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تتمات
ال�سعودية ُتهزم ( ...تتمة �ص)1

تتحكم بالتوقيت وف��ق��ا ً ألول��وي��ات��ه��ا وال يمكن أن تعمل
على توقيت الساعة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ب��داع��ي االستفزاز،
واالنفعال ،واالنجرار إلى ردود األفعال ،وفي رصيدها ما
يكفي لتقول ،إنها أثبتت أكثر من مرة أن ميزان ردعها هو
الحاكم لمعادالت الصراع ،وتجربة عملية مزارع شبعا ما
زالت حاضرة.
لبنان الذي يستقوي بمقاومته ،وينقسم حولها ،يترنح
تحت تأثير انقسامات تتخطى قضية المقاومة هذه المرة
لتطاول ك��ل ش��يء ،فالتشريع متوقف وم��ص��ادر رئيس
مجلس النواب تنقل عتبه على التيار الوطني الحر ،الذي
كان قد وعد بالمشاركة بأعمال التشريع ،وتراجع ،بينما
التيار يرد بالقول إن تبرير ضياع أم��وال الخزينة في ما
يعرف بـ «مليارات السنيورة» ثمن متفق عليه للجلسات
التشريعية ،وتخطي تعيين العميد ش��ام��ل روك���ز قائدا ً
للجيش ثمن مقابل لتسيير األع��م��ال الحكومية ،والتيار
لن يسهل هاتين الصفقتين ،تمهيدا ً لصفقة ثالثة تطاول
الرئاسة على حسابه.

التشريع والموازنة
في لقاء بري ـ سالم

في سياق التشاور ال��دوري أج��رى رئيس المجلس النيابي
نبيه بري جولة أفق مع رئيس الحكومة تمام سالم تناولت
مختلف الملفات من التشريع إلى الموازنة واألوضاع العامة .كما
التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه في األوضاع
األمنية.
وأكدت مصادر عين التينة لـ»البناء» «أن موقف الرئيس بري
بات واضحا ً للجميع ،فهو لن يجري أي اتصاالت جديدة في
شأن عقد الجلسة التشريعية ،وأن الموضوع أصبح عند القوى
السياسية التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها».
وإذ أشارت المصادر إلى أن حزب الكتائب والقوات اللبنانية
«عبّرا عن موقفهما وبوضوح منذ البداية» ،أشارت إلى «أن التيار
الوطني الحر تراجع قبل يوم واحد عن موقفه بالمشاركة» ،مشيرة
إلى «أن الرئيس بري لم يكن ليقدم على الدعوة لعقد جلسة عامة،
ما لم يتأكد من مشاركة التيار الوطني».
وشددت مصادر عين التينة على «أن كالم الرئيس بري في
جلسة التمديد عن دعوة المجلس لالجتماع وطرح كل مشاريع
واقتراحات القوانين االنتخابية وفقا ً لورودها إذا لم تتوصل لجنة
التواصل إلى أي اتفاق خالل مهلة الشهر أرفقها بانتخاب الرئيس،
بعد إعالن النائبين مروان حمادة وإيلي عون الذي قال حينها «إن
العودة إلى المجلس غير جائزة قبل انتخاب رئيس الجمهورية
الذي يجب أن يبدي رأيه في قانون االنتخاب».
وفي سياق متصل ،أكد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
خالل جلسة حوار في واشنطن «أننا بحاجة إلى انتخاب رئيس،
فالفراغ في سدة الرئاسة أمر خطير جدا ً وعلينا االلتزام بإعالن
بعبدا ومحاربة كل أنواع التطرف سواء السني أو الشيعي».

ال تسوية مالية
للرئيس السنيورة

وأكد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان
لـ«البناء» «أن مقاطعة التيار الوطني الحر جلسة التشريع ليست
مسألة تعطيل ،فنحن أعلنا أننا نذهب إلى جلسة عامة يتضمن

جدول أعمالها قانون االنتخاب واستعادة الجنسية والسلسلة،
والموازنة» .وسأل« :لماذا يريدون تحميل موقف التيار أكثر مما
يحتمل ،نحن لم نتراجع مطلقا ً عن موقفنا ،فهذا الموقف اتخذناه
منذ  10أشهر وليس وليد الساعة كما يشاع ،أننا لن نشارك في
جلسة ال نجد على ج��دول أعمالها مشاريع قوانين لها عالقة
بتشريع الضرورة».
من ناحية أخرى ،أكد كنعان أن ما يجري يؤكد «أنهم ال يريدون
إقرار قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل ،وال يريدون تعيين
العميد شامل روكز قائدا ً للجيش» ،مشددا ً على «أننا لن نساوم
ولن نقبل محاولة البعض ربط الملفات العالقة بعضها ببعض
من أجل إيجاد تسوية مالية للرئيس فؤاد السنيورة».
وشدد وزير المالية علي حسن خليل على أنه «ال يمكن الحديث
عن انتظام المالية العامة والوضع االقتصادي العام من دون إقرار
الموازنة» ،مشيرا ً في مؤتمر صحافي إلى أ ّنه «لم يعد مسموحا ً
المماطلة بإقرار الموازنة ولن نرضى إ ّﻻ باتخاذ قرار في مجلس
الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب» .وأضاف خليل« :هناك 11
اتفاقية ومشروعا ً دوليا ً يهم الناس في معيشتها مهددة باإللغاء
إذا لم يش ّرع مجلس النواب».

