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تتمات
«غزوة �سلمان» ( ...تتمة �ص)1

ي��ع��رف األم��ي��رك��ي��ون أن��ه��م ي��ش��ه��دون نسخة
جديدة مما شهدوه من قبل في سورية ،منصور
ه��ادي وحكومته يشبهون االئ��ت�لاف السوري
ال���م���ع���ارض ،ن�����زالء ف���ن���ادق خ��م��س��ة ن���ج���وم ،ال
يملكون شعبا ً يسير وراءه��م ،وال جيشا ً يقاتل
معهم ،تسميات وهمية مثل الجيش الحر اللجان
الشعبية ،والحقيقة هي تنظيم «القاعدة».
ي��ع��رف األم��ي��رك��ي��ون أي��ض��ا ً أن ال��ح��رب البرية
التي يتهرب السعوديون من خوضها في اليمن،
ت��ق��ت��رب م��ن ال��ح��س��م ل��ص��ال��ح ال��ح��وث��ي��ي��ن عندما
يستتب لهم األمر في عدن بعد باب المندب حيث
يصير ال��ب��اق��ي تفاصيل ،بينما حربهم البرية
الحقيقية هي تلك التي يخوضونها مع حكومتي
األردن وتركيا في سورية ،حيث تنقل وتجهز
وتدعم تجمعات «النصرة» و«داع��ش» ،إلحداث
االختراقات ،وتحقيق التقدم من جبهتي الجنوب
والشمال.
ينكب األميركيون واإليرانيون لحياكة
لذلك
ّ
ق��ط��ب ت��ف��اه��م��ات��ه��م ،وي��وص��ل��ون ال��ل��ي��ل والنهار
لتذليل ما تبقى من نقاط يجمع الخبراء الغربيون
الذين استضافتهم مؤسسات التلفزة األميركية
واألوروبية ،على أن االتفاق قد تم ،وما يجري
التفاوض عليه هو كيفية تطبيقه ،فعدد أجهزة
ال��ط��رد ال��م��رك��زي ح��س��م وم��ص��ي��ر م��ف��اع��ل آراك
وفوردو حسم أيضاً ،وقضايا التحقق والتفتيش،
وال��ت��خ��ص��ي��ب ،وم��ص��ي��ر ال��ي��وران��ي��وم المخصب
والمنضب ،ورفع العقوبات ،كلها حسمت وفقا ً
للخبراء ،وب��ق��ي كيف يتح ّول ه��ذا االت��ف��اق إلى
روزنامة زمنية ،في كل بنوده ،المتداخلة ،بقي
تحديد في أي مرحلة ،يجري تعديل مفاعل أراك
ببقائه عامالً بالماء الثقيل لكن مع ضمانات فنية
لعدم نقل البلوتونيوم ،وم��اذا يوازيه من رفع
العقوبات اإلضافية ،ومثلها الكثير من القضايا
المتفق عليها لسنة كاملة ،تستدعي روزنامة
متقابلة بااللتزامات هي ما ينكب على إنجازه
ال��م��ف��اوض��ون وع��ل��ى رأس��ه��م وزي���را الخارجية
األميركي واإليراني جون كيري ومحمد جواد
ظ��ري��ف ،ال��ل��ذان تخطيا منتصف ليل أم��س في
الجلسة المسائية بعدما ع��اد ال��وزي��ر فابيوس
منتصف الليل لينضم إلى المفاوضات ،وأعلنت

الخارجية األميركية أن ك��ي��ري ب��اق إل��ى اليوم
الخميس ع��ل��ى األق���ل ورب��م��ا أك��ث��ر لمنح فرص
التوصل للتفاهم ،بينما أعلن الوفد اإليراني أن
ال سقف زمنيا ً لبقائه في لوزان.
ساعات ستكتب محطة فاصلة في المعادالت
ال��دول��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة ،ل��ذل��ك ت��ت��س��ارع محاوالت
ف����رض وق���ائ���ع ج����دي����دة ،ل��ك��ن م��ش��ك��ل��ة حلفاء
واش��ن��ط��ن ،ال��ذي��ن ص��ارت تعرفهم ج��ي��دا ً ولذلك
تمضي باندفاعة التفاوض ،أن جيشهم الوحيد
ص���ار تنظيم «ال���ق���اع���دة» ،بينما االن���دف���اع عبر
الحدود السورية من جهة تركيا واألردن بدعم
س��ع��ودي و«إس��رائ��ي��ل��ي» ،ح��ي��ث ص���ارت جبهة
«النصرة» هي الجيش الذي يدفعونه للقتال أمالً
بتغيير المعادالت العسكرية في شمال سورية
وجنوبها ،بينما نجح الجيش السوري بحسم
ج��ب��ه��ة ال���غ���رب ،ع��ب��ر س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى مرتفعات
الزبداني على الحدود مع لبنان ،حيث تقطعت
أوصال جبهة «النصرة» بين مجموعات عرسال
وال��ق��ن��ي��ط��رة ،م��ا يعني أن ال��ح��رب ف��ي الجرود
اللبنانية قد تطل برأسها باكراً ،قبل أن تحسم
جبهة الزبداني ،بينما الحكومة اللبنانية ،نجحت
بتعيين فؤاد فليفل أمينا ً عاماً ،في خطوة يبدو
أنها ستفتح ب��اب تعيينات أخ��رى ،ونجحت في
احتواء وإدارة خالفاتها بتداعيات الموقف من
«غزوة سلمان» الحرب السعودية في اليمن.
محلياً ،شهد مجلس ال���وزراء نقاشا ً ح��ادا ً بعض
الشيء بين رئيس الحكومة تمام سالم ووزراء حزب
الله على خلفية جزء من موقف األول في قمة شرم
الشيخ ،المتعلق بالوضع في اليمن وبتشكيل القوة
العربية المشتركة ،لترتفع ح��دة النقاش بدخول
وزيري تيار المستقبل أشرف ريفي ونهاد المشنوق
دفاعا ً عن السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري.

