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حمليات � /إعالنات

مخزومي :لبنان يحتاج �إلى دعم دولي ِج ّدي
للإيفاء بالتزاماته نحو الالجئين

ح�سون التقى الأ�سعد في دم�شق و�أ�شاد بحلفاء �سورية اللبنانيين
ّ
زار األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد العاصمة السورية دمشق ،والتقى
حسون ،في إطار الزيارات التي يقوم بها
مفتي سورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين ّ
األسعد إلى سورية للقاء مسؤولين هناك.
حسون ،وكانت مناسبة لبحث
بعد اللقاء قال األسعد« :تشرفت بزيارة سماحة المفتي ّ
مستفيض في العالقات اللبنانية  -السورية» ،مؤكدا ً أن «سورية هي العمق االستراتيجي
للبنان وأن لبنان هو الخاصرة الرخوة لسورية ،وبالتالي ال يمكن الفصل بين مصيرهما
مهما كانت الظروف ،واستقرار سورية هو استقرار للبنان».
وأشاد األسعد «بالدور الوطني الجامع والموحد والعروبي لدار اإلفتاء في سورية،
هذا الدور الذي أفشل المخطط الصهيوني الهادف إلى زرع بذرة الصراعات المذهبية .وقد
أثبتت سورية أنها دولة علمانية بامتياز ،وأن الحرب عليها سببها دفاعها عن قضايا الحق
والدول وعن القضايا القومية والوطنية واإلنسانية».
ولفت الى أن المفتي طمأنه إلى أن «سورية بأفضل حاالتها في ظل قيادة الرئيس
الدكتور بشار االسد ،الحكيمة والواعية ،وفي ظل صمود الجيش العربي السوري ومن
خلفه الشعب السوري».
ووجه األسعد دعوة إلى المفتي حسون لزيارة لبنان ،فوعد بتلبيتها في أقرب فرصة
ّ
ممكنة.
حسون على «متانة العالقات بين لبنان وسورية ،والتي يجب أن تستمر
من جهته ،شدّد ّ
على قاعدة االحترام المتبادل ،وهي عالقات تاريخية وال يمكن اهتزاز الثقة بينهما».
وأكد «مواجهة كل مشاريع الفتنة المذهبية واعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية واالبتعاد
عن المذهبية والطائفية في إدارة الدولة» ،الفتا ً إلى أن «سورية لم تعتمد يوما ً على هذين
العاملين ،وهذا هو السبب الرئيس الذي أدى إلى إفشال مشاريع الفتنة».
حسون بأنه زار لبنان العام  2007والتقى القيادات الروحية فيه ودعاهم إلى
وذ ّكر ّ
االلتقاء على كلمة سواء وفصل الدين عن الدولة.
وختم مشيدا ً بالحلفاء اللبنانيين «الذين وقفوا إلى جانب سورية وما زالوا في أصعب
الظروف».

التقى رئيس حزب الحوار الوطني
المهندس ف���ؤاد م��خ��زوم��ي سفيرة
النمسا أورسوال فاهرينغر إلى مأدبة
غداء.
وأوض��ح مخزومي في تصريح،
أن «ه���ذه ال��ل��ق��اءات م��ع البعثات
الديبلوماسية تشكل سندا ً للبنان في
ظل الظروف الراهنة ،وال سيما على
المستوى االقتصادي ،وكذلك على
مستوى المساهمة في التخفيف من
أعباء النازحين على البلد».
وق��ال« :لفتُّ السفيرة فاهرينغر
إلى أن لبنان يحتاج إلى دعم جدي
دولي ،وغربي تحديداً ،كي يستطيع
اإلي��ف��اء بالمسؤوليات الجسيمة
الملقاة على عاتقه خصوصا ً في
الجانب المعيشي وكذلك التعليمي
والتأهيل المهني ألبناء الالجئين»،
وج���دد ت��أك��ي��د «أه��م��ي��ة االت��ص��االت
الدولية اإلقليمية العربية الجارية
حاليا ً للتوصل إلى حلول لألزمات
والحروب في المنطقة وبالوسائل

المفتي حسون مستقبالً األسعد

مخزومي مع سفيرة النمسا
السلمية وعبر الحوار وال سيما في
سورية ،لما في ذلك من انعكاسات
إيجابية على لبنان واستقراره األمني
واالقتصادي».

