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تتمات
بحاح يطلق �إ�شارات ( ...تتمة �ص)1

وأشارت المصادر إلى «أن محاوالت اإليحاء أن حزب
الله يعرض استقرار لبنان للخطر ليس صحيحاً ،فحزب
الله يقوم بالدفاع عن الشعب اليمني ال��ذي وق��ف إلى
جانب لبنان في تموز  ،»2006فما يتعرض له الشعب
اليمني اليوم يشبه ما تعرض له الشعب اللبناني في
عام  ،»2006معتبرة «أن تيار المستقبل مرتبط بالقيادة
السعودية ويسعى إلى إرضائها».
وأكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
«أن لنا الفخر أن نكون مع إيران الحرة القوية المقتدرة،
وليس لنا أي فخر أن نكون زبانية أو أتباعا ً أو من الذين
يعملون بحسب المعاشات الشهرية أو الموازنات التي
تأتيهم» .واعتبر «أن عاصفة الحزم هي خطوة تخدم
إس��رائ��ي��ل ،وتفتت المنطقة العربية وليس لها عالقة
بخدمة الشعب اليمني ال من قريب وال من بعيد» .ودعت
كتلة الوفاء للمقاومة بدورها إلى رفع مستوى اليقظة
والجاهزية لمكافحة اإلرهاب التكفيري وخالياه المتحركة
والنائمة.
وردت ال��س��ف��ارة اإلي��ران��ي��ة على تصريحات بعض
المسؤولين اللبنانيين مؤكدة أن مواقف هؤالء ال عالقة لها
بالدولة اللبنانية ،داعية إلى «التمييز بين الفكر الظالمي
المنتج لإلرهاب والتطرف ،وبين الفكر الذي يهتم بمساعدة
البلدان والشعوب التي تنشد الحفاظ على حقوقها وأمنها
في مواجهة المعتدين الصهاينة والمجموعات اإلرهابية
المسلحة».
وأكدت في بيان أصدره مكتبها اإلعالمي أنه «ينبغي
على الجميع أن يُدرك بأن المواجهة اليوم هي مواجهة
رؤى وأفكار ،ال مواجهة األسلحة والمقاتالت الحربية،
فهناك فكر ينتهي به األمر إلى إيجاد اإلرهاب سواء تم ّثل
بـ«داعش» أو بـ«النصرة» أو بـ«القاعدة» ،في مقابل فكر
آخر يح ّفز الشعوب لنيل أبسط حقوقها اإلنسانية واإللهية
ويضع الشعوب في إطار جبهة مقاومة ضد الغاصبين
الصهاينة» .ولفتت إلى «أن الرأي العام یسأل كیف أن هذه
الجبهة التي تشكلت الیوم ضد الشعب الیمني المظلوم،

لم نجد أثرا ً لها عندما تعرض لبنان وغزة إلي االعتداءات
الصهیونیة اآلثمة؟ ویجب أن یدرك الجمیع أن صفحات
التاریخ ال ترحم المعاییر المزدوجة فی مقاربة األمور وال
تنساها».
ون��ق��ل زوار رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه عنه قوله
لـ«البناء» أنه «لن يمل ولن يكل عن السعي للدفع باتجاه
الحل السياسي لألزمة اليمنية ،انطالقا ً من عالقته مع
طرفي ال��ص��راع ،ال سيما أن استمرار الحرب في اليمن
ستكون له انعكاسات سلبية على كل المنطقة».
في غضون ذلك ،نقلت أوس��اط طرابلسية لـ«البناء»
«قلق وخوف أهل طرابلس من أن يرتد الخالف اإليراني
– السعودي والتصعيد بين حزب الله وتيار المستقبل
توترا ً أمنيا ً في المدينة» ،مشيرة إلى «أن األحداث األمنية
التي شهدتها منذ سنوات كانت نتيجة الصراع الذي كان
دائرا ً بين تيار المستقبل وحزب الله» ،مؤكدة «أن الوضع
األمني في الوقت الحاضر مستقر واألجهزة األمنية تقوم
بواجباتها» ،مستبعدة «أن يسلم المطلوب شادي المولوي
نظرا ً لطريقة تفكيره وعناده».
ولفتت األوس��اط إلى «أن قضية عميد حمود مع زياد
علوكي وشادي المصري تتفاعل في الشارع الطرابلسي،
وتعكس الصراع السياسي الموجود في المدينة بين
الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يدعم علوكي والمصري
من جهة ،وتيار المستقبل ال��ذي كان يدعم عميد حمود
ويموله من جهة أخرى» .وأكدت «أن عميد حمود موجود
حاليا ً في تركيا فهو ترك لبنان منذ حوالى أسبوعين بنا ًء
على نصيحة» .وإذ رجحت األوساط إصدار مذكرة غيابية
بحقه» ،سألت هل سيرفع الغطاء عن حمود ،ال سيما أن
الوصول إليه يعني الوصول إلى األكبر منه ،فحمود كان
يتواصل مباشرة مع اللواء وسام الحسن الذي كان ينقل
إليه األوام��ر من الرئيس سعد الحريري» .وإذ أش��ارت
إلى «أن الكل متورط في لعبة الدم في المدينة ،سألت
هل ستفتح هذه الملفات أم ستطوى على غرار أحداث 7
أيار»؟

