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م�صالحة �سعودية ـ تركية ( ...تتمة �ص)1

كل من المعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله حسين الخليل،
ال���وزي���ر ح��س��ي��ن ال���ح���اج ح��س��ن،
وال���ن���ائ���ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه عن
الحزب ،ومدير مكتب الرئيس سعد
الحريري نادر الحريري ،الوزير نهاد
المشنوق ،والنائب سمير الجسر عن
«المستقبل» ،بحضور الوزير علي
حسن خليل .وتحدث بيان صدر في
نهاية الجلسة عن «تقدم جدي» في
شأن تنفيس االحتقان المذهبي ،كما
اتفق الطرفان على دع��م استكمال
تنفيذ الخطة األمنيّة على كل األراضي
اللبنانية.
وك��ان��ت أوس���اط المشاركين في
الجلسة لفتت إلى «أن إنهاء البحث
ف��ي المواضيع المطروحة يحتاج
إلى الكثير من الجلسات ألن األمور
متراكمة منذ عام .»2010

بدء تنفيذ إجراءات
دخول السوريين لبنان

ف��ي األث��ن��اء ،دخ��ل��ت آل��ي��ة فرض
تأشيرات على السوريين لدخول
لبنان حيز التنفيذ أم���س ،وشهد

مقر األم��ن العام عند معبر المصنع
ف��ي ال��ي��وم األول ،زحمة ملحوظة،
إذ اصطف السوريون أم��ام المركز
لتسوية أوض��اع��ه��م ف��ي حين عاد
آخ��رون إل��ى الداخل السوري لعدم
اس��ت��ي��ف��اء م��س��ت��ن��دات��ه��م ال��ش��روط
المطلوبة.
وللتخفيف م��ن تداعيات القرار
أوض��ح وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية
رشيد درب��اس «أن القرار ال يتطلب
تأشيرة دخول إلى األراضي اللبنانية
من السفارة اللبنانية في دمشق،
بل ستمنح على المعابر الشرعية
اللبنانية ،على أن ينظم السوري
وضعه القانوني خ�لال شهر ،عبر
الحصول على إقامة عمل لمدة عام،
بموجب نظام الكفالة».
وف��ي السياق أش��ار وزي��ر العمل
سجعان ق��زي لـ«البناء» إل��ى «أنه
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تعمل ال���دول على
رفع الحواجز بين حدودها لتالقي
ال��ش��ع��وب ،يضع لبنان تأشيرات
دخ���ول ع��ل��ى ال��س��وري��ي��ن» .ورأى
«أن لجوء الدولة اللبنانية لفرض
الفيزا على السوريين ،هو ألسباب

في الذكرى الخم�سين ( ...تتمة �ص)1
إن هذه التطورات الخطيرة التي تضع الشعب الفلسطيني أمام مفترق طرق
تحتم عليه االلتزام بخياراته النضالية األساسية واالستمرار في معركة التحرير
بكل تعقيداتها ومشاكلها الوعرة ،وتكريس النهج الذي سار عليه جامعا ً بين
النضال السياسي واألسلوب التي اتبعته غزة والمقاومة اللبنانية في التعامل
مع احتالل عنصري يرد على كل مبادرة او موقف باالغتيال واالستيطان.
وأمام عدو يجاهر برغبته في تهويد األراضي المحتلة كلها من دون هوادة
ويرفض عودة الفلسطينين الى ديارهم ويهيء األج��واء لطرد ما أمكنه ممن
يعيشون على أرضهم ال مجال للتراجع تحت الضغوط او اإلغ���راءات عن
استكمال المسيرة سواء في االمم المتحدة أو في شوارع القدس والضفة وغزة
وصوال ً الى كل بقعة من أرض فلسطين المقدسة.
بهذا المنهج تستعيد الثورة – التي ألهمت األجيال في القرن الماضي – ألقها
وحيويتها وتعيد المنطقة كلها الى الطريق الصحيح بعدما ضل كثيرون الطريق
في متاهات الصراع الداخلي.

