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تتمات
�أوكرانيا تخطو ( ...تتمة �ص)1

بانتظار حوار
المستقبل ـ حزب الله

بينما ربطت مصادر لجنة التواصل
النيابية قانون االنتخاب بـ«التسوية
ال��ش��ام��ل��ة» ب��ي��ن ح���زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل ،والتي تتض ّمن أيضا ً رئاسة
الجمهورية ،لم تستبعد مصادر في
« 14آذار» لـ«البناء» أن يطلق رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
مبادرة ،بالتنسيق مع تيار المستقبل
وبإيعاز س��ع��ودي لح ّل توافقي في
االنتخابات الرئاسية ،يحظى بإجماع
مسيحي من ضمنه بكركي.
وكان عقد أول من أمس لقاء بين
مستشار الرئيس سعد الحريري

ن���ادر ال��ح��ري��ري ووزي���ر ال��م��ال علي
حسن خليل لوضع اللمسات األخيرة
على ج��دول األعمال ال��ذي سيبحث
في االنتخابات الرئاسية من دون
ال��دخ��ول ف��ي األس��م��اء ،إض��اف��ة إلى
قانون االنتخاب .ونقل زوار رئيس
المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله:
«إنّ لقاء المعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله حسين الخليل ونادر
الحريري بات قريبا ً جداً ،وسيترأسه
الرئيس بري ،ولن يتط ّرق إلى أيّ من
الملفات الخالفية».
وفي هذا السياق ،أشارت مصادر
رف��ي��ع��ة ع��ام��ل��ة ع��ل��ى خ��ط ال��ح��وار
المرتقب بين حزب الله و»المستقبل»
إل��ى تباشير إيجابية توحي بعقد

فيديل كا�سترو ( ...تتمة �ص)1
نشر درع صاروخية ،هذا قبل أن يفاجئ الرئيس الروسي
فالديمير بوتين العالم بالقول إنّ روسيا ال تحتاج إلى مواقع
ب��ري��ة لنصب درع��ه��ا ال��م��وازي إنْ فعلت واش��ن��ط��ن ونشرت
ال��درع في أوروب���ا ،فأميركا بلد محاط بالبحار ،وال حاجة
إلى اليابسة إلحاطته بالصواريخ الروسية التي أع ّد جيلها
ال��ج��دي��د لينصب ف��ي ق��ع��ر ال��م��ح��ي��ط ،ح��ي��ث ت��س��ت��ع�� ّد البحرية
الروسية لتأسيس نسق جديد من القواعد.
 إنْ احتاج األم��ر ستكون هافانا كما يؤكد من يعرفونق��ي��ادت��ه��ا ج��ي��داً ،لتضع ج��ان��ب��ا ً وج��ب��ة ال��رف��اه ال��ت��ي تحتاجها
لشعبها من تطبيع العالقات مع واشنطن ،وتنخرط كخط
أي مواجهة مصيرية قادمة.
أمامي في ّ
 مبروك كوبا... مبروك للزعيم فيديل كاسترو. مبروك للرئيس فالديمير بوتين.ناصر قنديل

هيكل :الجي�ش ( ...تتمة �ص)1
اطمأن إلى صحتي وسأل عن جروحي بعد آخر اعتقال وآخر إصابة.
وتنفس لما قلت له إنّ المشهد في المنطقة يطغى عليه السواد أستاذي ،ورحت
أحكي عن العراق وسورية والتفتت والتمزق والعصبيات ،واألمراض التي تجتاح
الجسد العربي الذي يبدو في أسوأ حاالته.
فقال إن الوضع سيّئ وصعب ،لكن دائما ً نفتش عن عامل قوة غير محسوب يغيّر
المعادالت ،ويفرض مسارا ً جديا ً لألحداث ،وأضاف :ما حدث في حرب «إسرائيل»
وحسن قيادته للمعارك ،ففرض مسارا ً
على لبنان في  2006جاء صمود حزب الله ُ
جديدا ً لألحداث والتطورات.
وتابع األستاذ ،اليوم هناك متغيّر أظنّ أنّ من ال يراه وال يتابعه ويبني عليه
استنتاجاته مخطئ ،وسيضيع طريق رؤية مستقبل التطورات وهو ما ينجزه
الجيش السوري.
قال الكاتب العربي الكبير محمد حسنين هيكل« :إن الجيش السوري جيش
عقائدي عظيم ،كثيرون راهنوا على تفككه ثم سقوط الدولة ،لكنه وعلى رغم قساوة
تصب في مصلحة
معركته المفتوحة التي تستنزفه مع المجموعات المسلحة ،التي
ّ
المستفيد األكبر «إسرائيل» إال أنه يحقق انتصارات كبيرة بصمود أذهل العالم».
إلي أن يصل كالمه إلى الرأي
لقد أحسست من كالم أستاذي الكبير ،أنه يرغب ّ
العام العربي ونخبه ،وأردت عبر تعاوني مع شبكة «توب نيوز» وصحيفة «البناء»
أن أنقل رسالة هذه القامة العربية الفكرية التاريخية ،ألقول عندما يتحدث األستاذ
هيكل عن الجيش السوري كعامل غيّر المعادالت ،وأربك الحسابات فهذا يعني أنّ
زمنا ً جديدا ً يُكتب من بوابات دمشق وحلب.