اتصاالت لتضمين
الموازنة تكاليف السلسلة

حكومياً ،بدأ مجلس الوزراء أولى جلساته لمناقشة
مشروع موازنة العام  ،2015في ظل عجز بلغ 7728
مليار ليرة ،ودين عام يبلغ في نهاية عام  2015أكثر من
 71مليار دوالر.
وعرض وزير المال علي حسن خليل مختلف بنود
مشروع الموازنة الذي أعدّه .وأوضح أنّ وزارة المالية
نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ  1970مليار ليرة
س ّجل خالل
في نهاية العام  2014مقارن ًة بعجز أولي ُ
عامي  2012و.2013
وأش��ارت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إل��ى أن وزير
المالية عرض أرق��ام اإلي��رادات والنفقات عن األع��وام
السابقة» ،الفتة إلى «أن مشروعه تضمن نفقات غالء
المعيشة  900مليار ليرة ،وأن النقاش تمحور حول
توج ٍه لتضمين الموازنة إي���رادات تغطي ب��دل كلفة
غالء المعيشة التي يدفعها المواطن اآلن ،وتضمين
الواردات والنفقات الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب
في الموازنة» ،مشيرة إلى «أن بعض الوزراء أيد ذلك
والبعض اآلخر رفض إدخال غالء المعيشة إلى الموازنة
ألن السلسلة لم تقر بعد ،ليؤكد الوزير خليل «أن وزارة
المالية تبذل جهدا ً من أجل تحسين اإليرادات من خالل
ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية
ومديرية الجمارك العامة وال��ت��ي سيظهر تأثيرها
اإليجابي على اإليرادات خالل السنوات المقبلة».
وأشار الوزير حسين الحاج حسن في الجلسة إلى
«أن ما يجري مناقشته غير قابل النقاش» ،مستغربا ً
«تدني النفقات االستثمارية وارتفاع العجز والدين
العام الذي سيصل إلى  71.7مليار دوالر» ،ورأى أنه
«جرى استنفاد كل الموارد الضريبية ،معتبرا ً «أن الحل
يكون بتصحيح السياسات االقتصادية واستخراج
النفط» .وتم االتفاق في النهاية على أن يجري الوزير

الأ�سرة التي لم تنجب ( ...تتمة �ص)1
استبدادية كنظام حسني مبارك وزين العابدين بن علي
وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ،أنها فعلت ذلك
ولجأت إلى «عاصفة الحزم» لتحرير كل مستقبل العالم
العربي .فال يكون ثمة عيب بدعم أنظمة ديكتاتورية وال
بقتل األطفال وتدمير البنية التحتية في اليمن!! سابقا ً
كان بمقدور (آل سعود) استغباء الشعوب وبث الفتن بال
ضجيج وال مسؤوليات .كانت تفعل ذلك وسط سيطرة
تامة على الفضاء واإلعالم والرأي العام .فال أحد يدري أن
السعودية وراء كل هذا التخلف واألفكار الشاذة والمتطرفة
طالما أن ال عين رأت وال أذن سمعت والجو هو جو التستر
والكتمان ،ولكن اليوم ما عاد ذلك ممكناً.
نعم .السعودية لم تبخل ببذل المال طالما المال
يشتري الضمائر والذمم ويدفع أهل الحظوة إلى المسايرة
واالستكانة والنفاق .لذلك استغرب سفيرها في لبنان
أن تشنّ بعض الصحف المحلية حملة على (آل سعود)
وتفضحهم بعد خمسة وعشرين ع��ام�ا ً م��ن التدجين
والتسكين لئال يكتب كاتب كلمة حق أو يرفع الصوت في
وجه طغمة نشرت الفساد وساهمت في تخريب المنطقة
ودعمت سبل التسوية المذلة مع العدو «اإلسرائيلي».
يا معالي ال��وزي��ر :لم تحترف إي��ران ثقافة العدوان
واإلل��غ��اء .لم تكن في ك ّل خطاباتها ومواقفها إال داعمة
للحلول السلمية بين اإلخوة ،وما زال ديدنها هو الحوار
في ك ّل البلدان العربية التي تجري فيها مياه الفتن .ولم
تدعم إال المقاومين في لبنان وفلسطين للدفاع عن بلديهما
بعدما اشترت السعودية وملوك وأم��راء الخليج نفوسا ً
كثيرة لمنعها من مواصلة مسيرة المقاومة.