بشارة مرهج

حكومة العدو ( ...تتمة �ص)1
وعلى أثر هذا االخفاق السياسي طلب الفلسطينيون رسميا ً الجمعة من االمم
المتحدة االنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يالحقوا
قادة صهاينة بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
واعتبرت حركة حماس الخميس الماضي توقيع عباس طلب االنضمام الى
المحكمة خطوة «في االتجاه الصحيح».
في هذا الوقت لم يكتف الكيان الصهيوني بتجميد تحويل أموال الضرائب
التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية كرد على توجهها إلى المحكمة
الجنائية الدولية في الهاي ،بل إنه يعمل حاليا ً على توسيع دائرة اإلجراءات
العقابية ضد الفلسطينيين.
يقول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء العدو «السلطة الفلسطينية اختارت
مواجهة «إسرائيل» ونحن لن نقف مكتوفي األي��دي ،ولن نسمح بجر جنود
الجيش «اإلسرائيلي» وضباطه إلى المحكمة الدولية في الهاي».
صحيفة «هآرتس» نقلت عن مصدر سياسي «إسرائيلي» قوله إن المجلس
الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية سيلتئم األربعاء التخاذ قرارات
بهذا الشأن.
محللون تحدثوا عن مجالين قد يلجأ إليهما العدو في إطار ردوده العقابية
على السلطة الفلسطينية ،األول يتمثل في تشجيع الكونغرس األميركي على
وقف المساعدات األميركية المقدمة إلى السلطة والمقدرة بنحو  400مليون
دوالر سنويا ً والثاني عبر تقديم دعاوى ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية
عبر جمعيات ومنظمات دولية.
أما توسيع البناء في المستواطنات فخيار استبعدته حكومة العدو بسبب
موقفها المعقد أصالً على المستوى الدولي ،يقول مراقبون.
بدوره صب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان جام غضبه على البرلمانات
األوروبية ،مشيرا ً إلى أن أوروبا تمثل التحدي السياسي األول الذي ستواجهه
«إسرائيل» ،وقال ليبرمان «كمية األكاذيب والضغائن والتشويه والتلفيقات
التي استخدمها أعضاء البرلمانات األوروبية المحترمة هي فصل جديد من
فصول بروتوكوالت حكماء بني صهيون».

أمنية ،ولضبط الدخول العشوائي
ل��ل��س��وري��ي��ن ،وح���رص���ا ً ع��ل��ى أم��ن
ال��دول��ت��ي��ن ،ف��االت��ف��اق��ي��ة اللبنانية
– ال��س��وري��ة الموقعة بين لبنان
وسورية لم تعد قابلة للتطبيق في
شكل كامل».
ورأى «أن الدولة السورية بحكم
الحرب الدائرة فيها ال تسيطر على
طول الحدود اللبنانية – السورية»،
وكذلك ال��دول��ة اللبنانية ال تسيطر
على ك��ل المعابر» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أن��ه
ال بد من وض��ع سمات عبور لكي ال
تبقى المسألة طليقة ،فالتنظيمات
اإلرهابية من داع��ش والنصرة هي
من يسيطر على الحدود الشرقية مع
لبنان».

حروب الوزراء

في غضون ذلك ،تصاعدت الحرب
الكالمية بين وزير الصحة وائل أبو
فاعور ووزي��ر االقتصاد أالن حكيم
على خلفية قضية السكر ،تزامنا ً
مع مواجهة بين وزير الزراعة أكرم
شهيب ووزير البيئة محمد المشنوق
في موضوع مطمر الناعمة .وفيما
بدت حلبات الصراع مفتوحة من دون
تدخل أي جهة لمعالجة الخالفات،
طرحت تساؤالت عن مصير الوضع
ال��ح��ك��وم��ي المتجه إل���ى م��زي��د من
االهتراء.
فعلى صعيد األمن الغذائي وبعد
م��وق��ف ال��وزي��ر أب��و ف��اع��ور أول من
أمس عن االقتصاد الورقي ،رد الوزير
حكيم ال���ذي «وض���ع ال��ن��ق��اط على

