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الدعم ...وال�شتاء ال�صعب (تتمة �ص)1

لعشرات السنين قدمت الحكومة السورية الدعم
ألسعار العديد من السلع األساسية ومنها المشتقات
البترولية وال��رز والسكر والكهرباء ،وصنفت في
طليعة ال��دول التي تقدم ال��دع��م لمواطنيها .وفي
الموازنة العامة للسنة المالية  ،2014التي بلغ
إجماليها 1.39 ،تريليون ليرة سورية أي ما يعادل
 9.26مليار دوالر ،تم تخصيص مبلغ  4.1مليار
دوالر لنفقات الدعم الحكومي للسلع األساسية ،أي
ما يصل إلى نحو  45في المئة من الموازنة وهي
نسبة عالية جداً.
اقتصاديا ً يعتبر الدعم المقدم للسلع األساسية من
التشوهات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة التي
يجب إصالحها ،وفي هذا اإلطار ال بد من ذكر نقطتين:
األولى أن الدعم الشامل لعموم المواطنين (األغنياء
والفقراء) على حد سواء دعم غير عادل وغير أخالقي،
حيث يمكن لألغنياء الحصول على السلع بأسعار
رخيصة غير حقيقية ،ويتم تمويل فروقات األسعار من
المال العام ،وهذا يعتبر نوعا ً من التشوهات الهيكلية
في الموازنة العامة حيث يلتهم الدعم جزءا ً كبيرا ً من
المخصصات المالية في الموازنة العامة.
الثانية :أن المبالغ المخصصة من الموازنة العامة
للدولة للدعم ،يجب االستفادة منه في مجاالت أخرى
تنعكس على التنمية االقتصادية والبشرية في شكل
أكثر كفاءة ،خصوصا ً أنها عملية يكتنفها الفساد في
محطات عدة ،إضافة إلى أن الدول التي تريد االنخراط
في النظام االقتصادي العالمي ،ال بد أن تخطو باتجاه
إصالح التشوهات التي يسببها هذا الدعم.
تلجأ ال��دول ع��ادة في معالجة ورف��ع الدعم ،إلى
إتباع طرق عدة منها :اإلصالح التدريجي ،وذلك برفع
الدعم تدريجيا ً عن كل الفئات والشرائح االجتماعية،
وتقوم بعض شبكات األم��ان االجتماعي بمساعدة
ودعم المتضررين ،مع أن هذا االنسحاب يؤدي عادة
إل��ى مشاكل اجتماعية عميقة وخطيرة ،خصوصا ً
للفقراء ،ه��ذه الطريقة تم تطبيقها في ال��دول التي
اتبعت سياسة اإلصالح االقتصادي بطريقة الصدمة،
مثل روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية ،أما النموذج
الثاني وهو انتقال الدولة إلى تقديم الدعم االستهدافي
لشرائح محددة من الناس ،وهم من يستحقون الدعم،
خصوصا ً ذوي الدخول المحدودة والضعيفة ،وهي
الطريقة األكثر تفضيالً من قبل الكثير من ال��دول،

�إيران تنفي ...
(تتمة �ص)1
وأكد المصدر االيراني الرفيع أنه
«ال مكان لسياسة خلط الملفات في
الديبلوماسية االيرانية» ،مشيرا ً الى
«أن موقف ب�لاده حسم بكالم رأس
ه��رم السلطة مرشد ال��ث��ورة السيد
الخامنئي».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت السفيرة
األميركية في األمم المتحدة أمس ،إن
بالدها لديها مؤشرات على أن دوال ً
أخرى مستعدة لشن ضربات جوية
على ارهابيي «داع��ش» في سورية،
مشددة على «أننا لن نشن الضربات
الجوية بمفردنا» ،وأضافت« :نعم
لدينا مؤشرات ...ولكننا سنترك للدول
األخ��رى فرصة اإلع�لان بنفسها عن
التزاماتها المحددة إزاء التحالف».
ورف��ض��ت ب����اور تسمية أي من
البلدان التي قد تنضم لجهود توجيه
ضربات جوية في سورية ولكنها
قالت في المقابلة «لدينا بالتأكيد
دعم وفقا ً للظروف التي وصفتها...
هناك دعم عالمي في اعتقادي يهدف
إلى تقويض وتدمير هذه الجماعة...
سأتكهن لكم بأننا لن نشن الضربات
الجوية بمفردنا إذا قرر الرئيس شن
الضربات الجوية».
الى ذلك ،حذرت دمشق من «قيام
ج��ه��ات إقليمية ودول���ي���ة بتزويد
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة باألسلحة
الكيماوية الستخدامها ضد الشعب
السوري بهدف اتهام الجيش بذلك
وشن عدوان على سورية».
وأكد مصدر في وزارة الخارجية
السورية أن «سورية نفذت التزاماتها
في اط��ار انضمامها التفاقية حظر
األسلحة الكيماوية وأصبحت خالية
من هذا السالح بعد تعاونها التام
مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر
األسلحة الكيماوية واألمم المتحدة،
وتتوقع من المجتمع الدولي رفض
أي��ة ذرائ���ع والتركيز على مكافحة
اإلره����اب وال��ض��غ��ط ع��ل��ى داعميه
حفاظا ً على السلم واألمن في المنطقة
والعالم».
ميدانياً ،واصل الجيش السوري
عملياته العسكرية في ع��درا البلد
وتل الصوان وعين ترما والدرخبية
في ريف دمشق ،في وقت استهدفت
وح���دات منه ت��ح��رك��ات المسلحين
في حي جوبر المالصق للعاصمة
ومناطق عربين ودوم���ا وال��م��زارع
المحيطة بها.
وف���ي ح��م��اة اس��ت��ه��دف��ت مدفعية
وطيران الجيش السوري تحصينات
المسلحين في اللطامنة وكفرزيتا
وم�����ورك وق��ل��ي��ب ال���ث���ور وقطشيا
وعقيربات تمهيدا ً لتقدم وح��دات
المشاة واتمام السيطرة على الريف
الشمالي لحماة.
وفي دير ال��زور استهدف الجيش
تجمعات المسلحين في أحياء الحويقة
والعرضي والصناعة والجبيلة و
بالقرب من جسر السياسية وقرية
البوليل بريف المدينة ،في حين عمد
تنظيم «داعش» االرهابي على تفجير
كنيسة شهداء األرمن التاريخية في
حي الرشدية داخل المدينة.