مثقف عربي ( ...تتمة �ص)1
خليل حركة اتصاالت مع الكتل النيابية لمعرفة مدى
استعدادها للموافقة على تضمين الموازنة تكاليف
السلسلة على أن يحمل اإلجابة لمجلس الوزراء الثالثاء
المقبل».
إلى ذلك ،تطرق مجلس الوزراء إلى موضوع السائقين
المحتجزين مع شاحناتهم الذي يبلغ عددهم حوالى
 250على الحدود بين السعودية واألردن والكويت ،حيث
كلف خلية مؤلفة من وزير الزراعة أكرم شهيب والوزراء
المختصين متابعة ال��م��وض��وع ،ورج��ح��ت المصادر
الوزارية «أن تتم إعادة هؤالء السائقين عبر البحر بعد
أن سويت األوضاع القانونية في مكان تواجدهم ،فهناك
شاحنات تتبع لشركات وأخرى ألشخاص».

جلسة انتخاب الرئيس األربعاء

وعلى الصعيد الرئاسي ،لم يطرأ جديد على موضوع
االستحقاق الرئاسي ،وبالتالي لن تكون الجلسة التي
دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه ب� ّري النتخاب
رئيس الجمهوريّة األربعاء المقبل أفضل من سابقاتها
لجهة عدم اكتمال النصاب لعدم التوافق على مرشح
واحد .في حين دعا سفراء الدول الغربية الكبرى بعد
لقائهم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
إلى انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير .وطلب
ال��راع��ي من المجتمع ال��دول��ي المساعدة في تسهيل
انتخاب الرئيس ودعم الحوارات.
في سياق آخر ،مثلت اإلعالمية كرمى خياط أمس
أم��ام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اله��اي،
وأك��دت استمرارها ومحطة الجديد في الحفاظ على
مسار العدالة انطالقا ً من الحفاظ على المال العام
والعدالة وحرية التعبير والصحافة االستقصائية.
وقالت« :أكثر من نصف مليار دوالر دفعناها في هذه
المحكمة ،ومن حقنا التحقق من أن أموالنا تصرف في
مكانها» ،مؤكدة «أن المحكمة الدولية أنشئت من أجلنا
ومن مالنا ،ومراقبة عملها مسؤوليتنا».

الجي�ش يبد�أ ( ...تتمة �ص)1

أال تستغرب يا معالي الوزير وأن��ت القومي العربي
تخاذل (آل سعود) عن دعم المقاومين وتركهم في العراء؟
أال ترى أن فلسطين ُتركت من قبل هؤالء األمراء الذين ما
كان ه ّمهم إال التخلص من عبء اسمه فلسطين بينما إيران
منذ اليوم األول لثورتها كانت مع إرادة الشعب اللبناني
والشعب الفلسطيني لتحرير أرضهما من احتالل غاشم
وع��دوان ظالم؟ إي��ران ومرشدها األعلى دعموا الشعوب
المستضعفة ول��م يدعموا النخب المدجنة العميلة
التي تسعى وراء مصالحها الخاصة ومصالح ال��دول
االستعمارية.
إي����ران وم��رش��ده��ا دع��م��وا ال��م��ق��اوم��ة اللبنانية
والفلسطينية بالسالح فيما لم تجرؤ دولة عربية واحدة
وآل سعود وآل عيسى وآل الصباح وآل زايد إلى تقديم
رصاصة واحدة.
إيران ومرشدها كانوا في مقدم من دعا للوحدة اإلسالمية
والتقارب بين المذاهب اإلسالمية وآل سعود كانوا في مقدم
من زرعوا األرض بالعداوة المذهبية وأصبحت األدبيات
التي تف ّرق بين المسلمين على كل شفة ولسان كل مسلم،
صغيرا ً أو كبيراً ،رجالً أو امرأة ،ناشئا ً أو ناضجاً ،أم ّيا ً أو
عالما ً بسبب ما بثه آل سعود ومشايخهم من تعابير غاية
في التقزز والخشونة.
نعم يا معالي الوزير إنه زمن عربي جديد زمن لن يكون
بمستطاع أمراء وملوك الخليج «تزوير اإلرادات والتطاول
على الحق وظلم الشعوب المستضعفة .من هنا أهمية رأي
ابن خلدون بأنّ الممالك الظالمة والمفسدة إلى زوال!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

