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تتمات � /إعالنات

ميونيخ ي�ضع وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1

تحدّ يات �سورية ( ...تتمة �ص)1
 ت���درك واش��ن��ط��ن أنّ تعطيل التفاهمات ال��ت��ي ت�� ّم��ت وفقا ًلمسار فيينا ج��اء من حلفائها ،فلقاء نيويورك ال��ذي دع��ا إليه
وزي���ر خارجية أميركا ج��ون ك��ي��ري آخ��ر ال��ع��ام ك��ان مع ّرضا ً
للفشل ،بسبب القرصنة السعودية على اإلمساك بحصرية
وزجها جماعات إرهابية
تشكيل الوفد المعارض إلى جنيف
ّ
تابعة لها ولتركيا ف��ي تكوين مؤتمر ال��ري��اض للمعارضة.
كما ت��درك واشنطن أنّ زي��ارة كيري إلى موسكو التي أنقذت
لقاء نيويورك وأدّت إلى التفاهم على مضمون القرار األممي
 ،2254تض ّمنت توافقا ً على تكليف المبعوث األممي ستيفان
دي ميستورا بمهمتَ ْي تصنيف التنظيمات اإلرهابية وتشكيل
الوفد المعارض ،وفقا ً لما نص عليه القرار األممي ،وه��ذا ما
لم يحدث ،وال ي��زال ع��دم حدوثه عائقا ً أم��ام ح��وارات جنيف،
ووقف النار ،وهما استحقاقان يتوقفان على تحديد الجماعات
اإلرهابية الستثنائها من العملية السياسية ووقف النار.
 تدرك واشنطن أنّ المسار العسكري الذي يشهده الميدانالسوري لن يتغيّر ،بل سيزداد تسارعاً ،واتساعاً ،وأنّ ما قاله
وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف عن ثالثة احتماالت
تنتظر الوضع في سورية ،بين إق�لاع مخلص ونزيه للعملية
السياسية ،وت��س��ارع انتصارات الجيش ال��س��وري ،وانفجار

مواجهة إقليمية دولية كبرى ،هو رسالة لواشنطن عشية لقاء
ميونيخ ،وقد وضع الفروف بيد كيري وصفة الدخول مجدّدا ً
إل��ى العملية السياسية م��ن ب��واب��ة ميونيخ إلع���ادة تكليف دي
ميستورا بمهمة تصنيف التنظيمات اإلرهابية وتشكيل الوفد
المعارض ،كمقدمة للجلسة المقبلة في جنيف ،وإال فسيبقى
التقدّم العسكري السوري حتى ال يبقى مب ّرر لتشارك سورية
خصومها المحليين واإلقليميين وال��دول��ي��ي��ن ب��ن��ص��ره��ا ،أو
فاالنفجار الكبير ،وما دامت واشنطن قد تفادت االنفجار الكبير
في ظروف أق ّل درجة في المخاطرة ،وتقدّمت بقبول متغيّرات
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة تفاديا ً لنصر عسكري أح���ادي لسورية
وحلفائها يت ّوج بنصر على «داعش» ،فال خيار أمام واشنطن إال
ترميم عملية جنيف ،لتتشكل حكومة سورية تض ّم معارضة
ليست ج��زءا ً من اإلره���اب ،وتكون ه��ذه الحكومة شريكا ً في
ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب ت��ح��ت مظلة األم���م ال��م��ت��ح��دة ،بشراكة
روسيا وأميركا وحلفائهما ،وتب ّرر بالتالي لواشنطن وحلفائها
التصالح مع الدولة السورية ،تمهيدا ً لشراكة أميركية في النصر
على «داعش» عشية االنتخابات الرئاسية األميركية ،وما تمثله
الشراكة في هذا النصر من ورقة رابحة للحزب الديمقراطي.
ناصر قنديل

