الرئيس جمال عبد الناصر وث���ورة اليمن
في الستينات منعا ً لمثل هذه الفرضية وتعاونت
م��ع ن��ظ��ام ال��ش��اه ال��ف��ارس��ي ،وال��ش��ي��ع��ي ،ودفاعا ً
عن نظام اإلمامة الشيعي ،وبوجه ث��ورة عبد الله
السالل السني ،والمدعوم من جمال عبد الناصر
السني رائد القومية العربية وصانع مفهوم األمن
القومي العربي .السعودية ال يهمها شرعيا ً أم غير
شرعي وال عربيا ً أو فارسيا ً وال سنيا ً أو شيعيا ً
وال أمنا ً قومياً ،يعنيها أن اليمن حديقتها الخلفية
وستفرض بقوتها المباشرة وإذا استدعى األمر
اح��ت�لال ال��ي��م��ن .فالسعودية مستعدة لالحتالل
المباشر لليمن لفرض نظام حكم موال لها».
 بعد كل هذا يبقى ما قاله البعض ضمن كومةشتائم يراد البحث فيها عن فكرة ،بعض من فكرة
تستحق ال��ن��ق��اش ،وت���ق���ول ،إن ال��س��ي��د نصرالله
يبرر تدخله وتدخل إيران في سورية ويجد لهما
مشروعية ،وفقا ً لمعايير لو طبقت على التدخل
السعودي في اليمن بإنصاف لوجدته مشروعا ً
ومبرراً ،فهل هذا صحيح؟
 غدا ً نتابع الجواب.ناصر قنديل

خاصة له في بيروت أن تكون هناك أجندة عمل جدية عربية
أو إقليمية لشن مرحلة جديدة من المواجهة في سورية ،وأكد
أن األمور ستراوح مكانها .مضيفا ً أن أجندة الشرق األوسط
ستظل لثالث سنوات مملوءة بأولوية مقاتلة اإلرهاب .ولن
يزاحم هذا الهدف إال الملف النووي اإليراني المفترض أن
يتم حسمه نهائيا ً في حزيران المقبل.

يوسف المصري

كين�شاك ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وتجرى المشاورات ،بإشراف رئيس معهد االستشراق
الروسي فيتالي نعومكين ،خلف أبواب مغلقة ،بعيدا ً عن
وسائل اإلعالم ،حيث أفادت مصادر أن نعومكن طرح على
الوفدين المعارض والحكومي ورقة عمل تتضمن  5بنود
إنسانية وسياسية ،كما أك��دت مصادر أن المعارضين
المجتمعين في موسكو وافقوا على طلب األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بعقد مؤتمر جنيف .3
وفي السياق ،أكد السفير الروسي بدمشق أليكساندر
كينشاك أن موسكو مستمرة بتزويد سورية بكل ما يلزم
لتأمين القدرات الدفاعية للجيش انطالقا ً من واجبها كحليف
يقف في الخندق ذات��ه بمواجهة العدو المشترك المتمثل
باإلرهاب الدولي ،مشددا ً على أن بالده تقوم بتسخير كل
قدراتها لمنع قوى إقليمية من التدخل العسكري في سورية.
وأكد كينشاك إلى أن دور روسيا في ما يتعلق باألزمة في
سورية هو تزويد الحكومة السورية الشرعية بكل ما يلزم
لمكافحة اإلرهاب وتهيئة األجواء والمساهمة بمعالجة األزمة
عبر الحلول السياسية ،مبينا ً أنه «ليس لدى موسكو أي نية
للتحرك العسكري المباشر حيث أنها تنطلق من مبدأ أنه
ليس هناك فائدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وفي ما يتعلق بلقاء موسكو التشاوري ،أوضح السفير
كينشاك أن روسيا تعمل على «تأمين المناخ المناسب
للوصول إلى نوع من االتفاق يكون مقبوال ً لكل األط��راف
المعنية ،وعلى أن يصل السوريون إلى صيغة المصالحة
الوطنية ومواجهة األم��ور» ،الفتا ً إلى أن اللقاء سيناقش
مجموعة من البنود الواضحة والسليمة حيث سيتم التركيز
على تنسيق الجهود بين القوى الوطنية لمكافحة اإلرهاب
واالنطالق بعملية سياسية تشمل جميع القوى السياسية