وف��ي ك��ل ع��ام يحيي ال��س��وري��ون ذك��رى ال��ج�لاء تقديرا ً
لتضحيات رج��ال االستقالل الذين هبوا دفاعا ً عن وحدة
سورية وم��ح��اوالت الفرنسيين لتقسيمها وإث���ارة الفتنة
وقمع الحريات وتهميش اللغة العربية وفرض الفرنسية
كبديل في المدارس ،فكانت ثورات الشمال وجبال الساحل
وح��وران وجبل العرب والزاوية ومنطقة الفرات والجزيرة
وحماة وغوطتي دمشق التي قادها مناضلون شرفاء أمثال
سلطان باشا األطرش وإبراهيم هنانو وأحمد مريود وفوزي
القاوقجي والشيخ صالح العلي وحسن الخراط وسعيد
العاص ومحمود الفاعور ليحتلوا بعدها مكانة رفيعة في
نفوس السوريين ووجدانهم.
ميدانياً ،واصلت القوات السورية ضرب معاقل المجموعات
المسلحة داخل مدينة إدلب واستهداف خطوط إمداده .وكانت
العملية العسكرية جنوب مدينة إدلب انطلقت من محوري
جسر أريحا وبلدة المسطومة وسيطر خاللها على بلدات
كفرنجد ونحليا والمقبلة.
العملية بدأت بعد طلعات كثيفة لسالح الجو مستهدفا ً
خطوط إمداد المجموعات المسلحة إلى كفر نجد ونحليا.
عملية الجيش استهدفت طرق إمداد المسلحين قبل أن يبدأ
االقتحام البري عبر مجموعات مشاة تمكنت من السيطرة على
البلدات التي تؤمن المناطق التي يستهدف فيها المسلحون
طريق إدلب ــ المسطومة.
الهدف األهم لهذه العملية هو توسيع نطاق السيطرة في
محيط نقطتي ارتكاز الجيش في أريحا والمسطومة بالتوازي
مع العمل على استعادة السيطرة على قرية قميناس لتأمين
ميمنة محور المسطومة – إدلب واألهم ربما زيادة تأمين رقعة

االتصال الجغرافي بين ريفي إدلب والالذقية.
كما أن فتح اشتباكات على أكثر من محور يساهم بتشتيت
القوة والتعزيزات التي استقدمتها الجماعات المسلحة إليقاف
المد العسكري باتجاه مدينة إدلب.
ال��ق��وات السورية واص��ل��ت ض��رب معاقل المجموعات
المسلحة داخ��ل مدينة إدل��ب واستهداف خطوط اإلم��داد ال
سيما من األراضي التركية ،حيث استهدفت قرى وبلدات بنش
ومعرة مصرين وتفتناز وطعوم وبكفلون وسرمين وسراقب.
يهدف الجيش السوري لفرض السيطرة النارية على
بعض محاور تنقل المسلحين من إدلب واليها ،خصوصا ً
من جهة دركوش في الغرب ،والعمل على عزل مناطق الريف
الشرقي إلدلب المتصلة بريف حلب.
وفي السياق الميداني ،انسحب عناصر تنظيم «داعش»
من مخيم اليرموك إلى أطرافه الواقعة ناحية منطقة الحجر
األسود ،وفق ما أفادت به مراسلتنا في سورية.
االنسحاب يأتي بعد الهجوم ال��ذي ش ّنته الجماعات
المسلحة من جهة القدم باتجاه الحجر األسود وبالتزامن
مع هجومها في مخيم اليرموك على مواقع «داعش» وسط
القصف المدفعي من قبل الجيش السوري على تج ّمعات
التنظيم.
ميدانيا ً أيضاً ،أكدت مصادر بأنّ الجيش السوري استهدف
مجموع ًة من المسلحين في ريف القنيطرة ،وتم ّكن منْ قتل
وأسر قائدها.
جميع أفرادها ْ
وأش��ارت المصادر إلى أنّ هذه المجموعة كانت تحاول
تجهيز كمين قرب بلدة خان أرنبة وذلك تمهيدا ً لشن هجوم
على المنطقة.

