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�آراء  /تتمات
اليمن �إلى الهدنة ( ...تتمة �ص)1

تحرير تل �أبي�ض من «داع�ش»:
ر�سالة �إ�ضافية من الغرب �إلى �أردوغان
} حميدي العبدالله
نجحت قوات الحماية الشعبية بالتنسيق مع الضربات الجوية األميركية المركزة في تحرير
مدينة تل أبيض التي سيطرت عليها «داعش» قبل سيطرتها على مدينة الرقة .ولم تستغرق
الحرب إال ساعات قليلة ،وتشبه معركة تحرير تل أبيض معركة تحرير تكريت ،بمعنى ما
أن ت ّم اتخاذ القرار باقتحام المدينتين حتى تهاوت «داعش» ،ولم تتمكن من خوض معارك
تتناسب مع الضجة التي أحاطت بسيطرتها على الكثير من المناطق في سورية والعراق.
االنهيارات السريعة لـ«داعش» أمام الزحف الشعبي في تكريت ،وأمام قوات الحماية الشعبية
في سورية يعني واحدا ً من أمرين ،األمر األول ،أنّ مقاتلي «داعش» ليسوا بالقوة واإلقدام الذي
يتحدّث عنه الكثيرون ،وبالتالي هم مج ّرد مرتزقة ،ما إنْ تحصل مواجهة جدية معهم حتى
يف ّرون من المواجهة ،ويخلون عوائلهم إلى مناطق آمنة ،األمر الثاني ،أنّ «داعش» ،أو على
األق ّل أطراف فاعلة فيها ،تذعن إلمالءات الحكومات الغربية ،عندما تق ّرر هذه الحكومات أنّ
هذه المنطقة أو تلك جزء من الخطوط الحمر التي يتوجب أن ال يتواجد فيها تنظيم «داعش».
يفسر السقوط السريع واندحار «داع��ش» أوال ً من
وبمعزل عن أيّ من األمرين هو الذي ّ
تكريت ،وثانيا ً من تل أبيض ،فإنّ هذا التط ّور الها ّم ال يمكن فصله عن المخطط الغربي العام
الذي يشكل قوام االستراتيجية األميركية في المنطقة .فمن المعروف أنّ الواليات المتحدة
تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين في سورية على المدى القريب ،لكي تنجح استراتيجيتها
المص ّممة للساحة السورية:
وتنسق مع
الهدف األول ،إيجاد منطقة داخل سورية تسيطر عليها جماعات تتعاون
ّ
الواليات المتحدة حصراً ،ويمكن االعتماد عليها إنْ لجهة إرسال السالح ،أو المعونات األخرى،
وأن ال تكون لها ارتباطات مع التنظيمات اإلسالمية المتطرفة التي تض ّم في صفوفها عناصر
مص ّنفة من قبل الواليات المتحدة بأنها إرهابية ،وهذه المواصفات تنطبق حصرا ً على وحدات
الحماية الكردية أكثر من أيّ جهة سورية معارضة ،في ضوء صراعات االئتالف ،وغياب أيّ
تواجد ميداني له ،وفي ضوء تصفية «جبهة النصرة» لـ«حركة ثوار سورية» ،و«حركة حزم»
التي كانت تع ّول عليها الواليات المتحدة.
اليوم يراود الواليات المتحدة أمل بإمكانية السيطرة على شريط مواز للحدود التركية يمت ّد
من القامشلي حتى عين العرب ،وربما الحقا ً إلى عفرين من خالل تمكين وحدات الحماية من
السيطرة على هذا الشريط بوصفها حليفا ً قادرا ً وفاعالً على األرض ويمكن الوثوق به على
عكس التنظيمات اإلسالمية األخرى المتطرفة.
الهدف الثاني ،خلق منطقة عازلة تح ّد أيضا ً من قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على
التحرك وفقا ً الستراتيجية تركية خاصة ال ترضى عنها الواليات المتحدة ،وبالتالي وضع
أنقرة أمام خيار من اثنين ،إما االنضباط باالستراتيجية األميركية في سورية ،وتقديم ك ّل
أشكال الدعم للجماعات المسلحة من خالل هذه االستراتيجية ،وإما فقدان القدرة موضوعيا ً
على إيصال الدعم لجماعات ترتبط بتركيا أكثر من ارتباطها بالواليات المتحدة .وبالتالي
فإنّ دحر «داعش» من تل أبيض هو رسالة إضافية بعد نتائج االنتخابات تهدف إلى تدجين
يفسر
حكومة حزب العدالة والتنمية ،وإعادته إلى بيت الطاعة األميركي ،ولع ّل هذا هو الذي ّ
ر ّد فعل أردوغان على سيطرة وحدات الحماية الكردية على تل أبيض.