«الكتائب» :مع التعيينات ...ولكن

وأكد وزير اإلع�لام رمزي جريج في حديث إلى «البناء» أنه
مع مبدأ التعيينات في مجلس ال��وزراء لقادة األجهزة األمنية
والعسكرية ،لكن المشكلة تكمن إذا لم يتم التوافق على أسماء
لهذه المناصب بين المكونات السياسية داخل الحكومة».
وإذ أشار إلى «أن التيار الوطني الحر مصر على التعيينات
األمنية والعسكرية» ،لفت جريج إلى احتمال أن يتم التعيين
ألن غالبية ال��وزراء مع مبدأ التعيين ،فهناك سن معين لتقاعد
العسكريين محدد في القوانين ومن هذا المنطلق يجب تداول
المراكز القيادية وفقا ً للمواعيد واالستحقاقات المحددة في
القانون».
وحذر جريج من «أن الفراغ في موقع الرئاسة األولى سيؤدي
إلى شلل كل المؤسسات الدستورية وليس فقط مؤسسة مجلس
النواب إنما في الحكومة أيضا ً ألنها ال تستطيع أن تتناول القضايا
الخالفية وتعمل دائما ً على تأجيل المواضيع الدقيقة والحساسة،
معتبرا ً «أن الشلل ناتج من عدم انتخاب رئيس للجمهورية».
وعن مدى إمكان فصل الملف الرئاسي عن جلسات التشريع
في المجلس ،رفض جريج هذا المنطق مبينا ً أنه «ال يمكن فصل
األمرين ألن الدستور يقول إن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة
ناخبة في حالة الشغور الرئاسي» ،سائالً« :لماذا ال نؤمن النصاب
النعقاد المجلس النتخاب رئيس للجمهورية»؟
وأض��اف« :ال يجوز أن نسخف مركز رئاسة الجمهورية بل
يجب على جميع الكتل النيابية وعلى النواب النزول إلى المجلس
النيابي النتخاب رئيس ،ألن استمرار عمل بقية المؤسسات
سيشجع استمرار الفراغ وكأن األمر طبيعي».
وعن تشريع الضرورة أوضح «أنه من الناحية الدستورية
والقانونية كل القوانين المتعلقة بتكوين السلطة يمكن البحث
فيها خالل فترة الشغور الرئاسي العتبارات تتعلق بتكوين
السلطة ،لكن األفضل انتخاب رئيس للجمهورية قبل النظر بقانون
االنتخابات النيابية أو قوانين أخرى».

أفخاخ لتطيير
السلسلة والموازنة

وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ»البناء» أن االتصاالت
السياسية لم تنضج بعد ،وأن القرار لم يتخذ بعد لتضمين
السلسلة في الموازنة ،أو إق��رار الموازنة من دون السلسلة».

المنطقة ع�شية ( ...تتمة �ص)1
وش��دد ق��زي على «أن إق��رار السلسلة ضمن الموازنة يتطلب
أن تجتمع الهيئة العامة وتقر السلسلة أوالً ،وبعد ذلك تدخل
نفقات وواردات السلسلة في الموازنة» .وأعرب قزي عن تخوفه
من أن تؤدي التعقيدات الحاصلة إلى أفخاخ لتطيير السلسلة
والموازنة ،على رغم أنها درست جيدا ً من وزير المال والسلسلة
نوقشت مطوال ً في اللجان المشتركة».
وأكد عضو كتلة المستقبل غازي يوسف لـ»البناء» أن على
مجلس الوزراء أن يرسل الموازنة إلى مجلس النواب لنناقشها
ونعدلها لتتضمن أرقام السلسلة» ،ولفت إلى «أنه ال يعقل أن
تكون هناك موازنة تتضمن اإلج��راءات الضريبية وال تأتي على
أرقام اإلنفاق» ،معتبرا ً أنه «ال يجوز أن نعيش بموازنات عمرها
 10سنوات».

ترحيب بالخطة األمنية
في الضاحية

أمنياً ،يبدأ اليوم تنفيذ الخطة األمنية في الضاحية الجنوبية
لبيروت مع اكتمال العديد ال�لازم ال��ذي يقوم على الحواجز
والدوريات الراجلة والحواجز الظرفية .وأشارت مصادر مطلعة
لـ»البناء» إلى أنه واستكماال ً للتفاهمات والتوافقات السابقة بين
تيار المستقبل وحزب الله ،يبدو أن هناك اتجاها ً لتنفيذ ما سبق
أن وعد به من خطة أمنية في الضاحية ،خصوصا ً مع ترحيب
القوى السياسية النافذة في المنطقة وتشجيع منها على تنفيذ
الخطة ،ألن في ذلك مصالح متعددة الجوانب تتحقق من خاللها
للمواطن والمنطقة وللجهات السياسية النافذة .وهذا ال يعني
أن هذه الخطة ،كما يحاول البعض تصويرها ،إنما هي مطلب
للجهات التي يروج لها بعض الموتورين في القول إنها متضررة
من الخطة األمنية بينما هي في مصلحتها».

