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تتمات

قمة عمان ( ...تتمة �ص)1

وا�شنطن تعترف ( ...تتمة �ص)1

وب���ح���س���ب ال���ق���ن���اة ال��ث��ان��ي��ة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ف��ان ه��دف القمة
ه���و ت��ه��دئ��ة األج�����واء ف���ي ال��ح��رم
القدسي والضفة الغربية ،وق��ال
وزي����ر ال���ش���ؤون االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
«اإلسرائيلي»« :القمة فرصة لكبح
التصعيد وخلق التفاهمات بين
األردن وإسرائيل».
وت���أت���ي ق��م��ة ع���م���ان ،ف���ي وق��ت
استمرت االعتداءات «اإلسرائيلية»
في القدس واالقتحامات المتكررة
للمسجد األقصى ما دفع المقدسيين
أن ي��ت��ح��رك��وا ول���و وف���ق ال��ظ��روف

الله يهدف لوضع ترشيح العماد
ع���ون خ����ارج ال��ت��س��وي��ات ،التي
ستشمل إع��ادة رس��م المعادالت
التفصيلية للقوى ف��ي المنطقة،
ف��ي ق��ل��ب ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره���اب
والتي يشعر حزب الله أنه األقوى
في قلبها وأن له الحق بتحديد أي
تركيب للدولة اللبنانية يتيح له
التفرغ لهذه الحرب وإدارة ظهره
لداخل لبناني مطمئن.

وك���ان وف��د م��ن ح��زب ال��ل��ه ضم
المعاون السياسي لألمين العام
ل��ل��ح��زب حسين خليل وم��س��ؤول
لجنة االرتباط وفيق صفا ،زار عون
في الرابية مساء أمس.
وعقب اللقاء الذي حضره وزير
ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين جبران
باسيل ،أعلن خليل أنه «بالنسبة لنا
العماد عون هو المرشح الوفاقي».
وق���ال« :م��ن الطبيعي أن يترشح
إلى الرئاسة الرجل األقوى مسيحيا ً
واألوح���د وص���اح���ب ال���ق���رار على
الساحة الداخلية وعلى مستوى
المنطقة» ،موضحا ً «أن التباين في
مواضيع كالتمديد مع التيار الوطني
الحر هو من الصغائر العابرة».
وأك����دت م��ص��ادر المجتمعين
لـ»البناء» أن «لقاء وفد حزب الله
ع��ون يؤكد العالقة الحميمة بين
الطرفين» ،مشيرة إلى أن هذه الزيارة
تأتي بعد موقف رئيس تكتل التغيير
واإلصالح عن التكامل الوجودي مع
ح��زب ال��ل��ه ،ف���أراد ال��ح��زب أن يرد
التحية بمثلها ،فالعماد عون تحدث
عن االرتقاء بالتفاهم إلى التكامل،
ومن البديهي أن يتقاطع حزب الله
معه ،ال سيما أن ورق��ة مار مخايل
كانت نتيجة تفاهم الفريقين».
وأك��دت المصادر»أن كالم خليل
ع��ن العماد ع��ون نسف المواقف
التي تريد إبعاد الجنرال من السباق
الرئاسي ،فهو أكد أن عون هو مرشح
الوفاق الوطني الذي يدعمه حزب
ال��ل��ه» .وش��ددت المصادر على أن
حزب الله «يرفض مقارنة الجنرال
عون بأي أحد ،ويعتبر أن مقايضته
بأي أحد ال تصح».

«الوطني الحر» يقدم
الطعن بالتمديد

وسبق ه��ذا اللقاء ،تقديم أمين
سر تكتل التغيير واإلصالح النائب
إبراهيم كنعان باسم ن��واب التيار
الوطني الحر الطعن بقانون التمديد
للمجلس النيابي بعد مضي يومين
على صدوره في الجريدة الرسمية،
إلى المجلس الدستوري الذي لديه
فترة شهر للنظر في هذه المراجعة
وبتها.
وأوضحت مراجع دستورية أنه
على رئيس المجلس الدستوري
ال��ق��اض��ي ع��ص��ام سليمان وخ�لال
خمسة عشر يوماً ،تعيين مق ّرر وعلى
األخير أن يرفع تقريرا ً إلى المجلس
ال���ذي ي��ج��ب أن ينعقد المجلس
بنصاب ثمانية أعضاء وأن يتخذ
قرارا ً بقبول الطعن أو رفضه من قبل

مجلس الوزراء مجتمعا ً في السراي
سبعة أعضاء ،وإذا لم يتوافر نصاب
السبعة أعضاء وانتهت مهلة الشهر
يُصبح القانون نافذاً.
وبعد تقديم الطعن ،أكد كنعان
أن «الديمقراطية تعني االنتخابات
وتداول السلطة وإذا ضرب االثنان ال
يبقى شيء منها» .وأعلن أنه ال يجوز
اعتماد معيار «ال��ظ��روف األمنية»
لتأجيل االنتخابات ،متسائالً« :هل
حوادث عرسال وطرابلس ترقى إلى
مستوى الحروب المدمرة؟».