جنيف ك�سر المحظور وك�شف الم�ستور
} سعد الله الخليل
بين السقوف المرتفعة واآلمال والتوقعات المنخفضة من إحداث اختراقات في
المشهدين السياسي والميداني على الساحتين اليمنية والسورية ،شكلت مباحثات
جنيف وال تزال تشكل بما تشهده من مداوالت محطة هامة في مسار األحداث
والتطورات السياسية لألزمتين السورية واليمنية بأبعادها المحلية واإلقليمية والدولية
في ظ ّل القناعة الراسخة بتشابك تلك األبعاد وارتباطها بعضها ببعض.
في جنيف وبعد طول عرقلة سعودية وصل وفد الحوثيين والتقى بالموفد األممي
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وانطلقت المشاورات للتوصل إلى هدنة شهر
رمضان ،وهو ما شكل فرصة للحوثيين إلظهار رأيهم ورؤيتهم بشكل واضح وصريح
في محفل أممي بعيدا ً عن القدرة السعودية على حجب صوتهم ،بل شكل الملتقى منبرا ً
ليدلوا بدلوهم باعتراف أممي وبحضور ممثلين للدول الغربية ،وهو ما يعني االعتراف
الكامل بهم كطرف فاعل على الساعة السياسية وإنهاء االسطوانة المشروخة عن عدم
الشرعية وغياب التمثيل التي لطالما ك ّررها من يدور في فلك السعودية.
هذه األسطوانة تتطابق مع ما كان يك ّرره الغرب حيال الحكومة السورية قبيل
أي دور لها في مستقبل سورية ،وإذ
انعقاد مؤتمر جنيف بنسخته الثانية عن غياب ّ
بها تجلس مع وفد الجمهورية العربية السورية بحضوره الوازن أمام هشاشة وفد
االئتالف المعارض ،بل ليستمع إلى كلمة رئيس الوفد المط ّولة متجاهالً تنبيهات األمين
العام لألمم المتحدة وما أبداه من قلق على قيمة الوقت الذي أمضى جله وزير خارجية
واشنطن جون كيري ويده على خدّه كالتلميذ المذنب في حضرة المعلم الذي يتفنّن في
مفرداتها بك ّل هدوء ،ليأتي تحذير المعلم لكيري كالصفعة المدوية أمام زمالئه جراء
أفعاله وتقاعسه في تجاوز القوانين.
اليوم يظهر الوفد اليمني انفتاحا ً في الطرح والتشاور مقابل ضياع رؤية أتباع
السعودية وإصرارهم على تنفيذ توجيهات المملكة التي تعلمت آلية فورد بإرسال
المطالب وقيادة وفود األتباع! كيف ال وسيارات الفورد تجوب رمال صحاري مملكة
آل سعود التي أص ّرت على ض ّم ممثل لتنظيم «القاعدة» في وفدها كونها القوة الفاعلة
على األرض وتمثيلها الحقيقي ليبدو حضور عبد الوهاب الحميقاني بمثابة التحدّي
العلني لألمم المتحدة التي ارتضت بوجود مطلوب على لوائح داعمي اإلرهاب كمم ّول
للتنظيم تحت يافطة أمين عام حزب اإلرشاد السلفي ،رغم القرارات األممية العديدة
التي من المفترض أنها تحارب التنظيم وتسعى إلى تجفيف مصادر تمويله ،فإذ بها
تعجز عن طرد مم ّول للتنظيم األ ّم التي أعلنت واشنطن قبل أيام قتل زعيمه في اليمن
ناصر الوحيشي بطائرة بدون طيار ،بالتزامن مع التقاط الحميقاني الصور التذكارية
مع األمين العام لألمم المتحدة دون أن تنتابه أية نوبة قلق وهو المدمن الدائم على القلق
في مشهد يكشف هزالة الموقف األممي في التعاطي مع القضايا الخطرة التي تهدّد
األمن والسلم العالميين ،والتي من المفترض أنها تسعى إلى إحالله وتك ّرس تبعيتها
للسيد األميركي وترتضي أن تكون الواجهة السياسية لتنفيذ رغباته ،وهو ما تك ّرس في
المشهد السوري في ظ ّل األنباء عن تواصل المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا مع ممثلين عن تنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» ومشتقاتهما المدرجة على
لوائح التنظيمات اإلرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة».
يوما ً بعد يوم وملتقى بعد آخر تتك ّرس النظرة حول األمم المتحدة وعجزها عن تأدية
مهامها فيما تك ّرس األطراف الفاعلة في مواجهة التحديات ومحاربي مشتقات «القاعدة»
في سورية واليمن حضورهما السياسي في تلك المحافل لتؤكد ما هو مؤكد أن ال ح ّل
سياسيا ً إال باألخذ بوجهة نظرها واالستفادة من تجربتها بعيدا ً عن التحالفات الوهمية
والغارات االستعراضية.
جنيف اليمني والسوري فرص ذهبية لكسر الحظر الذي فرضه الغرب على الحكومة
السورية وعلى الحوثيين لسنوات ،ومنصة مثالية لكشف هزالة األمم المتحدة بالتعاطي
مع قراراتها التي ال يمكن احترامها طالما أنّ من أصدرها ال يحترمها فاقد االحترام
لكالمه ال يفرضه على اآلخرين ،وإلى يوم تغدو األمم المتحدة قادرة على فرض
قراراتها انتظروا المزيد من الحبر على الورق.
«توب نيوز»