هل ينقل أهالي العسكريين اعتصامهم
إلى طريق المطار والكازينو؟

إلى ذل��ك ،عكرت رسائل التهديد التي تلقاها الشيخ حمزة
حمص والسيدة ماري خوري ،من «جبهة النصرة» أعلنت فيها
«أن العسكريين سيدفعون ثمن تقصير الدولة اللبنانية» ،األجواء
اإليجابية التي أشيعت في اآلونة األخيرة وتحدثت عن حلحلة
في ملف العسكريين لدى «جبهة النصرة» .وأكدت مصادر مطلعة
لـ»البناء» أن «الدخول التركي والقطري على خط معالجة ملف
العسكريين المختطفين لدى النصرة تراجع بعض الشيء ما دفع
بالنصرة إلى تهديد األهالي مجدداً».
وأكد نظام مغيظ شقيق العسكري المخطوف لدى «داعش»
إبراهيم مغيط لـ»البناء» أن «وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
اتصل بالوسيط مع النصرة وطلب منه التوجه إلى جرود عرسال
لمتابعة الوضع على األرض» .ولفت إلى «أن توجه األهالي إلى
التصعيد بات مؤكداً ،إال أننا ندرس الخيارات المناسبة التي
سنتخذها» .وق��ال :إن لم نحصل على تسجيل فيديو يطمئننا
إلى صحة العسكريين المخطوفين لدى «داع��ش» قبل نهاية
الشهر الجاري ،فإننا سنلجأ إلى تعطيل أعمال المرافق العامة
والسياحية ،من قطع طريق مطار بيروت الدولي ،إلى االعتصام
أمام المرفأ وأمام كازينو لبنان» .وشدد على «ضرورة أن تتحمل
الحكومة مسؤولية ما آلت وستؤول إليه األمور» ،الفتا ً إلى «أن
حكومة مكبلة وغير جدية في المفاوضات وتتلقى أوامرها من
الخارج ،لذلك أشرف لها أن تستقيل».
وعاد أمس  39سائقا ً لبنانيا ً من السائقين اللبنانيين الذين
كانوا عالقين في محيط ميناء ضبا السعودي إثر إقفال األردن
لحدوده البرية مع سورية منذ حوالى الشهر.

ف�صل جديد ( ...تتمة �ص)1
ثانياً :استنزاف الدولة الوطنية السورية هو الهدف
المستمر حتى لو طالت الحرب وامتدت زمنياً ،ألن نهوض
سورية وانتصارها بقيادة الرئيس بشار األس��د يشكل
خطرا ً مصيريا ً على منظومة الهيمنة االستعمارية في
المنطقة ،بفعل صالبة التزامه االستقاللي وتجذر هوية
الدولة القومية والوطنية التحررية ورفضها االستسالم
للهيمنة الصهيونية الغربية على الشرق بجميع أبعادها
االستراتيجية واالقتصادية خصوصاً.
أما الغاية السياسية المحددة والراهنة ،فهي إرغام
الدولة الوطنية السورية على تقديم تنازالت سياسية
استنادا ً إلى فرض تعديل في التوازن العسكري على
األرض بواسطة «القاعدة» وفصيليها «جبهة النصرة»
و«داع��ش» ،فباقي اليافطات ثبت عمليا ً أنها ال ترقى إلى
مستوى الملحقات التابعة لـ»القاعدة» ،فهي تتماهى بها
عقائديا ً وتنظيميا ً وتتبعها ميدانياً.
ط��ف��رة ال��ع��دوان على الجبهة الجنوبية ت��م ردعها
واحتواؤها حتى اآلن ،بينما تكرر «إسرائيل» باعتداءاتها
محاوالتها واختباراتها لمعادالت الردع بهدف محاولة
التأثير على الواقعين الميداني والمعنوي كلما حقق
الجيش العربي السوري تقدما ً جديداً .أما الطفرة في
الشمال فقد أحدثت اختراقا ً في إدلب يجري التعامل معه،
حيث يخوض المقاومون السوريون من الجيش النظامي
والوحدات الشعبية قتاال ً ضاريا ً ض ّد جحافل «القاعدة»
متعدّدة الجنسيات التي دفع قسم كبير منها عبر الحدود
التركية جهاراً.
ثالثاً :ب��ات محور المقاومة مجتمعا ً ملزما ً بتطوير
مبادرات رادعة لهذا الفصل من العدوان على سورية شماال ً
وجنوبا ً واتجاه ك ّل من «إسرائيل» وتركيا واألردن .وثمة
أدوات كثيرة متاحة لذلك ينبغي استخدامها وتوظيفها
بحزم وإلى جانب القيام سياسيا ً بتعرية الموقفين التركي