سالم :لن أخرج عن التوافق

وعبّر وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج
حسن عن اعتراضهما على موقفي سالم المذكورين،
مشيرين إل��ى ان��ه لم يطلع مجلس ال���وزراء عليهما
مسبقاً .فرد سالم بأنه لن يدعو عند كل مشاركة في
مؤتمر ،إلى جلسة لمجلس الوزراء إلطالع الوزراء على
الكلمة التي سيلقيها ،ال سيما انه على يقين أنها ستلقى
اعتراضا ً من بعض ال��وزراء ،األمر الذي من شأنه أن
يدفعه إلى االستقالة أو تغيير الكلمة .وأشار سالم إلى

أنه لن يكبل نفسه بذلك ،وفي الوقت نفسه سيراعي
مصلحة لبنان وعلى ضوء ذلك سيأخذ الموقف الذي
ينسجم مع البيان الوزاري للحكومة.
واعتبر س�لام بحسب ما أبلغت مصادر وزاري��ة
«البناء» ،أن المؤتمرات تفرض في بعض األحيان
مواقف معينة ،لكن ه��ذه المواقف ال تلغي حرصه
على أن تكون السياسات الخارجية محل توافق،
وانه سيعكس دائما ً في مواقفه ما تم التوافق عليه
وان��ه سيصار إل��ى التشاور مع كل األط��راف تجنبا ً
لالنقسامات.
وقد لقي كالم رئيس الحكومة ترحيبا ً من الوزراء
الذين صفقوا له باستثناء وزير العدل أشرف ريفي
ال��ذي غ��رد خ��ارج المناخات اإليجابية التي سادت
الجلسة.
وعلمت «البناء» أن الحاج حسن انتقد تصريح
السفير عسيري ال��ذي حمل فيه على األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،واعتبره خارج
اإلط��ار الدبلوماسي .فرد الوزير ريفي متهما ً إيران
باإلرهاب ومدعيا ً أنها تشبه «إسرائيل»! ،سائالً وزراء
حزب الله «لماذا ال تأتون على ذكر ذلك ،فما يجري في
اليمن إيران تقف وراءه» .ما استدعى ردا ً من فنيش
ال��ذي سأل ريفي «لمصلحة من هذا الكالم؟ لماذا ال
تخبرنا»؟ فأجاب ريفي»:ال أريد أن أقول».
وعلق وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس خالل
النقاش على الملف اليمني بالقول« :كنا نسمع بهالل
شيعي وبتنا نسمع بهالل سني وإذا تصادما ستضحك
نجمة داوود».
وانتقل مجلس ال���وزراء إل��ى بحث ج��دول أعماله
وقرر تعيين فؤاد فليفل أمينا ً عاما ً للمجلس ومحافظا ً
لجبل لبنان بالوكالة ،بعد إحالة األمين العام الحالي
سهيل بوجي إلى التقاعد في  26نيسان الجاري .كما
قرر وضع المدير العام للتعاونيات ج��وزف طربيه
بالتصرف.

جلس حوارية الحتواء الشروخ

وبعد تجاوز الحكومة «قطوع اليمن» ،تلتئم اليوم
الجلسة التاسعة من الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل في عين التينة في ظل التأكيد أن مهمة
الحوار هي احتواء الشروخ التي قد تحدثها التعقيدات
اإلقليمية على الوضع الداخلي.
من جهة أخرى ،وفيما الفشل سيكون مصير الجلسة
النيابية المقررة اليوم النتخاب رئيس للجمهورية
بسبب ف��ق��دان ال��ن��ص��اب لتعذر ال��ت��واف��ق ح��ول هذا
االستحقاق ،أكد رئيس مجلس النواب نبيه في لقاء
األربعاء النيابي ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب
والحكومة ،مشددا ً على عزمه عقد جلسة تشريعية
لدرس وإقرار العديد من مشاريع القوانين الضرورية.

مجزرة �سعودية ( ...تتمة �ص)1
هذا ،وارتكبت الطائرات السعودية مجزرة جديدة في
منطقة الحديدة غرب اليمن حيث استهدفت معمالً لأللبان،
أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات.
ولقي ستة مصرعهم ،وجرح خمسة آخرون في غارة
سعودية استهدفت ميناء ميدي في حجة غرب اليمن.
من جهة أخرى ،دخل الجيش اليمني الى قاعدة عسكرية
في منطقة دباب قرب باب المندب على البحر األحمر بعد
أن الحق هزيمة بالمليشيات التابعة للرئيس الهارب الى
السعودية منصور هادي.
وكانت مصادر اعالمية أفادت بأن الطائرات السعودية
عاودت قصف أنحاء متفرقة من صنعاء بينما تصدّت لها
المضادات الجوية.
وفي لحج ،سقط عشرة ع ّمال ضحايا في قصف استهدف
مصنعا ً لإلسمنت بالقرب من قاعدة العند الجوية ،كما

منفذية المتن الشمالي
زوجة الفقيد مارينا جريس األشقر
أوالده ميشال وعائلته
فداء وزوجته جويل أبو شبكه وعائلتهما
بناته هاديا عازار منقاره وأوالدهاوعائالتهم
فاديا زوجة ايلي نوبر و أوالدها و عائالتهم
شقيقه ميرنا عرموني ارملة شقيقه عادل وعائلتها
شقيقاتها نسب ارملة جبور جبور و أوالدها و عائالتهم
عائلة المرحومة ادال نجيب عقل
عائلة المرحومة حنة الياس عبود
عائلة المرحومة سعاد جميل أبو شديد
وعموم عائالت :عازار ،األشقر ،الخوري ،صفير،أبوشبكه،منقاره،نوبر،
عرموني،جبور،عقل،عبود،أبو شديد،إيريدجي،صفي الدين،بوجا
طبّارة،وعموم عائالت بيت الشعار وعينطورة المتن وديك المحدي و
أنسباؤهم في الوطن و المهجر ينعون إليكم بمزيد من اإليمان والرجاء
فقيدهم المرحوم

األمين

من�صور مخايل عازار
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األربعاء الواقع فيه  1نيسان 2015
متمما ً واجباته الدينية .
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الرابعة من ظهر يوم السبت 4
الجاري في كنيسة مار ميخائيل ،بيت الشعار .
بسبب أسبوع اآلالم تقبل التعازي يومي الخميس و الجمعة  2و 3
الجاري في منزل الفقيد في بيت الشعار و يوم السبت  4الجاري قبل
الدفن و بعده إبتدا ًء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر و لغاية الساعة
السابعة مسا ًء و يوم األحد  5الجاري ابتدا ًء من الساعة الثانية بعد الظهر
و لغاية الساعة السابعة مسا ًء في صالون كنيسة مار ميخائيل في بيت
الشعار.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة

توتر بين
أهالي عرسال وسوريين

أمنياً ،س��اد التوتر أم��س بين أهالي عرسال من
جهة ومسلحين سوريين من جهة أخرى ،على خلفية
عمليات الخطف والخطف المضاد التي ارتفعت
وتيرتها في المدينة في اآلونة األخيرة.
فبسبب استمرار خطف المواطن حسين سيف الدين
منذ االثنين الماضي على يد سوريين من بلدة قارة
يطالبون بفدية قيمتها ثالثون ألف دوالر لتحريره،
عمد عدد من الشبان من آل نوح وعز الدين إلى إطالق
النار وإقامة حواجز مسلحة حيث احتجزوا  35نازحا ً
سوريا ً من قارة لمقايضتهم بسيف الدين ،كما منعوا
التحرك في حي للسوريين قرب المصيدة في البلدة
التي طوقها الجيش لمنع تدهور الوضع ،فيما تجري
مفاوضات عبر وسطاء إلطالق المخطوفين.

حزب الله :صيف الجرود
سيكون قبل أوانه

من جهة أخرى ،استهدف الجيش اللبناني تحركات
للمسلحين في وادي رافق -جرود عرسال بالرشاشات
المتوسطة .في حين أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء»
أن معركة ال��زب��دان��ي أح��دث��ت صدمة وان��ع��دام وزن
للمسلحين .ولفتت المصادر إلى أن هذه المعركة حمت
المحور األوسط من الزبداني إلى عنجر وجرود بريتال
ضمنا ً وص��وال ً إلى زحلة .ولفتت إلى أن المسلحين
سيحاولون إعادة التنظيم وانتظار فرصة للعمل في
اتجاه رأس بعلبك وعرسال ،إال أن الجيش السوري
وحزب الله سيتابعان العمل شماال ً باتجاه القلمون،
ويكون حزب الله سارع والجيش السوري إلى معركة
استباقية.
وكان نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله
محمود قماطي دعا من زحلة إلى «استكمال تحصين
لبنان وال��ح��دود اللبنانية ال��س��وري��ة م��ن التدخل
اإلرهابي والسيارات المفخخة والتفجيرات ،فلم يعد
هناك أي خيار آخر سوى أن يحسم هذا األمر وتخرج
المجموعات اإلرهابية من هذه المنطقة» ،معربا ً عن
اعتقاده «أن الصيف على هذه الحدود سيكون حارا ً
وسابقا ً ألوانه».
من جهته ،أوضح نائب األمين العام للحزب الشيخ
نعيم قاسم «أننا وجدنا أن هناك تماهيا ً بين مشروع
ثالثي األط���راف ،المشروع التكفيري  -األميركي –
«اإلسرائيلي» ،وحيثما وجدنا هذا المشروع بأحد
أط��راف��ه الثالثة وجدنا آث��اره السياسية السلبية،
حيث يكون أحد هؤالء الثالثة نجد االحتالل والعدوان
وتدمير الحياة البشرية والفتنة والتحريض ،وهذا
ينطبق حرفيا ً على ثالثي هذا المشروع».

ال�سي�سي ...والكفيل ( ...تتمة �ص)1

استهدفت أربع غارات سعودية معسكر الدفاع الساحلي
والقوات الجوية في الحديدة غرب اليمن.
ال��ى ذل��ك ،استنكرت األم��م المتحدة ال��غ��ارة الجوية
السعودية على مخيم للنازحين في شمال اليمن ما أدى
الى مصرع نحو أربعين شخصا ً اإلثنين الماضي ،وقال
المتحدث باسم األمم المتحدة فرحان حق :أنها (الغارة)
تم ّثل انتهاكا ً للقانون الدولي وأضاف ،إنه تجب محاسبة
الجهة المسؤولة عنها.
وفي سياق متصل ،أش��ار المتحدث باسم عملية
التحالف ال��س��ع��ودي ،أحمد عسيري ،إل��ى اكتمال
خطة الحصار البحري للموانئ اليمنية ،ولفت إلى
أن ال��غ��ارات الجوية ت��واص��ل اس��ت��ه��داف تحركات
«أن��ص��ارال��ل��ه» وخ��ط��وط إم��داده��م ،حسب وصفه!
(تفاصيل في صفحة )12

الحزب ال�سوري القومي الإجتماعي

دوافع العدوان ( ...تتمة �ص)1

روسيا جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف .تمنيت لو علق
الرئيس السيسي على ما ذكره الفيصل ردا ً قاطعا ً من أن كل
ما ذكرته عبارة عن غطرسة ال تمارس على أرض مصر...
ربما يقول قائل :ال ينبغي على رئيس الجلسة أن يعصف
بالمؤتمر في لحظاته األخيرة ...وهل رد سعود الفيصل
ك��ان يمت آلداب الدبلوماسية بشيء! أم أن��ه ك��ان كمن
يتعامل بما يتعامل به الكفيل مع مستخدميه؟
لو ك��ان الرئيس السيسي باعتباره رئيسا ً للدورة
الحالية لما يسمى جامعة الدول العربية غير راض على
الرسالة االيجابية التي أرسلها الرئيس بوتين فلن يقرأها
من األس��اس ...وما فعله الفيصل يعد المرة األولى التي
تحدث في هكذا لقاءات ،ولو أن الرئيس األميركي هو من
أرسل بالرسالة وقال فيها ما قاله فما كان الفيصل أو حتى
مليكه يجرؤ على الرد عليها ،مما يعني أن رد الفيصل كان
على رئيس الجلسة الرئيس السيسي أكثر من كونها ردا ً
على الرئيس بوتين .معنى ذلك أن عدم الرد يعنى وجود
ما يمكن أن نعتبره خالفا ً كامنا ً ما بين وجهات النظر
المصرية /السعودية داخل دهاليز االجتماع وهو كذلك
بالفعل حتى ولو كان في الشكل ،وهو ما رأيناه بأم أعيننا
حين أصرت مصر وربما لم تعترض الكويت رئيسة الدورة
التي سلمتها لمصر على وجود مقعد سورية بعلم الدولة
السورية وليس علم االنتداب الفرنسي ،كما ليس خافيا ً
أيضا ً اختالف السياسات في ما يخص وجهتي النظر
المصرية /السعودية بخصوص سورية.
إذا ك��ان ه��ذا كله كذلك ،فهل يعقل أن تكون مصر
ـ كما أعلنت الخارجية المصرية على لسان وزير
خارجيتها من أن مصر تعني ملفا ً تاريخيا ً ما بين مصر
والسعودية .هل ما قام به التحالف وما زال لضرب
اليمن أو ضرب إمكانيات الجيش اليمني هو ما كانت
تريده مصر؟ وما معنى أن يخرج علينا المتحدث باسم
الخارجية المصرية قبل ساعات من بداية الضربة
نافيا ً اشتراك مصر في ضرب اليمن ثم بعد ساعة من
الضربة يخرج بيان من الخارجية يبارك الضربة
بحجج متخبطة ما بين التأكيد على الشرعية فيفتح
تهما ً كانت تصوب ضد القيادة المصرية حالياً ،ومرة
للدفاع عن باب المندب المحمي دوليا ً وكذا محمي من

«حما�س» و«الجبهة ال�شعبية» ( ...تتمة �ص)1
وأب��دت فلسطين بحسب وكالة «وف��ا»
الفلسظينية ال��رس��م��ي��ة« ،اس��ت��ع��داده��ا
للتعاون الكامل م��ع المحكمة الجنائية
الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها
بموجب نظام روما األساسي».
�رح��ب��ة ،اعتبرت
وف��ي ردود الفعل ال��م� ّ
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،أن
ق��ب��ول فلسطين ف��ي محكمــة الجنايات
ال��دول��ي��ة إن���ج���از ل��ل��ش��ع��ب الفلسطيني
وانتصار لضحاياه الذين سقطوا نتيجــة
االحتالل اإلسرائيلي وجرائم الحرب التي
ارتكبها وال ي��زال منذ إنشــاء كيانه على
أرض فلسطين.
وشددت دائرة االعالم المركزي في الجبهة
على أهمية اإلس���راع ف��ي تقديم الملفات
الخاصة بجرائم الحرب وجرائم مصادرة
األراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات

عليها إل��ى محكمة ال��ج��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة،
ومقاومة أية ضغوطات متوقعة من قبل
دولة العدو وحلفائها الذين سيعملون على
تقويض نتائج االنضمام للمحكمة من خالل
التهديد واالبتزاز والوعيد للسلطة.
م��ن جهتها رأت ح��رك��ة «ح��م��اس» إن
«إعالن المحكمة الجنائية رسميا ً إنضمام
فلسطين عضوا ً كامالً فيها خطوة أولى على
طريق رفع الحصانة عن اإلحتالل».
وأكدت الحركة ان هذه الخطوة تستلزم
من النائب العام لدى المحكمة الشروع في
التحقيق في الجرائم التي ارتكبها االحتالل
الصهيوني على اختالف أزمانها وأشكالها،
داعية ضحايا الجرائم الصهيونية إلى
التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع
ال��م��دن��ي وال��م��ؤس��س��ات الحقوقية لرفع
دعاوى ضد االحتالل وقادته.

الشعب اليمني حبا ً وكرامة لمصر لما تعنيه لديه؟
ما الذي حدث بالفعل؟ حتى ولو قيل إن مصر لم تشترك
بطائرة واحدة ولكن الثابت «الدعم» و«التحريض» .وما
هو المقابل الذي جعل القيادة المصرية تتنازل بل وبكل
وضوح تضبط بفعل فاضح ال يقل عن الخطيئة وليس
الخطأ؟ هل تغيرت الثوابت التي سبق للقيادة المصرية أن
أعلنتها مرارا ً والتف حولها ليس الجماهير المصرية فقط
بل الجماهير العربية التي رأت يوما ً بأن ما قامت به مصر ـ
عبد الفتاح السيسي ـ كشف المخطط األميركي الصهيوني
بل وأوقفه على غير ما كان يفعل اإلخوان من قبله؟!.
المؤكد هناك «حاجة غلط» فلو أصيبت بغيبوبة وفقدت
الوعي على مدى األسبوع المنصرم ألستفيق بعدها على
من يخبرني أنه أثناء غيابي عن الوعي اشتركت مصر
في تحالف قادته السعودية مع قطر واإلم��ارات واألردن
والمغرب والسودان باإلضافة إلى باكستان لدك القوى
اليمنية التي ثارت على الحكم الموال للسعودية ألقسمت
لمن يبلغني أنه ك��اذب ...مصر الجديدة تشترك في مثل
هكذا تحالف ...كيف؟.
لو حدث هذا لسألت من يبلغني :هل عاد حكم اإلخوان
لمصر حتى تتحالف في مثل هكذا تحالف للدفاع عن
اإلخوان باليمن؟
تمنيت بالفعل أن أعود ثانية لغيبوبتي بعدما تأكدت
من صحة الخطيئة التي وقع فيها أو أوقع فيها الرئيس عبد
الفتاح السيسي لنقع معه في الفخ .فإما االستفاقة السريعة
وإما على مطالب الشعب السالم ،البداية العاجلة التدخل
السريع إليقاف هذه الهجمة الظالمة على اليمن مصحوبة
بقافلة مصرية من األدوي��ة والطعام حتى ول��و اقتسمنا
لقمتنا ودوائنا قبل أن تدخل مضاجعنا جحافل اإلرهاب
المدعومين بالسالح األميركي والغطاء الديني الوهابي
فال يعقل أن نسمع أبيات الثناء القادمة المؤيدة الجتياح
اليمن من القرضاوي مفتي الناتو ومن راشد الغنوشي مهلالً
وتأييدا ً بال حدود من زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي وال
عرض خدمات أردوغان ،فهال نستفيق!...