مناورات �أميركية ( ...تتمة �ص)1
 )3استكمال مالحقة اإلره����اب على باقي
األرض السورية وحرمان الجماعات اإلرهابية من
استعادة القدرات الهجومية التي فقدوها مؤخراً.
 )4استكمال تطهير باقي األرض السورية من
الخارجين على حكم القانون والشرعية والمهدّدين
وحدة سورية وشعبها والدولة العلمانية فيها.
لكن المعسكر المعادي بقيادة الواليات المتحدة
وإدراكا ًمنه أن سورية وحلفاءها يملكون اآلن القدرة
على تحقيق هذه األهداف ،بات يخشى أن تتسارع
األم��ور وتتالى االنهيارات في صفوف األدوات
اإلرهابية التي استعملت والزالت تستعمل من قبل
ذاك المعسكر ،ما يقوده إلى خسارة استراتيجية
مد ّوية لن تنحصر مفاعيلها في سورية وحدها
بل ستتردد أصداؤها في المنطقة والعالم كله،
ألن سورية ليست قبل العروبة ،فحسب بل إنها
مركز الثقل النوعي للمشرق العربي ومعبر إلزامي
للدخول إلى ما تبقى من منطقة الشرق األوسط
شرقا ً وأن الممسك بالقرار في سورية يؤثر بشكل
ال نقاش فيه في المسرح االستراتيجي األوسط كما
تس ّميه أميركا.
وحتى ال تصل أميركا إلى هذا الموقف الصعب
استراتيجياً ،يبدو أنها ب��دأت تطلق المبادرات
و ُتجري المناورات التي من شأنها منع سورية
وحلفائها من تحقيق أهدافهم الدفاعية ،وتجميد
ال��واق��ع الميداني حيث ه��و اآلن وال��دخ��ول في
مفاوضات لحل األزمة السورية بما يحفظ ألميركا
وحلفائها وأتباعها مكاسب فاتهم تحقيقها في
الميدان ،واتكأت أميركا على هيمنتها وقدراتها
السياسية للتأثير على المفاوضات تحقيقا ً
ألهدافها ،والكل يعلم ق��درات أميركا في تحويل
الهزيمة في الميدان إلى انتصارات في السياسة،
ويكفي أن ننظر إلى سلوكياتها في لبنان لنقف
على نماذج تطبيقية لهذا األمر.
أم��ا مسألة تجميد ال��واق��ع ،فيبدو أن أميركا
اعتمدت العمل على خطين متوازيين في اآلن ذاته:
 فمن جهة حركت التداول الدولي حول األزمةالسورية وأجرت استدارة في األمر تجعل المعسكر
المدافع عن سورية ينخرط في عملية سلمية
تشارك أميركا في رعايتها ،ومن أجل ذلك كانت
تفاهمات فيينا  1و 2التي ترجمت في مجلس األمن
بالقرارين  2253لمكافحة اإلرهاب ،و 2254للحل
السياسي .وهما قراران يستجيبان إلى حد بعيد
للمنطق السوري في مقاربة الموضوع ،وكانت
تتوخى التحكم بمسار األم��ور والوصول إلى ما
تريد عبر هذه العملية .ومن أجل ذلك أوكلت إلى
السعودية أمر تجميع المعارضة والى األردن أمر
تحديد الئحة بالمنظمات اإلرهابية المستبعَ دة عن
الحل السياسي .وطبعا ً أملت من هذا المسار وقف
اتفا َقي إطالق النار وتجميد للواقع ،كما تتقبله
أميركا قبل االنهيار.
 -ومن جهة ثانية كان التهويل بتنفيذ عمل

عسكري على األرض السورية ،يكون في ظاهره
حربا ً على داعش وفي باطنه التصدي الندفاعة
الجيش العربي ال��س��وري وحلفائه لمنعه من
تحقيق أهدافه أو على األقل منعه من الوصول إلى
الحدود مع األردن وتركيا ،والحؤول دون التوجه
إلى الجبهة الشرقية وإخ��راج داع��ش من الرقة.
ولهذا أطلقت أميركا فكرة إنشاء جيش بري من
 150ألف عسكري يكون مدعوما ً بالقوات الجوية
العاملة اليوم في أج��واء العراق وسورية تحت
عنوان التحالف الدولي بالقيادة األميركية .وقد
أرادت أميركا من هذا المشروع إحداث ،أو التلويح
بنيتها إح��داث ت��وازن بين المعسكرين المعتدي
والمدافع في الميدان فيكون لكل منهما منظومته
العسكرية الميدانية المشتملة على قوى بر وقوى
جو تعمالن بشكل منسق على األرض.
وعلى هذا يكون نوع من االستخفاف بالعقول
القول بأن إرسال جيش من  150ألفا ً إلى سورية هي
فكرة سعودية «أبدعها» العقل السعودي «المميّز»
بقدراته االستراتيجية التي «أذهلت» أساطين
الفكر العسكري واالستراتيجي في العالم ،بخاصة
بعد «اإلنجازات الكبرى» التي حققها هذا الفكر في
اليمن عبر «التحالف العربي» الذي ن ّفذ «عاصفة
الحزم» ثم «إعادة األمل» التي أغرقت السعودية
في اليمن ،رغم أنها آلت إلى تدميره واإلجهاز على
بنيته التحتية ومكنت تنظيم القاعدة اإلرهابية
ووليدتها داعش من االنتشار في كل منطقة زعمت
السعودية أنها سيطرت عليها أو انسحب منها
الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة ألنصار
الله الحوثيين ،انسحاب قادهم إلى عبور الحدود
مع السعودية و»احتالل» مساحات فيها تتجاوز
أكثر من مساحة محافظتين في اليمن.
ففكرة إرس��ال جيش ب��ري يعمل تحت قيادة
أميركية وبدعم جوي من التحالف ال��ذي تزعم
أميركا أنها شكلته لمحاربة داعش ،هي مشروع
أميركي المصدر واإلن��ش��اء ،ويعود تاريخه إلى
أي��ل��ول ال��م��اض��ي ،حيث كشف عنه السيناتور
األميركي غراهام ،وأكده المسؤول «اإلسرائيلي»
جلعاد ،ثم س ّوقه كيري لدى السعودية فأعلنت
عنه كما طلب منها األميركي .ت ّم كل ذلك رغم أن
أميركا ت��درك صعوبة التنفيذ حتى االستحالة،
العتبارات لوجستية وعمالنية وسياسية فاعلة
ومؤثرة.
فمن ناحية التشكيل والتنظيم والتدريب ،فإن
األم��ر يتطلب إش��راك حوالي  12دول��ة في الحد
األدنى ،كما تس ّرب حتى اآلن وإن جمع هذه القوى
وتأهيلها للعمل معا ً في الميدان يتطلب من ثالثة
أشهر إل��ى أرب��ع��ة تكون ق��وى معسكر مكافحة
اإلره���اب وال��دف��اع عن سورية قد حققت أه��داف
المرحلة األولى من أهدافها كاملة ،وبعض أهداف
الثانية وبعدها سيكون التدخل أكثر صعوبة أو
أشد استحالة.