حلب �شهباء وتبقى
ظنّ الذين خططوا لدخول «النصرة» إلى إدلب وجسر الشغور أنّ أول الحصاد سيكون
تغيير الموازين في حلب.
نظم حلف الحرب على سورية حملة شعواء عنوانها الخطوة الثانية إلى حلب.
هربت مجموعات «داعش» من تل أبيض نحو ريف حلب ،وصارت حشود «داعش» في
الريف تقابل حشود «النصرة» في الضفة المقابلة.
بدأت الشائعات عن التحضيرات إلسقاط حلب تتدفق وتنقل أخبارا ً عن حشود وعن
سالح وعن ترتيبات من داخل المدينة إلسقاطها.
تع ّرضت طريق حلب لمحاوالت عديدة للسيطرة على مفاصلها في خناصر لتوظيف
الحصار في المعركة المقبلة.
وقعت المعركة أمس وشارك فيها ك ّل ما حشدوه من رجال وسالح إلسقاط حي الخالدية
وحي الراشدين ،وكانت المواجهة الشرسة.
خرج الرجال والنساء في حلب والشباب واألطفال بالسالح جنبا ً إلى جنب مع القوات
المسلحة بتشكيالتها المتعددة.
سجلت حلب ملحمة البطولة وصاغت نصرها وكتبته بدماء شهدائها.
رغم انّ حلب ليست السويداء ليخيفوها بالمجازر المذهبية ،فهي تعرفهم كفاية لتق ّرر
قتالهم وتعطي الدرس أن الجيش هو األمن وليس الحياد.
حلب مدرسة.
-

التعليق السياسي

الحرب الممتدّة من سفوح جبل الشيخ إل��ى ج��رود القلمون
لم تكن بعيدة لبنانيا ً عن التفجير المفاجئ للوضع األمني في
مخيم عين الحلوة ،مع مخاوف وج��ود صلة بين ه��ذا التفجير
وب��ي��ن المعلومات ع��ن مساعي وخ��ط��ط بعض الخاليا النائمة
على اتصال بقيادة «جبهة النصرة» في عرسال ،لتفخيخ عالقة
المخيم بالجوار ،وبالتالي بالجيش اللبناني بعد ج ّر المخيم إلى
لعبة ال��دم ،في وق��ت يعيش الوسط السياسي والحكومي في
حالة غياب ،تحت تأثير التجاذبات المتصلة بالتعيينات األمنية
والعسكرية التي تزايد منسوبها مع طرح قضية تعيين مدير
جديد لمخابرات الجيش اللبناني في التداول ،بينما التماسك في
أداء األجهزة األمنية والعسكرية يشكل عصب القدرة على منع
المخاطر المحدقة والتصدّي لها.

