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حمليات � /إعالنات
 1701رو�سي �إيراني ( ...تتمة �ص)1

بمثل ما هي ضرورة وجودية لـ «إسرائيل» .وبسقوط
تكسرت آخر رماح
الحلم اإلمبراطوري الصهيوني ّ
ال���ح���روب األم��ي��رك��ي��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» للهيمنة على
الشرق األوسط ومنابع وممرات الطاقة ،والجغرافيا
االستراتيجية التي يمثلها كمركز للعالم القديم ،ليولد
مفهوم ال��ح��رب الناعمة م��ن جديد بنسخة جديدة،
عنوانها الحلم اإلمبراطوري العثماني ،والتعامل مع
المزاج الشعبي العربي واإلسالمي بطريقة يتقنها
األم��ي��رك��ي��ون ف��ي ري��اض��ة رك���وب األم����واج ،حيث ال
يصنع ال�لاع��ب ال��م��وج��ة ،ب��ل ي��ت��وق��ف ن��ص��ف فوزه
بالمباراة على حسن اختياره لموجة مناسبة ،طويلة
ال��م��دى عالية ال��ذي��ل ،تتيح اللعبة األنبوبية القائمة
على دخ���ول ال�لاع��ب ف��ي قلب ال��ت��ف��اف ذي��ل الموجة
ومجاراتها حتى يتسنى له ركوبها وبلوغ الشاطئ،
بينما النصف الثاني للفوز يتوقف على مهارات
التخفي وال��ت��ذاك��ي وال��م��رون��ة والتأقلم م��ع الموجة
وط��ول النفس في االنغماس داخ��ل رذاذه��ا وضغط
الهواء وحركة الماء داخل أحضانها ،فكانت موجات
الغضب الشعبي التي كتب األميركيون عن خشيتهم
منها بتكرار مشهد الثورة اإليرانية في أي من البلدان
ال��ت��ي ت��دي��ن أنظمتها ب��ال��والء لواشنطن ،كما علقت
غونداليسا راي���س على ال��ت��ظ��اه��رات الغاضبة التي
خرجت ع��ام  2000تضامنا ً مع انتفاضة األقصى
ف��ي فلسطين ،لتقول ،إن رف��ع ص��ور السيد حسن
نصرالله من جهة والخروج ألجل فلسطين والقدس
من جهة ثانية ،يقوالن لنا إن الذين بقوا حتى الفجر
من طالب الثانويات في مينة كاألسكندرية ،لم يفعلوا
ذلك لتنشق هواء البحر ،بل ليقولوا لنا إن زمن تهاوي
الحكومات المساندة لنا والمتعاونة معنا والمراهنة
علينا بات قريباً ،على الطريقة التي سقط فيها شاه
إيران.
 ق���رر األم��ي��رك��ي��ون رك���ب م��وج��ة م��ن��اس��ب��ة منالغضب ،والتماهي معها واالختباء بين تفرعاتها
وانحناءاتها ،وأسموها الربيع العربي ،لكنها كانت
ح��رب الحلم اإلم��ب��راط��وري العثماني ،ال��ذي يتآخى
مع مزاج إسالمي عام  ،ويتمكن من اإلمساك بالحكم
بواسطة انتخابات عبر تنظيم تاريخي عريق هو
األخ�����وان المسلمين ،وي��ب��ق��ى ال��م��ه��م ش���يء واح���د،
أن ينجح ب��إس��ق��اط س��وري��ة ،وألج���ل ذل���ك فليأخذ
مصر وت��ون��س وليبيا وال��ي��م��ن ،ولتوضع مقدرات
دول الخليج م��ن ال��س��ع��ودي��ة إل���ى ق��ط��ر واإلم����ارات
ف���ي خ��دم��ة ه���ذا ال���م���ش���روع ،رغ���م ت��ن��اق��ض��ات هذه
الحكومات وتنازعها على األوزان ،فال وق��ت لمثل
هذا الترف ،ولتجند وحدات تنظيم القاعدة المتلهفة
المتالك حضور في ب�لاد الشام لتلعب دور قوات
الكوماندوس ف��ي تنفيذ المهمة ال��س��وري��ة ،ولتفتح
نار حرب أوكرانية تشل قدرة روسيا على التحرك
والتفلت من الضغط ،وعندما تسقط سورية سيولد
المشروع اإلمبراطوري العثماني ،لكن إيران سيكسر
ظهرها ،والمقاومة ستخسر قلعتها وسندها ،الصين
ستنكفئ ما وراء سورها العظيم تتسول نفطا ً وغازا ً
م��ن واشنطن وحلفائها ،وروس��ي��ا ستنشغل بقلع
شوكها بأصابع مدماة في أوكرانيا وسواها .وبعد
سنوات ط��وال ،سقط الحلم اإلمبراطوري العثماني
على م��راح��ل ،م��ن صمود س��وري��ة وثباتها انطلقت
ش��رارة التغيير التي استند إليها الجيش المصري،
ومن بعده النخب التونسية ،وص��والً لليمن وليبيا.
وم��ع تقدم إي��ران وح��زب الله وروس��ي��ا إل��ى الميدان
ال��س��وري ،بالتدريج والتتابع ،تكسرت بالتدريج