أما من ناحية التحرك واالنتقال ،فإن المنطق
العسكري يستبعد االتجاه األردن��ي نظرا ً لطول
المسافة بين ال��ح��دود ومنطقة األه���داف والتي
تزيد عن  500كلم في الصحراء ،أو  600كلم على
خط األماكن اآلهلة ،وطبعا ً ومع وجود الطيران
الروسي والدفاعات السورية فإن التقدم هذا ال
يكون عقالنيا ً بل انتحارا ً موصوفاً .أما االنطالق
من تركيا ومع استبعاد المنطقة الكردية كمعبر
للتدخل العتبارات أميركية أغضبت تركيا ،فإن
المنافذ المحتملة ستكون غرب الفرات في منطقة
تكون القوات السورية قد فرغت من السيطرة عليها
وأحكمت تجهيز خطوطها الدفاعية فيها وتكون قد
أصبحت جاهزة للتعامل مع أي عدوان.
وأخ��ي��را ً ودون إس��ه��اب ف��ي ع��رض العوائق
السياسية والعمالنية األخ���رى يكفي التذكير
بالمواقف اإليرانية والروسية ،وأخيرا ً التهديد
ال��س��وري ال��ذي وص��ل إل��ى المعنيين بالقنوات
المالئمة ،وفيه جهوز س��وري للتعامل بقسوة
مع أي دولة تقدّم أراضيها منطلقا ً للعدوان على
األرض السورية ،قسوة ال يُستبعَ د معها إمطار
األهداف االستراتيجية في تلك الدولة بما يلهبها
خاصة المطارات والقواعد والسدود الخ ....
كل ذلك تعلمه أميركا ،ولذلك وبعد الضجيج
وم��وج��ات السخرية واالس��ت��ه��زاء التي واجهت
اإلعالن السعودي ،بدأت أميركا بخطوات تراجعية
لسحبه من التداول أو لإليحاء بأنه فكرة مطروحة
للمناقشة يستصعب الموافقة عليها نظرا ً للعوائق
المتعددة العناوين .ما يجعلنا نعود إلى طرح
السؤال المركزي :كيف سيكون السلوك األميركي
حيال سورية بعد اإلنجازات السورية األخيرة؟
اعتقد أن أميركا ذات السلوك البراغماتي ،لن
تتورط هي أو من يتبعها بعمل عسكري بري
مباشر في الساحة السورية يفاقم خسائرها
وينال من هيبتها ،فأي عمل عسكري ستقدم عليه
في ظل الواقع القائم سيكون محكوما ً بالفشل،
ولن تكون أميركا ق��ادرة على إضافة فشل آخر
إل��ى الئحة إخفاقاتها ،لذلك نرجح أن تكتفي
أميركا بالتهويل ،وأن تتجه للعمل على المسار
السياسي بعد تراجع جديد عن مواقفها السابقة.
وكما تراجعت في فيينا عن سقفها في جنيف،
نعتقد أنها ستتراجع مجددا ً في ميونيخ لتصل
إلى تفاهم ما حول وقف إطالق النار والعودة إلى
التفاوض الواقعي ،بما يستجيب إلى حد بعيد
أله��داف معسكر مكافحة اإلره��اب المتشكل من
سورية وإيران وروسيا وحزب الله .فهل تفعل؟
ماض في الميدان
وهل ستتذ ّكر بأن هذا المعسكر
ٍ
لتحقيق أهدافه ،وفي السياسة بما يتالءم مع
حق سورية في السيادة والقرار المستقل رضيت
أميركا بذلك أم رفضت؟

العميد د .أمين محمد حطيط

األممي ستيفان دي ميتسورا قبل نهاية
الشهر الحالي ،تتيح وقفا ً للنار في مطلع
ال��ش��ه��ر ال��م��ق��ب��ل ،وت��ح��ت��رم م��وع��د تشكيل
حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة قبل
نهاية شهر حزيران المقبل ،لكن الفروف
أضاف أنه ما لم يت ّم السير بقواعد تضمن
نجاح العملية السياسية فإن ك ّل االحتماالت
ت��ص��ي��ر واردة ف��ي ال��م��س��ار ال���س���وري من
ف���رض���ي���ة ت����واص����ل ان����ت����ص����ارات الجيش
السوري واتساعها ،إلى فرضية االنفجار
الكبير إذا ت��و ّرط��ت تركيا والسعودية في
ال��ح��رب ال��س��وري��ة ب��م��ش��ارك��ت��ه��م��ا بتدخل
ب ّري.
االت��ج��اه األميركي لتحويل ميونيخ إلى
انتظار اختبار الرهانات المتعاكسة لشهر
ش��ب��اط ح���ول ن��ت��ائ��ج م��ع��رك��ة ح��ل��ب ،يبدو
واردا ً لتفادي االختيارات المحرجة ،طالما
أنّ مؤشرات موسكو تتحدّث عن أرجحية
حسم الجيش السوري لحلب مع نهاية هذا
الشهر م��ا ل��م يحدث ت��ط�� ّور سياسي ينتج
وق��ف��ا ً ل��ل��ن��ار ،وم��ؤش��رات أن��ق��رة والرياض
والجماعات المدعومة منهما تتحدّث عن
معركة نوعية في حلب لن تكون محسومة
لمصلحة الجيش السوري وحلفائه ،مشيرة
إلى فوارق نوعية بين شروط معارك أرياف
حلب وح��روب المدينة نفسها ،واالنتظار
األميركي يعني السعي إلى خروج تفويض
ل��دي ميستورا بمهمة تصنيف التنظيمات
اإلرهابية ،وتاليا ً تشكيل الوفد المعارض،
وإع��داد الئحتين لك ّل ملف ،واح��دة تقترب
م��ن ال��رؤي��ة ال��روس��ي��ة وث��ان��ي��ة ت��ق��ت��رب من
ال���رؤي���ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��رك��ي��ة ،وي���ق���دّم دي
ميستورا نهاية الشهر الالئحة التي تقترب
من رؤية الطرف الذي أصاب رهانه الحلبي،
فإنْ بدت مواقع الجماعات المسلحة داخل
المدينة وخارجها في وضع ي��زداد سوءاً،
ي��ت��ق��دّم دي م��ي��س��ت��ورا خ��ط��وة م��ن الرؤية
الروسية ،وإنْ ظهر العكس يبقى التساهل
قائما ً مع الرؤية السعودية التركية.
في مشهد التجاذبات اإلقليمية والدولية
آلم��ال لبنانية برئاسة في الجلسة المقبلة
ال��م��ق�� ّررة ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن آذار ،وق��د حسم
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ن��ب��ي��ه ب����ري ه���ذا
االستنتاج أم��ام ال��ن��واب في لقاء األربعاء،
بينما تواصلت السجاالت الحكومية حول
ملفات المتعاقدين ،التي ب��دأت في الدفاع
المدني وفتحت ملف زي��ادة سعر صفيحة
ال��ب��ن��زي��ن ،ل��ت��ط��ال ه���ذه ال��م��رة ال��ع�لاق��ة بين
وزي���� َر ْي التربية وال��م��ال ف��ي س��ج��ال حول
مستحقات المعلمين المتعاقدين مع وزارة
التربية ،ومسؤولية تأخير سدادها.