قهوجي يرفض أن تصبح المناصب العسكرية
سلعة للتداول اإلعالمي

تتواصل االتصاالت بين الرئيسين نبيه بري وتمام سالم إلحداث
ثغرة في جدار األزمة الحكومية .ونقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه
قوله أمس إنه «حريص على العمل الحكومي ويعمل على تقريب وجهات
النظر في شأن التعيينات» ،مجددا ً التأكيد «أنّ وزيري حركة أمل علي
حسن خليل وغازي زعيتر لن يستقيال أو يعلقا مشاركتهما في الحكومة
حتى لو فعل ذلك وزراء التغيير واإلصالح وحزب الله.
وبات من المؤكد أنّ مدير المخابرات الحالي العميد ادمون فاضل
سيت ّم تسريحه في أيلول المقبل ،بعدما يكون قد أمضى الح ّد األقصى من
المهلة المسموح بها قانونا ً والتي هي  42سنة ،ليصبح تعيين مدير
مخابرات فعلي أمرا ً جدياً.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،تتحدث مصادر مطلعة لـ«البناء» عن تسابق
السياسيين على هذا المنصب وفي طليعتهم الرئيس السابق ميشال
سليمان الذي يراها فرصة مناسبة لزرع أشخاص يثق بهم في المنصب
األكثر حساسية في الجيش ليضمن نفوذا ً واسعاً .ومن األسماء التي
يطرحها قائد لواء الحرس الجمهوري وديع الغفري ويحتفظ بأسماء
أخرى كالعميد مارون الحلو لتكون بديالً في حال رفض االسم األول».
وتقول المصادر لـ«البناء» إنّ الرئيس سليمان يريد اسما ً لم يعلنه
لجس النبض».
حتى اآلن ،فهو يستعمل اسم العميد الغفري
ّ
في المقابل ،يبدي قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي ت��ش��دّدا ً في
الموضوع ،فهو يعتبر أنه لم يحن وقت التعيين بعد ،ويرفض أن تصبح
المناصب العسكرية سلعة للتداول اإلعالمي .وقد أبدى قهوجي بحسب
ما نقل عنه زواره لـ«البناء» تشدّدا ً في «مواجهة أي جهة تحاول استمزاج
رأيه في الشأن العام».
وبما أنّ تعيين مدير المخابرات يبدأ عند قهوجي ،ويصدر بقرار من
وزير الدفاع في ظ ّل توافق سياسي معيّن ،وفي ظ ّل تشدّد قائد الجيش
بحجب الموضوع عن التداول اإلعالمي ،ترى المصادر المطلعة «أنّ ك ّل
ما ت ّم تداوله في هذا الموضوع ال يعبّر عن حقيقة الواقع».
في موازاة ذلك ،تسلم قائد اللواء العاشر في الجيش اللبناني العميد
خضر حمود مركز مدير فرع الجنوب في مخابرات الجيش اللبناني ،بدل
العميد علي شحرور الذي سيحال إلى التقاعد في  30حزيران الجاري.

إنذارات بوقوع اضطرابات أمنية

في غضون ذلك ،علمت «البناء» من أوساط سياسية «أنّ إنذارات
بوقوع اضطرابات أمنية بدأت تصل إلى القوى السياسية» ،الفتة إلى
«أنّ المرحلة الحالية تتطلب ضرورة تنظيم األوضاع في لبنان وانتخاب
رئيس للجمهورية» .ونقلت األوس��اط إص��رارا ً وتأكيدا ً دوليين على

انتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يريح البلد ويعيد العمل
إلى المؤسسات».
ورأى مجمع سينودوس األساقفة الموارنة أنّ انتخاب رئيس
للجمهورية مسألة وطنية ال تتعلق بالموارنة فقط ،مثنيا ً على الحوارين
بين المستقبل وحزب الله وبين التيار الوطني والقوات ،داعيا ً لحضور
ال��ن��واب إل��ى المجلس والقيام بالواجب الدستوري ،مطالبا ً ال��دول
الصديقة والشقيقة بدعم لبنان للخروج من أزمته .وأثنى على دور
البابا فرنسيس في دعمه لقضية الوجود المسيحي في الشرق وإرسال
موفديه إلى المنطقة.
ولهذه الغاية يتوجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
يرافقه رئيس أساقفة «ميالنو» الكاردينال انجيلو سكوال إلى اربيل اليوم
لإلطالع على أوضاع المسيحيين.

تجميد الهبة السعودية متوقع

في سياق آخ��ر ،وضعت مصادر واسعة اإلط�لاع في حديث إلى
«البناء» تجميد الهبة السعودية برسم رئيس الحكومة تمام سالم ووزير
الدفاع الوطني سمير مقبل وتيار المستقبل والحكومتين السعودية
والفرنسية.
وأشارت إلى «أنّ تجميدها يلفه الغموض في هذا الظرف الحساس
والدقيق حيث يكلف الجيش اللبناني من مجلس الوزراء مهمة مسؤولية
أمن عرسال».
ولم تستغرب المصادر عن الخطوة الفرنسية ،معتبرة «أنها متوقعة
منذ اإلعالن عن هذه الهبة واآلن جاءت األحداث لتثبت ذلك».
وأضافت« :إنّ هذه الهبة أعطيت ألجل شراء موقف معيّن للتمديد
للرئيس السابق ميشال سليمان ولقطع الطريق على السالح من روسيا
وإيران وبهدف حصار السعودية لحزب الله إلسقاط مب ّرر سالحه».
ولفتت إلى «أنّ الدفعة األولى من هذه الهبة التي أعطيت للجيش هي
لزوم ما ال يلزم ولم تتض ّمن سالحا ً ثقيالً أو استراتيجيا ً يستعمل ض ّد
العدو اإلسرائيلي أو اإلرهاب بل تبيّن أيضا ً أنه غير صالح».
وأوضحت «أنّ هذه الهبة جاءت ضمن محاوالت السعودية لشراء
لبنان بـ  3مليارات دوالر ولشراء الجيش للتأثير على موقف قيادته،
معتبرة «أنّ التجاذبات السياسية اليوم حول قيادة الجيش والتعيينات
تصب في هذه الخانة».
ّ