وقد أعرب وزير الخارجية الكويتي
الشيخ ص��ب��اح ال��خ��ال��د ال��ص��ب��اح أن
بالده تتطلع لزيارة الرئيس المصري
الستكمال ما تم إنجازه على مستوى
العالقات الثنائية والدولية.
ووص��ف الصباح زي��ارة السيسي
بأنها مهمة للغاية «على ضوء األخطار
التي تواجهها األمة العربية ،سواء كانت
في سورية أو العراق أو اليمن أو ليبيا».
وأضاف أن أهمية هذه الزيارة تنبع من
استباقها لحدثين مهمين ،هما :المؤتمر
االقتصادي والقمة العربية التي ستعقد
بالقاهرة خالل شهر آذار المقبل.
وتصدرت زي��ارة الرئيس المصري
لدولة الكويت ،عناوين واهتمامات
الصحف المصرية ال��ص��ادرة أم��س.
وذك��رت صحيفة «األخ��ب��ار» أن زيارة
الرئيس عبدالفتاح السيسي مناسبة
لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف
الداعمة والمساندة التي أبدتها دولة
ال��ك��وي��ت ،ق��ي��ادة وش��ع��ب�اً ،إزاء مصر
ووقوفهم بجانبها ف��ي أع��ق��اب ث��ورة
 30حزيران .في حين اهتمت صحيفة
«الجمهورية» بتصريحات لسفير مصر
لدى الكويت عبدالكريم سليمان ،والتي
وصف خاللها زيارة الرئيس السيسي
للكويت بـ«التاريخية» ،موضحا ً أنها
تأتي في مرحلة مهمة وبالغة الدقة
ومفصلية في تاريخ المنطقة العربية
واألخطار المحيطة بها .

وفيات
تتقبل عائلة فقيد الوطن الكبير

دولة الرئيس
عمر عبد الحميد كرامي

التعازي بوفاته في بيروت اليوم
الثالثاء الموافق  6كانون الثاني
 2015في البيال قاعة البافيون
روي��ال من الساعة العاشرة حتى
ال��واح��دة ظهرا ً وم��ن الثالثة حتى
السادسة مسا ًء للرجال والنساء
ويوم األسبوع الخميس  8الجاري
في معرض رشيد كرامي الدولي في
طرابلس.

وزارة االقتصاد لالستهالك المحلي».

ملف جديد:
اإلشعاعات الملوثة

أم��ا ف��ي م��رف��أ ب��ي��روت ،فجاءت
مفاجأة من نوع جديد أعلن عنها
ال��وزي��ر علي حسن خليل بكشفه
عن ضبط م��واد صناعية وأدوات
منزلية ت��ح��وي نسب إشعاعات
ملوثة محظورة وخطيرة جدا ً على
صحة المواطنين ،وقد جرى وضع
ال��ي��د على ج��زء منها ،راف��ض �ا ً أن
يكون لبنان مكبا ً للنفايات السامة.
وأوض���ح أن «ه���ذه ال��م��واد عبارة
ع��ن صناديق تحتوي أدوات من
شوك وسكاكين ومالعق فيها مواد
مسرطنة».
وأع��ل��ن أنّ «الملف سيُحال إلى
التحقيق ،وال��ش��رك��ات المستوردة
ستتع ّرض للمحاسبة».

المطمر
بين المشنوق وشه ّيب

ب������دوره ،ع��ق��د ال���وزي���ر محمد
المشنوق م��ؤت��م��را ً صحافيا اثر
استعراض مالحظات حزب الكتائب
على خطة النفايات ودفاتر شروط
ال��م��ن��اق��ص��ات ف��أوض��ح أنّ هناك
حلين متاحين إما متابعة العمل
بالقرار  46والسير بالمناقصات
أو إلغاء بعض بنوده وإبالغ وزارة
الداخلية والبلديات المعنية بتح ّمل
موضوع إدارة النفايات من ألفه إلى

يائه ،وأعلن أن «الخطة إذا لم تق ّر
يوم الخميس في اجتماع مجلس
ال���وزراء فسأتظاهر مع الناس».
وجاء الر ّد سريعا ً من الوزير أكرم
شهيب ال��ذي ق��ال« :ي��درك معالي
الوزير الصديق ،أننا قدمنا الكثير
ولم نبخل ولنا الحق برفع الصوت
والقول :كفى ،فالفرصة التي أعطيت
إلي��ج��اد الحلول ك��ان��ت كافية وال
يمكن تح ّمل المزيد ،ويدرك معاليه
أيضا ً أنّ بيروت قادرة حاليا ً على
إدارة نفاياتها وكذلك الضاحيتان
وأن البلديات ق���ادرة أي��ض�ا ً على
إدارة نفاياتها في شكل مالئم إلى
حين إنجاز الحل الشامل .إلى ذلك
الحين ال تمديد للعمل ف��ي مطمر
الناعمة .مطمر الناعمةأصبح من
الماضي».