بري :ال رئيس في جلسة  2آذار

احتفل الموارنة أول من أمس بعيد القديس
مار مارون في غياب رئيس للجمهورية بسبب
عدم انتخاب رئيس للسنة الثانية .وأكد رئيس
المجلس النيابي نبيه بري أمس ،بحسب ما نقل
عنه زواره لـ«البناء» أن ال رئيس للجمهورية
في جلسة الثاني من آذار المقبل» .ولفت بري
إلى «أنه لم يعد من مبرر للمقاطعة اللبنانية
للمبادرات اإليرانية لدعم الجيش أو مساعدة
االقتصاد اللبناني وما يجري بين إيران وأوروبا
ه��و دليل على ه��ذا األم���ر ،م��ع إش��ارت��ه إل��ى أن
معظم الشركات األوروبية مملوكة بنسبة 10%
من الشركات األميركية ما يفترض الموافقة
األميركية على أي اتفاقيات بين الشركات
األوروبية واإليرانية».
ولفت بري إلى أن االنتخابات البلدية ستجرى
في موعدها ،وأن��ه «ناقش الموضوع مع وزير
الداخلية نهاد المشنوق واإلج��راءات ماشية».
وشرح بري وجهة نظره القانونية القائلة إنه
في حال عدم إج��راء االنتخابات البلدية تنتقل

رو�سيا ّ
حذرت ( ...تتمة �ص)1
في الشمال على طول الحدود مع تركيا .هذه
الحماية تم ّكن المقاتالت والقاذفات السورية من
ّ
دك مواقع المسلحين في الشمال السوري بما
يمهّد للجيش لدخوله هذه المواقع واستردادها
إلى كنف الدولة.
على عكس الجدية الروسية سارعت سورية
وإي���ران إل��ى الته ّكم على التهديد السعودي
التركي «مزحة – نكتة – جنون – سنعيدهم في
صناديق خشبية» ،قد تكون تهديدات الرياض
وأنقرة مجرد حماقة ال يقبلها الواقع ،لكن من
قال إنّ الحكمة والتعقل تتح ّكمان بالعالقات
الدولية؟
إنّ استقراء سريعا ً للعالقات الدولية منذ
ال��ث��ورة الفرنسية  1789على األق�� ّل يؤكد أنّ
حضور الحكمة كان نادرا ً في هذه العالقات ،بل
إنه كان معدوما ً إنْ أردنا الدقة .جيوش نابليون
تدخل فيينـا في بداية القرن التاسع عشر ،وعام
 1870تدخل الجيوش األلمانية باريس ،وتعيد
الكرة عام  .1941عشرات الحروب أزهقت أرواح
مئات الماليين من البشر مع ما راف��ق ذلك من
تدمير ،وك ّل ذلك حصل في «العالم المتمدّن» فما
بالك «بالعالم المتخلّف»؟ فهل يمكن الحديث
عن العقل في هذا التاريخ البائس كلّهم؟
التجربة العالمية إذاً ،تؤكد سيطرة الحماقة
على العالقات الدولية ،ولكن ماذا عن الحرب على
سورية؟ السيادة هنا للحماقة منذ البداية ،فمع
ك ّل إنجاز للدولة السورية وجيشها كان أعداؤها
يرفعون مستوى الحماقة والتصعيد وليس
العكس .االنتصار السوري على المتظاهرين
المسلحين في بداية األزمة قابله الطرف اآلخر
بتشكيل مجموعات إرهابية مدعومة بعدد كبير
من المرتزقة وبتسليح نوعي ،تحرير حمص
�ص� ْي��ر دف��ع ب��ه��ؤالء إل��ى تنظيم
وال��ح��ص��ن وال��ق� َ
عاصفة الجنوب .االنتصار على هذه العاصفة
قابلوه بحضور تركي شبه مباشر في احتالل
إدلـب وجسر الشغور وأريحا والقريتين وتدمر.
فما الذي يجعلنا اليوم آمنين من ش ّر التصعيد
بعد االنتصارات الواسعة للجيش السوري؟
إنّ ما يمنع حماقة سعودية تركية عوامل
موجودة وقوية .ال شك في ذلك .لكن هناك أيضا ً
عوامل تجعل الخطر محتمالً...