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)1
كما دعا الوزير الروسي أعضاء الوفد السوري لزيارة
موسكو في تشرين األول المقبل لحضور فعاليات معرض
«انتر بوليتيكس »2015 -الخاص بوسائل ضمان أمن
الدولة.
إلى ذلك ،نقل موقع القناة العبرية الثانية عن مصادر
أمنية في كيان العدو «اإلسرائيلي» أن طائرات االحتالل ال
تقف وراء مهاجمة منصات إطالق الصواريخ في سورية
إنما هي نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش السوري
والمسلحين.
من جهة ثانية ذك��رت مصادر في جيش االحتالل إن
الطائرات الحربية «اإلسرائيلية» استهدفت بغارة أربعة
أشخاص ق��رب السياج الفاصل في ال��ج��والن السوري
المحت ّل ،زعمت أنها جاءت بعد االشتباه بأن هؤالء كانوا
يحاولون زرع عبوة ناسفة في دشمة عسكرية مهجورة
شرق مدينة مجدل شمس في الجوالن.
وقال رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إن «الغارة
أَحبطت محاولة تنفيذ عملية إرهابية» على ح ّد قوله.
وأض��اف إن أي محاولة لمهاجمة جنوده ستواجه برد
حازم كما حدث ،مشيرا ً إلى «أن الجيش لن يسمح بأن
تمس إسرائيل».
وقد أسفرت الغارة «اإلسرائيلية» عن استشهاد كل من
يوسف حسون وسميح بدرية من قرية حضر ،والشهيدين
األخ��وي��ن ثائر محمود ون��زي��ه محمود م��ن قرية مجدل
شمس.
وقد أص��درت ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ بيانا ً نعى الشهداء األربعة ،وأكد أن الشهداء
قضوا نتيجة قصف الطيران «اإلسرائيلي» وذلك خالل
اشتباكهم مع دورية صهيونية في المكان أثناء قيامهم
بدورية استطالع.
ميدانياً ،واص��ل الجيش السوري عملياته في ريف
إدلب ،واستعاد السيطرة على قرى الزيارة وقسطون في
ريف جسر الشغور الجنوبي ،فيما استهدفت مدفعيته
المسلحين في قرى كفرالتا وبزابور ومعربليت.
كما استهدف الطيران السوري تحركات المسلحين في
محيط مدينة سرمين ودمر رتل عربات على محور قميناس
معمل القرميد.
وكانت الفصائل اإلرهابية بقيادة تنظيم «جيش الفتح»
اإلرهابي سيطرت على معسكر القرميد في جنوب إدلب
بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري انتهت في وقت
متأخر من ليلة أمس.
واعتمدت التنظيمات اإلرهابية على قيام أفرادها بـ 5
عمليات انتحارية بمركبات على مداخل النقطة العسكرية
شهد أكبرها حاجز ما يعرف بـ»الدواجن» قبل أن يتمكن
مسلحوها من دخول المعسكر الذي يقع بالقرب من قرية
قميناس التي ما زالت بيد الجيش السوري.
وأض��اف��ت مصادر عسكرية أن عناصر «النصرة»
استخدموا في مواجهتهم مع الجيش السوري ،بحسب
ما أظهرت تسجيالت إعالم تابعة لهم ،صواريخ «تاو»
األميركية التي من المفترض أن تكون واشنطن سلمتها
لمقاتلين من «المعارضة المعتدلة».

قائد الحر�س ( ...تتمة �ص)1

واألردن���ي وتبيان ارتباطهما بالموقف «اإلسرائيلي»،
وكشف التصميم السعودي والقطري المتمادي على دعم
قوى اإلرهاب والعدوان.
موجات اإلرهابيين األجانب والسالح والمال باتت
هي وسيلة الضغط على الدولة الوطنية السورية .وهي
عاجزة عن كسر المعادالت السورية الكبرى في ظل
الموقف الشعبي السوري الذي يزداد رسوخا ً في االلتفاف
ح��ول الدولة والجيش ،وف��ي نبذ عصابات اإلرهابيين
والمرتزقة متعددة الجنسيات .لكن ارتفاع درجة المساندة
السياسية والعسكرية واالقتصادية لصمود سورية من
جانب الحلفاء والشركاء بات أكثر من ضروري في هذا
التوقيت بالذات ،وبينما يجاهر الحلف العدواني بوحدة
التخطيط والعمل التنفيذي وباحتضان «القاعدة» يترتب
على حلف المقاومة وعلى الشريك الروسي رفع درجة
الدعم والمساندة للدولة الوطنية السورية الختصار
الكلفة الزمنية والمادية إلفشال هذا الفصل من الحرب على
سورية.
ال بد أن يتحول تجفيف منابع اإلرهاب إلى شرط ملزم
في أي مشاركة أميركية وغربية تحت عنوان المساعي
السياسية ،وهو الثمن المقدم المتوجب على الواليات
المتحدة مع تحريك المساعي مجدّدا ً لعقد جنيف ،ما
يفترض أن تتمسك به ك ّل من روسيا والصين وإيران .وبعد
نتائج منتدى موسكو التي حسمت مبدأ أولوية مكافحة
اإلرهاب في الحوار السوري ،ينبغي التشدّد في رفض أيّ
محاولة إلقحام تنظيم اإلخوان وائتالفهم وأي من واجهات
قوى اإلرهاب والتكفير بجميع مسمياتها في نصاب الحوار
وفي الواقع السياسي السوري .فهذا هو مضمون الصراع
الذي تطرحه الطفرة الجديدة لقوى العدوان :زرع العمالء
في مستقبل سورية ومعادالتها.