وفيات
آل رزق وآل منصور
ي��ش��ك��رون تعزيتكم ب��وف��اة فقيدتهم
المرحومة

سورية جرجس رزق

ويخصون بالشكر قائد الجيش العماد
جان قهوجي والنواب الحاليين والسابقين
والقوى األمنية وكل الهيئات والفاعليات
ال��روح��ي��ة والزمنية سائلين المولى أال
يصيبكم مكروه.
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�أميركا وتركيا ( ...تتمة �ص)1

ولكن ف��ي التطبيق هناك حاجة ماسة الستخدام
فعال لتكنولوجيا المعلومات لضبط قواعد البيانات
والمعطيات والعمل وفقها ،منعا ً إلساءة االستخدام
والفساد.
في سورية رفعت الحكومة في عام  2008الدعم
جزئيا ً عن المازوت وارتفع سعر الليتر من  7.5ل.س
إلى  20ل.س وقامت بالتعويض النقدي للمواطنين
بمعدل  10ل.س لليتر ال��واح��د ،ومنحت كل أسرة
قسائم لشراء ألف ليتر ،وتم توزيع المازوت بموجب
قسائم مطبوعة في وزارة المالية ،وككل األوراق ذات
القيمة النقدية فقد اعترى هذه العملية ،خصوصا ً
مرحلة إعادة األموال للناس الكثير من الفساد فكانت
عرضة للتزوير ،األمر الذي كلف الخزينة المركزية
أمواال ً إضافية.
لعل النقطة األكثر أهمية في موضوع الدعم هو
أن األسعار الرخيصة للمشتقات البترولية وال سيما
المازوت ،شجعت شبكات الفساد لتهريبه إلى دول
ال��ج��وار وبخاصة لبنان ،وت��رك��ي��ا ،فبلغت كميات
المازوت المهربة حوالى  5.1مليار ليتر ،كلفة دعمها
على الخزينة بحدود  250مليون دوالر ،وبسبب
التهريب وف��ي شكل غير مباشر تم دع��م المنتجات
اللبنانية والتركية على حساب األموال السورية.
باإلضافة إلى كل ما سبق ،فإن الحكومة السورية
وبسبب الحرب ،تقوم باستيراد معظم احتياجاتها من
المشتقات البترولية من السوق الخارجية والذي يبقى
متأثرا ً بأسعار الصرف ،فارتفاع سعر صرف الدوالر
مقابل العملة المحلية التي تدنت قيمتها الشرائية
إلى حدود غير مسبوقة في بداية هذا الشتاء ،سيؤثر
سلبا ً على مهمة الحكومة األصعب والمتمثلة بتأمين
ال��م��ازوت بأسعار مناسبة ،وتقديمها للمواطنين
للحصول على التدفئة ،في بلد غالبا ً ما يكون الطقس
فيه ب��اردا ً لفترة ال تقل عن خمسة أشهر في السنة،
إضافة إلى تأمين احتياجات الصناعة ،حيث تعمل
المصانع ب��ظ��روف صعبة للغاية لضمان التدفق
السلعي ال��ض��روري للسوق ،حتى ال��زراع��ة تحتاج
المحروقات في عمليات ال��ري وغيرها ،في ظل هذه
التحديات غير المسبوقة ،كيف سيكون هذا الشتاء
الذي بات على األبواب؟ وكيف ستتمكن الحكومة من
حل هذه المعادلة الفائقة الصعوبة.