والسلسلة مجددا ً

في مجال معيشي آخر ،بدأ وزير
التربية والتعليم العالي الياس
ب��وص��ع��ب سلسلة ات���ص���االت مع
رؤس��اء الكتل السياسية لتحريك
م��ل��ف سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب.
وأشار لـ«البناء» إلى «أنه سيعمل
على إقرار سلسلة متوازنة بعيدا ً عن
المزيدات السياسية والضغط في
الشارع» .ولفت إلى أن وفد صندوق
النقد الدولي نصح وزير المالية علي
حسن خليل بإقرار السلسلة ألنها
تؤمن م��وارد ج��دي��دة» ،مشيرا ً إلى
«أن خليل أعلن أن ال عائق ماليا ً أمام
إقرارها».

تدريب «المعار�ضة المعتدلة» ( ...تتمة �ص)1
وج��دد قاسمي وق��وف ب�لاده مع
ال��ش��ع��ب ال���س���وري ف��ي مواجهته
للحرب الظالمة التي يتعرض لها
وح��رص اي��ران على مواصلة تقديم
ال��دع��م وال��خ��ب��رات ال�لازم��ة لتمكين
س��وري��ة ف��ي ال��م��ج��ال االق��ت��ص��ادي
وتعزيز صمودها وصوال ً إلى تحقيق
االنتصار مشددا ً على وجود إمكانات
وطاقات اقتصادية كامنة في البلدين
ومشاريع عديدة يمكن استثمارها
لخدمة العالقات االستراتيجية.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال مسؤول رفيع في
وزارة الخارجية التركية أم��س إن
تركيا والواليات المتحدة تسعيان
ال����ى وض����ع ال��ل��م��س��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة
التفاق لتجهيز وتدريب من س ّماهم
«المعارضين السوريين المعتدلين»
ه��ذا الشهر في إط��ار حملة تقودها
واشنطن لمحاربة تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.
وأضاف المسؤول التركي إنه من
المتوقع أن يبدأ التدريب في شهر آذار
المقبل بالتزامن مع برامج مماثلة في
األردن والسعودية ،مشيرا ًأنه «يتوقع
تدريب بين  1500و 2000شخص
ف��ي تركيا (ف��ي ال��ع��ام االول)» وأن
عددا ً محدودا ً من الجنود األميركيين
سيأتون إل��ى تركيا للمساعدة في
تنفيذ التدريب المشترك مع افراد من
الجيش التركي ،حيث من المزمع
إج��راء التدريب في قاعدة بمدينة
كرشهير بوسط البالد.
ميدانياً ،استعاد مقاتلو وحدات
حماية الشعب ال��ك��ردي في مدينة
عين العرب السورية أمس ،السيطرة
على المربع األمني الذي يضم مقار

ا�ستبقت حدثين ( ...تتمة �ص)1
وعلى صعيد الملف االقتصادي،
أكد سليمان أن الزيارة ستكون مهمة
في توفير تمويل للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،ودع��وة الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح للمشاركة في
مؤتمر آذار االقتصادي المقرر عقده
بشرم الشيخ ف��ي شهر آذار المقبل،
والذي تعول عليه الحكومة المصرية
إلحداث رواج استثماري كبير .
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصف
رج��ال أعمال ومستثمرون كويتيون
زي��ارة الرئيس السيسي بأنها رسالة
واض��ح��ة لتشجيع االس��ت��ث��م��ار بين
ال��ب��ل��دي��ن .بينما ع��ن��ون��ت صحيفة

ال��ح��روف» في الجدل بين وزارت��ي
الصحة واالقتصاد حول األسلوب،
فعقد مؤتمرا ً صحافيا ً استغرب فيه
طريقة العمل في ملف محاربة الفساد
والحفاظ على األمن الغذائي معتبرا ً
أنها «غير مسؤولة وال نعلم إلى أين
ستوصلنا».
وإذ انتقد «المهرجانات اإلعالمية
من دون التنسيق مع سائر الوزارات
ولجنة األم���ن ال��غ��ذائ��ي» دع��ا إلى
معالجة الفساد من أساسه بطريقة
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��م��ل��ف��ات ال��ك��ب��رى
األساسية .وتحدث عن إصالحات
ك��ب��رى تمت خ�لال تسعة أي���ام في
االه���راءات ،م��ؤك��دا ً «وج��ود صوامع
مغلقة وذات ع���ازل تجعل القمح
والخبز بألف خير».
ومن مرفأ طرابلس ،حيث جال أبو
فاعور وأجرى كشفا ً على العنابر التي
تحتوي م��ادة السكر جاء ال��رد على
حكيم .فقال انه «يتعاطف معه حتى
حدود الشفقة فهو في موقع الضياع
بين اإلقدام واإلحجام بحيث بات في
موضع «يكاد المريب يقول خذوني».
وأشار إلى أن «مخزن السكر يحتوي
على  1083طنا ً وهو غير مستوف
للشروط ووضعه كارثي ومحتواه
منتهي الصالحية وبعضه من دون
تاريخ وال نعرف إذا ما كان صالحا ً
أم ال».
وق��ال« :قانونياً ،قبل أن تنتهي
صالحية الس ّكر بشهرين ،يجب عدم
دخوله إلى األسواق لالستهالك ،لكن
يتم توزيعه بموجب بيان صادر عن