المعار�ضة التركية تحذر من عمليات تحري�ضية من حكومة «العدالة والتنمية»
أعربت أحزاب المعارضة التركية عن قلقها
إزاء تصاعد التوتر في البالد قبيل االنتخابات
النيابية المزمع إج��راؤه��ا ف��ي  7حزيران
المقبل مع تواصل حملة القمع التي يشنها
حزب العدالة والتنمية بحق وسائل اإلعالم
لمنعها من بث الدعاية االنتخابية ألحزاب
المعارضة.
وقالت صحيفة كارشي إن األحزاب التركية
المعارضة لفتت إلى ض��رورة تحقيق «أمن
صناديق االق��ت��راع» ،كما أش��ارت إلى القمع
الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية

ضد اإلعالم في فترة حملة الدعاية االنتخابية
إزاء األحزاب المعارضة.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي حزب
الشعوب الديمقراطي التركي ح��ذروا خالل
لقائهم وف���دا ً م��ن منظمة األم���ن والتعاون
األوروب��ي الموكل برصد أج��واء االنتخابات
النيابية في تركيا من احتمال تنفيذ عمليات
تحريضية على غ��رار أح��داث آغ��ري مطالبا ً
ب��إرس��ال وف��د أوروب���ي ليراقب االنتخابات
النيابية في تركيا والسيما في محافظتي
آغري ودياربكر.

ول ّمح الحزب إلى احتمال استخدام النفقات
الضمنية المخصصة لرئيس النظام التركي
رجب طيب أردوغان عبر قانون تم تمريره من
البرلمان في تنفيذ العمليات التحريضية.
من جهتهم أش��ار مسؤولو حزب الشعب
الجمهوري خ�لال اللقاء إل��ى القمع ال��ذي
تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد
اإلعالم وطرد الصحافيين من العمل وترويع
العاملين في الوسائل اإلعالمية ،مؤكدا ً أن
مرحلة الدعاية االنتخابية غير عادلة وأن
أردوغ���ان يتدخل ف��ي ال��ش��ؤون السياسية

الداخلية ويتجاوز حدود الحكم الدستوري.
ولفت الحزب إل��ى أن قنوات التلفزيون
التركية بما فيها قناة «تي آر تي» الرسمية
ال تتيح فرصة الدعاية لألحزاب المعارضة،
مشيرا ً إلى أن قانون األمن الداخلي الذي يمنح
المحافظين والشرطة صالحيات واسعة فسح
المجال أمام منع مرشحي األحزاب المعارضة
لالنتخابات النيابية من تنظيم اجتماعات في
إطار الحملة االنتخابية.
وأفاد الحزب بأن قناة «تي آر تي» رفضت
ع��رض دعايته االنتخابية ،مشيرا ً إل��ى أن

الفرصة المتاحة لحكومة ح��زب العدالة
والتنمية للترويج والدعاية االنتخابية تبلغ 7
أضعاف الفرص المتاحة لألحزاب المعارضة
حيث ال تجري منافسة عادلة.
وشدد مسؤولو حزب الحركة القومية على
ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة من أجل جودة
االنتخابات وانعكاس إرادة الناخبين في شكل
تام على صناديق االقتراع وإرادة صناديق
االق��ت��راع على نتائج االنتخابات ومتابعة
عملية فرز األص��وات االنتخابية ،الفتا ً إلى
اتخاذ أردوغان موقفا ً منحازا ً غير حيادي.