د .لمياء عاصي

في الملعب العراقي المتفجر .انكسار حكومة نوري
المالكي في الموصل أم��ام «داع��ش» ،وانكشاف ضعف
قوات البيشمركة الكردية أمام تقدّم «داعش» إلى مشارف
أربيل ،و ّلد حاجة عراقية شاملة سياسية وعسكرية إلى
تدخل فاعل من الواليات المتحدة ل��ردع «داع��ش» قبل
«خ��راب» البصرة أيضاً .واشنطن كانت تتلهف لدعو ٍة
سريعة للعودة إلى الملعب العراقي بعدما هدد تقدم
«داع��ش» استثمارات األميركيين ،أف��رادا ً وشركات ،في
شتى مشروعات كردستان العراق المتنامية.
إلى ذل��ك ،للواليات المتحدة ومن ورائها «إسرائيل»
أغراض أخرى تبتغي تحقيقها ،لعل أهمها إضعاف إيران
وجودا ً ونفوذا ً في ك ٍل من العراق وسورية ولبنان وقطاع
غزة .قد ّرت واشنطن أن الطريق األقصر لتحقيق ذلك هو
في إضعاف سورية وتفكيكها بما هي الحلقة الوسطى
في محور الممانعة والمقاومة من جهة والقوة الحامية
والداعمة لقوى المقاومة في لبنان وقطاع غزة من جهة
أخرى .وضوح أغراض الواليات المتحدة في بالد الرافدين
وب�لاد الشام شجعت القائلين بنظرية المؤامرة على
الجزم بأن ما قام ويقوم به «داعش» في البلدين الجارين
وما تقتطعه جبهة النصرة من الجوالن المحتل لتكوين
جيب حدودي منفصل عن سلطة دمشق إنما يجرى بعلم
واشنطن ودعمها ولمصلحة ك ٍل من «إسرائيل» وتركيا.
إضافة إلى الواليات المتحدة ،تشير أصابع االتهام إلى
تركيا ،ذلك أن أنقرة شاركت مجامل ًة في مؤتمري جدة
وباريس ورفضت التوقيع على البيانين الصادرين عنهما.
أكثر من ذلك ،أعلنت أنها لن تشارك عسكريا ً في عمليات
التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق وسورية .لماذا؟
ثمة سببان :األول ،ألن في إضعاف «داعش» تقوية للرئيس
السوري بشار األسد وهي تريد رأسه بال مواربة .إقصاء
األس��د يساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان في
تحقيق حلمه «العثماني» التوسعي بالتعاون مع حلفائه
اإلخ��وان المسلمين الذين باتت تركيا تمارس علنا ً دور
ملجئهم وحاميهم .الثاني ،ألن أنقرة تتخوف من سيطرة
«قوات حماية الشعب الكردي» في سورية المدعومة من
حزب العمال الكردستاني في تركيا والمتحالفة ضمنا ً
مع دمشق على كامل محافظة الحسكة ،كما تتخوف من
احتمال نجاح مشروعها ،اإلدارة الذاتية ،وانعكاسه إيجابا ً
على أك��راد تركيا والعراق وسورية الساعين إلى إقامة
دولة مستقلة .وعليه ،يمكن التأكيد أن «داعش» ،بإيعاز
من أنقرة وبدعم منها ،تحاول من خالل هجمتها األخيرة

ضرب مشروع اإلدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي
سورية وذلك بفصل المنطقة الكردية عن غربها واالستيالء
على قلبها ،عين العرب (كوباني) ،الواقعة على الحدود
السورية  -التركية.
«داع��ش» ال يقدّم ما يقوم به خدم ًة مجانية لتركيا
بل يخدم نفسه بالدرجة األول��ى ،ألنه استشعر الخطر
الهابط بالغارات الجوية األميركية على مواقعه في شمال
فعجل بإخالئها وبإخفاء أسلحته الثقيلة وبنقل
العراق،
ّ
بعض وحداته المقاتلة إلى سورية .ثمة بين المحللين
االستراتيجيين من يعتقد بوجود مخطط أميركي – تركي
للضغط عسكريا ً على «داع��ش» في العراق بغية حمله
على نقل القسم األكبر من مقاتليه وأسلحته إلى غرب نهر
دجلة ،تحديدا ً إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور
السورية ،ليحقق أطراف المخطط بذلك مكاسب وازنة:
 الواليات المتحدة تحقق هدفها باحتواء «داعش»ال القضاء عليه ،وإبقائه في شطر من العراق ما يجعل
حكومتي بغداد وأربيل في حاجة مستدامة إلى واشنطن
ّ
سياسيا ً وعسكرياً .فوق ذلك ،يتيح هـذا الوضع الملغوم
مكسبا ً إضافياً ،لجم نفوذ إيران في العراق.
 تركيا تحقق بجعل «داعش» حاضرا ً وفاعالً في شمالشرقي سورية مكسبين رئيسين :منع التواصل واالتحاد بين
أكراد سورية وتركيا في سعيهم إلى إقامة حكم ذاتي ومن ثم
دولة مستقلة ،واستخدام «داعش» في مشاغلة نظام الرئيس
األسد إلضعافه في سياق محاولة تقويضه وإسقاطه.
 «إسرائيل» تحقق مكسبا ً وازن�ا ً في سياق مخططهاالرامي إلى تحويل سورية إلى دويالت على أسس قبلية
ومذهبية وإثنية وذلك بدعمها الجيب الجوالني الحدودي
الذي أقامته عبر جبهة النصرة الستغالله سياسيا ً وميدانيا ً
بالتعاون مع تركيا التي تعتزم إقامة جيب حدودي مماثل
في شمال شرقي سورية.
 «داع��ش» يحقق مكسبا ً الفتا ً بتكريس إقامة «دولةإسالمية» بين نهري دجلة والفرات تخدم دعوته ومخططه
كما تخدم الواليات المتحدة و«إسرائيل» اللتين تريدانها
ج��دارا ً ع��ازال ً يفصل إي��ران عن سورية والبحر المتوسط
ويقلّص مداها الحيوي االستراتيجي ويهدد نفوذ روسيا
في سورية وقاعدتها البحرية في طرطوس.
غني عن البيان أن هذه التحديات والمخاطر ال تخفى
عن إيران وروسيا ،ولعلهما منخرطتان في جهود موصولة
لمواجهتها.