غالب قنديل

ال�سعودية �أمام ( ...تتمة �ص)1
والناس العرب األعراب يغلقون عيونهم وعقولهم على
بشاعة ما اقترفته اليد السعودية .فيكفي أن ير ّوج اإلعالم
السعودي أنّ الحرب هي من أجل األمن القومي العربي أو
ضد النفوذ اإليراني أو لحماية الحرمين الشريفين أو من
أجل بيضة الدين حتى يصبح قتل األطفال وقطع اإلمدادات
الغذائية والعالجية والتعاون مع الكيان «اإلسرائيلي» من
الواجبات والفرائض التي يُتقرب بها إلى الله!
وال شيء أحب إلى المملكة وأمرائها من تحميل إيران كل
مسؤولية .فهذا يفيد في الحشد والتعبئة وتضليل الرأي
العام العربي واإلسالمي وتهيئته ليقبل سفك الدم الحرام
وهتك العرض الحرام .والحق إ ّن��ه منذ بداية العدوان
السعودي على اليمن ،سارعت الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية للتوسط إليجاد حل سلمي لألزمة ،وقدمت
م��ب��ادرة تتضمن وقفا ً ف��وري��ا ً للنار وإرس���ال مساعدات
إنسانية عاجلة للمتضررين من الحرب وإط�لاق حوار
يمني يمني وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة
كل القوى اليمنية.
وه��ي إنما فعلت ذل��ك إليمانها الشديد أن��ه ال يمكن
تحقيق االستقرار في ه��ذه المنطقة المتوترة من دون
الحوار والعقالنية والمنطق ،ألن أي توتر من شأنه أن
يدفع الخالفات البسيطة إلى حرب إقليمية مدمرة .ولكن
الصد السعودي جاء سريعاً ،إذ لم يكن هيّنا ً على الرؤوس
الحامية في مملكة (آل السعود ) بعد هذا الكم الهائل من
الغارات الجوية وهذا االستعراض اإلعالمي أن يصلوا إلى
نتيجة مخيبة آلمالهم ويشاهدوا فشل القيادة العسكرية
في تحقيق أي إنجاز سياسي أو ميداني .فال الرئيس
اليمني الهارب عاد إلى اليمن وال (الشرعية المزعومة)
تمت حمايتها ،وال عادت حكومة عبد ربه منصور هادي
لتمارس صالحياتها ،وال الحوثيون انسحبوا من صنعاء،
وال استطاعت المليشيات الموالية للسعودية من استعادة
عدن.

 كل شيء في المنطقة يقول إن فائض القوةلدى أطرافها يتزامن مع خوضها معارك وجودية،
ال يبدو التسليم بنتائج توازناتها سلفا ً على ضوء
ال��م��واج��ه��ات ال��ت��ي ج���رت ف��ي ال��س��ن��وات األرب���ع
الماضية وم��ا قبلها ،سهالً وال ممكنا ً كأساس
لرسم تسويات يبدو أنها في حال ت ّمت ستكرس
صيغا ً قاسية على أط��راف المثلث «اإلسرائيلي»
التركي ال��س��ع��ودي ،وف��ي المقابل يبدو االكتفاء
ببعض من المواقع المعنوية مقابل خسارة ما ت ّم
تحقيقه في مواجهات السنوات الماضية بالنسبة
لحلفاء إيران ،تفريطا ً بمصالح وجودية ،سيؤدّي
اهتزازها دفعا ً للمنطقة نحو الالاستقرار لعقود
مقبلة ،ولحروب ال تتوقف ،تعيد تدفيعهم أكالف
ما حققوه مرات عدة.
 ح��ل��ف ال��م��ق��اوم��ة يملك م��ن ال��ق��وة م��ا يكفيلحماية منجزاته ،ومنع أي اندفاعة لتغيير قواعد
االشتباك في ربع الساعة األخير من سورية إلى
الجبهة مع «إسرائيل» إلى العراق واليمن ،وحلف
المثلث التركي السعودي اإلسرائيلي يملك من
القوة ما يمنعه من التسليم بقراءة تعتبر عجزه
عن التغيير من المسلمات ،وكال الفريقين يعلم أن