والتتابع أيضا ً مفردات الحلم اإلمبراطوري العثماني،
حتى خرج من كراس التعليمات المعتمدة أميركياً،
عندما عزمت واشنطن على صرف النظر عن حملتها
الحربية ع��ام  2013ضد سورية واس��ت��دارت نحو
الحل السياسي للسالح الكيميائي ال��س��وري ،ومن
بعده ف��ورا ً االس��ت��دارة للعودة بعد قطيعة سنة إلى
المفاوضات حول الملف النووي اإليراني وصوالً
للتوقيع ،والسلطان يكابر ويعاند ويراهن ،ويصغر
حلمه كلما سطعت شمس الحقيقة أكثر وصغر ظله،
حتى وقع التصادم مع التموضع الروسي ،وظهرت
ال��خ��ي��ارات الصعبة ،وق��ال��ت ل��ه ال��وق��ائ��ع إن��ه أضعف
م��ن خ��وض مواجهة ال ي��ري��د األم��ي��رك��ي وال أي من
حلفائه في األطلسي التورط بها ،فحسب واحتسب
واستدار ،بعد طول تردد.
 التفاصيل التي نشهدها على شاشة المواقفوالحسابات التركية ال تتيح لنا التعرف على حقيقة
ما يجري ،ألنه عميق وجذري ،بقدر ما كانت هزيمة
«إسرائيل» وسقوط حلمها اإلمبراطوري في حرب
تموز تعبيرا ً عن تغيير عميق وجذري ،تحيط روسيا
وإيران بتركيا ،لتبنيا لها مدرجات هبوط ناعم ،كما
يحدث للطائرات التي تهبط خارج المدارج النظامية
للمطارات ،وتتلقفانها بتعابير كافية لنفهم حجم ما
يجري ،ماذا عن تحالف تركي روسي إيراني يضمن
وح��دة سورية يبشر به األت��راك ،وأولوية مشتركة
عنوانها مكافحة اإلره���اب وح��ف��ظ وح���دة سورية،
والتفاهم تام ،والعمل المشترك سيبدأ ،ومثلها الكثير
من مفردات تبدو غامضة ألنها ال تقول عن ماهية
التفاهمات ،إال ما تقوله االتفاقات االقتصادية التي
تحتاجها تركيا وجوديا ً لمنع انهيار حتمي ،ويغدق
عليها بها الروسي واإلي��ران��ي ،وذل��ك أحد احتمالين
تركيا العثمانية تنتصر وتفرض الجزية ،أو تركيا
العثمانية تتبخر وتنال التعويض؟
 التفاهمات حول سورية غير معلنة ،أغلبها أمنيوعسكري ،يشبه ما وف��ره القرار  1701للتموضع
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بعد ح��رب ت��م��وز  ،2006وواشنطن
في غمرة النعاس والتثاؤب على أب���واب انتخاباتها
الرئاسية وعجزها عن تنفيذ التفاهمات ،وهنا ال حاجة
لمجلس أم��ن ل��ـ  1701يحيط بالتموضع التركي،
فالمتغير بين الحربين ،أن بطرسبورغ التي كانت
عام  2006تستسضيف قمة الثمانية الكبار وتقول
بحق «إسرائيل» بالدفاع عن النفس ،هي بطرسبورغ
التي يقصدها الرئيس التركي ليتلو عليه فيها الرئيس
الروسي ،صاحب كورنيت النصر في حرب تموز،
التي حلت مكانها السوخوي بصناعة النصر السوري،
مضمون التفاهمات ونصوصها ،والكرسي الذي
ستحتله تركيا بالنيابة عن واشنطن ،في فترة النوم،
بحلم دون السلطنة ،وكابوس دون االنقالب.
 ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن آب يحتفل ص��ن��اع نصرت��م��وز بنصر ح��ل��ب ،ويحتفلون بسقوط الحلمين
اإلمبراطوريين الصهيوني والعثماني ،من «إسرائيل»
الكبرى إلى «إسرائيل» العظمى ،إلى «إسرائيل» وراء
الجدران ،ومن تركيا الكبرى إلى تركيا العظمى ،إلى
تركيا تخشى جدارا ً كرديا ً وترتضي ،بل تطلب جدارا ً
س��وري��اً ،تعرف أن مرجعيته تعود لمن ال تحب أن
تراه رئيسا ً لسورية ،لكنها أقدار الحروب ،وسقوط
األح�لام اإلمبراطورية ،التي قالت فيها راي��س إنها
تسقط كما يأتي الطوفان ويحدث الزلزال ،ال تنبئ
مسبقا ً بموعد وشكل حدوثها ،إنها تحدث وحسب.
ناصر قنديل