 رئيس تحرير جريدة «العربي» ـ مصر
Magdybasyony52@hotmail.com

«داع�ش» يقتحم ( ...تتمة �ص)1
االشتباكات اندلعت عند محاولة تصدي تنظيم
«أكناف بيت المقدس» لمحاولة االقتحام ،حيث دارت
اشتباكات عنيفة بين الطرفين ،أسفرت عن سقوط
عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
واستمر القتال طوال يوم أمس ،ونقل نشطاء عن
تمكن «داع��ش» من السيطرة على المخيم في شكل
ك��ام��ل ،فيما أف���ادت م��ص��ادر أهلية ف��ي المخيم بأن
«أك��ن��اف بيت المقدس» تمكنوا م��ن السيطرة على
غالبية األماكن التي وقعت تحت سيطرة «داع��ش»
باستثناء المنطقة المحيطة بجامع فلسطين.
وأشارت مصادر إعالمية أن تنظيم «جبهة النصرة»
منع عددا ً من مسلحي «جيش اإلس�لام» من الدخول
إلى المخيم لمؤازرة «أكناف بيت المقدس» بوجه
«داعش».
وكشفت مصادر مطلعة عن مبايعة عناصر من
«النصرة» لـ«داعش» سرا ً وتسليمهم لمواقعهم من
دون قتال.

نيجيريا :ت�صفية �أكثر من  100م�سلح من «بوكو حرام»
أك��دت وزارة الدفاع في النيجر ،أم��س بأن
القوات الحكومية النيجيرية والتشادية قضت
على ما يزيد على  100مسلح من جماعة «بوكو
حرام» المتطرفة ،وذلك خالل  3أيام.
وحسب المصادر العسكرية النيجيرية ،فإن
عمليات المطاردة وتصفية المتشددين نفذت
شمال شرقي نيجيريا وفي والية بوسو جنوب
ش��رق��ي النيجر ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ج��زر بحيرة
تشاد.
وأدت العملية المشتركة إلى تدمير قاعدة
كبيرة لـ«بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا،

ووسائل نقل مجهزة بأسلحة حديثة تابعة
للمسلحين ،بما في ذلك بعض المدرعات.
ك��م��ا ت��م��ك��ن ال��ع��س��ك��ري��ون ال��ت��ش��ادي��ون
والنيجيريون م��ن ال��ح��ص��ول على ترسانة
المتشددين.
وكانت ق��وات نيجيرية وتشادية حكومية
طردت مسلحي الجماعة المذكورة من مدينة
ماالم فاتوري االستراتيجية شمال نيجيريا.
وفي األسبوع الماضي ،تمكنت قوات حكومية
نيجيرية من تحرير مدينة غواز شمال شرقي
والية بورنو ،وهي المدينة التي أعلنتها «بوكو

ح��رام» ،نهاية الصيف المنصرم ،عاصمة لما
سمته «الخالفة اإلسالمية».
وفور اإلعالن عن فوزه بانتخابات الرئاسة
ق��ال رئيس نيجيريا المنتخب محمد بخاري
أمس أن حكومته «لن تدخر جهداً» في سعيها
إللحاق الهزيمة بجماعة «بوكو حرام».
وقال في أول كلمة رسمية ألقاها بعد فوزه
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ،ف��ي العاصمة النيجيرية
أبوجا« ،ستعلم «بوكو حرام» قريبا قوة إرادتنا
الجماعية وعزيمتنا على تخليص أمتنا من
الترهيب وإنعاش السالم».

ونار حارقة تصبها طائرات السعودية وشركائها في العدوان ،ويحدث المجازر
(أودى حتى اآلن بحياة أكثر من  350مدنيا ً يمنيا ً بريئا ً بينهم  85طفالً ،إضافة
إلى إصابة  500بجروح وهدم البنية التحتية للدولة اليمنية .ما يقود إلى القول
إن االدعاء في اتجاه والسلوك والواقع في اتجاه أخر معاكس له ،فيكون االدعاء
منافيا ً للحقيقة أيضاً.
وفي ظل خواء االدعاءات السعودية وانتفاء المصلحة اليمنية الوطنية العليا
يكون البحث واجبا ً لكشف األسباب الحقيقية للعدوان وللنتائج المرتقبة ،أما في
األسباب كما نراها فنجد:
محاوله ترميم الفضاء االستراتيجي السعودي بعد التآكل والضمور الذي
لحق به خالل العقد األخير وبخاصة خالل سنوات الحريق العربي األرب��ع.
فقد خسرت السعودية خالل تلك الفترة مقعد «الرعاية األبوية والهيمنة» على
القرار العربي واإلسالمي ،وبات فضاؤها االستراتيجي محصورا ً تقريبا ً بمجلس
التعاون الخليجي مع بعض النتوءات ،وببعض النفوذ الذي تشتريه بمال النفط
في هذه الدولة أو تلك وهو نفوذ من طبيعية تأجيرية غير دائمة ينقطع عندما
ينقطع الدفع .وتظن السعودية أن ترميم هذا الفضاء يستوجب شهر السيف بدءا ً
باليمن لحفظها كحديقة خلفية لها.
خشية السعودية من تراجع موقعها لدى أميركا وتسرب الوهن للعالقة
التاريخية معها بعد المتغيرات الجديدة في المنطقة التي تعتبر انقالبا ً على
حقبة الـ  70سنة الماضية .وتريد السعودية من عدوانها ومن التحالف الذي
أنشأته أن تثبت ألميركا قدرتها على ممارسة دور وظيفي ميداني يخدم في نهاية
المطاف المصلحة األميركية والصهيونية ما يجعل أميركا أكثر حرصا ً عليها.
االنشقاق في صفوف الوهابية التي منحت الشرعية أصالً لحكم آل سعود
وقيام وهابية جديدة تعتمد القوة الميدانية وتملك السيطرة في بعض مناطق
سورية والعراق وتهدد السعودية بعد أن أسقطت عنها شرعية الحكم .حيث نرى
ما يسمى «دولة إسالمية في العراق والشام» (داعش) والتي تعتنق الوهابية
الجديدة ال تعترف بشرعية حكم آل سعود وتعلن بأنها بصدد التمدد إلى الحجاز
وامتالك السيطرة على مكة والمدينة وشطب عنوان خادم الحرمين الشريفين من
عائلة آل سعود .وأرادت المملكة أن تثبت لـ«داعش» أنها قوية أيضا ً وأنها تملك
«الجرأة والحزم» الستعمال القوة دفاعا ً عن كيانها وفضائها.
التنازع ضمن األسرة الحاكمة والكيد المتبادل بين أمرائها وحاجة المملكة إليجاد
عدو خارجي يفرض الصمت على معارضي حكم السديرين ويشد عصب العائلة،
ففي خالل العدوان الذي يتوقع له أن يطول يكون سلمان وأبناء أشقائه وبعيدا ً عن
إخوته وأبنائهم قد رسخ الوضع العائلي وأعاد االستقرار إلى قصور األمراء.
تنامي الحجم االستراتيجي لتركيا في العالم اإلسالمي السني وخشية
السعودية من الدور التركي المستند أيضا ً إلى اإلخوان المسلمين ،وهنا ترى
المملكة أن إعادة ترميم فضائها االستراتيجي انطالقا ً من اليمن وباستعمال
القوة سيحجب إخفاقها في سورية والعراق وسيمكنها من استعادة دور الطليعة
اإلسالمية حاجبة تركيا وتاليا ً مصر عن هذا الشأن وبالتالي رأت السعودية أن
فكرة تحالف بقيادتها يخدم هذا األمر ويرسخ زعامتها.
هذا ما دفع السعودية في الحقيقة لشن هذا العدوان غير المسبوق في تاريخها
كله بنوعه وحجمه وعمقه ،واآلن هل ستحقق ما تريد؟ أم ستحصد أمرا ً آخر؟
أوال ً بالنسبة لتحقيق اإلنجاز الميداني الذي يعيد اليمن إلى الفلك السعودي،
فإننا نرى أن األمر نوع من الخيال في ظل الواقع اليمني وطبيعة المعركة وعجز
الطيران عن تحقيق المهمة ،واستحالة شن حرب برية ناجحة في ظل وجود هذا
الحشد من القوى اليمنية المستعدة للمنازلة ولن نخوض في تبرير ذلك أكثر بعد
أن أشبع درسا ً وإضاءة .ومع القصور في السيطرة على اليمن وسقوط الورقة
الميدانية من يدها نرى أن تداعيات العدوان ستكون في النهاية باتجاه معاكس
للدوافع حيث أن الخسائر األولية التي ستلحق بالسعودية من عدوانها ستكون
على األقل:
خسارة الدور الرعائي األبوي للعرب والمسلمين الذي جهدت السعودية في
ادعائه على رغم كل ما ارتكبت من فظائع التدخل والجرائم في لبنان والعراق
وسورية .فهي انتقلت اآلن من وظيفة المنتج والمخرج إلى دور الالعب والممثل
المباشر على المسرح ،فشقت العرب وشقت المسلمين ولن يكون هناك بعد هذا
إجماع على موقعها بل كراهية تتفشى ضدها وفي شكل علني.
خسارة الفضاء االستراتيجي إلى غير رجعة واالضطرار إلى االنكفاء إلى
حدودها في الحجاز (هذا إذا بقيت) وهذا ستكون له مخاطر كبيرة من الخارج
والداخل .ففي الخارج ستعلو بعد الهزيمة في اليمن أصوات خليجية وعربية
وإسالمية تنكر عليها الزعامة ،وفي الداخل سيكون حراك المضطهدين من أهل
الحجاز أكثر يسرا ً وجرأة.
أما الخسارة األخطر فقد تكون موقع أسرة آل سعود ذاتها ،حيث سيكون
منطقيا ً السؤال :هل بإمكانها االستمرار في مواجهة «عاصفة الحق الشعبي»
التي ستكشف انطالقا ً من اليمن زيف «عاصفة الحزم» ...وهنا ستجد السعودية
نفسها أنها اتخذت «قرارا ً حازما ً باالنتحار بالعدوان».