«القومي» يش ّيع
شهيديه في السويداء

وهو أنّ وصول المرشح التوافقي سيجعل روسيا مف ّوضا ً
حصريا ً بالملف المسيحي المشرقي بين الدول العظمى،
بينما سيحصل العكس بوصول العماد عون ،بينما العكس
ه��و الصحيح ب��ص��ورة تشكل م��ب�� ّرر ال��دع��وة إل��ى الرئيس
التوافقي كعامل شراكة دولية إقليمية ،أو فرضية ثالثة،
ورابعة وخامسة ،من ن��وع أنّ السعودية تقدّم مشروعا ً
مقبوالً من روسيا في سورية ،وتريد روسيا مساعدتها
على توازن أرباح وخسائر فتناقش مع حلفائها سبل حفظ
ماء وجه الرياض بتقديم جائزة ترضية لبنانية ال تؤذي
برأيهم ثوابت الحلفاء ،فتقول اختاروا رئيسا ً توافقيا ً في
مقابل سحب ترشيح العماد ع��ون ال��ذي ص��ار تعبيرا ً عن
التحدّي؟
 المشكلة هي أنّ أصحاب نظرية االنزعاج الروسييس ّوقون نظريتهم بالتزامن مع تسويقهم التحليالت عن
تبدّل في الموقف ال��روس��ي من الرئيس ال��س��وري بشار
األس��د ،ما يعني انه إذا كان علينا تصديق المر ّوجين أن
ن��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن مقايضة م��ع��ادل��ة روس��ي��ا ت��رب��ح في
سورية والسعودية ال تخسر في لبنان ،واعتماد معادلة
روس��ي��ا تخسر أم��ام السعودية  ،0-2فهل ه��ذه صورة
تملك الصدقية ،ثم يطالعنا تزامن ثانٍ وهو أنّ التسويق
ي��ت��راف��ق دائ��م��ا ً م��ع ل��ق��اءات عقدها م��س��ؤول س��ع��ودي مع
مسؤولين روس ،وت��زام��ن ثالث ه��و أن يكون اللقاء قد
ض ّم أو حصل منفصالً مع نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف ،فنسأل لماذا يكون المصدر دائما ً
للمعلومات عن لسان بوغدانوف ومشاعره سعوديا ً أو
ح��ري��ري��اً ،ول��م��اذا يجب أن يعبّر ال���روس ع��ن امتعاضهم
م��ن حلفائهم ،كما ت��ق��ول ال��رواي��ة ،فقط أم���ام السعودية
وجماعتها ،السعودية التي قادت حرب األسعار في سوق
النفط للتسبّب بإفالس روسيا ،والتي م ّولت تفجيرات
الشيشان ،كما قال الرئيس فالديمير بوتين ،مضيفا ً انّ
موسكو لن تنسى من تسبّب بالعبث بأمنها ومن سعى إلى
تخريب اقتصادها ،وستجعلهم يدفعون الثمن ،ونتذكر
عشية مؤتمر جنيف الثاني الخاص بسورية ،وبعد زيارة
بندر بن سلطان موسكو وك ّل ما قيل عن تبدّل في موقف
روسيا نحو سورية أعقبه ظهور العكس وانتهى بعزل
بندر ،وب��دء ح��رب أوكرانيا على روسيا ،ونتذكر الكالم
س�� ّوق له على لسان بوغدانوف م��راراً ،حتى ت ّو َج ُه
الذي ُ
كالم بوغدانوف نفسه بالقول إنّ األميركيين فهموا أخيرا ً
أن ال بديل عن الرئيس بشار األسد في سورية ،كأنّ الذين
يقولون ما يقولون اليوم لن يتوقفوا عن القول حتى يخرج
ب��وغ��دان��وف وي��ق��ول إن ال بديل م��ن ترشيح العماد عون
للرئاسة في لبنان.
 -صاحب الخبرية معلوم وهو خارج لبنان ،ينقل كالما ً