لذلك عملت على خط الفتنة والفوضى والتقسيم بعنف وحقد
ليستقيم لها السيطرة على المنطقة والتمدد فيها كما تشاء!
ثم الحرب المستعرة في العراق التي استنزفت طاقات هذا
الشعب ومقدراته ،وجعلته بلدا ً فاشالً على مختلف المستويات.
وال ريب أن تدمير المعالم الحضارية كان بغرض واضح هو أن
ال يبقى العراق بلدا ً ذا جذو ٍر تاريخية وحضارية وصوال ً إلى ما
يجري حاليا ً في اليمن تحت حجة التمدّد اإليراني ،ففتح النيران
على جماعة أنصار الله ،وهذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها
النظام السعودي تحمل بصمات التحالف بين الكيان الوهابي
والكيان «اإلسرائيلي».
العيب كل العيب على عرب يحملون ه َّم «إسرائيل» أكثر مما
يحملونه من ه ٍّم شعوب فقيرة تزداد تخلفا ً وتراجعاً؟
للعرب الذين «يناضلون» من أجل أمن «إسرئيل» نقول:
سيأتي اليوم الذي تنفضح فيه كل أدواتكم ،وستشتعل لهب
الشعوب العربية األصيلة لتغيير قواعد الظلم وتكسير أصنام
الشر! .للسعودية نقول :ال يغرنكم هذا الصلف فالله تعالى
يقولَ ( :وإ ِ َذا أ َ َر ْد َن��ا أَن ُّن ْهلِ َك َق ْر َي ًة أ َ َم ْر َنا ُم ْت َرفِيهَا َف َف َس ُقوا فِيهَا
َفحَ َّق عَ لَ ْيهَا ال َق ْو ُل َف َد َّم ْر َناهَ ا َت ْدمِيراً).

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية

حقيقة خلفيات ( ...تتمة �ص)1
في المرتبة األولى اإلرهاب ومكافحته وفق أجندة أميركية
وليس وفق أحداث الصراع في المنطقة.
في المرتبة الثانية وعلى نحو قريب من المرتبة األولى
يأتي موضوع االتفاق النووي مع إيران واستيعاب نتائجه
اإلقليمية والدولية واألميركية الداخلية.
أم��ا في المرتبة الثالثة فيأتي موضوع ال��ص��راع في
أوكرانيا.
وبحسب هذه األجواء فإن بلينكن استبعد في مجالس

غالب قنديل

حروب عربية ( ...تتمة �ص)1

كالم ال�سيد ن�صر اهلل ( ...تتمة �ص)1
دول���ة عاقلة ل��م تستعمل ه��ذه التغطية بمغامرة
شبيهة بالمغامرة السعودية ،وبكل األحوال يصير
السؤال بمفهوم الرئيس الشرعي في الجوار فقط،
لماذا لم يتم التدخل دفاعا ً عن الرئيس السابق علي
عبد الله صالح الذي تعرض لالعتداء وعولج في
السعودية ،وب���دالً م��ن دعمه للبقاء كما ه��و حال
هادي ،تم التآمر عليه لخلعه من الحكم ،والمجيء
بهادي .واليوم يقول اإلع�لام السعودي إن القوة
التي يتمتع بها الحوثيون مصدرها الرئيس علي
عبد الله صالح ،رئيس مخلوع بتدخل سعودي
وهو صديق سابق للسعودية وفي بلد جار ،كان
شرعيا ً وهو اليوم خ��ارج الحكم تقول السعودية
إنه أقوى شعبيا ً وعسكريا ً من الرئيس الذي تريد
السعودية حمايته ،ما يعني أنه شرعي أكثر منه؟
 وف��ق��ا ً لمفهوم األم���ن ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي وبابالمندب وإيران ونفوذها ،يفترض بالسعودية ومن
يريد الدفاع عنها ،التخلي عن استخدام مصطلح
أمن قومي عربي ،ببساطة ألنهم لم يشنوا حربا ً
للدفاع ع��ن أي م��ن العناوين ال��ت��ي تعبر ع��ن قدر
عال من اإلجماع على صلتها بمفهوم لألمن ،مثل
االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» المستدامة على لبنان
وفلسطين وقبلهما حروب «إسرائيل» على مصر
وس��وري��ة واألردن ،وال��غ��زو األم��ي��رك��ي للعراق،
والتمركز األميركي الفرنسي ف��ي ب��اب المندب،
وف���ي ال��خ��ل��ي��ج ،وف���ي األراض����ي ال��س��ع��ودي��ة ،لهذا
أستر وأنظم للسعودية التحدث عن ش��يء واحد