د .عصام نعمان

تركيا تقاي�ض ( ...تتمة �ص)1
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن المفاوضات في شأن
العسكريين المخطوفين دخلت نفقا ً دقيقا ً بعد تصفية «جبهة
النصرة» اإلرهابية الجندي محمد حمية أول من أمس ،ما اضطر
رئيس الحكومة إلى شبه إعالن عن توقيف المفاوضات ،إذ أكد
بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أول
من أمس أنه «لن نفاوض أحدا ً ما دام قتل العسكريين قائماً ،إنما
سنواجه بوحدتنا وبجيشنا» .وأضافت المصادر أن «اإلرهابيين
على رغم ما قاموا به من عمل وحشي بتصفية حمية عمدوا إلى
ممارسة االبتزاز في وجه الحكومة من خالل مطالبتهم بعدم
التعرض لإلرهابيين الذين يتحركون في المناطق اللبنانية،
ومطالبتهم أيضا ً بإطالق خمسة عشر موقوفا ً متطرفا ً في سجن
رومية مقابل تسليم جثة حمية .والحظت أنه حتى ولو حضر
الوسيط القطري فال توقعات بحصول تطورات ايجابية ،مؤكدة
أن إعادة إطالق المفاوضات تكون بإعالن واضح من اإلرهابيين
بعدم تصفية أي جندي مخطوف.
وفيما أك��د الجيش استمرار إج��راءات��ه األمنية في عرسال
وج��روده��ا ،مشيرا ً إل��ى أن��ه قصف ليل السبت األح��د ،مواقع
اإلرهابيين في الجرود موقعا ً في صفوفهم قتلى وجرحى ،لفتت
مصادر أمنية إلى أن الوضع في منطقة عرسال بات أشبه بقنبلة
موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة ،مشيرة إلى أن ممارسات
المسلحين تدفع األمور نحو كل االحتماالت العسكرية والميدانية.
وأكدت أن الجيش على جاهزية تامة للقيام بكل ما يلزم في حال
ذهبت األمور نحو الخيارات العسكرية.
وفيما أعلن أهالي العسكريين المخطوفين عن رفع اعتصامهم
في ساحة رياض الصلح وتحويل تحركهم إلى خطوات تصعيدية
في الشارع واتجاه المسؤولين ،أكد وزير العمل سجعان قزي
لـ»البناء» أن الحملة على الحكومة ورئيسها منذ أحداث عرسال
ه��ي حملة سياسية موجهة ،س��ائ�لاً :م��اذا يمكن أن تقوم به
الحكومة؟ هل تقوم بعملية عسكرية؟ هل تطلق اإلرهابيين؟
وإذ أشار قزي إلى أن تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» خطفا
العسكريين ،أكد قزي أن أهالي العسكريين هم أيضا ً مخطوفون
من قبل السياسيين الذين سيسوا هذه القضية ،الفتا ً إلى أن
المفاوضات يبدو أنها معقدة.
بدوره ،تطرق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
خالل جولته على شبعا وراشيا ،إلى قضية الجنود المخطوفين
مجددا ً دعوته إلى اإلسراع بإجراء «محاكمة عادلة للمسجونين
في رومية ،البريء بريء والمجرم مجرم» .وأضاف أمام الوفود
التي التقاها« :أحببت أن أقول هذا الكالم ،وأعلم أنه صدمة لكم،
لكن ال أستطيع أن أسكت عن جريمة بحق الالجئين السوريين،

وع��ن جريمة بحق المسلمين» .وس��أل :أت��ري��دون أن نعرض
مصالح الموحدين في الخليج وفي كل مكان إلى الخطر؟» .ودعا
إلى «احتضان الالجئين السوريين حيث هم ،وإذا كان هناك من
شبهة فالدولة هي التي تتعاطى».
وليل أول من أمس تعرضت نقطة حماية لحزب الله في بلدة
الخريبة البقاعية لتفجير انتحاري أدى إلى مقتل االنتحاري
وجرح ثالثة آخرين.

ملف اإلرهاب إلى نيويورك

ويتوجه الرئيس سالم اليوم إلى نيويورك ،حيث يلقي كلمة
لبنان أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة ويشارك في اجتماع
المجموعة الدولية لدعم لبنان .وسيتناول سالم في االجتماع
ملف اإلره��اب انطالقا ً من المخاطر التي يحملها عبء النزوح
السوري إلى لبنان بكل أبعاده األمنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
وينتظر أن تكون لسالم مجموعة من اللقاءات الثنائية أبرزها
م��ع الرئيس الفرنسي فرنسوا ه��والن��د والتركي رج��ب طيب
أردوغان والملك األردني عبد الله الثاني ،فضالً عن وزراء خارجية
الواليات المتحدة األميركية جون كيري وروسيا سيرغي الفروف
والسعودية سعود الفيصل.
وغادر بيروت أمس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب ،متوجها ً إلى نيويورك على رأس وفد ،للمشاركة بأعمال
الجمعية العمومية لألمم المتحدة المخصصة لتأمين الدعم
للبنان من أجل تعليم النازحين.
أما في الشأن السياسي ،فيشهد هذا األسبوع حركة ناشطة
من أجل حسم مصير عقد الجلسة التشريعية لبحث الملفات
والقضايا األساسية المطروحة على ضوء االتصاالت واللقاءات
التي أجريت في األسبوع الماضي والتي يفترض أن تستأنف في
الساعات المقبلة .ومساء أمس أبلغ الرئيس بري زواره أن األجواء
جيدة لكنه قال إن األمور تحتاج إلى متابعة االتصاالت واللقاءات
وأنه في ضوء إنضاج هذه األمور سيدعو هيئة مكتب المجلس
النيابي إلى اجتماع لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية
المقبلة .وتوقع أن ينتج شيء في هذا الصدد خالل هذا األسبوع.
وكشف عن لقاء سيعقده مع رئيس كتلة المستقبل النائب
فؤاد السنيورة للبحث في أكثر من موضوع ومنها االستحقاق
الرئاسي ،الفتا ً إلى أن السنيورة «ربما سيحمل أفكارا ً عن مبادرة
 14آذار» .أما بالنسبة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً،
فتوقع بري أن تكون على شاكلة الجلسات السابقة وبالتالي
ستؤجل إلى موعد الحق.