حلب ال�شهباء ( ...تتمة �ص)1
التكاذب المشترك ال يصنع مصالحة وال سالماً...
سيحاول أردوغ��ان إغ�لاق الحنفية بعض الشيء أمام
اإلرهابيين ،لكنه سيؤ ّمن هو وسيده األميركي البديل لهم
من القاعدة األميركية الجديدة في أربيل واإليراني سيتولى
«فرك إذن» البرزاني لمنع نجاح الخطة البديلة ...واستدعاء
برهم صالح رئيس وزراء كردستان العراق لطهران سريعا ً
كان لهذا الغرض...
في ه��ذه األث��ن��اء ،ف��إنّ لسان ح��ال رج��ال الله سيكون:
اضربوهم حيث ثقفتموهم ،من أربيل إلى حريتان بانتظار
الساعة الصفر...
وال تثقوا باستدارة كاملة للمراوغ أردوغان...
الميدان وحده هو من سيجعله يجثو على ركبتيه على
بوابات الشام...
اآلن دوره وال��ق��ادم لسلمان والسيد األميركي هو مَن
سيت ّوج اإلذعان بعد االستحقاق الرئاسي...
هل الحظتم مداليل المكان ال��ذي استقبل فيه بوتين
«السلطان» أردوغان؟
ليس في الكرملين وإنما في قصر قسطنطين في سان
بطرسبورغ.
أيّ في مدينة قسطنطين التي ك��ان اسمها البيزنطي
قسطنطينوبل  Kostantinopelاي مدينة قسطنطين
عندما كانت عاصمة األرثوذكسية في العالم.
وه��ذا يعني انّ مدينة قسطنطين ال زال��ت عاصمتنا،
ايّ عاصمة األرثوذكسية الروسية وهي محتلة منك ،وأنا
استقبلك في قصر قسطنطين األرثوذكسي!...
هذه االستدارة النصفية للسلطان المراوغ الثعلب أثارت
زوبعة في دوائر أوباما وبعض تابعيه من العاملين في حقل
تخريب نتائج مداليل وتداعيات النصر الكبير في حلب...
وألنّ اتجاه الرياح دارت على غير ما يريدون فبدأوا
بالصراخ :ثالث ساعات ال تكفي ،ثالث ساعات ال تكفي ،ال ب ّد
من يومين أو أكثر!...
حذار ثم حذار ثم حذار الموافقة على أيّ هدنة كانت غير
الثالث ساعات ،كح ّد أقصى المسموح به هو يوم كامل في
األسبوع من الثامنة صباحا ً وحتى الثامنة مساء.
ويجب تذكير ال��روس (وه��ذا ض��روري ج��دا ً وف��ي غاية
األهمية) انّ سبب انتصار الجيوش السوفياتية في اعادة
تحرير مدينة خاركوف (اليوم في اوكرانيا) أيام الحرب
العالمية الثانية ،هو الوقت الذي امت ّد لحوالي ستة أشهر
بين احتالل الجيوش األلمانية بقيادة الفيلد مارشال
مانشتاين وبدء الهجوم السوفياتي المضا ّد في أواخر صيف
عام  1943الستعادة المدينة.
أيّ أنّ منع هتلر لقائد الميدان مانشتاين من تطوير
الهجوم ض ّد الجيوش السوفياتية في جبهات تلك المنطقة،
هو الذي أعطى الجيوش السوفياتية فرصة:
 إعادة تنظيم الصفوف. تعويض الخسائر (خسروا في المعركة التي احت ّلخاللها األلمان مدينة خاركوف في شهر آذار  1943فوق
ستة وثمانين الف جندي).
 القيام بعمليات حشد وتسليح هائلة م ّكنتهم مناالنتصار على الجيش األلماني وتحرير خاركوف ...وما كان
لذلك من تداعيات استراتيجية على الجبهات كافة وعلى
نتائج الحرب العالمية الثانية.
وهذا ما حدث بالضبط مع الجيش السوري في شباط من

العام الحالي عندما استعاد السيطرة على مناطق واسعة
من ريف حلب الجنوبي الغربي :خان طومان...
ثم ما الذي حدث؟
 1ـ كسر زخم الهجوم السوري.
 2ـ ت ّم إنقاذ بقايا فلول المسلحين من اإلباده المحققة.
 3ـ ت ّم إعطاؤهم ستة أشهر من الوقت إلعادة التنظيم
وتعويض الخسائر والبدء بالحشد من جديد الستعادة
المناطق التي خسروها (وه���ذا بالضبط م��ا حصل مع
الجيوش السوفياتية بين شباط وتموز /آب  .1943أيّ
فرصة االستعداد بعد انكسار زخم هجوم العدو).
ماذا حدث بعد كسر زخم الهجوم السوري على جبهات
غرب وجنوب غرب حلب من خالل فرض الهدنة على قادة
الميدان؟
 1ـ نجاة فلول المسلحين من اإلباده التامة.
 2ـ إعطاؤهم المجال إلعادة تنظيم صفوفهم والحشد
وإعادة التسلح من جديد (من خالل تركيا طبعاً).
 3ـ عودتهم المتالك زم��ام المبادرة من جديد وقيامهم
بالهجوم المضا ّد الذي استعادوا بنتيجته خان طومان/
العيس  /تلة العيس...
 4ـ انتقالهم من خالل هذه المكاسب الميدانية ليس فقط
الى وضع التوازن االستراتيجي (في قواطع عمليات أرياف
حلب وليس بالشكل المطلق) مع الجيش السوري ،وإنما الى
وضعية التف ّوق االستراتيجي التي م ّكنتهم من شنّ هجومهم
الجديد وبقوات كبيرة (فرقة كاملة بين القوات المشاركة في
النسق األول للهجوم وقوات االحتياط في النسق الثاني).
 5ـ تحقيقهم نتائج مهمة من خالل مجموعة من المفاجآت
واألسلحة النوعية الجديدة التي حصلوا عليها خالل فترة
الهدنة ،وكذلك مجموعة من التكتيكات القتالية الجديدة...
النتيجة:
 1ـ خلق واقع ميداني جديد على الرغم من عدم الوصول
الى درجة تغيير الواقع الميداني.
 2ـ م��ح��اوالت توظيف ه��ذا ال��واق��ع م��ن قبل مشغلي
المسلحين ،أيّ األميركي وأذنابه في المنطقة مثل السعودية
وتركيا وقطر وخاصة تركيا ،أعني توظيف هذا الواقع الجديد
في الميدان لتثبيته كوضع دائم ،وذلك من خالل فرض هدنة
على الجيش السوري بهدف:
 عدم السماح له من االستفادة من وضع االستنزافالذي يعاني منه المسلحون.
 حرمان الجيش السوري وحلفائه من االستفادة منحشودهما واستعداداتهما لشنّ هجوم مضاد.
 كسب ال��وق��ت إلي��ج��اد إخ���راج أفضل ل��خ��روج جبهةالنصرة من ثوب القاعدة وتسويقها بشكل أفضل ...وهذا من
أولى اهتمامات الدجال أردوغان اآلن عبر بوابتي موسكو
وطهران...
لذلك كله وجب الحذر وعدم الثقة بهذا اللص المراوغ
والثعلب المكار ،ويجب أال تم ّر الخطة األميركية الموكلة
إليه...
إنهم يريدونها «كامب ديفيد» جديدة تنكس أعالمنا..
فيما نحن نريدها «فتح مكة» ترفرف من خاللها راياتنا
على طول المدى في بالد الشام كلّها.
حلب تنتصر والشام إلى العلى.
بعدنا طيّبين قولوا الله.