المرتبطة بالخارج تحت يافطات ومسميات معارضة متحولة
قادتها االستخبارات األميركية وائتالف مرتزقة الخليج وتنظيم
اإلخوان المسلمين ،فجاهرت أبواق المعارضات بطلب العدوان
األطلسي المباشر ،وأقام بعضها عالقة بالكيان الصهيوني تجد
صداها العملي في جبهة الجوالن.
مع انقضاء العام الرابع منذ انطالق العدوان على سورية ال
تزال الدولة السورية الوطنية المقاومة متمسكة باستقاللها،
ولم تخضع لمشيئة المعتدين .وهي في أحلك الظروف صاغت
مواقفها اإليجابية من المبادرات والمساعي وفقا ً لمصلحة
الشعب العربي السوري وبشروطها االستقاللية وبمقاومة
صريحة لجميع أشكال الهيمنة والتدخالت األجنبية في
شؤونها الوطنية والسيادية.
ثبات الرئيس بشار األسد وصموده والتفاف الشعب العربي
السوري حول زعامته هو العالمة الفارقة التي أتاحت لسورية
حماية استقاللها الوطني وصمود قواتها المسلحة وتماسكها.
وبعد هذه السنوات بات الجيش العربي السوري في مجابهة
عارية مع إرهابيي جناحي «القاعدة»« :داع��ش» و«جبهة
النصرة» الذين بات هاجس الخوف من ارتدادهم وخروجهم
عن السيطرة يشغل قادة حلف العدوان وقد بات على الجميع
أن يختاروا بين الدولة الوطنية السورية وجحافل اإلرهاب.

الموجودة داخل أو خارج سورية.
إلى ذلك ،أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
تصميم سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية على مكافحة
اإلره��اب ال��ذي تمدد إلى مخيمات اللجوء الفلسطينية في
سورية وبخاصة مخيم اليرموك.
وأكد المقداد خالل استقباله عضو اللجنة التنفيذية في
منظمة التحرير أحمد مجدالني أن الحكومة السورية وضعت
كل إمكانياتها من أجل تقديم المأوى والمساعدات اإلنسانية
والطبية لألشقاء الفلسطينيين الذين أسهمت بإخراجهم
سالمين من مخيم اليرموك.
من جهته أكد مجدالني أن منظمة التحرير ستوافق على أي
قرار ستتخذه دمشق في شأن مخيم اليرموك ،وأكد استمرار
التنسيق مع الحكومة السورية لدحر اإلرهاب واإلرهابيين
في اليرموك والمخيمات الفلسطينية األخرى.
من جهته ،أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية زكريا اآلغا وجود تنسيق مع الجانب السوري
لتوفير ممرات آمنة إلخراج عدد من الالجئين الفلسطينيين
من مخيم اليرموك.
وفي السياق ،أشار األمين العام لجبهة النضال الشعبي
الفلسطيني خالد عبد المجيد إلى وجود أربعة فصائل تقاتل
«داعش» في اليرموك واستطاعت طرد مسلحيه من بعض
المواقع ،وأك��د أن «داع��ش» ال يسيطر إالّ على أربعين في
المئة من المخيم ،ولم يعد مقبوال ً الكالم عن تحييد اليرموك
خصوصا ً بعد دخول إرهاب «داعش» و«النصرة».
وأكد عبد المجيد أن الفصائل الفلسطينية ستعقد اجتماعا ً
اليوم في دمشق للتوافق على الخطط المعدة لطرد «داعش»،
ولبحث األوضاع اإلنسانية.