جعجع ينتقد الراعي

وفي السياق ،وجه رئيس حزب
«القوات اللبنانية» انتقادات الذعة
للبطريرك الماروني بشارة الراعي
ع��ل��ى خلفية م��واق��ف األخ��ي��ر من
التمديد .وق��ال جعجع في حديث
تلفزيوني« :ال��ق��اع��دة األساسية
للكنيسة ف��ي لبنان ه��ي ال��ق��وات
اللبنانية ،وموقع بكركي يهمنا جداً،
ويهمنا أن يبقى بالعظمة التي هي
عليه» .وتمنى «أن تحافظ بكركي
ع��ل��ى موقعها وه��ي��ب��ت��ه��ا ،ويجب
أن تبقى بكركي ف��وق ك��ل اللعبة
السياسية».
واعتبر جعجع أن «الطريق إلى
قصر بعبدا تمر بمعراب والرابية
معا ً وه��ذا ما أعمل عليه منذ أشهر
عدة».

الحكومة :سجال
حول الخليوي
وغياب األمن الغذائي

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ل��م تنعكس
ال��س��ج��االت ال��ج��اري��ة ب��ي��ن وزي��ر
الصحة وائ��ل أب��و فاعور من جهة
ووزي��ري االقتصاد والسياحة أالن
حكيم وميشال ف��رع��ون م��ن جهة
أخ��رى على أج��واء مجلس ال��وزراء
التي لم يعكر صفوها أي موضوع ما

(تموز)
خال سجال وحيد بين الوزير باسيل
ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش من جهة ،وبين وزير
االت��ص��االت بطرس ح��رب من جهة
أخ��رى ،على خلفية مشروع تلزيم
الخليوي ال��ذي ك��ان قدمه األخير
ولقي اعتراضا ً قويا ً من باسيل ما
استدعى تدخل رئيس الحكومة
تمام سالم الذي طلب تأجيل البحث
في الموضوع إلى جلسة الحقة.
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» أن ال��خ�لاف
تمحور حول نقاط فنية في مشروع
حرب اقترح على أثره ال��وزراء عقد
لقاء بين ال���وزراء الثالثة برئاسة
س�لام في  21ال��ج��اري للبحث في
النقاط الفنية العالقة .وف��ي ملف
النفايات طلب وزي��ر البيئة محمد
المشنوق إرج���اء البحث ف��ي هذا
الملف ،ألن دفتر الشروط كبير ولم
يتسن للوزراء دراسته.
وأش��ارت مصادر وزاري��ة إلى أن
ما تبقى من بنود وأم��ور أخ��رى لم
يحصل حولها نقاشات ساخنة على
رغم أنه جرى تأجيل بعض البنود
بسبب التباينات.
وتطرق الرئيس سالم إلى قضية
العسكريين المخطوفين ،مشيرا ً إلى
وجود إيجابيات في هذه القضية ،إال
أن مصادر مطلعة أكدت أنه على رغم
تطمينات سالم ،فإن األم��ور ال تزال
معقدة وصعبة وتحتاج إلى جهود
كبيرة .وأشارت إلى أن المجموعات
المسلحة ال ت��زال تتعاطى بطريقة
االبتزاز والمراوغة من حيث تحديد
ما تطالب به إلط�لاق العسكريين،
الفتة إلى أن ما كان سلمته الجهات
الخاطفة من شروط للموفد القطري
وتحديدا ً ما يتعلق بالئحة األسماء
ال��ت��ي ط��ال��ب��ت ب��إط�لاق س��راح��ه��م،
إن��م��ا ه��و دف��ع��ة م��ن األس��م��اء التي
تشترط إطالقهم في مقابل تحرير
العسكريين.