 دور ح��زب الله والسيد حسن نصرالله ،ال يحتاج كما دورحكام الخليج ،إال ل��ق��راءة م��ا يكتبه اإلسرائيليون ،وال��ق�لاب كان
يقرأ ،فيبقى في الذاكرة أن «إسرائيل» تعتبر استقرار أنظمة الخليج
وحكامها مصلحة ،وال تنفك ترى مصدر الخطر الرئيسي عليها
من حزب الله ،ويقول هوشي منه قائد الثورة الفيتنامية الذي كان
القالب معجبا ً به ويحفظ أقواله عن ظهر قلب ،إذا التبس األمر علينا
في تحديد بوصلة موقف كنا نتساءل عن الخيار الذي يجلب الفرح
للعدو والخيار ال��ذي يجلب الحزن ل��ه ،فنعرف من اختبار ردود
الفعل المتوقعة أين الصح من الخطأ ،فليسأل القالب نفسه إن وقف
تحدث عن حكام الخليج كما يفعل وعن حزب الله والسيد نصرالله
كما يفعل هل سيفرح «اإلسرائيلي» أم يحزن ،ويسال نفسه إن فعل
العكس هل يفرح «اإلسرائيلي» أم يحزن وسيعرف وهو يعرف،
الصح من الخطأ ،بالمناسبة هل يعرف القالب بمن صدرت اآلية
عن الذين يحرفون الكلم ،لو يخصص القالب حلقة لبحث إسالمي
يتقنه بعدما عرف القومية العربية بالمذهبية قبل يومين.
 أن ي��ك��ون «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ق��د صنع ضفة سياسية يتموضععليها بعض العرب فذلك شأنهم ،لكن أن يسميها القالب بالقومية
العربية الجديدة ،فذلك تجاوز لحدود المقبولية العقلية ،فالقالب
يعرف ويعرف أننا نعرف أن��ه يعرف ،أن الحرب على اليمن كما
قال أصحابها وكما يقول القالب هي حرب على إيران بالواسطة،
حرب لم يكن وضع «إسرائيل» مؤاتيا ً لشنها فأوكلت المهمة لحكام
الخليج ،والهدف استدراج إي��ران لحرب تنسف التفاهم النووي،
يفترض أن تتخذ الطابع المذهبي ،وفوتت إي��ران عليهم الفرصة
فضاقوا ذرعا ً وخرجوا عن طورهم ،فأخرجوا قالبهم ليشتم ،أما أن
تصير القومية العربية مذهبية ،فليسمح لنا القالب ،ولو تعلم بعض
مصطلحات القومية من تجربته الحزبية وقراءاته أيامها ،فالقومية
العربية كما يقول جمال عبد الناصر ،هي المشاعر الواحدة للعرب
بالتحرر من االستعمار والتحكم بالموارد وال��ث��روات ،وبناء أمن
قومي عربي يعني أوالً وأخيرا ً تحرير فلسطين ،إال إذا أراد القالب
أن يحل اسمه مكان عبد الناصر كرائد للقومية العربية السترضاء
تاريخ الذاكرة السعودية التي ال مكان فيها لعبد الناصر إال بتاريخ
الحرب على عبد الناصر ،وفي اليمن أيضاً ،ويومها ،كانت القومية
العربية تقاتل نظام الشاه الفارسي ومعه نظام اإلم��ام��ة اليمني،
ومعهما ملوك السعودية ،وهذا يعرفه القالب ،كما يعرف تعريف عبد
الناصر للقومية العربية يومها بكالم يشبه كالم هوشي منه ،عن أن
وحدة المشاعر هي القومية ،ووحدة المشاعر اليوم مع «إسرائيل»
تسمح بتعديل كالم القالب ليصير ،القومية العبرية الجديدة ،وليس
العربية ،هي المذهبية وهذا صحيح صحيح صحيح.
 هذا نموذج كلمنجي عربي ،اسمه مثقف ،قالب ،كمثل مفكرعربي يكتشف الحقا ً أنه «مفكر حالو عربي».
ناصر قنديل

ما حدث ( ...تتمة �ص)1
وأكد أن إيران لديها قوة بحرية تستطيع الرد في حال أخطأ أحد في الحسابات
االستراتيجية معها ،وأض��اف« :لن نسمح ألحد بالتعرض لسفننا في البحر
األحمر وسوف نرد بالمثل بقوة» .وشدّد على أن ما حدث في اليمن ناتج من هزائم
استراتيجيات أميركا في المنطقة.
سالمي استبعد لجوء السعودية إلى الحرب البرية لكونها تملك جيشا ً تقليديا ً
سيهزم أمام الوحدات الصغيرة للجيش اليمني وأمام مقاومته الشعبية.
وفي ما يتعلق بالعراق قال سالمي إن قرار تحرير الموصل حاضر عند الجيش
العراقي والحشد الشعبي وهم يستمرون بالتقدم.
أما عن المفاوضات مع الدول الست فقد أعلن أنه يجب إلغاء الحظر عن إيران
فور التوقيع على االتفاق .وأكد أن طهران لن تسمح للمفتشين الدوليين بالدخول
إلى مراكز أنظمتها الدفاعية ،كاشفا ً عن أن إيران أنتجت نظام دفاع جوي خاص
عندما لم تستلم صواريخ أس  300من روسيا.
وقال إن مجلس األمن الدولي يدعم القوى الكبرى ضد المستضعفين ،وأن إيران
ال تميز بين سني وشيعي «فقد دعمنا المقاومة في فلسطين» ،وأشار إلى أن الجهاد
يجب أن يتوجه نحو تحرير فلسطين ،كما أوضح أن االتهامات بحق إيران تخلط
بين مفهوم العدو والصديق.