عوامل الردع

أه � ّم عامل ل��ردع الخطة التركية السعودية
«جس نبض» أو رغبة مكبوتة هو
وجعلها مجرد
ّ
أنّ «الطير الروسي» موجود في سماء سورية،
وأنّ الحوار الروسي األميركي المتوتر ما زال
مستمرا ً باعتراف الطرفين .إضافة لذلك فإنّ أيّ
فعالية سعودية أو تركية ال يمكن أن تت ّم دون
ضوء أخضر أميركي ،ما يعني توريط الناتو
والمعسكر الغربي بكامله في مواجهة مباشرة
مع روسيا.
كما أنّ التحذير اإليراني للسعودية ال شك في
أنه يلعب دورا ً رادع �اً ،خاصة إذا أخذنا بعين
االعتبار أنّ طهران عادت إلى «الحظيرة الدولية»
وتتع ّزز عالقاتها وتأثيرها باستمرار مع أوروبـا.
ح��ض��ور أوروب��ـ��ا الغربية م��ه� ّم أي��ض �ا ً هنا،
فألمانيـا وفرنسـا ال تريدان مقاطعة جديدة مع
روسيا وإيران ،وال تحبّذان االنجرار إلى مثل هذا
الوضع الذي ال يخدم مصالحهما...
ومن جملة ال��روادع أيضا ً الحضور المتزايد
للدبلوماسية السورية على الساحة الدولية مرة
عبر ال��دور الروسي وأخ��رى عبر المشاركة في
اللقاءات الدولية كـ«جنيف  .»3ثم هناك الحضور
القوي للعامل الميداني على األرض السورية،
فالجيش يتقدّم في حرب عصابات منهكة ،وتقدّمه
الواسع بغطاء جوي سوري روسي .وقد يكون
هذا الجيش أول جيش نظامي ينتصر في حرب
عصابات بعد فشل الجيش األميركي في فيتنام
والفرنسي في الجزائر .األميركيون والفرنسيون
كانوا يحاربون على أرض ليست لهم ،بينما
الجيش السوري يحارب على أرضه...

عوامل تفعيل «الحماقة»

ف��ي المقابل ه��ن��اك ع��وام��ل تجعل التهديد
السعودي التركي ممكن التنفيذ لو أدّى ذلك
إلى وصول المنطقة والعالم إلى حافة الهاوية.
هناك شيء في العالقات الدولية اسمه التوريط،
أيّ عندما تضطر القوى العظمى لالنجرار إلى
حرب بسبب حماقة أتباعها الصغار .فعلتها
«إسرائيل» عام  1967عندما كذب زعماؤها على
الرئيس األميركي ليندون جونسون ووع��دوه
بأنّ «إسرائيل» لن تكون البادئة بالحرب .بلع

الصالحيات إل��ى المحافظ أم��ا المختارون فال
وتوجه بري إلى
تنتقل صالحياتهم إلى أحد».
َّ
الرئيس سعد الحريري من دون أن يس ّميه بالقول
«الذي يقلق من إجراء االنتخابات البلدية ،عليه
أن يحضر إلى لبنان من أجل قيامتها» .وشدّد على
«أن حركة أمل وحزب الله ينسقان ومتفاهمان
على إجراء االنتخابات البلدية سوياً».
وأب���دى ن���واب ل��ق��اء األرب���ع���اء ف��ي الجلسة
األسبوعية مخاوفهم من الحديث عن االتفاق
القبرصي «اإلسرائيلي» اليوناني لتمرير خط
أنابيب غاز من «إسرائيل» ــ قبرص ــ اليونان
ــ أوروب��ا وأن الخط الطبيعي لهذا األنبوب هو
المنطقة الخالصة التي لم تتم تسوية مشكلتها
لغاية اآلن مما يستدعي من لبنان االحتياط
من هذه النقطة .وأشار بري في هذا الشأن إلى
«أن��ه ال ي��دري ما ال��ذي يؤخر إق��رار المراسيم»،
وداعيا ً الحكومة إلى أن تقر المراسيم التطبيقية
بقانون النفط كأحد أبرز الملفات التي يجب أن
تنجز في أسرع وق��ت» .وتساءل ما هي العقدة
التي تحول دون إقرار الحكومة هذه المراسيم؛
وكشف عن أنه كان ينتظر أن يعود المبعوث
األميركي لملف النفط وأن ثمة طلبا ً قدم من قبل
المسؤولين عن ملف النفط والخالف اللبناني
«اإلسرائيلي» في اإلدارة األميركية ،وأن يلتقي
الوفد اللبناني المتوجه إلى واشنطن األسبوع
المقبل إال أن ب��ري أجابهم أن ه��ذا الوفد لديه
مهمة وحيدة تتصل بقانون الكونغرس وال يجوز
االنشغال عنها ،وعلى المسؤول األميركي المعني
بالملف أن يتوجه إلى بيروت للقاء المسؤولين
اللبنانيين».
وأبلغ بري النواب أنه أوص��ى األمين العام
لمجلس ال��ن��واب عدنان ضاهر باالمتناع عن
تقديم بالكات نمر ألي كان من النواب .وتأتي
هذه التوصية بعد توقيف شعبة المعلومات
في قوى األمن الداخلي المدعو محمد مسلماني
(الملقب بالبرازيلي) من بلدة الشعيتية ،على
خلفية توظيف أم��وال وع��دم دفع أهالي بلدته
والمودعين لديه كامل مستحقاتهم ،ومحاوالت
توريط عدد من النواب ،ذكر منهم عاصم قانصوه
وف��ادي األع��ور وعلي خريس الذي أصدر بيانا ً
نفى أي صلة له بالموقوف.
أما األعور فأكد لـ«البناء» أن عصابة مؤلفة
من معين كمال األعور وشادي عاطف أبو فراج
وبعض األش��خ��اص غير المعروفين بانتظار
انتهاء التحقيق ،تقوم بتزوير عدد من البطاقات
التي تحمل اسمه وتوقيعه» .ولفت األعور إلى
«أن معين مسجون منذ  4أشهر في سجن عاليه
و ُي��ح��اك��م أم��ام القاضي ال��ج��زائ��ي المنفرد في
محكمة عاليه نجاة ابو شقرا ،وابو فراج صدرت
بحقه مذكرة بحث وتح ٍر بناء على ادعاء مباشر
مني» .وشدّد على أن القرار الذي اتخذه الرئيس
ب��ري قد يكون خطوة وقائية لحماية النواب
والمجلس من أي تزوير ممكن للوحات ال سيما أن
هناك عصابات محترفة جداً».