لماذا الت�صعيد ( ...تتمة �ص)1

«ال��ش��روق»« :السيسي ف��ي الكويت
اليوم لترويج فرص االستثمار بمصر».
ويذكر أن حجم التبادل التجاري
بين البلدين بلغ ع��ام  2013حوالى
 3.2مليار دوالر مع احتساب البترول
ومشتقاته ،وتحتل الكويت المرتبة
الرابعة ضمن قائمة ال��دول األجنبية
المستثمرة في مصر والثالثة عربيا،
وذلك بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى
 2.8مليار دوالر نفذتها  937شركة
تشمل أنشطتها معظم المحافظات
ال��م��ص��ري��ة وت���ت���وزع ع��ل��ى ق��ط��اع��ات
الخدمات والبناء والتشييد والصناعة
والزراعة والتمويل .

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
أوالد الفقيد :رفعت زياده وعائلته
غسان زياده وعائلته
وليد زياده وعائلته
بناته :ناديا زوجة سليمان سالمه وعائلتها
ليلى زوجة سليم كرم وعائلتها
أشقاؤه :عائلة المرحوم أمين زياده
عائلة المرحوم نبيه زياده
عائلة المرحوم أنطون زياده
شقيقاته :مسيحيه أرملة المرحوم نجيب الرمحين وأوالدها
عائلة المرحومة أميرة مهنا
عائلة المرحومة نبيهة حداد
وعموم عائالت :زياده ،أبو طربوش ،مقداد ،طعمه ،حنا ،سالمه ،كرم،
الرمحين ،مهنا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من
الحزن واألسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

عبد الم�سيح جري�س زياده

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم االثنين الواقع فيه  5كانون الثاني
 2015متمما ً واجباته الدينية .يحتفل بالصالة لراحة نفسه في تمام
الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثالثاء  6الجاري في كنيسة سيدة
العناية للروم الكاثوليك ،البوشرية – الدورة خلف ملعب برج حمود.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء ،صلّوا ألجله
ً
تقبل التعازي قبل الدفن ابتدا ًء من الساعة العاشرة صباحا وبعده
حتى السادسة مسا ًء ويوم األربعاء  7الجاري من الساعة الحادية عشرة
من قبل الظهر حتى السادسة مسا ًء في صالون كنيسة سيدة العناية
للروم الكاثوليك ،البوشرية ،الدورة – خلف ملعب برج حمود.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة.

الحكومة المحلية ووح��دات حماية
الشعب.
وسيطر المقاتلون على أغلب
مناطق المدينة بعد حوالى ثالثة
أشهر من سقوطها في أي��دي تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وق��ال نشطاء إن وح��دات حماية
الشعب سيطرت على كامل المربع
األمني ،وأضافوا أن هذه السيطرة
جاءت إثر اشتباكات استمرت حتى
فجر أمس ،رافقتها طلعات لطائرات
التحالف الدولي استهدفت مواقع

للتنظيم اإلرهابي في المدينة.
وأس���ف���رت االش��ت��ب��اك��ات حسب
النشطاء عن مقتل ما ال يقل عن 14
عنصرا ً من «داعش»،غالبيتهم من
جنسيات غير س��وري��ة ،ه��ذا وأف��اد
النشطاء أن التنظيم لم يعد يسيطر
حاليا ً س��وى على  20في المئة من
كوباني ،وتبلغ مساحة المدينة بين
ستة وسبعة كيلومترات مربعة.
وفي السياق ،قالت قوة المهمات
المشتركة إن قوات التحالف بقيادة
الواليات المتحدة شنت  20ضربة

جوية أخرى ضد تنظيم «داعش» في
سورية والعراق منذ األحد استهدفت
مقاتلين للتنظيم وأصابت آبارا ً للنفط
الخام في أراض يسيطر عليها.
وقالت قوات التحالف في بيان لها
أمس إن الواليات المتحدة وحلفاءها
نفذوا  14ضربة في سورية أصابت
خمس نقاط لتجميع النفط تخص
«داع��ش» وخ��ط انابيب متصالً بها
قرب دير الزور ،اضافة الى ضربات
أخرى قرب كوباني أصابت وحدتين
كبيرتين لمقاتلي التنظيم.

مع إيران ،بصيغة أقرب إلى الشراكة بعد استنهاض أوراق القوة،
ولمنع االستفراد اإليراني بك ّل منهما على حدة تفاوضيا ً واإلفادة
من تناقضاتهما وتنافسهما على دور المرجعية.
 توزيع المرجعية بين الشمال والجنوب يبدو قد حسم لتركيافي شأن سورية والعراق ولمصلحة السعودية في شأن الخليج
وص��ار شمال أفريقيا تعويضا ً للسعودية عبر مصر ومعها عن
الخروج من سورية والعراق بعد الفشل ،مقابل تجيير القدرات
المتبادلة بين ك ّل من تركيا والسعودية لتقوية الوضع التفاوضي
للفريقين معاً.
 يبقى السؤال التقليدي عن لبنان ،في قلب هذا التقسيم لألدوارحيث النفوذ الفعلي للفريقين هو نفوذ سعودي والبيئة المحيطة
هي مستقبل سورية ،حيث ال��دور بين الفريقين لتركيا ،ما يعني
ترك لبنان إلى آخر المراحل.
ناصر قنديل

من زاوية نظر ( ...تتمة �ص)1
لم يفض النقاش إلى نتيجة ،ولم تكن قضية المفاضلة بين «العدو القريب»
و»العدو البعيد» هي كل اإلشكاالت التي لم يستطع نقاش «النصرة – داعش»
إيجاد توافق عليها .فـ«داعش» يريد «جبهة جهادية» في العراق وسورية
بزعامتها ،و»النصرة» تريد خصوصية لها في سورية.
وأكثر من ذلك ،فإنه منذ بدا للطرفين أن نقاشهما ذاهب حتما ً للحائط المسدود،
وحتى قبل فضه ،قام «داعش» باغتيال أحد مسؤولي «النصرة» الذي كان له دور
ملحوظ في التوسط من أجل تنفيذ رغبة الظواهري بعقد نقاش بين الطرفين .وعلى
رغم أن مسؤول «النصرة» الذي اغتيل يعرف بغير كنية ،إال أن العالمة التي تميزه
هو عالقته بـ»أبو خالد السوري» الرجل الذائع الصيت في تنظيم «القاعدة».
ويضيف سياق هذه المعلومات أن داع��ش إثر فشل الحوار نفذ عمليتين
عسكريتين ضد منطقتين منفصلتين تسيطر عليهما «النصرة» ،وتتحكمان
بأبرز مدخلين للعبور بين القلمون وبين الغوطتين الشرقية والغربية .ونجح
«داعش» في طردها منهما ،وبدأ بعد ذلك بإرسال تعزيزات عبرهما لدعم تواجده
في مناطق في القلمون محاذية للحدود اللبنانية .وقاد هذا المسار إلى إرسال
نحو  400مقاتل من «داعش» إلى هذه المناطق ،إضافة إلى نجاحه في استقطابه
عشيرة من البدو تعتاش على التهريب عبر هذه المعابر الحدودية بين القلمون
والغوطتين ،علما ً أنها سابقا ً كانت والت «النصرة» لذات األسباب المصلحية
التي والت من أجلها اآلن «داعش» .وأدى كل هذا التحول إلى جعل «داعش» القوة
رقم واحد في القلمون بعد أن كانت السيطرة فيه معقودة لـ«النصرة».
وتتوقع مصادر مطلعة على ما يحدث داخل الجماعات التكفيرية في القلمون،
أن تتسع سيطرة «داع��ش» في تلك المنطقة لتصبح هيمنته ساحقة ،ذلك أن
تجربة التكفيريين أثبتت أن الجماعات الضعيفة تقوم بالعادة بمبايعة التنظيم
األقوى القادر على السيطرة.
وتؤكد المصادر عينها أن أخطر نتائج سيطرة «داعش» على القلمون تتلخص
في أمرين أساسيين ،أولهما أن «داعش» يطرح أجندة إمارة في تلك المنطقة تمتد
إلى مناطق لبنانية .وهذا األمر أعاد من جديد إحياء «إمارة عرسال الصغيرة»
وأيضا ً على المستوى األبعد «إمارة تمتد حتى ميناء طرابلس» ،وهو األمر الذي
يحتاجه «داعش» الذي ال يمتلك مدخالً على البحر .ولكن المصادر عينها تستدرك
أنه خالل نقاش «النصرة» و»داعش» تم عرض موضوع لبنان ،انطالقا ً من نظرية
تفيد بأنه من األفضل االستيالء على مناطق حدودية لبنانية ذات «هوية مذهبية
حاضنة» ،وحتى لو كان سكانها في هذه اللحظة ال يريدون دخول التكفيريين
إليها ،ولكن مثل هذه المناطق تظل أكثر مقبولية إلخضاعها واستمالتها( ،ودائما
الكالم من وجهة نظر «داعش»).
األمر الثاني يتمثل بصلة حصلت في القلمون بين «داعش» وعناصر تواجدت
فيه من جماعة «بيت المقدس» ،وهو تنظيم سلفي إرهابي متواجد أساسا ً في
شمال سيناء ويشن حربا ً إرهابية ضد الجيش المصري .وتفيد معلومات أن هذه
ِّ
الصلة كان لها دور في جعل «بيت المقدس» في مصر تعلن مؤخرا ً عن مبايعتها
لـ«داعش» .وكانت االستخبارات المصرية أبلغت جهات معنية بملف تواجد
إرهابيين مصريين في سورية ،أن معلوماتها تفيد أن أعدادهم بلغت رقما ً يتجاوز
المئات ،وأنهم بنوا صالت وثيقة مع «داعش» ،األمر الذي يجعل القاهرة معنية
بأوثق عالقة أمنية مع الدولة السورية.
قصارى القول إن القصة اآلنفة تقدم صورة عن مسار تطور خطر بدأت خيوطه
بالتراكم منذ نحو ثالثة أشهر ،وهو يضع لبنان وحتى دول أخرى أبعد (كمصر)
أمام تهديد جديد ،وذلك انطالقا ً من التحول المفصلي الذي شهده القلمون على
مستوى توزع قوى التواجد التكفيري فيه ،ونجاح «داع��ش» هناك في حسم
الصراع لمصلحتها ضد اآلخر المعارض والتكفيري.
والسؤال الذي يشغل بال ليس لبنان فقط بل دول أخرى في المنطقة هو :ما
هي خطوة «داعش» التالية؟ وهل في أجندته فعالً كما تؤكد بعض المعلومات
تعزيز حشوداته البشرية في أجزاء القلمون المحاذي للحدود اللبنانية من أجل
تنفيذ الغزوة األم ،وهي الوصول إلى مرفأ طرابلس الذي كانت «النصرة» فشلت
في تحقيقه؟! .هل يحتمل المشرق وصوال ً لمصر إمكانية أن يتحول مرفأ طرابلس
إلى مرفأ شبيه بمصراتة الليبي؟؟!

يوسف المصري

رئي�س مجل�س النواب الليبي:
تركيا ال تزال تدعم الميلي�شيات الإرهابية
أكد رئيس مجلس النواب الليبي
المنتخب عقيلة ص��ال��ح ق��وي��در
استمرار تركيا دع��م الميليشيات
اإلرهابية في ليبيا داعيا ً المجتمع
الدولي والجامعة العربية إلى دعم
الشرعية الوحيدة في ليبيا الممثلة
في البرلمان الذي انتخبه الشعب
الليبي بشفافية وحرية.
وقال قويدر في مؤتمر صحافي
مشترك مع األمين العام للجامعة
في القاهرة اليوم «إن تركيا ال تزال
تدعم الميليشيات اإلرهابية في
ليبيا ونحن نحتاج من الجامعة
العربية الدعم من أجل بناء جيشنا
وترسيخ الشرعية في البالد».
وأض���اف ق��وي��در «إن الجامعة
العربية هي األقرب لنا في مواجهة
اإلرهاب وكذلك نثمن الدور المصري
لحماية الحدود الليبية المصرية».
وكانت الجامعة العربية طلبت
في  12آذار  2011من مجلس األمن
الدولي فرض حظر جوي على ليبيا
ما أتاح لقوات حلف شمال األطلسي
الناتو شن عدوان جوي على ليبيا أدى
إلى إضعاف الجيش الليبي وسمح
للميليشيات المسلحة باالنتشار
وح ّول ليبيا إلى دولة فاشلة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي
أن المجلس م��دع��وم م��ن الشعب
الليبي ومستمر في عمله على رغم ما
تعرض له من عملية إرهابية كادت
تقضى على أعضاء المجلس أخيراً.
ورفض صالح الدعوات للتدخل
األجنبي العسكري في ليبيا معربا ً
عن أسفه لمساواة بعض الساسة
بين الجيش الوطني الليبي وبين
الميليشيات الخارجة على القانون
وقال إنه «ال يمكن القبول بالمساواة
بين الخارج على القانون والجيش
الوطني وه��ل هناك م��ن دول��ة في
ال��ع��ال��م تقبل بمجموعات تحمل
السالح وتخطف الناس».
ويدعم نظام أردوغ��ان اإلخواني