الإرهابيون ر�سموا ( ...تتمة �ص)1
تقول معطيات هذا السيناريو المستقاة من جهات لها اتصاالت وقنوات معلومات مع
الجماعات التكفيرية الخاطفة للجنود اللبنانيين ،إن خطة داعش والنصرة كانت تفيد
بالتالي:
أوال ً  -تقصد أن يتزامن اإلعالن عن «ذبح» جبهة النصرة للجندي محمد حمية في الوقت
نفسه الذي تقوم به األخيرة بافتعال أحداث عنف عسكرية عنيفة داخل بلدة عرسال ،هدفها
حدوث هجرة لسكانها إلى خارجها.
ثانيا ً  -يراهن واضعو هذا السيناريو على أنه في الوقت الذي تندفع به جموع الهاربين من
عرسال إلى خارجها باتجاه الطرق العامة في المنطقة حيث هناك تواجد لعشيرة آل حمية
وغيرها من العشائر والعائالت الشيعة ،يتم نشر فيديو عن عملية ذبح أو قتل الجندي حمية،
ما سيؤدي لحدوث هيجان بين أفراد عشيرته األمر الذي سيدع بأفراد منها الرتكاب اعتداءات
على الهاربين العرساليين لدى مرورهم من مناطقهم.
ثالثا ً  -تقوم جبهة النصرة وداعش بعد حدوث التطورات اآلنفة بشن هجوم باتجاه اللبوة
والهرمل تحت شعار الدفاع عن أهل عرسال ،ما يكسب هجومها تعاطفا ً من المسلمين السنة
في تلك المنطقة.
 ...وباختصار فإن الهدف من كل هذا السيناريو هو بدء حرب الفتنة في لبنان انطالقا ً من
البقاع الشمالي على أمل لدى التكفيريين بأن يتمدد باتجاه طرابلس والضنية وعكار وبعلبك
انطالقا ً من أحداث يتم افتعالها في الوقت نفسه على مثلث الضنية  -عكار  -الهرمل.
والواقع أن حزب الله تحسب لحدوث هذا السيناريو ،وقام منذ تراكمت معلومات لديه
في شأن حصوله منذ بدايات هذا الشهر ،باستنفار اتصاالته في البقاع الشمالي مع العشائر
الشيعية ،وبخاصة آل حمية ،وأعلمهم بأن هناك مشروع فتنة يخطط إلطالق شرارته انطالقا ً
من استفزازهم بصدمة قتل أحد الجنود المخطوفين من أبنائهم ،وبنفس الوقت افتعالهم حالة
هروب جماعية من عرسال باتجاه مناطقهم ،كمحاولة لتمهيد المنطقة لتصبح مسرحا ً ألعمال
اقتتال مذهبية.
وعلى رغم أن الحزب والجهات المعنية كانت تعرف أن كلمة السر لدى النصرة وداعش في
هذا المخطط إلطالق الفتنة هو الجندي محمد حمية ،إال أنها تفاجأت بحصول جريمة مدلج
واعتبرت أن تبديالً جرى في خطة التكفيريين .ولذلك تحركت باتجاه عائلة األخير لتحذيرهم
من ضرورة التنبه إلى أن التكفيريين يريدون استثمار مصابهم الكبير في إطالق فتنة مذهبية
في البقاع الشمالي .وأبدى والد مدلج كما والد حمية اآلن وعيا ً في التجاوب مع هذا التنبيه
كان محل تقدير كل اللبنانيين .غير أن معلومات إضافية عادت وأكدت للجهات المعنية بهذا
الملف أن سيناريو «الشهيد محمد حمية» ال يزال مطروحا ً للتنفيذ عند التكفيريين ،ربما من
خالل إعادة إنتاج مشهد مقتله ،أو عبر حصول جريمة قتل جندي مخطوف آخر ،وأنه بكل
حال يجب التحسب لحصول تطورات مرسومة مسبقا ً من قبل التكفيريين ستحاول توظيف
عمليات إعدام الجنود المخطوفين في إحداث صدمات شعبية تؤدي لالقتتال المذهبي.
السؤال اليوم ،هل تجاوز لبنان الفتنة المرسومة بعد أن تم تعطيل خطة جعل «قتل»
الشهيد حمية بمثابة الشرارة إلطالق فتنة مذهبية في البقاع الشمالي؟
المصادر المتداخلة بصالت معينة مع الجماعات التكفيرية في جرود عرسال ال تزال تصر
على ضرورة التحسب من مفاجآت خططت لها النصرة وداعش على خلفية إقدامها لجعل
جرائم قتل الجنود المخطوفين تأتي في توقيتات وسياقات تخدم هدف إشعال الفتنة المذهبية
في لبنان وتبرير هجوم كبير لداعش على مناطق لبنانية في الشمال.