رحمة يجمع
روكز وسعادة وطوني فرنجية

وف��ي إط��ار ع��ودة العالقة بين تيار المردة
والتيار الوطني الحر إلى ما كانت عليه سابقاً،
جمع عضو كتلة لبنان الحر الموحد ال ّنائب
إميل رحمة على الغداء ك�لاً من المدير العام
األمن العام اللواء عباس إبراهيم والعميد شامل
السابق يوسف
روكز وطوني فرنجية والوزير ّ
سعادة .ونشر النائب رحمة عبر صفحته على
فايسبوك :اإلخ��وة في البيت الواحد والعائلة
الواحدة.
وت��ح �دّث رح��م��ة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ع��ن صعوبات
وتعقيدات م��ازال��ت تحول دون عقد لقاء بين
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
ع��ون ورئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��ردة ال��وزي��ر سليمان
فرنجية ،قائالً إن األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله عمل على هذا األم��ر ولم ينجح
حتى الساعة في عقد لقاء بينهما.
ولم ينف المحامي سليمان فرنجية لـ«البناء»
مساع تبذل لجمع العماد عون والوزير
وجود
ٍ
فرنجية وإج��راء مصالحة بينهما ،لكنه أوضح
أنه إذا كانت المصالحة ستتم على أس��اس أن
يسحب فرنجية ترشيحه ،فإن األمر ليس وارداً.
ولفتت إل��ى «أن ال��ج��ن��رال ع��ون ه��و صديق
للوزير فرنجية ويُعتبر قيمة وطنية كبيرة.

وه��ذا أمر ال خالف عليه» ،مشيرا ً إلى ضرورة
التواصل والحوار بينهما حول الملف الرئاسي،
ألن ال خالف على المسائل األخرى» .وشدّد على
أن فرنجية ال ي��زال مرشحا ً وحتى اآلن هناك
مرشحان لرئاسة الجمهورية ضمن فريق  8آذار
هما عون وفرنجية».
ووض��ع اللقاء ال��ذي حصل في منزل النائب
رحمة ف��ي إط��ار ل��ق��اءات الصداقة الشخصية
و»ليس له أي أبعاد سياسية» .وشدد على أن
العالقة لم تنقطع يوما ً بين تيار المردة وبين
العميد روكز.

فتحعلي :تعزيز الوفاق
الوطني في لبنان

وأك���د السفير اإلي��ران��ي ف��ي ب��ي��روت محمد
فتحعلي «أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ت��ج��دد دع��وت��ه��ا ل�لأط��راف ك��اف��ة ف��ي منطقتنا
إل��ى الحوار وع��دم التدخل الخارجي؛ فالحل
أوال ً وأخيرا ً هو حل سياسي تقرره الشعوب
من خالل إرادتها الحرة وليس حالً عسكرياً،
وق��د أثبتت ال��ت��ج��ارب صحة م��ا دع��ون��ا إليه
وإن تنامي اإلره��اب بات يهدّد بلدان المنطقة
كلها» .وأع���رب خ�لال حفل االستقبال ال��ذي
أقامته سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
في لبنان في الذكرى الـ 37النتصار الثورة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي���ران ع��ن ب��ال��غ أس��ف��ه للدعم
الخارجي ال��ذي ما زال��ت تتلقاه المجموعات
التكفيرية رغم الظروف الالإنسانية والقاسية
التي سببتها تلك المجموعات ،وتؤكد ضرورة
إنجاح كل الجهود التي تبذل من أجل الوصول
إل��ى ال��ح��ل السياسي المنشود على صعيد
ملفات المنطقة» .وشدّد على «أن العالقة بين
لبنان وإي��ران ممتازة وآخذة بالتطور والنمو،
ونحن نؤكد تعزيز مسيرة التضامن والوفاق
الوطني في لبنان الذي نعتبره عنصرا ً حاسما ً
في تدعيم األمن واالستقرار والتقارب البناء في
مواجهة تحديات المستقبل األساسية».