محمد صادق الحسيني

وقفة لـ«الجبهة ال�شعبية» في الر�شيدية ت�ضامن ًا مع الأ�سير كايد
ّ
ن��ظ��م��ت «ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة
لتحرير فلسطين» أمس ،أمام مكتب
مدير خدمات «أون���روا» في مخيم
الرشيدية ،وقفة تضامنية رمزية
مع األسير بالل كايد ورفاقه األسرى
المضربين عن الطعام في سجون
ال��ع��دو الصهيوني وك���ل األس���رى
والمعتقلين.
وألقى عضو قيادة منطقة صور في
الجبهة يحيى عكاوي كلمة ،اعتبر
فيها أن «معركة بالل كايد هي معركة
كل الفلسطينيين ،وطالب بتوحيد
كافة الجهود ،وتصعيد التحركات
الجماهيرية المساندة لألسرى».
وأكد أن «الجبهة الشعبية ورفاقها
األسرى هم اليوم أكثر تصميما ً على
مواصلة معركة األمعاء الخاوية،
معركة الحرية والكرامة».
والقى كلمة الفصائل الفلسطينية
عضو المكتب السياسي لـ»جبهة
التحرير الفلسطينية» عباس جمعة،
أش��اد فيها بـ «صمود األس��رى في
زن��ازي��ن االح���ت�ل�ال» ،م��ش��ددا ً على
«ض�����رورة م��ش��ارك��ة ك��ل الشعب
الفلسطيني ف���ي ه���ذه ال��م��ع��رك��ة
الوطنية بامتياز» .وندد بـ «صمت
وت��واط��ؤ ب��ع��ض ال��ن��ظ��ام الرسمي
العربي المشين تجاه ما تتعرض له
القضية الفلسطينية».
بدوره أكد أمين سر فرع الجنوب
في «التنظيم الشعبي الناصري»

جانب من الوقفة التضامنية
علي تليه «وقوف التنظيم إلى جانب
الشعب الفلسطيني وف��ي مقدمها

«الفكر العاملي» ّ
يحذر من انفجار
اجتماعي في وجه الالمباالة الحكومية
حذر رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله
من «انفجار اجتماعي مع استمرار
سياسة الالمباالة واإله��م��ال التي
تنتهجها السلطة التنفيذية في وجه
القضايا االجتماعية والمطلبية
واالقتصادية وأبسط الحقوق من
كهرباء وماء وغذاء ودواء».
واعتبر السيد فضل الله «أننا
أمام مشهد ُمز ٍر ومرحلة قاتمة في
حياتنا اللبنانية ،إذ فاحت روائح
الصفقات وف��اق��ت نتانتها روائ��ح
النفايات المنتشرة في الشوارع ،ما
ينبئ بتأ ّزم جديد في ملف النفايات
المستعصي على الح ّل في ظ ّل عدم
الحس الوطني والمسؤولية
وجود
ّ
لدى من يتو ّلون السلطة».
وعلى أعتاب الذكرى العاشرة
النتهاء ع���دوان تموز  2006دعا
السيد فضل الله الدولة إلى «اإليفاء
ب��وع��وده��ا ف��ي ت��أم��ي��ن ال��خ��دم��ات

اإلنمائية للجنوب المح ّرر والقرى
والمدن المتض ّررة واستكمال دفع
التعويضات وإنجاز ك ّل المشاريع
المق ّررة من ماء وكهرباء وخدمات
وطرق وبنى تحتية».
وأش����ار إل���ى «ض����رورة حماية
خيار المقاومة التي استطاعت أن
ترسم معادالت القوة بدماء الشهداء
وج��راح��ات المجاهدين وصمود
ال��ط��ي��ب��ي��ن ،وأن ت��ك��س��ر عنجهية
ال��ع��دو الصهيوني ومَ��ن معه من
المتآمرين ،وأن تسقط ك ّل رهانات
هزيمتها عندما خرجت منتصرة من
الحرب».
وأض����اف« :ال��م��ق��اوم��ة مشروع
خارج الحسابات الذاتية والطائفية
والمذهبية ومشروع الممانعة في
مواجهة الهجمة التي تدار بعقلية
أم��ي��رك��ي��ة وصهيونية وب����أدوات
عربية وإسالمية من اليمن فالعراق
وسورية».

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»،
م���ح���ذرا ً م��ن «ال��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ارث��ي��ة

للمؤامرات والمحاوالت المعادية لبث
الفتنة الطائفية والمذهبية ،والتي

ال تخدم س��وى ال��ع��دو الصهيوني
وداعميه».

محافظ بعلبك ت�س ّلم من وفد الدفاع المدني
قرار تنفيذ التثبيت
التقى محافظ بعلبك  -الهرمل
بشير خضر وفدا ً من الدفاع المدني،
ف��ي مكتبه ف��ي ال��س��راي الحكومي،
سلمه ق���رارا ً يقضي بتنفيذ القرار
المتخذ بالتثبيت.
وتحدث باسم الوفد عمر صلح
عن الدفاع المدني ،قال« :المؤسف
أن أهالي المنطقة وأبناءها قد باركوا
لنا بالتثبيت إال أن شيئا ً من هذا لم
يحصل».
وطالب بـ «وضع خيمة حضارية
سلمية على م��دخ��ل مدينة بعلبك
ف��ي خطوة احتجاجية يمكننا من
خاللها شرح قضيتنا للمواطنين عبر
اعتصامنا الدائم فيها».
وأشاد المحافظ خضر بدور الدفاع
المدني ،وق��ال« :إنكم تعملون في
سبيل إنقاذ اآلخرين وما تقومون به
هو على مستوى كل لبنان ،لكن هناك
مصلحة في عدم عرقلة المهرجانات

خضر مستقبال وفد الدفاع المدني
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي حققت إن���ج���ازات،
لكننا سنعمل على إيصال صوتكم
وسنساعدكم في فتح كل األبواب وال
نقصر في ذلك ألن ما تسعون اليه هو
من حقكم .ولنعمل بتفكير إيجابي

وهذه اخالقيات الدفاع المدني».
وقد حضر الرئيس السابق التحاد
ب��ل��دي��ات بعلبك ح��س��ي��ن ع��واض��ة
االجتماع وأكد وجوب «ترجمة قرار
التثبيت واقعا ً ألنه من حقهم».

قررت �أن تعجز
ح ّمود :الم�ؤامرات لم تجعلنا في حال التراجع بل الأمة ّ
رأى األمين العام «لالتحاد العالمي لعلماء
المقاومة» الشيخ ماهر ح ّمود في موقفه االسبوعي
أم���س ،أن «ان��ت��ص��ار ت��م��وز ليس ذك���رى عابرة
تمر هكذا ،فالعبر التي فيه ال تنقضي ،والعبرة
الرئيسية بالمقارنة ال��واض��ح��ة :ل��م��اذا تنهزم
الجيوش العربية وتعجز أم��ام اإلسرائيلي وال
تعجز المقاومة في لبنان وفلسطين رغم الفارق
الكبير باإلمكانيات بين المقاومة وأعدائها؟».
وقال« :يستنتج الضعفاء والمهزومون نفسيا ً

أننا عاجزون أمام صراع الجبابرة ،أما المقاومة
فلم تعلن عجزها ،وبالعكس ح ّولت الضعف إلى
ّ
وسخر الله لها األسلحة التي فاجأت العدو
قوة،
في البحر وفي وادي الحجير وفي كل مكان وكذلك
في غ��زة .كيف استطاعوا أن يحولوا الحصار
الى قوة وما الى ذلك ،وكأن الله سخر المصانع
الروسية وغيرها لتحصل المعجزة أو ما يشبه
المعجزة».
أضاف« :المنهزمون اليوم ينسبون عجزهم إلى

القوة األميركية والغربية المساندة لإلسرائيلي ،أو
لالنشقاقات العربية أو ألمور أخرى ،لكن الحقيقة
أن السبب الحقيقي هو الهزيمة الداخلية ،هو القرار،
لقد ق ّرروا االستسالم والهزيمة واستمرؤوا الذل،
فمنهم من أفرغ قوة غير عادية في سورية والعراق
واليمن والتي لو وجهت الى إسرائيل إلزالتها».
وختم« :هذه األمة قررت أن تعجز وقررت ان
تنهزم وليست الظروف وال��م��ؤام��رات هي التي
تجعلنا في حالة الفشل والتراجع».

تركيا بين رو�سيا و�إيران ( ...تتمة �ص)1
وفصل األم��ر ع��ن السياسة ،لتطرح طهران
صيغة تعاون أمني خماسي يبدأ من اجتماع
كبار المسؤولين األمنيين في روسيا وإيران
وتركيا وس��وري��ة وال��ع��راق ،لتنسيق العمل
المشترك والحرب على التنظيمات اإلرهابية،
وهو ما توقعت مصادر على صلة بما تشهده
أنقرة من تح ّوالت أن يبصر النور نهاية هذا
الشهر.
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ن��ه��اي��ة م��ش��روع العثمانية
الجديدة ،وف��ي ال��ذك��رى العاشرة لالنتصار
في حرب تموز ،ومن منبر نصر تموزُ ،يط ّل
األمين العام لحزب الله قائد المقاومة السيد
حسن نصرالله ليالقي إش��ارات نصر حلب،
ال��ذي سقطت معه اإلمبراطورية العثمانية،
وي��رب��ط ب��ي��ن ال��ح��رب��ي��ن ،معانيهما ،وموقع
المقاومة فيهما مجدِّدا ً وع��وده بأن البوصلة
لن تحيد ،فوجهتها كانت وستبقى فلسطين
وح��روب المقاومة كلها مك ّرسة لها ومؤمنة
ب��أن��ه��ا ت��ع��بّ��د ال��ط��ري��ق إل��ي��ه��ا ،م��ه��م��ا اختلفت
العناوين والتسميات والساحات والجبهات،
وأن المقاومة ستكون دائ��م��ا ً حيث يجب أن
تكون ،وأن وعد المقاومة بالنصر دائما ً هو
وعد بالنصر مجدداً.

نصر الله يرسم المشهد
االستراتيجي سياسيا ً وعسكريا ً

يرسم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله في إطاللته عصر اليوم في الذكرى العاشرة
النتصار تموز  2006المشهد االستراتيجي سياسيا ً
وعسكريا ً خالل عشر سنوات .وعلمت «البناء» أن
السيد نصر الله سيتحدث بشكل أساسي في النقطة
األولى في خطابه عن ذكرى عدوان تموز والعبر من
الحرب بعد عشر سنوات ،وموقف اللبنانيين منها،
تحليل الوضع داخل كيان العدو ،فضالً عن قدرات
المقاومة وإمكاناتها في الوقت الحاضر للدفاع عن
لبنان .ويتناول السيد نصر الله في النقطة الثانية
الملف السوري والحرب مع التكفيريين على ضوء
التطورات األخيرة في حلب .وسيتطرق إلى عدد من
الملفات اإلقليمية الراهنة ذات الصلة .وسيتحدث

السيد نصر الله في النقطة الثالثة عن الملف
الرئاسي وسيأتي على الحوار وقانون االنتخاب
من زاوية تحليل الوضع اللبناني.

عالمات استفهام حول
مصير األمن في طرابلس

ب��رز أم��س خ��روج قائد محور ح��ارة البرانية
سابقا ً زياد علوكي من سجن رومية بعد انقضاء
محكوميته إث��ر األح���داث األمنية التي شهدتها
مدينة طرابلس ،ومع بدء تطبيق الخطة األمنية
في عاصمة الشمال .وتزامن ذلك مع أج��واء من
«االحتفاالت» عمت منطقتي البرانية وسوق القمح
رغم تحذير الجيش ألنصاره .وقد أطلق سراح كالً
من فادي الخطيب وعمران العلي الموقوفين في
اح��داث طرابلس ،وهما من جبل محسن .ويأتي
خ���روج علوكي بعد قضائه ث�لاث س��ن��وات في
السجن بعد خروج اثنين من قادة المحاور هما
سعد المصري وحسام الصباغ ،والثالثة يَملكون
تأثيرا ً على الشارع الطرابلسي ،وخصوصا ً باب
التبانة.
توقف المراقبون لـ «البناء» عند إطالق سراح
علوكي بعد انتهاء تنفيذه للحكم الصادر بحقه.
ولفت المراقبون إلى «أنه كان منطقيا ً ومشروعا ً
إطالق سراحه بعد ان نفذ حكمه ،لكن االستقبال
الشعبي ل��ه ف��ي طرابلس ،والتغطية اإلعالمية
لالستقبال ،تفسر كأنها رد على الحكم وتأييد ما
قام به علوكي من أفعال وإخ�لال باألمن الوطني
ومن أجلها ،كان حكمه وهذا يرسم بحد ذاته عالمة
استفهام كبرى عن الدور الذي يُعدّه الطرف الذي
نظم االستقبال ،وعالمة استفهام أخرى حول مصير
األمن في المدينة.
وأش��ارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إل��ى «أن
االهتمام بإطالق سراح علوكي يأتي بالتزامن مع
محاوالت تحريك المخيمات الفلسطينية ال سيما
مخيم عين الحلوة» ،قائلة :صحيح أن الفلسطينيين
حتى اآلن يعملون جاهدين لتحييد أنفسهم عن
الصراعات الداخلية في لبنان ،لكن ال أحد يعلم
المتغيرات اإلقليمية إلى أين ستأخذ المخيمات».
ولفتت المصادر إلى األحداث المتسارعة في سورية،
مشيرة إلى أنه ال يمكن الفصل بين االحتفال بعلوكي
الذي كان من أبرز صانعي البيئة المضطربة في
طرابلس خدمة لإلرهابيين في سورية ،واالحتفاالت
وتوزيع الحلوى من قبل الشيخ سالم الرافعي

وأنصاره عندما ادعى المسلحون اإلرهابيون أنه ت ّم
فك الحصار عن حلب».