هكذا تغ ّير العالم ( ...تتمة �ص)1
العبادي مشاوراتها الخارجية بزيارة قصر المهاجرين ولقاء
الرئيس السوري بشار األسد ،فيفتحون أفواههم دهشة بضياع
ما توهّموه تغييراً.
 في الخليج كانت المعادلة ،حراك هادئ في الشرق السعودي،ونشاط سياسي لحماية المنجزات في البحرين ،واإلعداد لتغيير
م��وازي��ن ال��ق��وى حيث يتقرر مستقبل الخليج ،ف��ي اليمن ،كان
التيار الحوثي حزبا ً تاريخيا ً ناضجاً ،وحركة إصالحية ووطنية
بامتياز ،وها هو ينجز ما يشبه انتفاضة السادس من شباط في
بيروت قبل ثالثين عاماً ،يغيّر وجه اليمن ،يحكم بثوابته ،يعلن
نهاية التسوية الخليجية والحقبة السعودية.
 التسوية اليمنية تعني أنّ اليمن ص��ار لبنان آخ��ر ،مع قوةصاعدة ممسكة بالمعادلة ،تشبه حزب الله ،في تماسكها وقوتها
وقدرتها على التضحية ،وتضع أولويتها كما المقاومة هنا ،العدالة
االجتماعية واالستقالل الوطني هناك ،فتجمع اليمنيّين حولها
وتفرض حق الفيتو لها وللحراك الجنوبي بالتساوي شريكين
كاملين في الحكم ،حزب الله والتيار الوطني الحر ،بالمصطلحات
اليمنية.
 السعودية تخسر اليمن وهذه بداية التغيير الذي كانت تخشاهفي ك ّل الخليج ،فاليمن هو الخليج ناقص النفط ،من دون اليمن
الخليج نفط فقط ،الشعب يمن والجغرافيا يمن ،واالستراتيجيا
يمن ،والتاريخ يمن ،والتجارة وال��زراع��ة والصناعة يمن ،وما
عداه نفط وبداوة ،ستتغيّر السعودية والبحرين تباعاً ،وفي زمن
«داع��ش» سيجد الحاكم إذا كان فاهماً ،أنّ حلفاءه هم من ظنهم
أعداءه.
 حلف المقاومة ينتصر ،رضي من رضي ،وأبى من أبى. في الشكل تأملوا جمالية المشهد ،شيوخ وق��ادة تجاوزواالسبعين من العمر يوقعون ،وبالمقابل شابان في العشرينات،
يوقعان عن التيار الحوثي ،الشباب ينتصر.
 مسؤول أميركي سابق خرج على شبكة «سي أن أن» ،يقولباب المندب والبحر األحمر ،وأمن النفط ،والمحيطات ،صارت
إيران دولة عظمى ،وصار الحوثيون قوة إقليمية ،لقد تغيّر العالم
من اليمن.

حقيقة المعتقلين ( ...تتمة �ص)1
على صعيد آخ��ر ،اعتبر الرئيس بري أن األوض��اع في لبنان
والمنطقة تتطلب جهدا ً إضافيا ً لمواجهة ومعالجة الملفات
واالستحقاقات واإلسراع في انتخابات رئاسة الجمهورية .وجدد
القول ،أمام زواره ،إن الوضع في لبنان أفضل من غيره في ظل
ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات .ورفض منطق الخطف
والخطف المضاد ،قائالًإن هذا األمر يخدم «داعش» وباقي التنظيمات
اإلرهابية التي تسعى وتضغط من أجل إحداث فتنة في البالد.
من جهتها ،أكدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية
لـ«البناء» أن تفاهما ً حصل على أن تعقد الجلسة العامة بعد
عشرة أيام أي بانتظار عودة الرئيس سالم من نيويورك إلقرار
السلسلة ،الفتة إلى أن المشاورات تجرى على أساس إما فرض
 1في المئة على  TVAوإعطاء السلسلة كاملة ،أو تقسيطها
وتخفيضها من دون فرض  1في المئة.
لكن عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف فأكد لـ«البناء»
أن فرض ضريبة  1في المئة على  ،TVAبات ض��رورة وأمرا ً
مسلما ً به وف��ق كل الصيغ المطروحة إلق��رار سلسلة الرتب
والرواتب .وأشار إلى أن منتصف األسبوع المقبل سيشهد لقاء
بين الرئيسين بري والسنيورة الستكمال المفاوضات حول ما
توصلت إليه االجتماعات التي تحصل بين وزير المال علي حسن
خليل ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ومدير مكتب الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري.

الحريري :كل البلد واقف

في المقابل أكدت مصادر النائبة بهية الحريري لـ«البناء» أن ال
جديد في ملف السلسلة وأن ال حلحلة في األفق لهذا الملف ،الفتة
إلى أن النائبة الحريري ستتوجه اليوم إلى الحج ولن تعود قبل
السابع من الشهر المقبل.
وعلمت «البناء» أن الحريري أبلغت رابطتي التعليم المهني
واألساسي ،أن ال جديد يعول عليه ،وقالت« :ليست سلسلة الرتب
والرواتب وحدها الواقفة ،إنما البلد كله واقف».

موقف للكتائب اليوم من الجلسة

وفيما أكد الوزير قزي لـ«البناء» ،أن حزب الكتائب لن يأخذ موقفا ً
من جلسة غير محددة بعد ،أشار النائب فادي الهبر لـ«البناء»
إلى أن الموقف من حضور الجلسة العامة التي ستخصص إلقرار
سلسلة الرتب والرواتب وإقرار اليورو بوند ،وغيرها من البنود
المالية ،سيعلن اليوم بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب
الكتائب ،مشددا ً في الوقت عينه على أن الضرورة القصوى اليوم
تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية.

�سيطرة «�أن�صار اهلل» ( ...تتمة �ص)1
مطالب لم تجد فيها الرئاسة اليمنية منذ البداية
سببا ً منطقيا ً للتصعيد وأخذ البالد نحو حافة الهاوية
فاتهمت الحركة بمحاولة االنقالب على السلطة ،لكنها
قبلت بشروط أنصار الله في نهاية المطاف ،األمر الذي
عده كثيرون رضوخا ً للحركة سيمهد لمرحلة سياسية
جديدة يكون ألنصار الله منها نصيب األسد.
ال تسعى ح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه إل��ى االن��ق�لاب على
السلطة ألنها تدرك جيدا ً التوازنات الداخلية وتداخالت
المصالح الدولية واالقليمية في اليمن ،وتدرك أيضا ً
حساسية ال��وض��ع بالنسبة ال��ى المملكة العربية
السعودية ،لكنها تحاول تغيير المعادلة السياسية في
خضم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة،
وبالتالي توقيع الطرفين على وقف اطالق النار ،إذا
حصل ،سيعني دخول اليمن في مرحلة جديدة ،كما
قال بن عمر.
ميدانياً ،تمكنت حركة «انصار الله» من السيطرة
على العاصمة اليمنية صنعاء ووقعت في قبضتها
مقر القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية فضالً
ع��ن مقار عسكرية أخ��رى وك��ذل��ك االذاع���ة اليمنية
ومقر رئاسة ال���وزراء ،فيما أعلنت قطعات وألوية
عدة انضمامها إلى الحراك الشعبي وأعلنت دعمها
ومساندتها لحركة «انصار الله» ،فيما فر اللواء علي
محسن االحمر من مقر الفرقة االولى المدرعة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعالن رئيس الوزراء
اليمني محمد سالم باسندوة استقالته متهما ً رئيس
الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالتفرد بالسلطة.
يأتي ذلك بعد اكثر من شهر على بدء حركة احتجاج
تقودها حركة انصار الله بزعامة السيد عبد الملك
الحوثي تطالب باستقالة الحكومة والتراجع عن قرار
رفع اسعار الوقود.
وكانت التطورات األمنية تسارعت أم��س ،حيث
تواصلت المعارك في العاصمة صنعاء بين حركة
ان��ص��ار الله وال��ل��ج��ان الشعبية م��ن جهة وبعض
وحدات الجيش اليمني من جهة اخرى .وقال مصدر
رسمي ان «انصار الله»« :سيطروا على مقر رئاسة
ال��وزراء (الحكومة) وعلى االذاع��ة اضافة الى مقر
اللواء الرابع».
كما اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السالم
عبر صفحته على «فايسبوك» ان «الجهات العسكرية

واألمنية التي ايدت الثورة الشعبية وانحازت إلى خيار
الشعب هي :القيادة العامة للقوات المسلحة ،معسكر
اإلذاع���ة ،المؤسسات الرسمية المتواجدة بمنطقة
التحرير (و) رئاسة الوزراء».
وأشارت مصادر متطابقة الى ان حركة «انصار الله»
سيطرت على مقر الفرقة السادسة ومقر القيادة العامة
للقوات المسلحة بعد حصول مواجهات باألسلحة.
وفي وقت الحق ،أعلن عبد السالم السيطرة على مقر
الفرقة االولى مدرع (سابقاً) ،اي مقر اللواء علي محسن
االحمر الذي يبدو انه تمكن من الفرار ،مع العلم انه من
ألد اعداء الحوثيين .وقال« :إن اللجان الشعبية أعلنت
التطهير الكامل والكلي لمقر الفرقة األولى مدرع المنحلة
وتعلن أن علي محسن األحمر مطلوب للعدالة».
وم��ا زال��ت حركة «ان��ص��ار الله» تحاصر مبدئيا ً
جامعة اإليمان معقل رجل الدين السلفي المتشدد
عبدالمجيد الزنداني ،وهو ايضا ً من أبرز أعداء حركة
«انصار الله».
وأكد شهود عيان ومصادر سياسية ان عددا ً كبيرا ً
من المقار العسكرية والسياسية التي سيطرت عليها
حركة «انصار الله» لم تشهد اي مقاومة من جانب
الجيش.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول اثنين
من ممثلي حركة «انصار الله» الى القصر الجمهوري
في صنعاء بعد اعالن المبعوث االممي التوصل الى
اتفاق سياسي سيتم توقيعه.
ودعا وزير الداخلية اليمني عبده حسين الترب
أم��س ،االجهزة االمنية الى التعاون وع��دم مواجهة
مقاتلي حركة «انصار الله» الذين سيطروا على معظم
المقار العسكرية والمدنية الحيوية في صنعاء،
بحسب بيان نشر على موقع وزارة الدفاع.
وج��اء في البيان ان وزي��ر الداخلية اللواء عبده
حسين الترب دعا «كافة منتسبي ال��وزارة الى عدم
االحتكاك مع أنصار الله أو الدخول معهم في أي نوع
من أنواع الخالفات».
كما دعا العاملين في الوزارة الى «التعاون معهم
في توطيد دعائم األم��ن واالستقرار ،والحفاظ على
الممتلكات العامة وحراسة المنشآت الحكومية،
التي تعد ملكا ً لكل أبناء الشعب ،واعتبار أنصار الله
اصدقاء للشرطة».