سجال خليل ـــ بوصعب

حكومياً ،طغى ال��واق��ع المالي للدولة على
مناقشات مجلس الوزراء ،حيث قدم وزير المال
عرضا ً مفصالً عن الوضع المالي مبيّنا األرقام
المتعلقة بمجموع اإلنفاق وبقيمة االحتياطي
المتوفر ،ش��ارح�ا ً أن اإلن��ف��اق ارتفع في مقابل
واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها ،ومشيرا ً إلى أن
أي إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز وأنه ينبغي
أن يقابل هذا اإلنفاق اإلضافي مداخيل اضافية،
لتنتهي مداخلة الوزير خليل بتأكيد ال��وزراء
وجوب إقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد
اإلنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل
أجهزة الرقابة .وتعقد اليوم جلسة حكومية
جديدة للبحث في سائر المواضيع الواردة على
جدول األعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ
القرارات الالزمة في صددها ،بعدما أقر مجلس
ال��وزراء أمس المرسوم األ ّول المتعلق بتثبيت
األجراء والمتعاقدين في الدفاع المدني ،كما ورد
من مجلس النواب على أن يخضع المتطوعون
لمباراة محصورة ،واعتمادات للجيش بقيمة 50
مليار ليرة طلبها وزير الدفاع سمير مقبل.
وك��ش��ف وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ال��ي��اس بوصعب
أن المشكلة وقعت ف��ي نهاية جلسة مجلس
الوزراء بشأن تعاقد األساتذة الذين لم يتقاضوا
مستحقاتهم منذ  6أشهر ،الفتا ً إلى أنه قد يضطر
أن يطلب منهم وق��ف ال��ت��دري��س .ه��ذا الكالم
استدعى ردا ً من وزي��ر المال علي حسن خليل
الذي ح ّمل ،في تغريدة له عبر حسابه الخاص
على تويتر ،وزير التربية مسؤولية التأخير في
تحضير ملف مخصصات المتعاقدين.
وأكد بوصعب لـ«البناء» أن «الوزير خليل
يحاول أن يزكزك في السياسة ،ولذلك قرر
عرقلة الموضوع» .ولفت إلى «أنه ال يطلب أمواال ً
فاألموال موجودة في الوزارة إنما يريد أن يصدر
قرار عن مجلس ال��وزراء بالموافقة على عقود
المتعاقدين ،ال سيما طلب وزارة التربية في ما
َ
خص المتعاقدين أرسل إلى وزارة المال منذ 70
يوماً» .ولفت إلى قول الوزير خليل إنه يحتاج
إلى ثالثة أو أربعة أيام لدرس الموضوع ،يعني
عرقلة دفع معاشات المتعاقدين المستحقة منذ
ستة أشهر ال سيما أن ال جلسات لمجلس الوزراء
األسبوع المقبل ،بسبب سفر رئيس الحكومة.

�إعالنات ر�سمية
الرئيس األميركي الطعم فقام بطمأنة بريجينيف
بأنّ «اإلسرائيليين» لن يكونوا البادئين ،وعليه
طلب بريجينيف من عبد الناصر أال يكون بادئا ً
بالحرب .لكن «إسرائيل» فعلتها وبدأت الحرب
فانتصرت بخداعها قبل أن تنتصر بقوتها.
جونسون هذا نفسه و ّرط الكونغرس بالموافقة
على الحرب األميركية ضد فيتنام الشمالية .أما
بيغين وش��ارون فقد و ّرط��ا ريغـان عام 1982
عندما اجتاز الجيش «اإلسرائيلي» نهر الليطاني
باتجاه بيروت والشوف دون موافقة أميركية
مسبقة« .لقد و ّرطونا لكن علينا دعمهم» اعترف
ريغـان ث ّم أقصى وزير خارجيته الكسندر هيغ
واستبدله بفيليب حبيب.
�ج��ع أن��ق��رة وال��ري��اض
ال���دواف���ع ال��ت��ي ت��ش� ّ
على ت��وري��ط المعسكر الغربي ت��ن��درج تحت
عنوانين ،األول هو أنهما يخدمان في المحصلة
االستراتيجية األميركية التي ال تريد أن ترى
أس��ـ��دا ً وبوتينـا ً ف��ي ب�لاد ال��ش��ام ،والثاني هو
أنّ التطرف السعودي التركي له أنصاره في
«االيستابلشمنت» األم��ي��رك��ي ،أيّ ف��ي اإلدارة
والكونغرس على ح ّد س��واء .ال ننسى أنّ وزير
الدفاع األميركي كارتر جاء وزيرا ً مطيعا ً ألوباما
بعد أن أقال الرئيس األميركي ثالثة وزراء دفاع
قبله كانوا يرون أنّ أسـدا ً قويا ً في دمشق أق ّل
س��وءا ً من فوضى قد يتك ّون خاللها في غياب
الدولة «ح��زب الله س��وري» جديد .كان هؤالء
يقولون ما دمنا غير قادرين على إزاحة األسـد
فلنتعامل معه «كش ّر ال بد منه» .الوزير كارتر
أكثر خضوعا ً لرئيسه ،وهذا الرئيس يبدو ضعيفا ً
أمام كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون...