تعاون ثنائي ( ...تتمة �ص)1
وراف��ق الجنرال رحيل الشريف في زيارته إلى كابول رئيس اإلستخبارات
الباكستانية للقاء الرئيس األفغاني أش��رف غني وموظفي بعثة الناتو في
أفغانستان خالل الزيارة القصيرة لكابول.
يذكر أن كابول وإسالم آباد تبادلتا االتهامات بينهما حول دعم أو السماح
للتنظيمات المسلحة بتنفيذ عمليات إرهابية على أراضيهما .لكن مع وصول
أشرف غني للحكم خفت حدة التوتر بين البلدين.
وأف��اد مراقبون للعالقات الباكستانية – األفغانية أن هدف زي��ارة القادة
الباكستانيين إلى كابول هو تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة اإلرهاب
المتنامي في المنطقة بسبب الهجمات اإلرهابية لتنظيم طالبان في كال الجانبين.

الإفراج عن ال�سجناء ( ...تتمة �ص)1
وأكد كاسترو إعادة العالقات الدبلوماسية مع الواليات المتحدة ،مشيرا ً إلى
أن بالده «تجري حوارا ً على أعلى المستويات مع واشنطن بينها اتصال هاتفي
مع أوباما» .وع ّمت أجواء من الفرح العاصمة الكوبية هافانا بعد إطالق سراح
السجناء الكوبيين .وعاد هؤالء إلى كوبا.
وشكر كاسترو نظيره األميركي «على الموقف االنساني» لكنه أكد أن «الخالف
مع واشنطن لم ينتهِ» ،على رغم اعتباره أن تبادل السجناء «خطوة في بداية
الحوار مع واشنطن».
وأشار الرئيس الكوبي إلى أن مسألة الحظر االميركي والعقوبات اإلقتصادية
«لم تتم تسويتهما بعد» (راجع تفاصيل أخرى في الصفحة .)13

�إعالنات ر�سمية
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذ :كونتوار التسليف التجاري «الفا» وكيله المحامي بيار رياشي.
المنفذ عليه ياسر أحمد سرور ـ سعدنايل.
بالمعاملة التنفيذية رقم  2013/103ينفذ طالب التنفيذ سندات دين بقيمة/6413/
دوالر أميركي عدا الفوائد والرسوم والمصاريف.
المطروح للبيع :موجودات منزل المنفذ عليه ياسر أحمد سرور الكائن في سعدنايل ـ حي
العين بناية أحمد سرور.
النوع

قيمة التخمين بالدوالر األميركي بدل الطرح بالدوالر األميركي

صالونين مؤلفين من  /4/قطع كبيرة و2500 /2/
قطع صغيرة

1500

 /4/طاوالت للسجائر

100

60

تلفزيون شاشة  LCDماركة VISITEL

250

150

مقعد من قماش وخشب /صوفا قالب عدد/2/

300

180

براد كبير /40/قدم ماركة LG

550

330

غسالة حجم كبير ماركة LG

340

204

فرن غاز ستة رؤوس

150

90

غرفة نوم مؤلفة من سرير مزدوج مع خزانة ست 1600
درف وشوفينيارا

960

غرفة ن��وم ل�لأوالد مؤلفة من سريرين وخزانة 1000
بالحائط

600

المجموع

6790

4074

ـ قيمة التخمين /6790/ :ستة آالف وسبعماية وتسعون دوالر أميركي.
ـ بدل الطرح /4074/ :أربعة آالف وأربع وسبعون دوالر أميركي.
ـ موعد المزايدة ومكانها :يوم األربعاء الواقع فيه  2015/1/7الساعة الثانية عشرة
ظهرا ً في قاعة المحكمة في قصر عدل زحلة تحت إشراف مأمور تنفيذ زحلة.
ـ شروط المزايدة :على الراغب في الشراء الحضور في الموعد المحدد أعاله إلى مكان
المزايدة مصحوبا ً بالثمن نقدا ً أو بموجب شك مصرفي ألمر رئيس دائرة تنفيذ زحلة وعليه في
خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع رسم الداللة البالغ  5%من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان

أول���ى جلسات ال��ح��وار قبل نهاية
العام الحالي .ولفتت المصادر إلى
أنّ «لبنان يعيش في مرحلة تنفيس
االحتقان بين األفرقاء السياسيين
م��ا ق��د يُساعد على إن��ج��اح الحوار
ومقدماته».
أما نيابيا ً فقد أعلن الرئيس بري أن
ال جلسة عامة للتصويت على قانون
انتخابي .ونقل نواب األربعاء عنه
أنه اتفق مع رئيس لجنة التواصل
النائب روبير غانم ،أن اجتماعات
اللجنة أُرجئت إلى ما بعد األعياد.