باك�ستان تجري تجربة ناجحة
على �صاروخ بالي�ستي
أعلن الجيش الباكستاني في بيان
له إج���راء تجربة صاروخية ناجحة
على صاروخ باليستي من طراز حتف
–  6المسمى بصاروخ (شاهين ،)2 -
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن م��راح��ل تجربة
الصاروخ ال��ذي أطلق نحو هدف على
بعد  1500كلم في بحر العرب تمت
بنجاح ،وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة
بلغت  100في المئة ،وفق البيان.
وجاءت التجربة وفق بيان الجيش،
ف���ي خ��ت��ام ت��م��اري��ن ق���ي���ادة ال��ق��وات
االستراتيجية للجيش الباكستاني،
وال��ت��ي تهدف إل��ى ضمان االستعداد
العملي لقوة الصواريخ االستراتيجية
والتحقق من سالمة التصاميم والمعايير
التقنية.
ويتبع ص��اروخ شاهين ،2 -الذي
يعمل بالوقود الصلب ويمكنه حمل
شحنات ن��ووي��ة أو تقليدية منظومة
صواريخ حتف الباكستانية المحلية
ال��ص��ن��ع ،وال��ت��ي تضم ك��ذل��ك سلسلة
ص��واري��خ متوسطة وبعيدة المدى،
ويصل مدى بعض هذه الصواريخ إلى
أكثر من ألفي كيلومتر.

وسبق لباكستان أن أعلنت نجاح
تجربتها األولى على هذا الصاروخ في 9
آذار عام .2004
وتؤكد باكستان أن منظومة صواريخ
حتف محلية الصنع هي لغرض توفير
الحد األدنى من قوة الردع.
وع����ادة م��ا ت��ج��ري باكستان هذه

أم��ا موضوع األم��ن الغذائي وما
دار حوله من سجاالت بين بعض
ال�����وزراء ف��ق��د غ���اب ع��ن الجلسة،
واكتفي ببحثه في اجتماع جانبي
بين ال���وزراء المعنيين .وعلم أن
اجتماعا ً سيعقد بين وزراء الصحة
وال��زراع��ة والسياحة واالقتصاد
األربعاء المقبل لدرس ملف الفساد
ال��غ��ذائ��ي وتنسيق ال��خ��ط��وات بما
يتعلق بتحسين السالمة الغذائية.

أبو فاعور:
محاربة الفساد مستمرة

وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور
قدم أمس في مؤتمر صحافي ،الئحة
جديدة تتض ّمن أسماء المؤسسات
التي تبيع أطعمة ف��اس��دة ،مؤكدا ً
أن فرق وزارة الصحة ستدخل إلى
ك � ّل المناطق .وليس م��ن ممانعة
سياسية في أيّ منها.
وسأل أبو فاعور عن «السبب الذي
يدفع وزي��ر االقتصاد (آالن حكيم)
إلى التصدي والطعن بأي أمر تقوم
به وزارة الصحة» ،مضيفاً« :إذا كان
لدى وزير االقتصاد مئة وخمسون
محضر ضبط ،فلماذا ال يعلن نتائج
ه���ذا ال��ع��م��ل ال��رس��ول��ي ال��ص��ام��ت،
فيعلماللبنانيون أين هي المشكلة
ومن أين يمكنهم شراء غذائهم؟».
أم��ا ع��ن إع�ل�ان وزي���ر السياحة
م��ي��ش��ال ف��رع��ون أنّ حملة وزارة
الصحة تؤذي السياحة ،فأشار أبو
فاعور إلى أنّ «مشكالت السياحة
أكبر بكثير مما نقوم به» ،الفتا ً إلى
أنّ «عالم بعض الزمالء غير عالمنا،
فعالمهم نخبوي ،ومهتمون بمنظومة
عالقات معينة .أم��ا ما يهمنا فهو
المواطن اللبناني( )...ولن تتوقف
محاربة الفساد ،وسنستمر في اتخاذ
اإلجراءات في حق المخالفين».