وأشار المصدر إلى أن الجهات
األمنية الكويتية كانت على علم
بتحركات بعض هذه المجموعات،
وقد رصدتها منذ أكثر من  3أشهر،
وتعمدت تسهيل حركتها وصوال ً
إل��ى كشف أوك��اره��ا ،والجهات
التي تدعمها .وفي مطلع األسبوع
الفائت أخذ القرار بإلقاء القبض
عليها ،والغريب في األمر أن مجرد
إلقاء القبض على بعض أفرادها
سارعوا باعترافات خطيرة تمس
بأمن ال��دول��ة ،وبأسماء ل��م تكن
متوقعة( ،تنفرد «البناء» بنشر
األحرف األولى منها حاليا ً مع أنها
تمتلك األسماء كاملة).
وق��ال المصدر« :الدولة بكافة
أجهزتها مستنفرة ومتخوفة من
التسلل عبر الحدود الكويتية –
السعودية ،وذلك بعد فرار عدد
م��ن المالحقين إل��ى السعودية
وقطر وتركيا ،خصوصا ً أن الغرف
السوداء لهذه الجماعات تكمن في
سفارة عربية خليجية وإسالمية،
وع��دد من المساجد والجمعيات
ال��ت��ع��اون��ي��ة ،وج��م��ع��ي��ات النفع
ال��ع��ام ،وال��ج��واخ��ي��ر وال��م��زارع
ال��خ��اص��ة وال��م��م��ل��وك��ة لبعض
الكويتيين والبعيدة عن مدينة
ال��ك��وي��ت ح��ي��ث ت��ق��ص��د ف��ي أي��ام
العطل».

األسماء والخاليا

يذكر من بين الذين تم توقيفهم
وإلقاء القبض عليهم بتهمة التآمر
ع��ل��ى ال��دول��ة وأم��ن��ه��ا ،وال��ع��م��ل
على اإلط��اح��ة بالنظام ،وتكفير
والة األم��ر والمجتمع الكويتي،
وهدم النظم األساسية في البالد،
وإعالن دولة الخالفة المنتمية إلى
«داعش» مجموعة من العائدين
من القتال في سورية عن طريق
تركيا واليونان ،ومجموعة من
ال��ع��ائ��دي��ن م��ن ل��ب��ن��ان وت��ح��دي��دا ً
م��ن ص��ي��دا وع��رس��ال وج��روده��ا
والمخيمات الفلسطينية ،وعدد
من فئة البدون «من غير محددي
الجنسية وال يملكون الجنسية
الكويتية» ،ومجموعة ب��دون من
أص���ول س��ع��ودي��ة وس��وري��ة من
البو كمال ،ومن الناشطين على
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي،
وم����ح����ام����ون وم���ه���ن���دس���ون،
وكويتيون من المناطق النائية،
وع��س��ك��ري��ون م��ت��ق��اع��دون ،وع��دد
م��ن اإلعالميين معظمهم ب��دون،
وأفراد من الجنسيات السعودية،
والمصرية ،واألردنية .
كما تم إلقاء القبض على خاليا
وأف�����راد م��ن ب��ع��ض ال������وزارات،
منها وزارة الشؤون ،وخاليا في
جمعيات النفع ال��ع��ام ،وخاليا
في جامعة الكويت ،وخاليا في

وزارة األوق��اف ،وخاليا في بيت
التمويل ،وخاليا في بيت الزكاة
(تمويل فقط).
وم��ن بين األس��م��اء التي كانت
ت��ح��ت م��ج��ه��ر ال���ق���وى األم��ن��ي��ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��ت��ى ت��م اعتقالها،
وستنظر قضية بعضهم أم��ام
الجنايات في العاشرة من صباح
يوم األربعاء المقبل .وكان قاضي
التحقيق قد أم��ر بحجز بعضهم
على ذم��ة قضية االن��ض��م��ام إلى
الدولة اإلسالمية الداعشية في
العراق وبالد الشام ،ودعمهم عن
طريق تحويل مبالغ مالية كبيرة

المعتقلون
نواب ومحامون
ومهند�سون
و�إعالميون
وع�سكريون
متقاعدون
إل���ى ل��ب��ن��ان وس��وري��ة وال��ع��راق
نذكر:
 م هـ م  -نائب سابق (مزدوجالجنسية)
 و ط  -نائب سابق (سلفيمن إحياء التراث).
 ح م  -أمين عام حزب األمةسابقا ً.
ش ع  -م��س��ؤول كبير ولهنفوذه وتأثيره.
 خ س  -نائب سلفي (ممولكبير ومنظر طائفي ،ومتطرف).
 ن ع – (داعية متطرف سحبتجنسيته منذ أسابيع ،وم��زدوج
الجنسية الخليجية).
 ح ض  -من حزب التحرير. -أ ث  -من حزب التحرير.

المضبوطات

وق��د ضبطت الجهات األمنية
الكويتية مجاهرين بحمل أعالم
الخالفة الداعشية ،والعديد من
المناشير التي تدعو إلى االنضمام
ل��دول��ة «داع���ش» ك��ان ق��د كتبها
كويتي ،وطبعها أحد المصريين،
ووزعها أردني ،إضافة إلى ضبط
أس��ل��ح��ة خفيفة ،وأس��ل��ح��ة قتل
سواطير وفؤوس وغيرها ،اعترف
أصحابها بأن استعمالها سيكون
ف��ي األش��ه��ر المقبلة ف��ي الكويت
وخالل تظاهرات شعبية تتزامن
مع إعالن إمارة الدولة اإلسالمية
في الكويت.

انتقل إلى رحمته تعالى
عضو هيئة منح رتبة األمانة في الحزب السوري القومي االجتماعي
المرحوم

الأمين كميل نجيب عبدالخالق
(أبو جهاد)

المربّية نهى شهيّب
		
زوجته:
جهاد
		
ابنه:
ليندا
		
ابنته:
المرحوم بهيج
		
شقيقه:
المرحومة هدى وأملي
شقيقتاه:
صلّي على جثمانه األحد في  2014/9/21وووري الثرى في مسقط
ُ
رأسه مجدلبعنا.
ُتقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في منزله في رويسات مجدلبعنا.
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي ،آل عبدالخالق وشهيّب
وعموم أهالي مجدلبعنا.