التسليم بحسابات الفريق اآلخر خسارة وجودية
ال تع ّوض.
 ال تقع الحروب ألنّ المنتصر يخوض حربا ًمضمونة ،إال ن����ادراً ،فأغلب ال��ح��روب يكسبها
الذين خيضت ضدّهم ،وليس الذين قاموا بخوض
غمارها وفقا ً لحسابات كانت توحي لهم بالنصر
األك��ي��د ،بل تقع ال��ح��روب غالبا ً عندما يوحي ك ّل
م��ن المتحاربين بعناصر ال���ردع ال��ت��ي يعتقدها
كافية لتراجع الطرف المقابل ،وي��ؤدّي التصعيد
المتبادل باستحضار عناصر الردع المتقابلة إلى
ساحات القتال ،إلى بلوغ درجة يصعب فيها منع
االن��زالق إل��ى الحرب ،لترسم ج��والت المواجهة
والوقائع الناتجة منها معادالت لتسويات أش ّد
رس��وخ��اً ،ألنها حقائق يصعب إنكارها وليست
حسابات قابلة لالجتهاد ،وتصير للتسويات قوة
التأثير في ال��رأي العام لصدم عنجهيته وجعله
أكثر مرونة لقبولها تحت تأثير حقائق الحروب،
عكس التعنّت والتعالي ما قبلها على خلفية األوهام
واالدّعاءات.
 تبدو المنطقة عشية انفجار كبير.ناصر قنديل

فالمحصلة أن «عاصفة الحزم» أخفقت في تحقيق ولو
إنجاز واحد ،اللهم إال قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية
وتجويع الناس وحرمانهم من أبسط ش��ؤون العيش
واالستشفاء.
فمَن أغوى (آل سعود) على هذه الحماقة وقال لهم
إنّ بإمكانكم أن تحتلوا اليمن بساعات وأن تعيدوه إلى
حظيرتكم؟
م��ن ق��ال لهم إنّ بمقدوركم م��ن خ�لال ال��ع��دوان أن
تستعيدوا هيبة مفقودة ودورا ً ضائعاً؟
م��ن ق��ال لهم إنّ الشعب اليمني سيتمزق م��ع أول
ضربة جوية وسينقم على الحوثيين ويتوجه لمعاونة
السعوديين على عدوانهم؟
من قال لهم إنّ إيران ستتورط سريعا ً وستنزلق إلى
حرب تنتهي معها مفاعيل وآثار االتفاق النووي؟ من قال
لهم إنّ العرب سيقفون إلى جانبهم وسيحركون جيوشهم
لغزو اليمن كرمى ألح��ق��اد بعض األم���راء الطامحين
والمنافسين على السلطة؟
لقد ظن السعوديون أنّ باستطاعة القوة الفظة أن
تعيدهم إل��ى الخريطة اإلقليمية ف ُتحدث بذلك توازنا ً
استراتيجيا ً في وج��ه إي���ران ،لكن تبيّن بعد شهر من
العدوان سذاجة (آل سعود) وغباؤهم .وبالتالي ال مناص
من ر ّد يمني قادم إذا ما استمر العدوان ،فاليمنيون ما
زالوا يراهنون على بعض الدول العاقلة لتهدئة الجنون
السعودي ولكن ليس لوقت طويل .فالرد اآلتي سيكون
فحصا ً حقيقيا ً ليس للسعوديين فحسب بل لكل منطقة
الجزيرة العربية وملوكها وأمرائها الذين يقفون اليوم على
حافة الهاوية ،هاوية السقوط والفناء .ويكفي أن نتأمل
بالرسائل التي وجهها أوباما مؤخرا ً لملوك الخليج ،ونقف
عند بعض الخالفات بين األجنحة الحاكمة في السعودية
لندرك تماما ً أي مصير ينتظر هذه المملكة!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

التنفيذية في المرحلة االنتقالية .وأضاف :تصلبت
مواقف األط��راف المدعومة من السعودية والتي
رفضت منح الحوثيين السلطة السياسية.
ومما نقلته الصحيفة األميركية عن بن عمر قوله:
«إن قطر والمغرب كانتا مستعدتين الستضافة جولة
جديدة من المحادثات اليمنية لكن بعد انضمامهما
إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية رفض
الحوثيون هذين المكانين».
كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي رفيع مطلع
على المحادثات أن السعوديين تدخلوا لمنع اتفاق
شراكة يضم الحوثيين ويعطي المرأة  30في المئة
من مقاعد الحكومة والبرلمان».
كالم المبعوث الدولي السابق بن عمر يأتي قبل
ساعات من تقديم تقريره لمجلس األم��ن الدولي
حول المفاوضات السياسية المعلّقة .يذكر أنه تم
تعيين الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلفا ً
لبن عمر يوم السبت الماضي.
وفي سياق آخر ،قال قائد حرس الثورة اإليرانية
اللواء محمد علي جعفري ،إن السعودية اليوم
بعدوانها على اليمن قد وضعت قدمها في موطئ
ق��دم «إسرائيل» والصهاينة ،مؤكدا ً أن نظام آل
سعود في معرض السقوط وال��زوال بعد عدوانه
على اليمن.
وأض���اف ال��ل��واء جعفري ف��ي كلمة ل��ه أمس