توقيف قائدي
مجموعتين إرهابيتين

ع��ل��ى الصعيد األم��ن��ي ،واص��ل
ال��ج��ي��ش م�لاح��ق��ة اإلره��اب��ي��ي��ن
ال��م��ت��ورط��ي��ن ف��ي اع���ت���داءات على
عناصره ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار أعلنت
قيادة الجيش عن توقيف اإلرهابي
أيمن عبد الحميد محيش الذي كان
يقود مجموعة إرهابية أقدمت خالل
الشهر الماضي على محاولة خطف
عسكريين على جسر بحنين ،وإطالق
قذيفة باتجاه آلية عسكرية أثناء
تدخلها إلنقاذ ه��ؤالء العسكريين،
ما أدى إل��ى إصابة ع��دد ممن كان
في داخ��ل اآللية .وقد أوق��ف معظم
أفراد المجموعة اإلرهابية المذكورة.
ك��م��ا أوق��ف��ت م��دي��ري��ة ال��م��خ��اب��رات
اإلرهابي أسامة يحيى بخاش الذي
ك��ان على رأس مجموعة إرهابية
أقدمت الشهر الماضي أيضا ً على
نصب كمين آلل��ي��ة عسكرية على
جسر بحنين ما أدى في حينه إلى
استشهاد ضابطين ورتيب وفرد،
وإصابة اإلرهابي بخاش ،بينما فرت
مجموعته عبر البساتين المجاورة
إلى جهة مجهولة.

تحذير لبناني
لـ «إسرائيل»

إلى ذلك ،ووسط المعلومات عن
محاولة «إسرائيلية» نقل المسلحين
اإلرهابيين من الجوالن المحتل إلى
شبعا وانشاء منطقة عازلة في الجهة
اللبنانية ،ح � ّذر الجيش اللبناني
خالل االجتماع العسكري الثالثي
األممي -اللبناني« -اإلسرائيلي»
الشهري في رأس الناقورة ،العدو
من اإلقدام على هذه الخطوة منبها ً
إلى أن مخاطرها ستنعكس على كل
الجوار.

م�شاورات مكثفة ( ...تتمة �ص)1

ال���ت���ج���ارب ال���ص���اروخ���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر
خصائصهاوللتأكدمنمطابقتهالمعايير
الجودة ،كما تقوم إسالم آباد بإخطار
الدول المجاورة وخاصة الهند عن موعد
إجراء تجارب الصواريخ البالستية وفقا ً
التفاق موقع بين الطرفين لكنه ال يشمل
صواريخ «كروز» الموجهة.

قيادات في «الم�ؤتمر اليمني» ترف�ض �إقالة هادي:
القرار «باطل ً
ً
وتف�صيال»
جملة
أعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام أمس
رفضها إقالة الرئيس عبد ربه منصور ه��ادي ،النائب
األول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي عبدالكريم
األرياني من مناصبهما الحزبية.
وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي
يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قررت في
اجتماعها في  8تشرين الثاني ،إقالة هادي من منصبي
نائب رئيس المؤتمر واألم��ي��ن ال��ع��ام للحزب ،وإقالة
األرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر.
وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة عام 2012
تحت ضغط ال��ش��ارع لكنه ل��م يتخل ع��ن طموحاته
السياسية ،واتهم صالح الرئيس هادي بأنه ساهم في
صدور عقوبات (منع من السفر وتجميد أرصدة) قررتها
األمم المتحدة بحقه بعد أن أخذت عليه عرقلة عملية
السالم في اليمن.

المتاحة لهم للتصدي لالحتالل.
عمليات ده��س وطعن ف��ي القدس
وتل أبيب والضفة الغربية في إطار
المقاومة الشعبية ،شهدتها األيام
الماضية في مشهد يرى المراقبون
أن رقعته ستتسع ممهدا ً النتفاضة
جديدة على رغم التحديات الكثيرة.
وتسترجع ال��ذاك��رة الجماعية
الفلسطينية مرحلة االنتفاضة
األولى عام  1987يوم كان السالح
ح��ج��را ً رم��ى ب��ـ «اإلس��رائ��ي��ل��ي» إلى
طاولة مفاوضات لم يكن يريدها
س��وى إلج��ه��اض ه��ذه االنتفاضة.

لم يعد الحديث عن انتفاضة ثالثة
مبالغا ً فيه ،أحد أعضاء الكنيست
ق��ال��ه��ا ب��وض��وح« :علينا تسمية
الصبي باسمه ...ما نعيشه اليوم
ه��و انتفاضة ث��ال��ث��ة» .انتفاضة
بطلتها «ال��م��ق��اوم��ة الشعبية».
أساليبها سيارة وسكين ومنجنيق
وتظاهرات عند حواجز االحتالل
ومقاطعة البضائع «اإلسرائيلية».
غير أن السؤال هو هل ستتلقى
هذه «االنتفاضة الثالثة» دعما ً من
محيطها القومي واالستراتيجي ،أم
ستجهض قبل والدتها؟

واعتبر أكثر من  200من قيادات الحزب في المحافظات
الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن أن قرار اإلقالة
«باطل جملة وتفصيالً» ويتعارض مع النظام الداخلي
للحزب.
وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة
الرقابة التنظيمية في الحزب «بالتراجع عن القرارات التي
اتخذت في اجتماعها األخير وتقديم االعتذار لمن اتخذت
ضدهم هذه القرارات» .وأكد البيان «أن تلك القرارات غير
ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي
رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ
المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام».
وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خالل اجتماع
استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في
محافظات الجنوب في األسبوع المقبل في حال لم يتم
إلغاء القرارات الباطلة بحق هادي واألرياني.