عما دار بين بوغدانوف ونائب وزير خارجية إيران حسين
أمير عبداللهيان ،ثم يضيف سندا ً إلى كالمه لقاء الرئيس
سعد الحريري مع ب��وغ��دان��وف ،ول��ق��اءات بوغدانوف مع
محمد بن سلمان لإليحاء بصفقة مضمونها مالي تريد زرع
الشكوك بشخص بوغدانوف حتى في موسكو ،وصاحب
النظرية يلعب ضمن معادلة عدم النفي تصديق ،وهو يعلم أنّ
روسيا ال تملك أن تنفي دعمها لإلسراع بإنجاز االستحقاق
الرئاسي ،وه��و ذات ك�لام أه�� ّم حلفاء العماد ع��ون ،السيد
حسن نصر الله الذي يقول نحن قادرون أن ننتخب الرئيس
اليوم فلماذا ننتظر؟ ومن حق اللبنانيين اإلسراع في إنجاز
االستحقاق في أسرع وقت ،ومن يدقق في الرواية سيجد أنّ
الحديث عن االنزعاج من عناد العماد هو استنتاج المستمع
إلى بوغدانوف الذي نسب إليه الرغبة باإلسراع في إنجاز
االستحقاق ،واختيار بوغدانوف ألنه الرمز الديبلوماسي
ال��روس��ي ال��ذي يلعب في المنطقة الرمادية ضمن توزيع
وظيفي للمهمات في قلب الفريق الروسي ،والمنطق يقول
إنّ روسيا ،إذا كانت للعماد حظوظ رئاسية ،ستكون أول
أي تسلل أو
الرابحين ،فلبنان سيكون قلعة منيعة في وجه ّ
خدمات تقدّم لإلرهاب وفرعه الشيشاني في طليعته ،وك ّل
ما يزعج روسيا في أمنها ،وأنّ الرئاسة اللبنانية تك ّرس
الزعامة المسيحية المشرقية لعون في حال وصوله وليس
لغيره م��ن المرشحين التوافقيين ،ومعه فقط ل��ن يكون
لروسيا شريك دول��ي معني بالمسيحيين ودور في هذا
الملف ،وفي حال وصلت األمور إلى لحظات خط النهاية،
وبدأت التسويات الكبرى ،تعلم موسكو أنّ في لبنان ومن
لبنان كان الالعب اإلقليمي الكبير الذي صنع الكثير وقدّم
تأسست التسويات عليها وهو
الكثير في المواجهات التي ّ
حزب الله ،وليست لديه ساحة يجمع فيها رصيد نقاطه غير
لبنان ،وأنّ ساحات تبادل المكاسب واألرباح بين الحلفاء
ستجعل ملف الرئاسة اللبنانية ملفا ً حصريا ً بيد حزب
الله من الزاوية اإلقليمية والدولية ،جوائز ترضية جبهة
السعودية في حال وجودها ،ستت ّم في غير لبنان وسورية،
ومحورها خريطة سياسية أمنية اقتصادية خليجية جديدة
تتوالها إيران والسعودية ال أكثر وال أقل.
 ي��ذك��ر أص��ح��اب ن��ظ��ري��ات ال��ت��س��وي��ق أن��ه��م ن��ق��ل��وا عنب���وغ���دان���وف ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه أن���ه دع����اه إلى
االستعداد لمرحلة ما بعد األس��د ،وبعد شهور ط��وال جاء
كالم بوغدانوف انه دعا األميركيين أسياد المس ّوقين إلى
االستعداد لمرحلة عنوانها ال بديل عن األس��د ،والمفاجأة
انهم قبلوا كما قال بوغدانوف علنا ً وليس في جلسة سرية
جمعته بسعد الحريري ،فلماذا يواصلون إحراج بوغدانوف
حتى يخرج ويقول استعدّوا لمرحلة عنوانها عون رئيساً؟
ناصر قنديل

وزير الخارجية الكوري ال�شمالي
ي�صل بكين في زيارة مفاجئة
ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية لألنباء أن وزير الخارجية
ال��ك��وري الشمالي ري س��و يونغ وص��ل بكين أم��س ف��ي زي��ارة
مفاجئة.
وأف��اد مراسل الوكالة المكلف بمتابعة وص��ول مسؤولين
كبار إلى مطار بكين ،بأن مجموعة من موظفي السفارة الكورية
الشمالية في العاصمة الصينية استقبلوا ري سو يونغ إثر هبوط
طائرته ومن ثم رافقوه إلى سيارة استقلها إلى جهة مجهولة.
ولم تستبعد الوكالة أن تكون الزيارة مجرد نقطة عبور لوزير

الخارجية الكوري الشمالي إلى بلد آخر ،علما ً بأن بكين لم تعلن
شيئا ً عن مثل هذه الزيارة.
ً
إال أن «كيودو» ذكرت أن الوزير سيقضي أياما عدة في بكين،
ومن المحتمل أن يجتمع خالل هذه الفترة بمسؤولين صينيين
كبار.
من جانب آخر نقل موقع « »News1 Koreaاإلخباري عن
مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية أن وزير الخارجية الكوري
الشمالي يخطط لزيارة القارة اإلفريقية األسبوع المقبل.

وج��دّدوا دعوة الحزب القومي إلى قيام الجبهة الشعبية لمقاومة
االحتالل واإلرهاب ،وإلى ثقافة الوحدة القومية صونا ً ألمتنا وحماي ًة
إلنساننا.
ّ
مشغليه وصغار مستغلّيه لن يتمكنوا
كما أكدوا «أنّ اإلرهاب وكبار
ّ
مشغلو هذا
من تغيير حقيقة السويداء وحقيقة سورية ،لن يستطيع
اإلرهاب والمستثمرون فيه تجيير هذه المنطقة أو تلك من سورية خارج
سياق االنتماء السوري مهما استخدموا من أساليب وأنماط إثارة الذعر
والخوف ومخاطبة الغرائز ،ومهما حاول البعض من هواة سياسة
االنتهاز استغالل هذه الموجات اإلرهابية وأعمالها للنيل من حقيقة هذا
االنتماء المتج ّذر».

جنبالط يضغط على أهالي السويداء
لقبول الرعاية «اإلسرائيلية»

إلى ذلك ،أكدت أوساط سياسية لـ«البناء» «أن سقوط حضر يعني
تحول جبهة النصرة إلى منطقة مزارع شبعا ومنطقة «أندوف» ،بالتالي
يصبحون على تخوم راشيا الوادي وعيحا وكفرقوق» .ولفتت المصادر
إلى «أنّ ذلك لن يحصل ،فجبهة النصرة لن تنجح في مخططها على
رغم تعاونها مع إسرائيل» .واعتبرت المصادر «أن الجيش السوري
والقوى المساندة له تمكنا من فك الحصار عن حضر التي تهدف النصرة
و»إسرائيل» من السيطرة عليها إلى إضعاف حركة اللواء  90الموجود
خلف القنيطرة باتجاه جبل الشيخ بعدما كانت إسرائيل في عام
 1982تريد إبعاد هذا اللواء عن المنطقة إال أنها كانت تصطدم بقوته
الدفاعية».
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن هدف زي��ارة رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط األردن ،تهدئة األج��واء ريثما
يتضح مسار المعركة في المنطقة ،فهو يريد تحريك الوضع في
األردن باتجاه السويداء للضغط على األهالي لقبول الرعاية
«اإلسرائيلية».
واعتبرت المصادر «أنّ هذه المسألة باتت صعبة جدا ً بعد سقوط
الشهداء في قلب لوزة والسويداء والدم لم يبرد بعد» .في حين أكدت
مصادر الحزب التقدمي االشتراكي لـ«البناء» أنّ لقاءات جنبالط في
األردن كانت إيجابية ،وانه يسعى من خالل االتصاالت التي يقوم
بها إلى تج ّنب تكرار ما حصل في قلب لوزة ،في مناطق أخرى».

تصفية حسابات في عين الحلوة

في سياق آخر ،جدّد الحزب السوري القومي االجتماعي التأكيد
المتمسك بالتصدّي للمشروع المعادي الذي
على موقفه الثابت
ّ
يواجه األم��ة كلها ،وال��ذي تتمدّد أذرع��ه اإلرهابية اليوم لتحاول
النيل من سورية ودوره��ا وموقعها القومي المقاوم لك ّل ما تنتجه
آلة الحرب الصهيوني ،سواء مباشرة أو بالواسطة عبر أدواتها من
المجموعات اإلرهابية المسلحة اآلتية من مجاهل التاريخ .فقد شيّع
الحزب القومي وأهالي محافظة السويداء الشهيدين البطلين فيصل
األطرش ورشوان مشرف ،بمأتمين حزبيّين حاشدين ،في بلدتي أم
الرمان وشقا في محافظة السويداء ،حيث أكد المسؤولون القوميون
«أنّ العدوان المفتوح على سورية هو عدوان على ك ّل األمة ،فالمؤامرة
منبعها ودورها وأهدافها تركية ـ صهيونية ـ عربية ـ أميركية ينفذها
مرتزقة إرهابيون متطرفون ح��اق��دون ،لمصلحة أم��ن إسرائيل».
وأضافوا« :واهم ومتآمر من يظن أنّ أهل جبل العرب يرتضون المهانة
والخنوع ،ومن يحاول التمويه على تآمره بأنه يريد الوئام بين أبناء
الجبل والجوار ،نقول له ،إنّ اإلرهاب اآلتي من مجاهل التاريخ ،والذي
تدعمه ،هو من يف ّرق ،وال مشكلة بين أبناء الوطن الواحد ،بل المشكلة
مع المارقين والطارئين والحاقدين».