الخالف حول العراق ( ...تتمة �ص)1
التابعة لوحدات الصواريخ العابرة للقارات والتي ُتعتبر من
عتاد الحروب العالمية ،بدخول الحرب في سورية بإطالق
ستة وعشرين ص��اروخ��ا ً بعيد المدى على مواقع لتنظيم
داعش وجبهة النصرة ،برسالة مضمونها ،أن روسيا جادة
في الفوز في هذه الحرب إلى حد وضع سمعة العسكرية
الوطنية الروسية في كفة موازية ،بما يعنيه االنخراط بهذا
المستوى العالي من السالح ال��روس��ي ال��ذي ال تستدعيه
ض��رورات الحرب الميدانية بقدر ما فرضته رغبة القيادة
الروسية بالر ّد الحازم على ارتفاع الضجيج الغربي.
المصادر العسكرية نفسها قالت إن موسكو ال تقيم وزنا ً
كبيرا ً لالعتراضات األميركية ألنها تراقب أفعال واشنطن
أكثر من أقوالها ،فمن يريد تصعيدا ً ويل ّوح لروسيا بعواقب
أفعالها ،ال يقوم بسحب صواريخ الباتريوت التي جلبها
قبيل مجيء أساطيله إلى المتوسط لضرب سورية ،ومن
يومها كان االختبار الحقيقي للحزم المتبادل ،بين موسكو
وواشنطن تجاه سورية ،يومها كان الباتريوت يتموضع
واألساطيل تقترب ،وصواريخ االختبار تنطلق منها نحو
الساحل السوري فصدرت األوام��ر من موسكو لسالح
الصواريخ نفسه في بحر قزوين باعتراض الصواريخ
األميركية وت�� ّم إسقاطها ف��ي مياه المتوسط ،فارتضت
واشنطن التفاوض وكان الحل السلمي للسالح الكيميائي
السوري ،وبدأ عهد التفاوض مجددا ً حول الملف النووي
اإلي��ران��ي ال��ذي ت�� ّوج بالتفاهم قبل شهور قليلة ،وه��ا هو
الباتريوت يرحل بعدما رحلت األساطيل ،بينما روسيا
هي من ّ
يوضع سالحه اليوم ويعرف ماذا يريد.
ّ
وفي إشارة ال تقل أهمية عن بدء زمن جديد في الحرب
في سورية بدأ الجيش السوري ،حربه البرية النظامية في
ريف حماة ،بتطهير مجموعة من القرى والبلدات واستعادة
زمام المبادرة ،تحت غطاء جوي مشترك روسي سوري،
وغطاء ن��اري مدفعي وص��اروخ��ي وت��ق��دّم أف��واج المشاة
والمدرعات ،بما لم تعرفه المواجهات التي خاضها الجيش
السوري سابقا ً وفقا ً لقواعد حرب العصابات ،تعبيرا ً عن
كونه في مرحلة امتصاص الصدمات ،والصمود والدفاع
ع��ن مواقعه االستراتيجية بانتظار نضوج ظ��روف بدء
الهجوم المعاكس ،التي يبدو أنها ق��د نضجت وأطلقت
إش��ارة البدء للحملة البرية التي بدأت يوم أمس في ريف

ح��م��اة ب��ن��ج��اح واض����ح ب���دأ ي��ق��ط��ف ث��م��اره س��ري��ع��ا ً ف����رارا ً
للمسلحين وإق��ب��االً على تسوية األوض����اع ،بحيث بلغ
مجموع الذين فروا من جبهات القتال أو استسلموا للجيش
السوري وأجهزته األمنية اآلالف خالل األيام السبعة منذ
بدء التموضع الروسي الجديد في الحرب.
لبنانياً ،كان تأجيل جلسات الحوار من الموعد المقرر
اليوم ،مفاجئا ً للكثير من المتابعين باعتباره عالمة على
تعقيد يمنع السير بالتسوية المنتظرة في قضية تسريح
العميد شامل روكز من المؤسسة العسكرية منتصف هذا
الشهر ،مع بلوغه السن القانونية ،ما يعني وضع البالد
على ضفة التصعيد السياسي ،ما لم تحدث مفاجأة تتيح
تحقيق اختراق قبل يوم الخميس المقبل ،ربما يريد تيار
المستقبل تأجيلها لما بعد ق���راءة حجم ح��ش��ود العماد
ميشال عون يوم األحد على طريق قصر بعبدا ،بينما ق ّرر
رئيس مجلس النواب نبيه بري النأي بمصير الحوار عن
نتائج مساعي التسوية فاختار موعدا ً بعيدا ً للجلسة التالية
للحوار ،وترك الحراك الذي ق ّرر التحرك اليوم بوجه طاولة
الحوار يتح ّرك ضد ال أحد.