أخيـرا ً

بين عوامل ال��ردع والعوامل المشجعة على
حماقة قد تقود المنطقة والعالم إل��ى ح��رب لم
يشهد مثلها التاريخ ،بين هذا وذاك يتك ّون الواقع.
وفي الصعاب يكون الحذر من الحمقى أه ّم كثيرا ً
من الفرح بإنجازات الحليف ...السؤال الذي بقي
مفتوحا ً هو :هل تتح ّول سورية إلى أرض تقع
عليها «أم الحروب» وأبشع ما شاهده التاريخ؟

د .مهدي دخل الله

mahdidakhlala@gmail.com

الموارد المائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تنزيل مئوي
حده األقصى عشرون بالمئة على أسعار
اإلدارة مع تخفيض مدة اإلعالن إلى خمسة
أيام بنا ًء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2016/2/5لتنفيذ مشروع أشغال
تعزيل وإنشاء حيطان حماية على مجرى
شتوية في بلدة مجد المعوش -مزرعة
بودين -محافظة جبل لبنان.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع في .2016/3/1
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
ال��راب��ع��ة فقط لتنفيذ صفقات األش��غ��ال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية  -مصلحة
الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  5شباط 2016
المدير العام
للموارد المائية الكهربائية
المهندس غسان نور الدين
التكليف
229
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الصندوق الداخلي
إعالن
استدراج عروض أسعار لتلزيم تقديم
قرطاسية لزوم االمتحانات
الرسمية للتعليم المهني والتقني للدورة
األولى لعام 2016
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر
يوم الخميس الواقع فيه ،2016/3/3/10
يجري الصندوق الداخلي في المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج
ع��روض أسعار لتلزيم تقديم قرطاسية
لزوم االمتحانات الرسمية للتعليم المهني
والتقني للدورة األولى لعام .2016

ت��ق��دم ال��ع��روض إل���ى ق��ل��م ال��ص��ن��دوق
ال��داخ��ل��ي للتعليم المهني والتقني في
الدكوانة وفقا ً لدفتر الشروط الخاص ال ُمع ّد
لهذه الغاية والذي يمكن الحصول عليه من
قلم الصندوق .على أن تصل هذه العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من دوام آخر يوم
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء االستدراج
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  4شباط 2016
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني
احمد دياب
التكليف
283
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/1/25على المتهم دان��ي سميح
نبوت ،جنسيته لبناني ،محل إقامتة زقاق
البالط مقابل المعهد العربي ملك مالح.
والدته عليا .عمره  1972سجله .1004
أوق���ف ب��ت��اري��خ  ،2004/6/19واخلي
سبيله ف��ي  2004/6/30ف��ار م��ن وجه
العدالة بالعقوبة التالية أرب��ع سنوات
أشغال شاقة وفقا ً للمواد  219/689من
قانون العقوبات.
الرتكابة جناية إفالس احتيالي
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طلية مدة
فراره.
في 2016/1/25
الرئيس المنتدب
مظلوم
التكليف
231
إعالن
من أمانة السجل العقاري
في بعلبك – الهرمل
طلب أحمد محمود مشيك بموجب وكالة
عن كل من عادل وغسان محمود مشيك ونعم
راض��ي مشيك سند تمليك ب��دل عن ضائع

بحصصهم بالعقار رق��م  212من منطقة
كفردان العقارية وعن غادة محمود مشيك
سندات تمليك ب��دل عن ضائع بحصصها
بالعقارات رقم  212و 91و 161و 360و180
و 181و 43من منطقة كفردان العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
في بعلبك  -الهرمل
مايا شريف
إعالن
طلبت نجال محمد رحيمه سندي تمليك
ب��دل عن ضائع بحصة مورثتها رسميه
حسين الرحيمي بالعقارين رقم  31و1556
من منطقة سعدنايل العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في البقاع
ليلى الحويك
إعالن توظيف
يعلن اتحاد بلديات بعلبك عن إجراء
م��ب��اراة لملء وظيفتي مهندس -رئيس
القسم الفني ومساح في مالكه.
فعلى الراغبين ب��االش��ت��راك ف��ي هذه
المباراة الحضور إلى مركز االتحاد خالل
أوقات الدوام الرسمي لالطالع على الشروط
المطلوبة وتقديم طلباتهم ،وذلك خالل مهلة
 15يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس اتحاد بلديات بعلبك
حسين محمد عواضة
إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته ع��ن شوقي نايف ناصر الدين
س��ن��دات تمليك ب���دل ض��ائ��ع بحصصه
ب��ال��ع��ق��ارات -16-13-8-6-5-2-1
 120-93-90-52-35-20-18منطقة
الهرمل زغرين ،وبالعقارات  2959قسم 3
و 4و 2960قسم  7و 11منطقة الهرمل.
للمعترض المراجعه خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون في بعلبك
 الهرملمايا شريف

الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة بعلبك الهرمل
بلدية الهرمل
إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين
بوجب جداول تلكيف أساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول
تكليف أساسية عن أعوام  2016وما قبل،
وعلى الذين تخلفوا عن الدفع أن يبادروا
فورا ً إلى تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم
بلدية ،وذل��ك تحت طائلة حجز أموالهم
المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد
العلني الستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة
عليهم.
الهرمل في 2016/1/11
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة بعلبك الهرمل
بلدية الهرمل
إع��ل�ان ع��ن وض���ع ج����داول التكليف
األساسية لعام  2016قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الهرمل عن وضع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2016قيد التحصيل عمالً
بنص ال��م��ادة  104من قانون الرسوم
البلدية  ،88/60ويلفت النظر إل��ى ما
يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%اثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
الهرمل في 2016/1/11
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر