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
المرجع  :ق��رار حضرة رئيس محكمة
الغرفة االبتدائية األولى في البقاع
ال���رئ���ي���س ع���ل���ي ع����راج����ي ب��ت��اري��خ
2015/3/17
ن��وع اإلس��ت��دع��اء :شطب إش��ارة تأمين
جبري
خ�ل�اص���ة اإلس����ت����دع����اء  :ب��ت��اري��خ
 2015/3/14تقدم سامي جورج فاخوري
بوكالة األستاذ جوزيف شمعون باستدعاء
تسجل برقم  2015/503عرض بموجبه
بأنه يملك أسهما ً شائعة في العقار رقم
 /364/من منطقة أبلح العقارية وأنه
يوجد على متن الصحيفة العينية للعقار
المذكور إش��ارة تأمين جبري على حصة
شعالن السكاف لمصلحة ش��ارل حبيب
سيدة لقاء دينه البالغ  /75000/ل.ل.
خمسة وسبعون أل��ف ليرة لبنانية وقد
دون��ت اإلش���ارة برقم يومي  959تاريخ
 1975/6/18وقد أوضح المستدعي بأن
لديه الصفة والمصلحة لشطب اإلش��ارة
المذكورة وفقا ً لنص المادة  512أ م.م .فقرة
 3و 4منها بعد أن أبرز إفادة صادرة عن قلم
دائرة التنفيذ في عاليه تفيد بفقدان الملف
بسبب األحداث فعلى من لديه أية مالحظات
أو اعتراض على طلب المستدعي أن يتقدم
بها إلى قلم المحكمة في زحلة خالل مهلة
عشرين يوما ً من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة جورج أبي فيصل

()Insect Proof Screen Houses
لحفظ م��واد اإلكثار األساسية ومجموعة
رش لمعالجة م���واد اإلك��ث��ار بالمبيدات
الزراعية لزوم فرع وقاية النبات في محطة
تل العمارة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ
رياق ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2015/4/28
فعلى من يه ّمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى قسم
المناقصات وف��ي محطة الفنار – جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة
مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
العمارة ـ رياق ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  28آذار 2015
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
ميشال أنطوان أفرام
التكليف 649

إعالن
قرر رئيس الغرفة االبتدائية في بعلبك
القاضي علي عراجي بتاريخ 2015/3/24
تنظيم محضر ضبط فقدان سند عقاري في
الدعوى أساس .2015/200
وبتاريخ  2015/3/26نظم محضر
ضبط بحضور المحامي شعالن سليمان
وكيل محمد محمد الموسوي والذي يطلب
فيه سند تمليك ب��دل عن ضائع بحصته
البالغة  414,13سهما ً ف��ي العقار رقم
 2950من منطقة النبي شيت العقارية.
للمعترض مراجعة المحكمة خالل مهلة
خمسة عشر يوما ً من تاريخ النشر
الكاتب محمد مأمون حيدر

إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لتنفيذ أشغال الحفريات
لمد الكابل وعلب طرف لتقوية كابل مخرج
الحريشة  66ك.ف ،وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه ل��ق��اء مبلغ مئتا أل��ف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  23نيسان  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمنا ً
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 643

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
رقم الصادر49 :
إعالن
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
المختوم لتلزيم إنشاء خيمتين عازلتين
للحشرات

لهواة الطوابع والعمالت

اذا كنت من هواة الطوابع أو العمالت ،أو حصلت على مجموعة منها ،ال
تهملها ،اتصل بنا لنساعدك على كيفية االهتمام بها وتنظيمها وتقييمها،
من دون مقابل.
النادي اللبناني لهواة الطوابع والعمالت
لإلتصال 03-695228 :أو 03-764137
Email: info@linpclub.org