جلستان للحوار وال اتفاق

استكملت هيئة الحوار الوطني في جولتها السادسة ولليوم
الثاني على التوالي ،مناقشة مواصفات رئيس الجمهورية في
جلسة أول��ى ظهرا ً وأخ��رى مسائية على أن تقدم الكتل اليوم
مواصفاتها إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حدد يوم
 26تشرين األول موعدا ً للجلسة الثامنة.
وشهدت الجلسة انقساما ً بين فريقي  8و 14آذار في ما يتعلق
بمواصفات الرئيس وأيضا ً في ما يتعلق بالسلة المتكاملة لحل
األزم��ة ،والتي أطلقها الرئيس ب��ري ،أي االتفاق على شخص
الرئيس وانتخابه وإقرار قانون انتخاب واالتفاق على المرحلة
المقبلة ،فتيار المستقبل وحزب الكتائب رفضا السلة المتكاملة
الذي تحدث بها فريق  8آذار وأيده النائب وليد جنبالط والرئيس
نجيب ميقاتي( .التفاصيل صفحة )3

حزب الله يقدّم اقتراحات للنقاش

وفي م��وازاة الحوار وبعد اتهامات فريق  14آذار المتكررة
لحزب الله بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وعمل الحكومة،
قدّم الحزب خالل كلمة لنائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم في حفل تخريج طالب مدارس المصطفى والبتول،
اقتراحات محفزة لحل األزمة السياسية الحالية تشمل الملف

رو�سيا في �سورية ( ...تتمة �ص)1
تدخل األطلسي الذي أدّى الى تشتت الدولة وحرمانها من
مقومات بناء دولة.
لكن الصمود السوري األسطوري س ّفه أحالم المعتدي
وجعله يتقلب في خطط واستراتيجيات متتابعة ،حتى
استنفد منها أربع خطط فشلت جميعها في تحقيق أهداف
الهجوم واستمرت سورية قائمة كدولة ممسكة بمراكز
الثقل النوعي االستراتيجي للدولة بشكل يمنع تجاوزها أو
التعامل دوليا ً مع سواها من مدّعي التمثيل للشعب السوري
وبقيت محتفظة بمقعدها في األمم المتحدة ،وبحضورها على
الساحة الدولية رغم مناورات ومكائد الجهة المعتدية.
وقد ساهمت روسيا بشكل أو بآخر في تعزيز الصمود
السوري ومحور المقاومة منذ أربع سنوات ،وتجلّى ذلك بداية
في الفيتو المزدوج الذي استعملته مع الصين ض ّد مشروع
قرار أعدّته الجهة المعتدية ليش ّرع التدخل في سورية ،وكان
ذلك البداية العملية األولى للوقوف الروسي بوجه الجهة
المعتدية ،ثم تتابع الموقف الروسي تصاعديا ً وفقا ً للظرف
والفرص المتاحة إلى أن وصل اليوم إلى التدخل العسكري
المباشر لمواجهة اإلره���اب ،وهنا ت��ع��دّدت االفتراضات
والتصورات لنتائج هذا التدخل ومفاعيله وتداعياته.
نعم بعد  55شهرا ً على بدء العدوان على سورية وبعد
أربع سنوات على استعمال روسيا حق الفيتو في مجلس
األم��ن لمصلحة سورية ،دخلت روسيا بثقلها العسكري
الجوي إلى األجواء السورية لمحاربة اإلرهاب الذي ترى فيه
خطرا ً أكيدا ً على أمنها القومي ،كما ترى أنّ سقوط سورية
بيد الغرب يعني تثبيت نظام عالمي أحادي القطبية بقيادة
أميركية مع ما فيه من استباحة للسيادة الوطنية للدول
ولنظرية االستقالل والحرية ذاتها.
وبالتالي نرى أن التدخل العسكري الروسي في سورية
هو تدخل دفاعي خاص وعام؛ دفاع عن النفس ،ودفاع عن
حقوق الشعوب والدول بسيادتها الوطنية ،دفاع يصبو إلى
إرساء توازن دولي ال يمكن بدونه تحقق االمن واالستقرار
العالمي.
وعلى هذا نرى أنّ المهمة الروسية في سورية هي من
أخطر المهمات التي قد تضطلع بها دول��ة على الصعيد
الوطني والدولي ،ولذلك فإنّ روسيا محكومة بالنجاح في
هذه المهمة مهما كانت التضحيات والكلفة ألنّ البديل يعني
اختالل او انهيار التوازن على الساحة الدولية ما يستتبع
استباحة الدول ،بما في ذلك روسيا ذاتها (وتلحقها الصين
أيضاً).
وهنا نذ ّكر بما حصل قبل نيّف وثالثة عقود ،حيث خسر
االتحاد السوفياتي حربه في أفغانستان ف��ارت��دّت عليه
الخسارة لتتضافر مع عوامل أخرى ارت��دادا ً سلبيا ً بليغا ً
أدّى الى تفككه وانهيار التوازن الدولي ،واليوم ومع الفارق
الكبير بين الحالة األفغانية والحالة السورية فإننا نرى أن
نتائج الخسارة لن تكون أقل عبئا ً ووطأة على األمن القومي
الروسي والنظام الدولي وفي أكثر من اتجاه وعنوان.
لذلك نرى أنّ روسيا بقيادتها الحالية التي تحترف العمل
السياسي واألمني والعسكري وتعرف كيف يت ّم اقتناص