أهالي المخطوفين يريدون
مقابلة السيد نصرالله

على خط آخر ،وفيما المفاوضات
م��ج�� ّم��دة ف��ي ق��ض��ي��ة العسكريين
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ،ق���� ّرر أه��ال��ي ه��ؤالء
تشكيل لجنة ستقوم بجوالت على
رؤساء األح��زاب لوضع النقاط على
الحروف ،لوقف تقاذف التهم بعرقلة
المفاوضات .ويزور وفد من األهالي
اليوم األمين العام لتيار المستقبل
أح��م��د ال��ح��ري��ري ،بعدما زار أمس
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال ع���ون .وأع��ل��ن الشيخ عمر
حيدر باسم األهالي أنهم سيطلبون
موعدا ً من األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله.
وعلمت «البناء» أنّ عون استمع
على مدى ساعة من الوقت إلى أهالي
المخطوفين الذين حاولوا االستفسار
منه عن رفضه المقايضة ،وعرقلته
المفاوضات ،ف��ر ّد عون مؤكدا ً «أنه
ل��ي��س ض��� ّد دف���ع ال��ث��م��ن المطلوب
ل��ق��اء ال��م��ف��اوض��ات م��ع الخاطفين
لتحرير العسكريين ،سواء من خالل
المقايضة أو سواها من الوسائل،
لكنه ح��ذر م��ن أنّ أيّ ت��ف��اوض مع
اإلرهابيين له ثمن».

خريطة حلحلة ( ...تتمة �ص)1

وتمنى العماد ع��ون على خلية
األزمة الحكومية أن تفيد األهالي بما
يجري ألنّ المسألة ضرورية .وقال:
«يجب انتداب ضابط من قوى األمن
ومن الجيش لمواكبة األهالي ،وأن
يقدّموا لهم ك ّل المعلومات المتوافرة
ح��ول ه��ذه القضيّة ،كما يجب أن
ي��ش��ارك م��ن��دوب ع��ن األه���ال���ي في
اجتماعات خليّة األزمة».
وإذ أشار النائب ناجي غاريوس
لـ«البناء» إل��ى «أن خلية األزم��ة ال
تقوم بأي شيء ،سأل لماذا سيستمر
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل في حضور اجتماعاتها ،الفتا ً
إل��ى «أن انسحابه م��ن الخلية أو
بقاءه فيها سيتحدّد بعد عودته من
األرجنتين».
وف��ي السياق ،أك��د الرئيس بري
في لقاء األربعاء النيابي «أن خلية
األزم���ة يجب أن ت��ك��ون محصورة
بالجهات األمنية» ،الفتا ً إلى «أن كثرة
الطباخين أحرقت الطبخة».
وسيحضر هذا الملف في جلسة
مجلس الوزراء في السراي الحكومية
اليوم .وأش��ارت مصادر مطلعة إلى
أنه «من خالل تعاطي الحكومة مع
هيئة علماء المسلمين والشيخ أسامة
المصرييبدوأنالنيةلدىالمسؤولين
بتكليف أي من الجهتين رسمياً».
م��ن جهته أوض��ح المصري أن «ال
جدية ف��ي التعاطي معي وأتوقع
عدم حصولي على تكليف رسمي من
الحكومة اللبنانية وأصبحت قاب
قوسين أو أدنى من االنسحاب».
وعلى صعيد أمني آخ��ر مرتبط
بمكافحة اإلرهاب ،عقد اجتماع لبناني
فلسطيني مصغر أم��س ف��ي ثكنة
محمد زغيب العسكرية في صيدا بين
مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني
ف��ي الجنوب العميد علي شحرور

وق��ائ��د األم���ن الوطني الفلسطيني
في لبنان ال��ل��واء صبحي أب��و عرب
وق��ائ��د ال��ق��وة األمنية الفلسطينية
المشتركة العميد خالد الشايب،
ك��ان ال��ب��ارز فيه م��ش��ارك��ة الناطق
ال��رس��م��ي ب��اس��م «ع��ص��ب��ة األن��ص��ار
اإلسالمية» الشيخ أبو شريف عقل.
وعلم انه جرى «البحث في األوضاع
األمنية في مخيم عين الحلوة وجرى
االتفاق على ضرورة متابعة التنسيق
من أجل تحصين أمن المخيم والجوار
اللبناني».