وأكد وجود مبادرة لعقد اجتماع بين ممثلي الحكومة والمعارضة السورية،
لكن ذل��ك يتطلب تشكيل وف��د يجمع مختلف أطياف المعارضة الخارجية
والداخلية.
كما ق��ال لوكاشيفيتش إن موسكو تجري م��ش��اورات مكثفة مع مختلف
الجماعات المعارضة السورية ،مؤكدا ً أهمية هذه العملية التي قد تساعد على
تعزيز الثقة وتهيئة الظروف لتحويل الوضع من المواجهة المسلحة إلى الحوار
السياسي.
ونقل عن المتحدث الروسي قوله إن «الحديث ال يدور عن حكومة انتقالية ،بل
عن هيئة حكم انتقالية يتفق عليها السوريون أنفسهم» ،مشيرا ً إلى أن الجانب
الروسي يتحدث عن أفكار وليس عن مبادرة جديدة للتسوية في سورية.
وفي السياق ،قالت مصادر دبلوماسية رفيعة أن موسكو تعكف على تشكيل
«مجموعة أصدقاء دي ميستورا» والتي تضم روسيا وال��والي��ات المتحدة
والسعودية وتركيا وإيران ومصر لدعم جهود حل األزمة السورية.
الحديث يدور أيضاً ،بحسب المصادر ،عن عقد اجتماع للمجموعة «أصدقاء
دي ميستورا» المبعوث األممي إلى سورية تحضيرا ً لجنيف  .3وأوضحت أن
بنود اتفاق جنيف حزيران  2012ال تزال صالحة ،وبخاصة ما يخص البندين
المتالزمين وهما مكافحة اإلرهاب والعملية السياسية التي تشكل المصالحة
الوطنية على أسس حقيقية ،كما يشير المصدر إلى أهمية إعادة إعمار سورية
بالتساوي مع التسوية السياسية.
وأكدت المصادر حرص موسكو واستعدادها لتقديم كل ما بوسعها من أجل
عقد اللقاءات التشاورية غير المشروطة بين الفرقاء السوريين ،حيث تشهد
موسكو في اآلونة األخيرة حراكا ً دبلوماسيا ً متعلقا ً بالملف السوري.
إذ بحث وزير الخارجية سيرغي الفروف في السابع من الشهر الجاري مع
معاذ الخطيب الرئيس السابق لـ»االئتالف المعارض» موضوع استئناف
الحوار السوري ،كما أن العاصمة الروسية ستستقبل وزير الخارجية السوري
وليد المعلم في الـ 26من الجاري.
إلى ذلك ،وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري مساعي المبعوث
الدولي إلى سورية بالمهمة جداً ،وفي لقاء جمعه بستيفان دي ميستورا في
القاهرة ،أكـد شكري دعم بالده لهذه الجهود.
واعتبر الوزير المصري أن األزمة السورية باتت مستعصية مع تزايد أعمال
العنف في اآلونة األخيرة ،مشيرا ً إلى دعم بالده لجهود دي ميستورا الرامية
لوقف القتال هناك.
وتؤكد القاهرة دوما ً ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية ،فقد
أوضحت مصادر مطلعة سعي المسؤولين المصريين إلى طرح مبادرة تحظى
بدعم إقليمي ودول��ي خالل األسابيع المقبلة بخاصة أن خطر اإلره��اب يظل
هاجسا ً مع إعالن جماعة «أنصار بيت المقدس» في شمال سيناء البيع َة ألمير
ما يسمى «الدول َة اإلسالمية».
إلى ذلك ،جدد مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية واألفريقية
حسين أمير عبد اللهيان دعم بالده الكامل والقوي لسورية ولبنان والعراق
وكل الدول التي تتعرض لإلرهاب ،مشددا ً على أن إيران ترفض تدخل القوى
األجنبية في شؤون دول المنطقة.
وانتقد عبد اللهيان خالل لقائه أمس في طهران مدير شؤون الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ب��وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو بعض المواقف
الخاطئة لالعبين السياسيين من القوى الخارجية تجاه التطورات في المنطقة،
معتبرا ً أن مكافحة اإلرهاب بحاجة إلى إرادة جادة واألخذ في االعتبار التداعيات
السلبية ألي تغيير بالمنطقة.
وأشار عبد اللهيان إلى أن التطورات في المنطقة وال سيما المتعلقة باالستقرار
واألمن اإلقليميين مرتبطة ببعضها وقال« :من المؤسف أن بعض الدول ما زالت
تدق طبول الحرب وتقوم بدور غير بناء في مسار الحل السياسي لألزمات في
المنطقة وال سيما في سورية».
ولفت عبد اللهيان إلى المشاورات المتواصلة بين إيران ودول المنطقة حول
األوضاع فيها بحيث «بات ممكنا ً التحدث اليوم عن تقارب في وجهات النظر بين
إيران وهذه الدول لجهة االعتقاد بالحل السياسي لألزمة في سورية وضرورة
التعاون والتناغم في ما بينها في هذا الشأن».

اعتبر ظاهرة ( ...تتمة �ص)1
المنطقة ،وينبغي التصدي لها والقضاء عليها ،وأشار
إلى دعم إي��ران للسالم واالستقرار في المنطقة ،معلنا ً
استعدادها لتقديم أي دعم ممكن في هذا اإلطار.
وأوض���ح ،أن إی��ران وجمهوریة أذربيجان تسعیان
إلقامة عالقات وثیقة وراسخة بینهما ونعلن صراحة
بأننا لن نسمح لدولة أخری بخلق مشكلة في العالقات
بین الشعبین ،مؤكدا ً القول إن إیران تتابع طریق السالم
والتعایش واألخ���وة وال��وح��دة ف��ی العالقات م��ع دول
وشعوب المنطقة.
وأشاد بدعم جمهوریة أذربيجان لحقوق إیران النوویة

السلمیة في المحافل الدولیة وقال :إن إیران تدعم أيضا ً
حقوق جمهوریة أذربیجان في المحافل الدولیة.
وتابع الرئیس اإليراني قائالً :إننا نعتقد بأن جمیع
الدول یجب أن تستفید من الطاقة النوویة السلمیة في
إطار الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومعاهدة «أن بي تي»
وال ینبغي أن نسمح لبعض الدول باحتكار التكنولوجیا
الحدیثة لنفسها.
وأض��اف ،أن أسلحة صدئة مثل الحظر أضحت اآلن
عدیمة الفاعلیة وعلینا أن نضع أیدینا بأیدي البعض من
أجل التنمیة وإرساء السالم واالستقرار في العالم.

�أربع �أخطر ( ...تتمة �ص)1
حي طريق الجديدة ،وبعد مراقبة
من مخابرات الجيش دامت طوال
الليل ،خ��رج صباحا ً م��ن الشقة
قاصدا ً موقفا ً للسيارات حيث كان
يركن فيه سيارته ،وهنا هاجمه
ضابط في مخابرات الجيش ورماه
أرض�اً .لم يبد عباس أية مقاومة،
ب��ل طلب م��ن الضابط ع��دم قتله
وكشف بسرعة عن هويته قائالً:
أن��ا نعيم عباس .ول��دى اقتياده
إلى اليرزة عرض صفقة :أرشدكم
إلى سيارات مفخخة بمقابل أمني.
وبالفعل أرشدهم إلى سيارة كانت
متوقفة في طريق الجديدة ،ومن
ثم بدأ بالكشف عن سيل معلوماته
الثمينة.
قصة اعتقال أحمد سليم ميقاتي
ال تختلف كثيرا ً لجهة الطريقة التي
تصرف فيها األخير خالل توقيفه.
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» ب��وق��ائ��ع عن
توقيفه ظلت غير معلنة حتى اآلن ،
وتفيد أن وحدة من القوة الضاربة
ف��ي ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ،قصدت
الشقة التي كان يختبئ فيها بعد
توافر معلومات عنها لمخابرات
الجيش .اقتحمت القوة الشقة ولم
تجده هناك ،بل وجدت إرهابيين
آخرين يعملون معه .ثم غادرت
القوة الضاربة المنزل بعد إخالئه
م��ن األسلحة وحلت مكانها قوة
من الجيش اللبناني .أحد الجنود
الحظ قطرات متتالية من الدماء
تبدأ من عند أحد جوانب المنزل
وتتجه إل��ى األس��ف��ل نحو حقول
تقع أمامه .تابع الجندي خط الدم
حتى وصل إلى نقطة وجد نفسه
فيها وجها ً لوجه أمام ميقاتي .رفع
الجندي بوجهه السالح فارتعد
األخير ال��ذي ك��ان مصابا ً نتيجة
قفزه من شرفة المنزل هاربا ً لحظة
اقتحامه من قبل القوة الضاربة.
واقتيد ميقاتي إلى التحقيق ،ومنذ
أول دقيقة اعترف قائالً :أنا أحمد
سليم ميقاتي.
وب��ن��ظ��ر األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ف��إن
عباس كميقاتي ،فكالهما أقرب ألن
يكونا مقاولي إرهاب ،فهما يلتزمان
تنفيذ عمليات لمصلحة «جبهة
ال��ن��ص��رة» و»داع����ش» وغيرهما،
وف��ي اللحظات الحرجة يقومان
بعقد صفقة على حياتهما.
وكما أن��ه يوجد وراء ميقاتي
إره��اب��ي��ون أخ��ط��ر ي����ؤدون دور
النشطاء اللوجستيين ،فاألمر
نفسه ك���ان ص��ح��ي��ح�ا ً بالنسبة
لعباس.
فقد كشفت التحقيقات مع عباس
عن وجود إرهابي خطر يؤدي دور
حلقة وصل أساسية في عمليات
نقل المتفجرات واالنتحاريين من
س��وري��ة إل��ى لبنان ،يدعى منذر
الحسن وه��و س��وري الجنسية.
مهمة الحسن كانت بالضبط أداء
دور صلة الوصل اللوجستية بين
عباس وأحد أمراء «جبهة النصرة»
في القلمون وع��رس��ال ،فهو الذي
يستلم م��ن األخ��ي��ر االنتحاريين

ويسلمهم ل��ع��ب��اس ال���ذي يحدد
لهم المهمات التنفيذية .ال يزال
الحسن ف���ارا ً م��ن وج��ه العدالة؛
وبذلك ال يزال خطره على ساحات
الضاحية وبيروت والجنوب التي
هي مجال اختصاصه ،قائما ً على
رغ��م أن اعتقال عباس أدى إلى
خلل في كل التركيبة القيادية التي
ك��ان الحسن م��ن أب��رز ورم��وزه��ا.
ومع ذلك تظل مهمة اعتقال الحسن
بالنسبة لألجهزة األمنية بمثابة
أولوية في معركتها لتفكيك أبرز
شبكات اإلرهاب العاملة في لبنان،
وتحديدا ً في الضاحية وبيروت.

اإلرهابي الخطر الثاني

أما التحقيقات مع سليم ميقاتي
فكشفت عن اس��م إره��اب��ي قيادي
خطر ال يزال ف��اراً ،وهو على صلة
بالتخطيط ل�لأع��م��ال اإلره��اب��ي��ة
ف��ي الشمال ،وي��دع��ى «أب��و أي��وب
العراقي» ويعتقد أن��ه ك��ان يملك
اإلم����رة ع��ل��ى م��ي��ق��ات��ي .تتحفظ
المصادر األمنية على إعطاء المزيد
من التفاصيل عنه ،ولكنها تؤكد
أن خطورته ناتجة م��ن مكانته
العالية ف��ي التراتبية الدينية
الجهادية التي تصدر الفتاوى في
ش��أن الساحة الشمالية ،ولكنه
لوجستيا ً يعتبر أقل خطورة من
شادي المولوي المعتبر اإلرهابي
الخطر ال��ث��ال��ث المطلوب لألمن
اللبناني.
وت��ج��زم ال��م��ص��ادر عينها أن
المولوي لم يخرج من طرابلس
حتى اآلن.
وتوجد تسريبات أمنية تفيد أن
«أبو أيوب» من الجنسية المصرية
ول��ي��س ع��راق��ي��ا ً ب��ح��س��ب م��ا هو
متعارف .وترجح المراجع األمنية
ال��م��ص��ري��ة ص��ح��ة ه���ذا التقدير.
وتجدر اإلشارة في هذا المجال أن
المستوى األمني المصري مستمر
بالتنسيق م��ع شقيقه ال��س��وري
ب��خ��ص��وص م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب.
ويؤكد المصريون أن استخباراتهم
تقدر عدد المصريين المنخرطين
في صفوف الجماعات التكفيرية
في سورية يتراوح بين  3إلى 4
آالف شخص.

البحث عن المولوي

وت��رى م��ص��ادر أمنية لبنانية
أن وقائع ه��روب ش��ادي المولوي
مشابهة لحد بعيد لوقائع هروب
أحمد األسير ،فاألخير قصد بعد
اقتحام مربعه ف��ي ع��ب��را ،أق��رب
نقطة آم��ن��ة ل��ه وه��ي مخيم عين
الحلوة على ما ترجح بنسبة عالية
المطاردة األمنية له ،فيما المولوي
أي��ض�ا ً قصد أق��رب نقطة آمنة له
م���وج���ودة ف���ي إح����دى ض��واح��ي
ط��راب��ل��س .وه���ذا التشابه يقود
أيضا ً إلى استنتاج توليه األجهزة
األمنية عناية كبيرة ،ومفاده أنه
كما األسير نجح بعد نحو سبعة
أش��ه��ر م��ن ه��روب��ه ب��إع��ادة بناء

شبكات أمنية تابعة له في صيدا،
فإن المولوي سيفعل األمر ذاته في
طرابلس فيما لو نجح باالستقرار
ف��ي مخبئه ال��ج��دي��د ،وعليه من
األهمية بمكان العمل على توقيفه
في شكل عاجل.
وتفيد معلومات من عين الحلوة
أن مطالب أمنية لبنانية وصلت
للقوى السياسية الفلسطينية من
أجل التعاون لتوقيف األسير ،كون
بقائه في المخيم  -فيما لو تأكدت
المعلومات ح��ول ه��ذا األم��ر  -من
شأنه أن يورط فلسطينييه بحرب
تشبه م��ا حصل ف��ي نهر ال��ب��ارد.
لقد ت��م إب�ل�اغ فلسطينيي مخيم
عين الحلوة أن الشبكات التي
فككها الجيش اللبناني في صيدا
بالتزامن م��ع معركة طرابلس،
ينتمي جميع عناصرها ألحمد
األسير ،وأن المجموعة التي كانت
مكلفة بمهاجمة م��واق��ع للجيش
اللبناني ب��ص��واري��خ آر ب��ي جي
كانت مؤلفة من أربعة أشخاص
هم فلسطينان ولبنانيان.
ونفس الرسالة تحاول الجهات
األمنية إيصالها لمناطق يحتمل
أن يكون المولوي مختبئا ً فيها،
وتطلب م��ن سكانها وفعالياتها
التعاون معها إليقافه حتى يتم
تجنيب أحيائهم ما حصل في باب
التبانة.
لقد أظ��ه��رت التحقيقات التي
ج���رت م���ع ال��ع��ض��و األخ���ط���ر في
مجموعة ص��ي��دا اإلره��اب��ي��ة وهو
«م  -ف « أن األسير كان وجههم
للتحصن في أحياء صيدا القديمة
واالن��ط�لاق منها لتنفيذ عمليات
إرهابية تستهدف إث���ارة الفتنة
المذهبية وضرب الجيش.
لقد شكل توقيف م  -ف بالنسبة
لألجهزة األمنية في مجال إرشادها
لتفكيك خلية صيدا اإلرهابية نفس
الدور اإليجابي الذي شكله توقيف
كل من عباس وميقاتي في مجال
تفكيك خاليا ب��ي��روت والشمال.
ولكن بقي هناك في صيدا إرهابي
خ��ط��ر م��ن خلية األس��ي��ر ال ي��زال
حراً ،وهو لبناني كان أوقف خالل
أح���داث عبرا وت��م سجنه ،ولكن
ت��دخ�لات سياسية أدت لإلفراج
ع��ن��ه .وي��ع��د ه���ذا اإلره���اب���ي هو
المطلوب الخطر رقم  4في الئحة
اإلرهابيين الخمسة الذين توجد
أولوية إللقاء القبض عليهم.
تختم المصادر عينها أن ال شك
أن هناك إرهابيين آخرين ال يقلون
خطورة ولكن مصدر خطر األربعة
اآلن��ف ذك��ره��م ه��و أنهم متخفون
داخ��ل المدن اللبنانية ،ربما عدا
منذر الحسن الموجود حاليا ً في
الجرود ولكنه يملك صالت بالكثير
من الخاليا النائمة .والسؤال الذي
يخضع لمتابعة اآلن هو هل وجد
الحسن مقاوال ً لتنفيذ عملياته بعد
توقيف نعيم عباس؟؟!.