خالل المهرجان العلمي البحثي السادس للعلوم
الطبية لحرس الثورة اإلسالمية «باقر العلوم»،
أن السعودية تخطت بكل وقاحة جميع المبادئ
اإلسالمية وهاجمت بلدا ً إسالميا ً يسعى إلى تحقيق
االستقالل والتخلص من نظام الهيمنة .واعتبر
أن «السعودية الخائنة تمضي اليوم على خطى
(إسرائيل)» ،مؤكدا ً أن نظام آل سعود في طريقه
إلى االنهيار والسقوط».
ول��ف��ت إل��ى أن المسؤولين ف��ي ال��ب�لاد كانوا
يتجنبون الحديث عن السعودية لبعض االعتبارات
الخاصة .وأضاف« :اآلن حيث يجري هذا العدوان
على اليمن ينبغي وضع هذه االعتبارات جانبا ً
واليوم فان نظام آل سعود أصبح آيالً إلى االنهيار
والسقوط».

مقتل ضابط سعودي كبير

ميدانياً ،توغلت مجموعات مقاتلة من قبيلة
همدان بن زيد في عمق األراضي السعودية وصوال ً
إلى جوار سد نجران ،ونفذوا كمينا ً لدورية عسكرية
سعودية ،وفتحوا النار عليها ما أدى إلى مقتل عدد
من الجنود السعوديين إضافة إلى ضابط كبير،
كانوا في عداد الدورية.
وبعد تنفيذهم العملية عاد مقاتلو قبيلة همدان
بن زيد إلى قواعد انطالقهم في المناطق الحدودية

اليمنية على رغ��م ض���راوة القصف وال��غ��ارات
السعودية.
ويُعتبر وصول المقاتلين إلى هذا العمق انجازا ً
مهما ً ج��دا ً على رغ��م االستنفار الضخم من قبل
السعوديين وحرصهم الشديد على استعراض
حضورهم وجاهزيتهم عبر التقارير التي تبثها
وسائل اإلعالم التابعة لهم .وتجدر اإلشارة إلى أن
س ّد وادي نجران من أكبر السدود المائية المقامة
في المملكة العربية السعودية .وتبلغ طاقته
التخزينية  85مليون متر مكعب ،ويبلغ طول السد
 260مترا ً وارتفاعه  60متراً.
في ه��ذا ال��وق��ت ،أك��دت مصادر يمنية حصول
انهيارات متسارعة في صفوف «ال��ق��اع��دة» في
مأرب بعد إحكام اللجان الثورية السيطرة على
وادي الجفيانة وجبل البلق والتباب المطلّة على
المج ّمع الحكومي ،فيما تمكنت ق��وات الجيش
اليمني مسنودة من اللجان الثورية من تطهير وادي
الجبينة بالكامل والذي يقع في الجنوب الغربي
لمدينة مأرب.
��ج��ل ت��ق��دم مهم للجيش اليمني وسط
كما س ّ
مدينة تعز بعدما أسفرت االشتباكات العنيفة
التي خاضها مع مسلحي «القاعدة» وه��ادي عن
طردهم من إدارة األمن المركزي والبنك المركزي
والمستشفى العسكري واألشراف.

القوات العراقية ت�ستعيد «الثرثار» ...ومقتل وزير دفاع «داع�ش»

العبادي :االنت�صارات تحققت بت�ضافر الجميع
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أمس،
أنه باإلمكان تحقيق المزيد من االنتصارات إذا استمر
الجميع بالسير على نفس المنهج ،وفيما أشار
إلى أن العراق يواجه تحديات داخلية وخارجية،
شدد على ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة إلصالح
النظام االقتصادي.
وقال العبادي خالل محاضرة ألقاها في جامعة
ك��رب�لاء ،بحسب بيان لمكتبه االع�لام��ي نقالً عن
السومرية نيوز ،إن «االنتصارات التي تحققت
على عصابات داع��ش اإلرهابية كانت بتضافر
جهود الجميع م��ن ال��ق��وات العسكرية والحشد
الشعبي ومتطوعي العشائر وجميع أبناء الشعب
العراقي».
وأك���د أن «ال��ع��راق ي��واج��ه ت��ح��دي��ات داخلية
وخارجية عدة وأن المشاكل المزمنة تحتاج إلى
عالج قد يكون مؤلماً ،وقد يواجه باعتراض أحيانا ً
ولكنه ال بد منه» ،مبينا ً أنه «ال بد أن نتخذ القرارات
الصعبة لكي نصلح نظامنا االقتصادي».
وكان العبادي وصل ،صباح أمس إلى محافظة
ك��رب�لاء لرئاسة االج��ت��م��اع التنسيقي لمجالس
المحافظات.
على صعيد آخ��ر ،انتقد األمين العام لمنظمة
«بدر»  -القيادي في قوات الحشد الشعبي  -هادي
العامري األص��وات الرافضة لمشاركة الحشد في
معركة تحرير محافظة األنبار من زمر «داع��ش»
اإلرهابية ،مؤكدا ً أن قيادة الحشد لن تهتم باعتراض
من وصفهم بـ»سياسيي الفنادق».
وأشار العامري إلى أن «معركة تحرير األنبار
لن تتم إال من خالل المعادلة الرباعية المتكونة
من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائر،
الفتا ً إلى أن تلك المشاركة مرهونة بطلب ودعم
من رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي لعدم
تكرار الحملة البعثية الداعشية التي شنها بعض
السياسيين ضد أبناء الحشد في تكريت».