إعالن
تبليغ انذار تنفيذي
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابوخاطر
إلى عمر محمد البغدادي المجهول محل
اإلقامة :والمقيم سابقا في بيروت ـ المزرعه
ي��ن��ف��ذ ج���و ج���رج���ي ح��ب��ي��ب ض��دك��م
بالمعاملة رق��م  2012/875سند دين
بقيمة  /100000/دوالر اميركي عدا
الرسوم والفوائد.
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليه
او من يمثله قانونا ً للحضور إليها لتبلغ
اإلن���ذار التنفيذي علما ً ب��ان التبليغ يتم
قانونا ً بانقضاء مهلة عشرين يوما ً من
نشر هذا اإلعالن ويصار بعد انقضاء هذه
المهلة ومهلة اإلنذار البالغة عشرة أيام إلى
متابعة التنفيذ بحقه أصوال ً وإذا لم يتخذ
محل اإلقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيتم
إبالعه جميع األوراق في قلم الدائرة عمالً
بالمواد  402و 449و 837أصول مدنية.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
تبليغ إنذار
ص���ادر ع��ن دائ���رة تنفيذ ج��ب جنين ـ
الرئيس ط��ارق بو نصار إلى أحمد سعيد
طه المجهول محل اإلقامة والمقيم سابقا ً في
بعلول ينفذ منير حسيب سرحان بوكالة
المحامي يعرب حيمور ضدك بالمعاملة
رق���م  2014/126ال��ح��ك��م ال��ص��ادر عن
القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين
بتاريخ  2008/03/25تحت رقم /95/
ب��ال��دع��وى أس���اس  2003/236وال��ذي
قضى بإلزامك أن تدفع لطالب التنفيذ كامل
قيمة الشيك موضوع المالحقة والبالغة
 /78112/دوالر أميركي إضامة لمبلغ
 /40000000/ليرة لبنانية يمثل بدل
العطل والضرر ومبلغ  /5642000/ليرة
لبنانية يمثل الرسوم المترتبة عليهما مع
الفوائد القانونية من تاريخ تبلغك اإلنذار
ولغاية التسديد الفعلي إضافة لرسوم
ونفقات التنفيذ.
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليه
أو من يمثلة قانونا ً للحضور إليها لتبلغ
اإلن����ذار ،علما ً ب��أن التبليغ يتم قانونا ً
بانقضاء مهلة عشرين يوما ً من نشر هذا
اإلعالن ولصقه على لوحة الدائرة ،ليصار
بعد انقضاء هذه المهلة والمهلة القانونية
البالغة خمسة أيام لمتابعة التنفيذ بحقك
أصوالً ،وإذا لم يتخذ محل إقامة ضمن نطاق
هذه الدائرة فيتم إبالغه جميع األوراق في
قلم الدائرة عمالً بالمواد  402و 449و837
أصول مدنية.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إسماعيل شرانق

اعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين ـ
الرئيس بونصار
يبلغ إلى المحكوم عليهم منى وخالد
محي الدين جراح وثناء محمد المصطفى
من بلدة المرج ومجهولي محل االقامة.
بالدعوى المدنية (إيجارات) رقم أساس
مدور  2014/194وعمالً بأحكام المادة
/409أ.م.م.
يبلغكم قلم هذه المحكمة الحكم الصادر
بتاريخ  2014/9/24برقم 2014/35
والقاضي في فقرته الحكيمة:
أوال ً  :برد الفع بعدم الصفة.
ثانياً :بإسقاط حق المدعي عليهم ورثة
املرحوم محي الدين ج��راح وهم زوجته
ثناء المصطفى وأوالده خالد وعبد الرحمن
وخليل ومنير ونور ومنور وخديجة وسعاد
وع��دال ومنى ج��راح من التمديد القانوني
وبإلزامهم بإخالء المأجور الكائن في البناء
القائم على العقار رقم /384/من منطقة
المرج العقارية وتسليمه للمدعي السيد
محمود ميتا خاليا ً من أي شاغل.
ثالثاً :بالرجوع عن قرار دعوة الشهود
ال��ص��ادر ف��ي  2013/2/26وب��رد سائر
األسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة.
رابعاً :بتضمين المدعي عليهم النفقات
كافة حكما ً صدر وأفهم علنا ً في جب جنين
بتاريخ .2014/9/24
وعلية تدعوكم هذه المحكمة للحضور
إليها شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني
لتبليغ الحكم ومرفقاته ،علما ً ان التبليغ يتم
قانونا ً بإنقضاء عشرين يوما ً على نشر هذا
االعالن وعلى تعليق نسخة عنه على لوحة
اعالنات المحكمة وليصار بعد إنقصاء هذة
المهلة ومهلة التبليغ البالغة خمسة عشر
يوما ً إلى متابعة المحاكمة بحقكم أصوال ً
حتى الدرجة األخيرة.
رئيس القلم
محمد إسماعيل شرانق
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
صدر عن المديرية العامة لألمن العام
ما يلي:
إلحاقا ً إلعالناتها السابقة ،تذكر المديرية
العامة لألمن العام المواطنين والمقيمين
أنه بإمكانهم اإلتصال على الخط الساخن
« »1717لألستعالم أو اإلستفسار عن أية
معاملة وذلك تسهيالً ألمورهم ولخدمتهم
بشكل أفضل.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
بيروت في 2015/4/7
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الرامي

اتحاد نقابة عمال ومستخدمي البترول في لبنان
بنا ًء لقرار اتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في
لبنان ،يعلن االتحاد اج��راء انتخابات المجلس بتاريخ
 2015/4/22في مقره ـ انطلياس.
نائب االمين العام أديب برادعي

نقابة عمال ومستخدمي
منشأت مصب الزاهراني البترولية
بنا ًء لقرار المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي
منشآت مصب الزاهراني البترولية ،تعلن النقابة اجراء
انتخابات تكميلية بتاريخ  2015/4/14في مقر النقابة ـ
الزهراني.
الرئيس علي خليفة