لماذا تنزعج رو�سيا ( ...تتمة �ص)1

11

أمنيا ً  ،توتر الوضع األمني مجددا ً في مخيم عين الحلوة أول من أمس
عقب انتشار عدد من المسلحين المقنعين من أتباع الفا ّر من وجه العدالة
بالل بدر عند الجهة الشرقية لمخيم الطوارئ ،وعملت بعض األطراف
على إنهاء التوتر في المخيم وسحب المسلحين من الشوارع بعد أن
ارتفعت حصيلة االشتباك بعد ظهر أمس إلى قتيل هو محمود س .من
حركة فتح وأربعة جرحى من بينهم العنصر في تنظيم «جند الشام»
يحي أبو السعيد.
وتجدد اإلش��ك��ال في حي طيطبا بعد الظهر ،وق��د أفيد عن جرح
الفلسطينيين علي زبيدات وماجد عثمان في اإلشكال الذي استخدمت
فيه األسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية ،وقد نقال إلى مستشفى أبو ظهر
في صيدا للمعالجة.
ووضع مصدر عسكري لـ«البناء» «هذه األحداث ضمن الوضع األمني
العام في المخيم الذي تسوده الفوضى» ،مشيرا ً إلى «أنها أحداث أمنية
داخلية وتصفية حسابات بين بعض الفصائل في المخيم».
واستبعد المصدر نقل التوتر األمني إلى خارج المخيم أو أن يكون
له أي خلفيات سياسية تتعلق بتحركات التنظيمات اإلرهابية».
وأوضح «أن ما حصل أثبت هشاشة القوة األمنية المشتركة المكلفة أمن
المخيم».

�سجال «كرد�ستاني» ( ...تتمة �ص)1
وقالت د .جوان اسماعيل عضو برلمان كردستان عن التغيير إن «مسألة
التزوير والتحايل لدينا تجربة فيها ،حيث ت ّم التزوير والتحايل في سجل
الناخبين بأسماء أناس متوفين ،وبأسماء مكررة» ،مضيفة« :تخوفنا من تكرار
هذه التجربة يحتم علينا نحن البرلمانيين أن ُتجرى االنتخابات في البرلمان
أفضل من خارج البرلمان».
ور ّد حزب بارزاني مهددا ً بلجوء زعيمه لخيار حل برلمان اإلقليم ،مستخدما ً
واحدة من أخطر الصالحيات الممنوحة لرئيس اإلقليم ،وهي اجراء انتخابات
نيابية مبكرة ،في حال عدم حل عقدة رئاسة اإلقليم.

فرن�سا ت�س ّلم رو�سيا
جزء ًا من تكنولوجيا بناء «مي�سترال»
أعلنت شركة بناء السفن الموحدة الروسية أن فرنسا سلّمت الجانب الروسي
جزءا ً من تكنولوجيا بناء حاملة المروحيات من نوع «ميسترال».
وقال أليكسي ديكي مدير قسم التعاون العسكري التقني لشركة بناء السفن
الموحدة في منتدى «الجيش »2015 -أمس ،إن فرنسا سلّمت المركز الهندسي
لشركة «أدميرالتيسكيه فيرفي» الروسية تكنولوجيا تركيب الكتل الكبيرة التي
استخدمت في بناء «ميسترال».
وأوضح ديكي أن العقد الموقع بين وزارة الدفاع الروسية وشركة «»DSN
الفرنسية ينص على تسليم الجانب الروسي ثالثة أنواع من التكنولوجيات
لروسيا.
يذكر أن فرنسا رفضت أخيرا ً تسليم روسيا حاملتي المروحيات من طراز
«ميسترال» اللتين تعاقدت باريس وموسكو على بنائهما لحساب األخيرة.
وربط الجانب الفرنسي موقفه هذا بمبررات سياسية متعلقة بموقف روسيا من
النزاع المسلح في شرق أوكرانيا.
من جهة أخرى ،أكدت موسكو في  26أيار أنها تخلت عن سفينتي «ميسترال»،
مضيفة أن المفاوضات بين البلدين لم تعد تتعلق إال بحجم التعويضات التي
ستدفع للجانب الروسي.
يذكر أنه كان متوقعا ً أن تتسلم روسيا أولى حاملتي المروحيات من نوع
«ميسترال» أواخر العام الماضي والحاملة الثانية في عام  2015الحالي.
ودفعت روسيا لفرنسا نحو مليار يورو مقابل الحاملتين.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب المحامي طانيوس خليل الزغبي
لموكله االمير حبيب جورج الزغبي وكيل
مريان دومنيك زغبي احد ورث��ة الدكتور
ان��ط��وان حبيب الزغبي ش��ه��ادة قيد بدل
ضائع للعقار  143فرون
للمعترض  15يوما للمراحعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب يوسف يوسف فارس شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1098صربا
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب ظافر اسماعيل رمال لموكله زين
العابدين محمد رم��ال شهادتي قيد بدل
ضائع للعقارين  162و  205دوير
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حيدر العبد حيدر احد ورثة العبد

محمود حيدر احد ورثة محمود علي حيدر
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  83قصيبة
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتوريد وتركيب كابالت
 66ك.ف  x 300 1ملم 2نحاس مع علب
طرف لزوم محطة الغربية الرئيسية.
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
ب��اس��ت��دراج ال��ع��روض ال��م��ذك��ور أع�لاه
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
م��ن مصلحة ال��دي��وان -ام��ان��ة السر-
الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء
لبنان -طريق النهر وذل��ك لقاء مبلغ
قدره/100000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/7/24عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/6/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
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