من جهة أخ��رى ،أعلنت قيادة عمليات بغداد
دخ��ول ق��وات الجيش واألم���ن إل��ى منطقة ناظم
التقسيم التي تع ّد إحدى المنشآت المائية لبحيرة
الثرثار بمحافظة األنبار.
وأكد متحدث عسكري أنّ عناصر «داعش» تكبدوا
خسائر كبيرة خالل هذه العمليات التي رافقها إنزال
جوي ما أسهم في تحرير كافة الجنود المحاصرين
في المنشأة.
وكان الجيش قد استعاد منشآت ناظم الثرثار
من سيطرة «داعش» بعد معارك ضارية.
ميدانياً ،قتل  30شرطيا ً عراقيا ً وأصيب 100
آخ���رون خ�لال أس��ب��وع م��ن ال��م��ع��ارك م��ع تنظيم
«داعش» في مدينة الرمادي ومحيطها في محافظة
األنبار.

ونقلت مصادر أمس عن قائد شرطة األنبار اللواء
الركن كاظم محمد الفهداوي أنه «قتل  30شرطيا ً
وأصيب  100آخرون خالل المواجهات التي وقعت
بين قواتنا وتنظيم داعش خالل الفترة من  18إلى
 25نيسان».
وف��ي محافظة نينوى أعلن مصدر أمني عن
مقتل ما يسمى بـ «وزير الحرب» في تنظيم داعش
بقصف للتحالف الدولي على الموصل شمال غربي
العراق.
ونقلت شبكة «رووداو» اإلعالمية الكردية عن
المصدر قوله إن «التحالف الدولي قصف قيادة
عمليات نينوى بصواريخ ما أسفر عن مقتل وزير
ال��ح��رب ف��ي تنظيم داع��ش وي��دع��ى شيت حسن
السامرائي».

اجتماع في �سفارة
( ...تتمة �ص)1
من طفرات ن��زوح فلسطينيي مخيم
اليرموك إلى عين الحلوة للتغلغل بين
صفوفها واالنتشار في كل المخيم.
ثالثا ً  -تالحظ هذه المراجع إن كل
الجهود اللبنانية التي بذلت مؤخرا ً
إلقناع فصائل المخيم بأخذ إج��راءات
ع��ل��ى األرض ل��ض��ب��ط ال��م��ج��م��وع��ات
اإلرهابية أو تسليم قتلة مروان عيسى
أو حتى إن��ش��اء ح��واج��ز ج��دي��ة على
مدخل حي الطوارئ حيث مجموعات
التكفيريين الخمسة ب��اءت بالفشل،
ما ت��رك ه��ذه المجموعات من غير أي
إحساس بأن هناك رفضا ً لتصرفاتها
األخيرة التصعيدية في المخيم.
راب���ع���ا ً  -ت��راق��ب ه���ذه ال��م��راج��ع
تطورات الوضع في منطقة بيت جن
السورية المقابلة لبلدة شبعا اللبنانية
ومحيطها ،نظرا ً ل��ورود معلومات عن
محاوالت تجريها «إسرائيل» عبر عمالء
سوريين لها ،لجعل عناصر ما يسمى
الجيش السوري الحر في منطقة بيت
جن تعلن والءه��ا لـ»جبهة النصرة».
وفي حال حصلت هذه الخطوة فإن ذلك
ستكون له بال ريب انعكاسات سلبية
على أمن شبعا وصوال ً إلى أمن مخيم
عين الحلوة الذي تتعاظم فيه فعاليات
«جبهة النصرة».

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
اعالن
الجامعة اللبنانية
كلية الهندسة -الفرع الثاني-
إعالن مناقصة عامة لتلزيم تقديم اعمال
تنظيف مبنى كلية الهندسة  -الفرع الثاني
 لمدة( 11شهراً)تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم اعمال
تنظيف مبنى كلية الهندسة  -الفرع الثاني
لمدة ( 11شهراً)  -على أساس سعر يقدمه
العارض وذلك في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية ـ المبنى الزجاجي مقابل
المتحف الوطني.
الساعة /14الرابعة عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه 2015/5/19
من شهر أيار سنة 2015
لصالح الجامعة اللبنانية  -كلية
الهندسة  -الفرع الثاني -
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن اإلط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمانة سر
الكلية.
العنوان :روميه  -كلية الهندسة – الفرع
الثاني -
مكتب السيد/ة :زانة انطونيوس نعمة
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلدارية المشتركة في رئاسة الجامعة قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم االثنين
الواقع فيه 2015/5/18
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 22 :نيسان 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 844