تعاطي اإلعالم
يطرح عالمات استفهام

وأكدت مصادر طرابلسية إسالمية لـ «البناء» أن
االستقبال الذي حظي به علوكي أمر طبيعي ،لكن
المشكلة تكمن في تعاطي اإلعالم مع هذه الظواهر
ومسارعة وسائله إلى تغطية طويلة لموكبه من
بيروت إلى طرابلس واهتمام بالغ بخروجه ،وكأنه
من القادة العظماء ،وه��ذا أم��ر مستهجن ،يطرح
عالمات استفهام ويذكرنا بالتغطية اإلعالمية التي
كان يحظى بها الشيخ أحمد األسير من قبل وسائل
إعالم معروفة» .ولفتت إلى أن خروج علوكي وقبله
المصري والصباغ لن يغير في واق��ع طرابلس
الراهن .فالجيش والقوى األمنية يُمسكان زمام
األمور ،والوضع األمني أكثر من مستتب» ،وليس
هناك من ق��رار سياسي محلي او إقليمي بتفجير
الوضع».

شكري في بيروت الثالثاء

سياسياً ،يزور وزير الخارجية المصري سامح
شكري بيروت الثالثاء المقبل ،في زي��ارة تأتي
في توقيت مهم للغاية إقليميا ً ولبنانياً ،كما قال
السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد،
الذي بحث في ترتيباتها مع وزير الخارجية جبران
باسيل ،ولفت إلى أن مصر حريصة على تقديم كل
الدعم الممكن للبنان في المرحلة الراهنة .ونحن
جميعا ً ندرك التحديات التي تمر بها المنطقة ودقة
الموقف اإلقليمي .من هنا ،جاء الحرص المصري
على التفاعل المصري  -اللبناني اآلن .إن الزيارة
توجهات محددة
ستؤكد على معانٍ عدة وعلى
ّ
أهمها طبعا ً ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وتأكيد
العالقات الخاصة التي تربط مصر بكل مك ّونات
لبنان ،واش��ار إل��ى ان «ال��زي��ارة ستحمل أفكارا ً
جديدة في ما يتعلق بكيفية التفاعل مع الشأن
اللبناني ،وستكون بداية أو تحريكا ً للموقف ،تهدف
لتحضير األج��واء النتخاب رئيس .فهذا التطور
ضروري للبنان الذي يحتاج اليوم إلى رئيس أكثر
من أي مرحلة سابقة ،والمشهد اإلقليمي أثبت أنه
ال يمكن االنتظار أكثر من هذا الوقت ،وبالتالي نحن
سنبدأ هذه العملية ونأمل في أن تسفر عن النتيجة
المطلوبة».

�إعالنات ر�سمية
وزارة العدل
إعالن تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية
لزوم وزارة العدل  -المديرية العامة
والمحاكم
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه الخامس عشر من شهر أيلول
ُ ،2016تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة العدل
مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتيّة
 المديرية العامة والمحاكم.التأمين المؤقت :مليون وخمسماية ألف
ليرة لبنانية ال غير (للمحاكم) ،وخمسماية
ألف ليرة لبنانية ال غير (للمديرية العامة).
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من المديرية العامة لوزارة
العدل الكائنة في ش��ارع سامي الصلح
– المتحف  -مصلحة ال��دي��وان الطابق
الخامس.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف
1553
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم صيانة
أجهزة وآالت مخبرية لزوم مختبر المبيدات
الزراعية التابع لوزارة الزراعة للعام
2016
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه األول من شهر أيلول آب ُ ،2016تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون  -شارع بوردو – الصنايع -
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة  -مناقصة
تلزيم تقديم أجهزة وآالت مخبرية لزوم
مختبر المبيدات الزراعية للعام .2016
التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية لكل
بند .عدد البنود (.)6
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
على حدة.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري شهاب -
الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
د .جان العلية
التكليف
1552