الفرص ،وتمتلك الجرأة التخاذ القرار والمبادرة للتنفيذ،
أن روسيا هذه لم تتدخل في سورية اال بعد ان اطمأنت الى
ظروف نجاحها وانتصارها في ميدان إقليمي دولي معقد.
ولذلك ن��رى أن العملية العسكرية الروسية في سورية
الرامية لمحاربة اإلرهاب ،تنفذ وفقا ً لقواعد واستراتيجيات
تضمن نجاحها ،وأنها خططت على الشكل التالي:
 1ـــــ إنشاء غرفة عمليات رباعية للتنسيق والتعاون
االستخباري واالستعالمي بين األطراف الجدية في مواجهتها
لإلرهاب ،غرفة توفر المعلومة الدقيقة التي يتم العمل على
أساسها في الميدان ،كما وتقوم بتوزيع األدوار والمهمات بين
المكونات المشاركة ،ثم التنسيق بينها في العمل الميداني
العسكري المباشر .وبهذا يفهم اإلع�لان عن غرفة عمليات
بغداد لالستعالم والتنسيق العسكري بين روسيا وإيران
والعراق وسورية.
 2ــــ قيام الطيران الروسي بقصف جوي مؤثر يطال
اإلرهابيين والجماعات المسلحة التي ترفع السالح بوجه
الجيش العربي السوري ،أيا ً كان عنوانها او انتماؤها او
ارتباطها ،قصف يطالها في منظومة القيادة والسيطرة
ومنظومة اإلدارة واللوجستية ومنظومة الدعم الناري
واالنتقال .وتكون الغاية من هذا القصف الممنهج تشتيت
تلك الجماعات وحرمانها من القدرات الهجومية ودفعها
إلخالء الميدان أو التقوقع في مواقع دفاعية.
 3ــــ قيام الطيران الروسي بإسناد ناري مؤثر لمصلحة
القوى البرية المشكلة أساسا ً من الجيش العربي السوري
وال��ق��وات الحليفة أو الرديفة السورية أو غير السورية،
من أجل تمكينها من االندفاع لتطهير األرض السورية من
اإلرهابيين والمسلحين الخارجين على القانون.
 4ــــ التزام روسيا بتحضير األسلحة االستراتيجية
الالزمة لمنع التدخل العسكري األجنبي في سورية ،وبهذا
زجت روسيا بقطعها البحرية المتعددة الوظائف،
نفهم كيف ّ
كما ووضعت المنظومة الصاروخية الروسية العابرة
للقارات موضع الجهوز التام ،بما في ذلك الصواريخ المعدّة
لحمل رؤوس نووية.
وعليه وخالفا لما ير ّوج اإلعالم المعادي ،فإنّ روسيا في
تدخلها المشروع في سورية لم تصعد إلى مركب يغرق بل
دخلت إلى قطار رسم لنفسه سكة االنتصار األكيد ،وجعلت
لمهمتها وظيفة دفاعية مقدسة ال تتردّد في تقديم أي جهد أو
تضحية في سبيل نجاحها ،وأرى أنّ أميركا تعلم جيدا ً كل
ذلك ،وتعرف أنّ روسيا لم تدخل الى سورية لتفشل ،ولذلك
ال أتص ّور مطلقا ً بأنّ أميركا مستعدة للمنازلة مع روسيا على
األرض السورية ،وباتت نتيجة المواجهة هناك محسومة
لمصلحة روسيا ومحور المقاومة وفي مدة أقل بكثير مما
ادّعت أميركا انّ محاربة اإلرهاب تتطلبها وشتان ما بين مهلة
السنوات العشر التي أطلقتها اميركا لمحاربة داعش ،وبين
األشهر األربعة التي حدّدتها روسيا إلنجاز المهمة ...إنه
انتصار الدفاع عن المنطقة والعالم في وجه منظومة عدوان
استعماري ظالم يستهدفها.

العميد د .أمين محمد حطيط

وك��ان مخزومي ق��دم ال��ع�� ّزاء إلى
رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت للموارنة
المطران بولس مطر بوفاة شقيقه
العميد المتقاعد خليل مطر.

�أربعة �أ�سباب ( ...تتمة �ص)1

الرئاسي وتفعيل الحكومة والمجلس النيابي وقانون انتخاب
تتض ّمن اآلتي:
ـ إزال��ة العقبات عن طريق عمل الحكومة من أجل أن تعود
إلى االجتماع وتصريف شؤون المواطنين بتسويات مقبولة من
الطرفين.
تمس شؤون
ـ انعقاد المجلس النيابي ولو بتشريعات محدودة ّ
الناس.
ـ مناقشة برنامج عمل رئيس الجمهورية وأن ُتعقد معه اتفاقات
حول المرحلة المقبلة ،ليكون الرئيس القوي الذي نختاره ملتزما ً
معكم بتفاصيل نحن حاضرون أن نكون جزءًا منها.
وأك��دت مصادر في  8آذار لـ«البناء» أن دعوة الشيخ قاسم
هي اقتراحات للنقاش لمواجهة اتهام حزب الله والتيار الوطني
الحر بتعطيل انتخاب الرئيس وعمل الحكومة وإلحداث ثغرة في
جدار األزمة السياسية التي دخل فيها لبنان» ،واضافت المصادر:
«لدينا مرشح للرئاسة هو العماد عون فتعالوا نناقش برنامجه».
وأشارت المصادر إلى أن الدعوة «موجهة لفريق  14آذار بأنكم
تتهمون ع��ون بأنه ينتمي إل��ى فريق  8آذار وه��و لديه مبادئ
وأفكار ،فتعالوا لنناقش أفكاره االستراتيجية في المواضيع
الداخلية وموضوع المقاومة واالستراتيجية الدفاعية».
وتابعت المصادر« :أما الدعوة لفتح المجلس النيابي فهي
موجهة لعون ولـ 14آذار لكسر حلقة مفرغة في جدار األزمة في
مكان ما ،انطالقا ً مما قاله االمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله عن ضرورة فتح المجلس النيابي ،ألن فتح المجلس أو
تفعيل عمل الحكومة أو حل ملف رئاسة الجمهورية سيؤدي إلى
مكان ما وبدء حل األزمة».
ورف��ض عضو كتلة المستقبل النائب عمار ح��وري التعليق
على اقتراحات الشيخ قاسم قبل مناقشتها ودراستها ،مؤكدا ً أن
تيار المستقبل سيدرسها بجدية ومسؤولية وسيعطي موقفا ً
منها ،لكنه لفت إلى أن حل األزم��ة برأينا يبدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية».

جلسة حكومية تنتظر انتهاء الحوار

حكومياً ،ال جديد بانتظار انتهاء جلسات الحوار الوطني
ونضوج ملفي الترقيات والنفايات ليدعو رئيس الحكومة تمام
سالم إلى جلسة لمجلس الوزراء.
وجدد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» التأكيد على موقف
اللقاء التشاوري بالرفض المبدئي لتسوية الترقيات ،نافيا ً
أن يكون أحد قد تواصل مع اللقاء أو مع حزب الكتائب إلقناعه
بالتسوية ،معتبرا ً أن هناك أصوال ً للترقيات وإرج��اء التسريح
حددت في قانون الدفاع ،ولن نقحم المؤسسة العسكرية في
السياسة ،لكنه لفت إلى أن هذا الموضوع يُبت في مجلس الوزراء
من خالل التصويت بأكثرية الثلثين إذا توفرت.
وتوقع جريج أن يعقد مجلس الوزراء جلسة األسبوع المقبل

بعد نضوج خطة النفايات وأن سالم ينتظر انتهاء جلسات الحوار
ليدعو إلى جلسة ،مشددا ً على «ضرورة أن يجتمع المجلس ليس
فقط لموضوع النفايات أو الترقيات بل لمواضيع كثيرة تطال
شؤون المواطنين الحياتية».

الحراك إلى ساحة الشهداء

وعشية التظاهرة المركزية التي دعت إليها حمالت الحراك
المدني في السادسة عصر اليوم في ساحة الشهداء ،ن ّفذ ناشطون
من حملة «بدنا نحاسب» اعتصاما ً أم��ام مخفر قصر العدل،
مطالبين القضاء بـ»فتح ملفات عدة منها ملف «سوكلين» وما
أثير في الجلسة األخيرة للجنة األشغال والطاقة النيابية حول
أزمة الكهرباء» .والتقى المعتصمون القاضيين سمير حمود وعلي
إبراهيم ،الذي باشر تحقيقاته في اإلخبار المقدم من الحملة حول
ما جرى في جلسة لجنة األشغال من تبادل اتهامات بالسرقة
والفساد في ملف الكهرباء .وكانت حملة «طلعت ريحتكم» نفذت
إلى جانب مجموعات الحراك المدني ،اعتصاما ً فجرا ً أمام منزل
رئيس الحكومة.
وأش��ارت مصادر الحراك الشعبي لـ«البناء» إلى أن حمالت
الحراك تحشد للتظاهرة المركزية اليوم لتجديد رفضها لخطة
وزير البيئة أكرم شهيب لمعالجة النفايات ولمحاسبة المسؤولين
عن الفساد ،ورحبت المصادر بخطوة القاضي علي إبراهيم
باستدعاء النواب الذين أثاروا االشتباك في جلسة لجنة األشغال
إلى التحقيق ،واعتبرتها «خطوة جدية باتجاه المحاسبة الجدية
للمتورطين في الفساد».
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن «خطة النفايات على
طريق الحل ،بعد الموافقة في عكار على إقامة مطمر سرار ،لكنها
أش��ارت إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على إقامة مطمر في عنجر
فسيتأمن مطمر جديد بمكان آخر .ونقلت المصادر عن الوزير
شهيب أن الخطة ستسير باتجاه التنفيذ خالل الـ  48ساعة
المقبلة.

إصابة  5عسكريين بقذائف اإلرهابيين
في رأس بعلبك

أمنياً ،أصيب  5عسكريين بقذائف اإلرهابيين في رأس بعلبك،
في محاوالت من قبل المجموعات اإلرهابية إلشعال معركة مع
الجيش لتخفيف الضغط والحصار عن المجموعات المسلحة في
سورية.
وأكدت قيادة الجيش في بيان «تع ُّرض مركز تابع للجيش
في منطقة حرف الجرش  -رأس بعلبك ،لسقوط عدد من قذائف
ال��ه��اون مصدرها المجموعات اإلرهابية المسلحة في جرود
المنطقة ،ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ،فيما تقوم
وحدات الجيش بالر ّد على مصادر النيران باألسلحة المناسبة».

بين الحالتين األفغانية والسورية ،فضالً عن الفارق الكبير
بين االتحاد السوفياتي العام  1990وروسيا العام ،2015
ويبدو من تصريحات ق��ادة الفصائل السورية المعارضة،
وتصريحات المسؤولين السعوديين والقطريين ،أنّ هناك في
المنطقة من ال يقرأ جيدا ً األحداث ،أو ال يريد أن يصدّق ما تراه
عيناه ،من تراجع أميركي كبير ودخول روسي غير مسبوق
عسكريا ً وسياسيا ً في بالد الشام ومعها منطقة الشرق األوسط
والعالم.
في المقاربات الخليجية والسورية المعارضة للتدخل
السوفياتي في أفغانستان والتدخل ال��روس��ي في سورية،
مغالطات كثيرة ،وفوارق كبيرة ،أتت نتيجة لتغيّر كبير في ميزان
القوى الدولي بدا مع الغزو األميركي ألفغانستان ومن ثم العراق،
وما تخلل ذلك من حرب  2006في لبنان وحربين في غزة ،وتمكن
إيران من الوصول إلى عتبة تقنية النووي العسكرية ،فضالً عن
األزمات االقتصادية التي عصفت بالغرب ،ويمكن تعداد الفوارق
بين الحالتين السورية واألفغانية كما يلي:
 - 1على عكس السوفيات في أفغانستان ،يأتي الروس الى
سورية بطلب من بيئة مؤيدة في سورية ،ويقيمون قواعدهم
في مناطق تواجد هذه البيئة ،التي تطلب منذ أربع سنوات
تدخالً روسيا ً أكبر وأوضح في الحرب السورية.
 - 2يأتي التدخل الروسي في سورية جويا ً بالدرحة األولى،
مع إرسال عدد محدود من الجنود لحماية القواعد العسكرية
في الالذقية والرادارات في صلنفة وغيرها ،بينما كان التواجد
السوفياتي في أفغانستان على األرض.
 - 3يتواجد على األرض السورية الجيش العربي السوري،
والمقاومة اللبنانية وحلفاء من العراق وإيران ،سوف يقومون
بالعمل على االرض ،من دون حاجة الى تواجد اي جندي
روسي.
 - 4على عكس االتحاد السوفياتي الذي كان وحيدا ً في
افغانستان ،تدخل روسيا إلى سورية مؤيدة بتحالف إسالمي
ودول���ي كبير (س��وري��ة ،اي���ران ،ال��ع��راق ،الصين ،فنزويال،
البرازيل ،كوريا).
في هذه المغالطات العملية ،التي تعتقدها السعودية وقطر
ومعها تركيا ،عملية هروب إلى األم��ام ،لن تجدي نفعاً ،ألنّ
العمل العسكري حالياً ،عمل كبار ،فالتدخل الدولي الذي طالما
طالبت به هذه الدول إلسقاط الدولة السورية ،أتى هذه المرة
ولكن لدعم وحماية الدولة في سورية ،وهذا ما لم تكن تتوقعه
أبدا ً هذه الدول.
كلنا يذكر وثيقة «ويكيليكس» التي نشرت كالما ً لوزير
الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني تحدّث فيها
عن روسيا الضعيفة التي ال يمكن لها أن تتحرك في العالم...
خاب مَن حَ مَل ظلماً.

ا�ستبداد الجغرافيا ( ...تتمة �ص)1
ال��ن��ق��ل ال��ع��م�لاق��ة إل���ى ال��ف��ض��اء وب��ش��رت ب��ع��ه��ود ج��دي��دة ،وتالشت
المسافات وولدت ثقافات ،قوامها العالم بات قرية صغيرة ،وسقطت
الهويات الوطنية والقومية ،وترنحت العقائد ،وتم ّرغت القضايا
المقدسة والنبيلة بتشويهات الشعوذة ،وظهرت فلسفات من نوع
نهاية التاريخ .والقصد نهاية الجغرافيا المستبدّة بالتاريخ ليستب ّد به
ثنائي المال والتكنولوجيا ،وصارت منظمة التجارة العالمية ،بديالً
لألمم المتحدة ،وصار تنقل وتموضع وإقامة البضائع والصكوك
المالية أش�� ّد يسرا ً وسهولة وسرعة من حقوق البشر المتساوين
نظريا ً في قريتهم العالمية المولودة بالتنقل واإلق��ام��ة ،وظهر مع
تبييض األم���وال ،تبييض اإلره���اب ،وتبييض االستبداد ،وتبييض
االحتالل ،فيمكن لإلرهابيين أن يوصفوا بالمقاتلين من أجل الحرية،
كما هو حال تنظيم «القاعدة» في سورية بعيون الغرب كله ،ويمكن
لحكم آل سعود أن يجد مقعدا ً وثيرا ً بقوة مخزونه المالي بين الدول
الديمقراطية ،ويمكن لالحتالل «اإلسرائيلي» أن يحظى على م ّر السنين
بحماية الفيتو الدائم في مجلس األمن المؤتمن على حقوق اإلنسان،
وص��ارت الحرية والديمقراطية ،القيمتان الساميتان لفجر الثورة
الصناعية اللتان انطلقتا مع الفلسفة المجدّدة لروسو وإشراقات
ال��ث��ورة الفرنسية ،سلعة تكنولوجية ومالية لها وص��ف��ات جاهزة
لالستخدام والفوز ،بمعزل عن إرادة الشعوب ولكن باسمها.
 ضربت الجغرافيا والتاريخ موعدا ً مع ثنائي التكنولوجيا والمال،في منازلة في العام  2006في جنوب لبنان ،وكانت نتائج االختبار
قاسية ،لكن التوقع للمسار الناتج عن هذا االختبار أشد قسوة من
المنازلة اآلتية ،كلما ّ
تأخرت ،فاالنتظار أكثر يعني أن يعقد الزمن
مؤامرة مع الجغرافيا ،فتأتي الرياح بما ال تشتهي السفن ،فكانت
غ��زوة الربيع العربي بقوة المال والتكنولوجيا ،وتحت عباءة من
صناعتهما ،للديمقراطية المعلبة في صناديق الكوكاكوال والهمبرغر
والحرية المب ّوبة على إيقاع أغاني الراب ولوغو الفايسبوك والتويتر،
والموعد المقبل في سورية لمنازلة يجب أن تحسم المسارات بغفلة
من الزمن ،قيمكن لحمد أن يقول من وراء ناقته كما يمكن ألوباما
أن يقول من وراء مركبته الفضائية جملة واح��دة ،إنّ قلع الرئيس
السوري من كرسي الرئاسة أهون من قلع الضرس من الفم ،وها
هي الجغرافيا تستب ّد وتحكم ،وها هو الزمن يتالعب بأشرعة سفن
الالعبين ،وتدور رحى الحرب لسنين ،فتصمد العسكرية الوطنية
السورية ،وتالقيها العسكرية الوطنية الروسية ،والعسكرية الوطنية
اإليرانية المتجدّدة بقوة الثورة ،وتنتظر جميعا ً موكب العسكرية
الوطنية المصرية التي تأخر انطالقها ،وت��دور المساعي لترميم
عسكرية وطنية عراقية جرى اجتياحها وتدميرها من قبل جحافل
المال والتكنولوجيا ويسعى التاريخ والجغرافيا إلع��ادة تشغيل
مولداتها.

 الجولة التي تدخلها منطقة الشرق األوس��ط بر ّمتها من بحرقزوين حيث انطلقت أمس الصواريخ الروسية ،إلى البحر المتوسط،
حيث سقطت قبل عامين الصواريخ األميركية ،هي جولة فاصلة بين
ثنائي المال والتكنولوجيا مع ثنائي التاريخ والجغرافيا ،وليست
مجرد ح��رب تحرير سورية من اإلره���اب ،وال مجرد ح��رب حماية
س��وري��ة م��ن السرقة والتقسيم ،بقوة الجغرافيا وحسن التوقيت
وذكاء الخداع االستراتيجي ،تتشكل عناصر لوحة يكابر األميركيون
في محاولة إنكارها ،رغم أن أول من قال بالمعادلة الجديدة كان أحد
حكمائهم ،رئيس مجلس العالقات الخارجية ورئيس تحرير مجلة
نخبهم الذكية «فورين أفيرز» ريتشارد هاس بعد حرب تموز ،2006
االختبار الذي جرى بلحم ودم وفي أرض وتراب حقيقيين ،بحيث
لم يكن متاحا ً إخفاء فضيحة هزيمة ثنائي المال والتكنولوجيا فيه،
ففي عدد تشرين الثاني من العام نفسه كتب ما تالقى مع خالصات
توصيات لجنة بيكر ـ ـ ـ هاملتون التي مثلت الحزبين األميركيين،
وص���درت بالتوقيت ذات���ه ،ف��ق��ال ف��ي فلسفة استراتيجية م��ا قالته
التوصيات بواقعية السياسة ،قالت التوصيات ،انتهى زمن إدارة
الظهر ل��روس��ي��ا ،وزم��ن إن��ك��ار إي���ران ن��ووي��ة ،وانتهى زم��ن تجاهل
سورية كالعب إقليمي كبير ،واالعتراف بهذه الحقائق بداية تصويب
مسار السياسات األميركية ،وقال هاس ،انتهى زمن القوى الدولية
العظمى ب��ق��وة الجغرافيا ،ف��ص��ارت ال��دول��ة اإلقليمية األق���رب هي
الدولة العظمى في مداها الحيوي ،وصارت الدولة العظمى عاجزة
عن تحقيق االنتصارات ،كلما عاندت الجغرافيا ،واستخلص هاس
بالقول ،إننا نعود إل��ى م��ع��ادالت منتصف ال��ق��رن الثامن عشر في
الشرق األوسط ،حيث العبون مثل محمد علي باشا يبدون أشد قوة
من دول إمبراطورية مثل فرنسا نابليون وتركيا العثمانية ،عندما
تكون الحرب في بالد الشام ،حيث تالقي الحرب مشيئة الشعوب
وقراءاتها لمصيرها.
 الجغرافيا تقول كلمتها اليوم ،وتستعيد مجد صناعة التاريخب��ذك��اء ال��زم��ن ،ال��ذي استنفده األميركيون وحلفاؤهم ف��ي رهانات
وأوهام جرى اختبارها جميعاً ،فيأتي التوقيت ،بعدما صارت الحرب
على سورية ،حربا ً على اإلره���اب ،وه��م جلبوه وه��م صنعوه وهم
صنعوا شعار الحرب عليه ،ليقدموا لروسيا األصيلة في الجغرافيا،
العدو والقضية والشعار ،حيث ال يملك أحد أن طريقها في تأدية ما
فشلوا في تأديته تحت شعار الدور النبيل ،ويأتي التوقيت ،بعدما بدأ
أفول اإلمبراطوريات االفتراضية التي رعت الحرب وشنتها وم ّولتها
ورعت تفاصيلها وجعلتها إنجازها المرتقب لوليمة الشرق األوسط
الجديد ،من سلطنة الوهم إلى مملكة العزم وفرنسا التي ال تظهر
و«إسرائيل» التي ال ُتق َهر.
ناصر قنديل

نضال حمادة

�إعالنات ر�سمية
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج���راء مناقصة عامة وبواسطة الظرف
المختوم لتزيم تقديم كواشف مخبرية لزوم
مختبر الجراثيم في محطة الفنار التابعة
للمصلحة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع
الزمان :الساعة العاشرة صباحا ً من يوم
األربعاء الواقع بتاريخ 2015/10/21
فعلى م��ن يهمه األم���ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه
في محطة تل العمارة -رياق -البقاع لدى
قسم المناقصات وفي محطة الفنار -جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ت��رس��ل ال��ع��روض م��ب��اش��رة باليد إلى
إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة -ري��اق -البقاع خالل ال��دوام
ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن ت��ص��ل ال��ع��روض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  5تشرين األول 2015
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1865
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
ل���ش���راء ك���اب�ل�ات  ،NYYوذل�����ك وف��ق
المواصفات الفنية وال��ش��روط االداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
ال��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم
ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة السر ف��ي قاديشا-
البحصاص .تنتهي مدة تقديم العروض
يوم الخميس الواقع فيه  5تشرين الثاني
 2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1856