�إعالنات ر�سمية
اعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب شارل طانيوس صقر بصفته وكيل
كل من  HO, PAK Wing, Edmondو
 CHONG, Kai Hungبصفتهم مديري
شركة ن��ورث بوينت استيت مانجمنت
كومبني ليمتد وش��رك��ة زي��ان��غ ه��وري��ال
استيت كومباني ليمتد سندات تمليك بدل
عن ضائع في العقارات رقم  694و 951
و  1284من منطقة صربا العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
مايكل حدشيتي
اعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب ج��ان ج��وزف هبشمان وج��ورج
اس��ب��ر هبشمان س��ن��دات تمليك ب��دل عن
ضائع في العقارات رقم  557و  576من
منطقة فتقا والعقارات رقم  1223و 1226
و  1227و  1244و  1249من منطقة غزير
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
مايكل حدشيتي

وع����دد م���ن األن��ظ��م��ة الخليجية
الميليشيات اإلرهابية التكفيرية
في ليبيا التي تقوم بعمليات القتل
وتخريب البنية التحتية في ليبيا.
وكان مجلس األمن الدولي أصدر
تقريرا ً يفيد بأن األسلحة والذخيرة
المقدمة للتنظيمات اإلرهابية فى
سورية تم إرسالها عبر تركيا كما
رصد فريق الدعم التحليلي ورصد
الجزاءات في لجنة عقوبات تنظيم
ال��ق��اع��دة ال��ت��اب��ع لمجلس األم��ن
نقاطا ً خطيرة في ش��أن األسلحة
المقدمة لتنظيم داع��ش اإلرهابى
ف��ي التقرير ال���ذي أع���ده بموجب
ال��ق��رار ال��رق��م  2170ال���ذى صدق
عليه مجلس األمن بتاريخ  15آب

ع��ام  2014بخصوص مقترحات
ح��ول ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ق��د تنجم
ع���ن األش���خ���اص وال��م��ج��م��وع��ات
والتشكيالت األخ��رى والتى بنت
عالقة بتنظيمات «داعش» و»جبهة
النصرة» و»القاعدة» والتدابير التي
يمكن اتخاذها حيال ذلك.
يذكر أن ليبيا تعيش حالة من
االن��ق��س��ام ال��س��ي��اس��ي وال��ف��وض��ى
األمنية في ظل انتشار الميليشيات
والتنظيمات اإلرهابية المسلحة
ومحاولتها فرض نفوذها على البالد
وق��ي��ام ع��دد م��ن الضباط وبينهم
اللواء خليفة حفتر بعملية عسكرية
لتطهير ليبيا من هذه التنظيمات
والميليشيات المسلحة.

من جهة أخرى طالبت الحكومة
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ع��ت��رف ب��ه��ا ال��ي��وم
المجتمع الدولي بتسليح الجيش
الوطني الليبي حتى يتمكن من
حسم المعركة ض��د الميليشيات
اإلرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية
عن المندوب الليبي لدى الجامعة
العربية عاشور بو راشد قوله في
افتتاح االجتماع الطارئ لمجلس
الجامعة على مستوى المندوبين
«إنه يتعين على المجتمع الدولي
ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه ال��ق��ان��ون��ي��ة
واألخالقية وتسليح الجيش الليبي
بأسرع وقت حتى يتمكن من إنجاز
مهمته الوطنية».

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أسعار لشراء مرحالت لواحق
( )Relais auxiliariesل��زوم محطات
التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/1/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
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