«العفو الدولية» ( ...تتمة �ص)1
وصعِ قوا بالكهرباء وأح ِرقت أجسادهم بالسجائر والحديد .وقد تم اغتصاب
ُ
أحدهم بإدخال أنبوب بالستيكي في شرجه.
وقال إن ال ّتقرير أظهر ال ّتعذيب واالحتجاز ال ّتعسفي واالستخدام المفرط
َجهة للحكومة منتشرة
السلميين فيما ظلت االنتقادات ال ُمو ّ
للقوة ضد النشطاء ّ
على نطاق واسع في البحرين.
السلطات البحرينية بانتهاك حقوق
وقالت المنظمة إن التقرير أظهر استمرار ّ
اإلنسان على رغم تأكيدها المستمر أنها نفذت التوصيات ال��واردة في تقرير
صادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ،المدعومة من األمم
المتحدة عام .2011

المبعوث الأممي اعتبرها حا�سمة

عمليات بغداد تعلن تطهير ثالث مناطق �شمال الكرمة

جولة جديدة من الحوار الليبي في المغرب

العبادي« :داع�ش» لديه خاليا نائمة في جميع الدول

ب��دأت جولة ج��دي��دة م��ن الحوار
الليبي تحت رعاية األم��م المتحدة
في مدينة الصخيرات بالمغرب ،وهو
الحوار الذي يهدف إلى إنهاء األزمة
السياسية وتشكيل حكومة وفاق
وطني.
واعتبر المبعوث األممي إلى ليبيا
برناردينو ليون أن الجولة الجديدة
حاسمة ،ودع��ا أط��راف ال��ح��وار إلى
العمل بروح إيجابية والتفكير الجدي
في تقديم تنازالت.
وع��ب��ر ل��ي��ون ع��ن ت��ف��اؤل��ه بشأن
التوافق على تركيبة حكومة وحدة
وطنية خ�لال ه��ذه الجولة .وأش��ار

إلى أن األطراف درست الوثائق التي
قدمت لها ،معتبرا ً أن هذه الوثائق
ستشكل روح االتفاق النهائي.
وأشار بيان صادر عن بعثة األمم
المتحدة إل��ى إح���راز تقدم ملموس
في ال��ج��والت السابقة من الحوار،
وب��خ��اص��ة ال��ج��ول��ة السابقة التي
جرت في الصخيرات نهاية الشهر
الماضي.
ورج����ح أن ي��ق��دم ال��م��ش��ارك��ون
مواقفهم بخصوص اإلط���ار العام،
كما ورد في «مسودة اتفاق االنتقال
السياسي ف��ي ليبيا» التي تشمل
قضايا رئيسية متعلقة بتشكيل

حكومة الوفاق الوطني والترتيبات
األمنية ،بما فيها وقف إط�لاق النار
وانسحاب المجموعات المسلحة من
المدن.
وك���ررت البعثة ال��دول��ي��ة تأكيد
أن عملية الحوار تقدم فرصة مهمة
لليبيين لوضع حد إلراقة الدماء ،كما
تحثهم على انتهاز هذه الفرصة بغية
إع��ادة بالدهم إلى طريق االستقرار
واالزدهار.
ودعت جميع األطراف الليبية إلى
التمسك بالمصلحة الوطنية العليا
لبالدها ،وأنه ال حل عسكريا ً للنزاع
الحالي.

أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي
حيدر العبادي ،أن خطر «داعش»
لن يشمل العراق فقط إنما يتعدى
المنطقة والعالم ،م��ح��ذرا ً من أن
التنظيم ل��دي��ه خ�لاي��ا نائمة في
جميع الدول.
وق��ال العبادي أم��س ،في كلمة
له خالل اجتماع ممثلي التحالف
الدولي ضد اإلرهاب بحضور ممثلي
 62دولة ،ونقلها موقع السومرية
نيوز ،إن «خطر داع��ش لن يشمل
العراق فقط إنما يتعدى للمنطقة
والعالم ألنه ال يعترف بالحدود»،
محذرا ً من «أن داعش لديه خاليا
نائمة في جميع الدول».
ودعا العبادي جميع الدول إلى
«أن توقف المقاتلين األجانب الذين
يتدفقون إل��ى ال��ع��راق للقتال مع
التنظيمات اإلرهابية» ،مشيرا ً إلى
أن «داعش يستخدم موارد تتمثل
بتهريب النفط ويجب العمل معا ً
إليقاف هذا التمويل».
وأك����د ال���ع���ب���ادي أه��م��ي��ة «أن
يعمل اإلع�ل�ام بطريقة مسؤولة،
إذ إن البعض يخدم هذا التنظيم
اإلره��اب��ي ال���ذي ي��ح��اول تخويف
الناس ويرتكب األعمال البشعة مما
أدى إلى احتالل الموصل من دون
قتال» ،الفتا ً إلى «أنني ال أطلب أن
يتم التحكم بوسائل اإلعالم ،ولكني
أطالب اإلعالم أن يكون موضوعيا ً
ومسؤوالً».
وت��اب��ع إن «الحكومة الحالية
مهتمة بحقوق اإلن��س��ان وترفض
أية انتهاكات تحدث» ،موضحا ً أن
«االنتهاكات التي قد تحدث ليست