حملة خليل الستعادة
أمالك الدولة

على خط آخر ،وبعد حملة سالمة
ال��غ��ذاء التي أطلقها وزي��ر الصحة
العامة وائ��ل أب��و فاعور ،شن وزير
المال علي حسن خليل حملة مماثلة
ول��ك��ن الس��ت��ع��ادة ال��دول��ة أمالكها.
ولهذه الغاية زار خليل قصر العدل
ف��ي ب��ي��روت ،ح��ام�لاً ملفات ترتبط
ب��ال��ش��ؤون ال��ع��ق��اري��ة والمساحة
وأم��ان��ات السجل العقاري أودعها
المدعي العام المالي القاضي علي
إبراهيم ،ومتابعة الملفات المحالة
سابقا ً في هذا الشأن ،معلنا ً أنه سلّم
المدعي العام المالي سبعة ملفات
لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات
لمشاعات الدولة اللبنانية.
وأك���د خليل أن «ال��خ��ط��وة التي
أطلقتها وزارة ال��م��ال بفتح ملف
الشؤون العقارية وأمانات الشؤون
العقارية في المناطق في كل ما يتصل
بعملها في المساحة وغيرها ،ليست
أمرا ً طارئا ً ينتهي مفعوله بعد أيام،
بل هو عمل مستمر وسيتابَع جديا ً
من أجل إيصال األمور إلى خواتيمها
بمحاسبة كل مخالف وإعادة االنتظام
إلى اإلدارة العامة».

طهران ت�ؤ ّيد ( ...تتمة �ص)1
كما أكد المسؤول االيراني أن عالقات ب�لاده بتركيا
استراتيجية ،مؤكدا ً أن االختالف في وجهات النظر بين
البلدين حول الشأن السوري يمكن حلها بالتشاور.
وخالل لقائه نائب وزير الخارجية والممثل الخاص
للرئيس الروسي الى الشرق األوسط وأفريقيا ميخائيل
بوغدانوف في موسكو أمس ،أكد عبد اللهيان أن طهران
وموسكو مستمرتان في استراتيجيتهما بدعم العراق
وسورية بمواجهة االره��اب ،وأكد المسؤول االيراني أن
روسيا وايران ستساعدان العراق وسورية في مواجهة
تنظيم «داعش» االرهابي في شكل فعال.
وأكد عبد اللهيان وجود أسس مشتركة بين المشروع
االيراني للحل السياسي في سورية والمقترحات الروسية
في هذا الشأن ،مشيرا ً أن الواليات المتحدة األميركية غير
جادة في محاربة «داعش» بينما الدعم الروسي االيراني
للعراق وس��وري��ة في مواجهة ه��ذا التنظيم االرهابي
واقعي.
وأكد وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف من
جهته ،خالل لقائه أمس نظيره التركي م��واود جاويش
أوغلو ،وجود خالفات في الملف السوري مع تركيا ،إال
أنه قال إن البلدين متفقان على أن «مستقبل سورية بيد
شعبها ومن دون تدخل خارجي» ،الفتا ً إلى «ض��رورة
الدعم الدولي للنشاطات اإلنسانية في سورية وإيصال
المساعدات لالجئين».
وأعرب ظريف عن أمله في تقريب وجهات النظر بين
اي���ران وتركيا حيال األوض���اع ف��ي س��وري��ة وف��ي مجال
محاربة اإلره����اب ،وق���ال« :إي���ران تأمل ب��إع��ادة األم��ن
واالستقرار إلى سورية وبتعاون دول المنطقة من أجل
األمن واالستقرار في هذا البلد» ،مضيفاً« :إنه بحث مع
نظيره التركي ضرورة وقف الحرب في سورية .وأنه مع
وجود عدو مشترك وهو اإلره��اب والتطرف في المنطقة
فإننا نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين ومنع
تدفق اإلرهابيين إلى سورية والعراق».
وفي السياق ،أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني خالل استقباله في طهران أمس رئيس الوزراء
السوري وائل الحلقي ،وقوف بالده إلى جانب سورية،
وقال« :إن سورية أثبتت خالل السنوات األربع الماضية
أن��ه��ا تسير ب��االت��ج��اه الصحيح ف��ي محاربة اإلره���اب
واإلرهابيين وأنها تتمتع بطاقة وقدرة عاليتين في مواجهة
تلك الظاهرة وعلى الجميع أن يدعمها في مسيرتها هذه».
وأش��ار المسؤول االي��ران��ي إل��ى أن سورية تجاوزت
ال��ظ��روف الصعبة التي كانت في البداية وأن الوضع
الميداني هو لمصلحة ال��دول��ة ،و«ينبغي في الظروف

الراهنة عبر إج��راء الحوار الوطني السوري  -السوري
تعزيز وترسيخ األمن واالستقرار».
جاء ذلك في وقت وصل الى القاهرة أمس وفد سوري
برئاسة عماد األسد رئيس األكاديمية البحرية في الالذقية
وهو ابن عم الرئيس السوري بشار األسد.
ويلتقي الوفد ال��ذي لم تتأكد المعلومات حول هوية
أفراده ،عددا ً من المسؤولين والشخصيات المصرية خالل
الزيارة التي تستمر أياما ً عدة .وصرحت مصادر مطلعة
بأن الوفد وصل على متن طائرة سورية آتية من دمشق.
ويضم خمسة أفراد لبحث تطورات الوضع في سورية،
على ضوء الموقف المصري الذي يؤيد الحل السياسي
ألزمتها.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية المصرية أن ليست
لديها معلومات حول الزيارة التي بحسب قولها «تأتي
تلبية لدعوة األكاديمية البحرية المصرية في اإلسكندرية
لمناقشة بعض األم���ور التعليمية وليست لها أبعاد
سياسية» .إال أن مصادر أخرى أكدت أن الوفد سيجري
لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين سواء في جهاز
االستخبارات أو بعض المقربين من الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي وذل��ك تمهيدا ً لفتح ح��وار ما بين
الحكومة السورية والمعارضة السورية الموجودة في
مصر أو التي يمكن دعوتها إلى القاهرة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أي��ام فقط من نشر صحيفة
«األه��رام» شبه الرسمية المقربة من مؤسسة الرئاسة
مقاال ً تضمن دعوة واضحة لمصر الستقبال شخصيات في
النظام السوري كما تستقبل المعارضة ليكون ذلك بمثابة
الخطوة إلط�لاق ح��وار بين الطرفين من أجل حل األزمة
السورية وتقريب وجهات النظر بين المواقف السورية
المختلفة.
ميدانياً ،وسع الجيش السوري محيط دفاعاته حول
مطار دي��ر ال��زور العسكري من خ�لال عمليات عسكرية
مفاجأة نفذتها وحدات من حامية المطار في محيط القرى
المحيطة به ،ثبتت من خاللها خطوط دفاع جديدة وكبدت
المسلحين عددا ً من القتلى والجرحى.
وتركزت عمليات الجيش في قرى الشوال والمريعية
وحويجة المريعية وحويجة صكر ،وأسفرت عن مقتل
عشرات المسلحين وتدمير ع��دد من اآلليات ومنصات
اطالق الهاون والصواريخ.
هذا ونفذ الطيران الحربي السوري سلسلة غارات على
معبر الزمراني ووادي الخيل على الحدود اللبنانية -
السورية لجرود عرسال ،مستهدفا ً تحركات للمسلحين
في القلمون.

نصيحة جيرو

وبالعودة إل��ى خريطة الطريق المفترضة للخروج
من حال الشلل ،فتكشف هذه المصادر عن ثالث خطوات
منتظرة:
أولها حصول الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله
بين مهلة عيد الميالد ورأس السنة على األرجح  .وتؤكد
أن قرار الدخول بهذا الحوار من قبل الطرفين اتخذ وهو
جدي وغايته دفع البلد إلظهار ق��درة على إنتاج حلول
سياسية للقضايا الداخلية العالقة وبينها رئاسة
الجمهورية وقانون االنتخاب والذهاب النتخابات نيابية.
ال يعني ما تقدم أن المستقبل والحزب سيتفاوضان عن
األطراف اللبنانية األخرى بل إنهما سيضعان ثقلهما في
مسعى إنجاح ورشة عمل سياسية داخلية ينخرط فيها
كل األطراف اللبنانية .أحد قيادي « 14آذار» يتحدث عن
أن الحزب والتيار سيمارسان سياسة التدخل اإليجابي
إلنجاح إتمام الملفات السياسية العالقة.

من يسمي رئيس الجمهورية؟

هذا السؤال يشكل إحراجا ً للحوار المنتظر بين الحزب
والمستقبل ،واإلج��اب��ة المطروحة حتى اآلن هي أنهما
سيبحثان ملف شغور الرئاسة األولى وليس اسم المرشح.
وأن التسمية متروكة لتفاعل الساحة المسيحية بشقيها
الديني والسياسي مع هذا الملف .ولكن مصادر مطلعة
تتحدث عن وجود ثالثة أنواع من المرشحين :الموارنة
األقوياء األربعة .والمسعى أولي يتجه لجعلهم صناع

الرئيس العتيد وإخراجهم من حلبة الوصول للرئاسة.
الموارنة المقيمون بالطابق الثاني من عمارة نادي
مرشحي الرئاسة وبين هؤالء بطرس حرب وأمين الجميل
وروبير غانم وآخرين .وه��ؤالء يجدون أنه كلما اقتربت
التسوية كلما تعاظم حظهم باإلقامة في الطابق األول من
النادي.
الموارنة الذين لديهم حظوظ إقليمية وداخلية كجان
عبيد وجان قهوجي .وهؤالء لديهم آرائك في حديقة النادي
وهم قريبون جدا ً من بواباته الرئيسة ولكنهم في الوقت
نفسه هم يقيمون خارجه.
الموارنة الذين يريدهم الكاردينال الراعي ،وهؤالء
بعضهم مغمور لكن جرى مفاتحته بالوصول للرئاسة
أم��ث��ال ق��اض متقاعد ،وبعضهم اآلخ��ر معروفة قصة
تأييد الراعي له ،لكن األخير لم يفاتحهم حتى اآلن بنيل
الرئاسة.
ثمة سباق بحسب ه��ذه المصادر سيشهده سياق
الحلحلة في لبنان خالل الشهرين المقبلين ،وذلك بين لمن
سيكون له السبق على اآلخر :التسوية على انتخاب رئيس
أم التسوية على إقرار قانون انتخابي جديد؟
لكن األجندة التي يفضلها جيرو والتي استخلصها بعد
جولة استماعه آلراء القوى اللبنانية حول الوضع في
البلد ،تنصح بالتدرج التالي :انتخاب رئيس  -حكومة
وحدة وطنية جديدة تدعم االستقرارين السياسي واألمني
وتقر قانون انتخابي جديد  -ثم يذهب لبنان إلى انتخابات
نيابية مبكرة.

يوسف المصري

مو�سكو :ن�شر الدرع ال�صاروخية
في رومانيا يهدد �أمن �أوروبا
ق��ال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر
لوكاشيفيتش أم��س ،إن نشر عناصر منظومة ال��درع
الصاروخية األميركية في رومانيا يهدد األمن اإلقليمي
واألوروبي.
وتأتي تصريحات المسؤول الروسي ردا ً على حديث
لعضو الكونغرس األميركي مايكل روجرز ،الذي أعلن
عن نية واشنطن نشر ال��درع الصاروخية في قاعدة
«ديفيسيلو» العسكرية برومانيا حتى نهاية عام
.2015

وأض��اف لوكاشيفيتش أن روج��رز ،وهو رئيس لجنة
االستخبارات في مجلس النواب ،قام بزيارة إلى رومانيا
على رأس وف��د من الكونغرس ،واع��ت��رف خ�لال حديث
تلفزيوني بنشر الصواريخ االعتراضية ضد أهداف من
بينها التهديدات من قبل روسيا.
وأشار لوكاشيفيتش إلى أن هذه التصريحات األميركية
تؤكد شكوك موسكو التي تحدثت عنها منذ زمن في شأن
األه��داف الكامنة وراء نشر الدرع الصاروخية في شرق
أوروبا.

لجنة تحقيق بريطانية:
جنودنا �أ�سا�ؤوا معاملة العراقيين

أقرت لجنة تحقيق بريطانية في
قضية السويدي أن جنودا ً بريطانيين
«أس��اءوا معاملة معتقلين عراقيين،
بعد معركة في عام  ».2004ولكن
اللجنة وص��ف��ت م��زاع��م ب��ارت��ك��اب
الجنود البريطانيين جرائم تعذيب
وقتل في حق عراقيين ،بأنها «محض
افتراء وتلفيق».
وق���د س��ح��ب��ت ادع������اءات بمقتل

نحو  20عراقيا ً على أي��دي الجنود
البريطانيين مطلع هذا العام.
وق��د شكلت لجنة التحقيق عام
 ،2009من قبل وزي��ر الدفاع بوب
إينسوورث.
وق��ال رئيس لجنة التحقيق ثين
فوربز إن المعتقلين الذين ادعوا أنهم
تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة،
قدموا أدلة «ال أساس لها» ،و»بعيدة

الع�سكريون المخطوفون ( ...تتمة �ص)1
لكن الحقيقة التي كان يخفيها هؤالء أو يعملون على طمسها
منذ اللحظة األولى لـ «تعاطفهم» الكاذب مع عرسال ،أن الحقيقة
هي أن هناك قرارا ً أجنبيا ً صادرا ً عن قيادة جبهة العدوان على
سورية بجعل عرسال وبعض المناطق األخ��رى في شمال
لبنان قاعدة لوجستية إلمداد اإلرهابيين العاملين في سورية
ضد الدولة السورية ،بما يحتاجون على كل صعيد متصل
بعملياتهم اإلرهابية تلك.
ومن أجل تنفيذ هذا اإلمالء الخارجي ،كانت سلسلة المواقف
التي اتخذها تيار المستقبل ومن تبقى من جماعات « 14آذار»
وأمالها على الدولة وسلطتها ،بدءا ً من رفض العمل باالتفاقية
األمنية المعقودة بين لبنان وسورية ،مرورا ً برفض التنسيق
بين الجيشين اللبناني والسوري من أجل حفظ األمن في لبنان،
من دون أن تتوقف تلك المواقف عن الرفض الكامل ألي دور
للجيش حتى داخل األرض اللبنانية من شأنه أن يضيق على
اإلرهابيين ويمنعهم من الحركة في لبنان ومنه باتجاه سورية.
ولهذا كان رفض قاطع للخطة األمنية التي وضعها الجيش
لمنطقة الشمال وعكار في عام  ،2012كما والحرب التي شنت
على الدعوة إلعالن المنطقة شمال خط عرسال طرابلس منطقة
عسكرية يتولى فيها الجيش اللبناني مسؤولية األمن وحفظ
النظام.
في ظل هذه الوقائع ،نفذ اإلرهابيون «طعنة عرسال» في
الصيف الماضي ،غزوة ابتغوا منها ربط مراكزهم في القلمون
السوري بمرفأ طرابلس واالنتشار في المنطقة الشمالية من
لبنان لتعويض ضمور وجودهم في القلمون السورية ،وإلعادة
تنظيم قواتهم من أج��ل العودة إل��ى ري��ف دمشق الستئناف
إرهابهم بعد أن تراجع نتيجة اإلنجازات الكبرى التي حققها
الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة هناك.
لقد ألحقت «طعنة ع��رس��ال» اإلرهابية بلبنان وبسبب
القرارات الكارثية التي كانت اتخذتها الدولة ،القرارات ذات
الصلة باألمن في عرسال وطريقة انتشار الجيش في محيطها
من دون دخولها ،ألحق ذلك بلبنان كارثة تلقاها الجيش وقوى
األمن الداخلي ترجمت استشهادا ً لبضعة عشر من العسكريين
وخطفا ً لبضعة العشرات منهم ،كارثة تضافر على صنعها
من أسس للواقع السيء ،ومن تدخل لمصلحة اإلرهابيين من
أشخاص يحملون ألقابا ً رسمية أو دينية ضغطت حتى م ّكنت

اإلرهابيين من االحتفاظ بالمخطوفين ونقلهم خارج عرسال إلى
حيث يخفونهم اآلن في جرودها.
هنا بدأت المأساة في شكلها الجديد حيث تحول اإلرهابيون
الذين خطفوا العسكريين بعد خطف عرسال تحولوا إلى
متحكمين بلبنان وحولوا المخطوفين وذويهم إلى مقبض تحكم
عن بُعد بالشعب اللبناني وق��رارات الحكومة ومؤسساتها
األمنية والعسكرية والسياسية والقضائية حتى واإلدارية.
وفي المقابل انقسم اللبنانيون كعادتهم فئتين ،فئة تتبع
المنطق والكرامة وهيبة الدولة وسيادتها وفئة المنخرطين في
معسكر دعم اإلرهابيين يتلقون األوامر الخارجية واإلمالءات
بما يمنع أي عمل جدي ينهي المأساة تلك ،مع المحافظة على
هيبة الدولة وسيادتها .انقسام أدى إلى تعطيل أي قرار يمكن من
الخروج من المأزق الذي دخل لبنان فيه نتيجة سلسلة القرارات
الخاطئة ،والمواقف الكيدية التي اتخذت بقصد اإلضرار بسورية
وجيشها وشعبها فانقلبت ض��ررا ً على لبنان وخسائر تلحق
بجيشه وشعبه .وحتى نخرج من التعميم وتجهيل الفاعل نقول
إن تيار المستقبل كان العمود الفقري للجهة العاملة ضد سورية
واستجلبت بكيديتها الضرر للبنان عامة وللجيش وعرسال
خاصة ،طبعا ً وال نسقط هنا مسؤولية بعض من يعلنون عن
أنفسهم بأنهم رجال دين يتبعون السلف!...
إن الوضع الذي يتخبط فيه لبنان اليوم هو نتيجة تراكم
األخطاء ومسلسل المواقف الالوطنية التي أدت إلى دخول
اإلرهابيين إلى لبنان وإلى تأمين الحماية لهم تحت عنوان
كاذب ملفق رفع شعار «حقوق وكرامة أهل السنة والجماعة»،
ثم الخدعة الكبرى التي أدت إلى تمكين اإلرهابيين من إخراج
المخطوفين من عرسال إلى جرودها ما عقد عملية تحريرهم
بعمل ميداني ينفذه الجيش ،ثم أضيف إلى كل ذلك سوء إدارة
الملف في شكل ضيع المسؤولية وشتت الجهود وأفرغ أوراق
القوة اللبنانية من محتواها ،فجاءت ما أسميت «خلية األزمة»
لتضيف إلى الملف تعقيدا ً ولتصبح أزمة بذاتها بحاجة إلى من
يضبطها ويحلها ،والنتيجة كانت بقاء العسكريين في الخطف
وبقاء ذويهم في الشارع يتحكم بهم اإلرهابيون ويتحكمون
عبرهم بالشعب اللبناني.
ثم كان األدهى من ذلك انقالب الحال اآلن إلى وضع يستعصي
حله فعليا ً بالوسائل السياسية والتفاوضية العادية ،على رغم

تظاهر الفريق اإلرهابي بأنه «يستميت» للدخول في مفاوضات
سريعة تنهي القضية .نقول إنه وضع يستعصي حله ألن
اإلرهابيين الذي باتوا في موقع يحققون عبره كل ما يريدون
مستحوذون على القرار اللبناني تحت طائل قتل العسكريين،
وبهذا تحولت عرسال وف��ي شكل واقعي قاعدة لوجستية
كاملة المواصفات لإلرهابيين تؤمن لهم المال والتجهيزات
واالستشفاء والمالذ األمن.
وألن المسألة باتت هكذا ،وبات المخطوفون بمثابة الكنز
الثمين لإلرهابيين ،فأننا ال نتصور إقدامهم على التخلي عنهم
مهما حصلوا مقابلهم من ثمن ألن القاعدة اللوجستية أهم
لإلرهابيين من أي شأن آخر ،وبالتالي ال نتوقع أن تفضي أي
مفاوضات مهما كان شكلها ومستواها إلى تحرير المخطوفين
بما يتيح للجيش بعدها اتخاذ التدابير األمنية التي تستعيد
عرسال إلى الدولة وإخ��راج المسلحين من جرودها ،وإقفال
القاعدة اللوجستية لإلرهاب .وبهذا نفسر مماطلة اإلرهابيين
في التفاوض الجدي وتسويفهم في طرح مطالبهم الفعلية،
وتأخرهم عن تحديد لوائح اسمية بمطلوبيهم وعدم تعاونهم
مع أي وسيط ما جعل كل الوساطات تصطدم بالحائط المسدود
فيعتذر أصحابها عن عدم المتابعة.
وعلى هذا األساس نرى أن الدولة اللبنانية باتت اآلن أمام
الخيار الصعب باتخاذ القرار الذي ينهي االبتزاز ويقفل الملف،
وذلك عبر واحد من أمرين :األول محاولة تحرير العسكريين
بعملية عسكرية أمنية مركبة تبدأ بتحديد أماكنهم وال تنتهي
إال بانتهاء القضية ،وهو عمل تقدر الدولة على القيام به وتحمل
تبعاته ،أما الثاني فيكون عبر تعطيل كل المكاسب التي يحققها
اإلرهابيون من الخطف ،ما يعني البدء بإقفال قنوات إنعاش
اإلرهابيين عبر عرسال والتضييق عليهم من دون اإلنصات
لتهديداتهم ،حتى يوقنوا بأن الخطف غير مج ٍد وهنا تتغير
سلوكياتهم وينقلب المخطوفون عبئا ً عليهم يسعون للتخلص
منه مع ما تيسر من مكاسب .أما البقاء في حال التخبط الرسمي
والحزبي والشعبي أيضاً ،وإبقاء عرسال قاعدة لوجستية
أساسية لإلرهابيين الذين يمارسون أبشع عمليات االبتزاز
للدولة اللبنانية بشعبها وسلطتها ،إن هذا السلوك لن يحرر
مخطوفا ً ولن ينقذ حياة ،ولن يحفظ سيادة.

العميد د .أمين محمد حطيط

عن الحقيقة».
وحققت اللجنة في عمل الجنود
ال��ذي��ن واج��ه��وا كمينا ً للمسلحين،
ودخلوا معهم في معركة استغرقت
ثالث ساعات ،وتعرف باسم معركة
داني بون.
وج���اء ف��ي ال��ت��ق��ري��ر أن الجنود
تصدوا للكمين «بشجاعة مثالية،
وح��زم واح��ت��راف» ،ولكنه أش��ار إلى
أن بعض الجوانب المتعلقة بكيفية
التعامل مع المعتقلين فيها إساءة.
وأض���اف التقرير أن سلوك بعض
الجنود الفردي ،وبعض اإلج��راءات
العسكرية ك��ان��ت «دون مستوى
المعايير المتوقعة ف��ي الجيش
البريطاني».
وال يمكن المعتقلين العراقيين
ال��س��اب��ق��ي��ن ،ال��ذي��ن ك��ان��وا وقتها
ض��م��ن المسلحين ،أن يطالبوا
بتعويضات.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
موعد إجراء االختبار النفسي للمرشحين
لمباراة التطوّع بصفة ضابط اختصاص
وتلميذ ضابط بتاريخ 2014/12/28
وذلك على الشكل التالي:
ـ من الرقم  1إلى  700الساعة السابعة
صباحاً.
ـ م��ن ال��رق��م  701إل��ى  1500الساعة
التاسعة صباحاً.
وذل��ك في الجامعة اللبنانية ،مدينة
الرئيس رفيق الحريري الجامعية (الحدث،
الشويفات) ،كلية الحقوق وإدارة األعمال.
على المرشحين أن يصطحبوا بطاقة
هويتهم وإيصال الترشيح.
يمنع إدخال الهاتف الخلوي.

مفقود
فقد ج��واز سفر فنزويلي باسم زي��اد
عباس ده��ام رقمه  08/397851ولمن
يجده االتصال على الرقم .03/927311
مكافأة مالية.