من ال��دول��ة إنما انتهاكات فردية
وتم تسخير الجهود إللقاء القبض
على أي شخص يقوم بذلك».
وطالب العبادي دول المنطقة
والعالم ب��ـ»أن العراق ال يخضع
لتأثير أي دولة إنما يخضع لتأثير
شعبه ويرعى مصالح ،ونرفض
أي تدخل في شؤوننا الداخلية
كما ن��رف��ض ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون
اآلخ���ري���ن» ،م��ع��رب �ا ً ع��ن ش��ك��ره
لـ«دعمهم ولكن ليس على حساب
التدخل والسيادة العراقية».
ولفت العبادي إلى أن «العراق
يريد أن يعيش بسالم مع جميع
دول المنطقة» ،مضيفا ً «أننا فتحنا
منذ أيامنا األولى لتسنم الحكومة
األب����واب ل��ب��دء ص��ف��ح��ات ج��دي��دة
وعالقات مع هذه الدول تقوم على
أساس االحترام المتبادل والسيادة
وعدم التدخل».
ووص����ل ال���ع���ب���ادي ،ال��ث�لاث��اء
الماضي ،إل��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية في زي��ارة رسمية على
رأس وف���د وزاري رف��ي��ع ،وعقد
اجتماعا ً مع الرئيس األميركي باراك
أوباما بمكتب األخير في واشنطن.
على الصعيد الميداني ،أعلنت
ق��ي��ادة ع��م��ل��ي��ات ب���غ���داد ،أم��س،
ع��ن تطهير ث�لاث مناطق شمالي
قضاء الكرمة شرق الفلوجة فيما
قتل وأصيب خمسة «إرهابيين»
وتفكيك  15عبوة ناسفة بكرمة.
وقال المتحدث باسم العمليات
العميد سعد معن ف��ي ب��ي��ان إن
«قطعات ق��ي��ادة عمليات بغداد
طهرت مناطق الجنابيين والبو

سودة والبو خنفر شمال الكرمة».
إل��ى ذل��ك أعلنت وزارة الدفاع
ال��ع��راق��ي��ة ،ع��ن م��ق��ت��ل وإص��اب��ة
خمسة «إرهابيين» وتفكيك 15
عبوة ناسفة ،فضالً ع��ن العثور
على قواعد إلطالق الصواريخ في

قضاء الكرمة شرق الفلوجة .كما
أعلنت ،عن مقتل وإصابة خمسة
«إره��اب��ي��ي��ن» وتفكيك  15عبوة
ن��اس��ف��ة ،ف��ض�لاً ع��ن ال��ع��ث��ور على
قواعد إلطالق الصواريخ في قضاء
الكرمة.

الجمعية التعاونية ال��زراع��ي��ة ف��ي راش��ي��ا الفخار تدعو
اعضاءها لحضور جمعية عمومية عادية النتخاب الهيئات
االداري��ة والمصادقة على الميزانيات ،في مبنى التعاونية
السبت  2015/5/2الساعة الحادية عشرة صباحا ،وفي
حال عدم اكتمال النصاب االحد  5/3نفس الساعة والمكان

الرئيس غيث معلوف

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء االسعار ألعمال
هندسة مدنية بغية تركيب مستوعب مجهز
بخاليا توتر متوسط في محطة الحرج
الرئيسية ،موضوع استقصاء االسعار رقم
ث4د 2937/تاريخ  ،2015/3/18قد
م��ددت لغاية ي��وم الجمعة 2015/5/8
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة . 11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر – الطابق «»12
 المبنى المركزي.بيروت في 2015/4/8
بتفويض من المدير العام مدير الشؤون
المشتركة باإلنابة المهندس وليد لبكي
التكليف 735
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلم المديرية العامة ل�لأم��ن العام
المواطنين اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى
تركيا وجوب التأكد من أن صالحية جواز
السفر ال تقل عن  150يوما ً وذلك تسهيالً
ألمورهم كونه لن يسمح لهم بالمغادرة إذا
كانت صالحية الجواز تقل عن ذلك.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
بيروت في 2015/4/14
رئيس دائرة المطبوعات العقيد رمزي
الرامي
المديرية العامة لألمن العام-مكتب
شؤون اإلعالم  -رقم الهاتف 425704/01
– رقم الفاكس 429074/01
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS

