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تتمات
الحوثي :لن ن�ست�سلم ( ...تتمة �ص)1

وأك��دت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» أنّ الحوار قائم
ومستم ّر ،ال سيما أنّ األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري ،في ذروة التصعيد
أكدا استمرارية الحوار» .ولفتت المصادر إلى «أنّ الفريقين ال
يريدان أن يتح ّمال مسؤولية وقف الحوار وما ينتج من ذلك،
ويدركان أن ال بديل عن هذا الحوار لتواصل األط��راف في ظ ّل
التجميد السياسي العام والفراغ ال��ذي يلحق بالمؤسسات،
إضافة إلى ذلك هناك تشجيع خارجي لمواصلة الحوار بصرف
النظر عن مواقع األطراف الخارجية».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أننا نريد
أن نحافظ على االستقرار في لبنان ،وأن يستم ّر الحوار ،وأن نفعّ ل
عجلة المؤسسات ،وأن نحارب التكفيريين ،على رغم االختالفات
العميقة والمواقف المتعارضة تعارضا ً جذرياً.
ورأى في احتفال تكريمي في ميس الجبل لمناسبة ذكرى
أربعين الشهيدين محمد هزيمة وعصام الشرتوني« ،أنّ حجم
االضطراب اإلقليمي اليوم غير مسبوق ،وأنّ المنطقة على مفترق
طرق» ،معتبرا ً «أنّ
مضي السعودية في السياسات العدوانية
ّ
التي تستهدف المدنيين ومنشآت الدولة الحيوية في اليمن من
المرجح أن يوصل األوضاع إلى نقطة غير قابلة للسيطرة».
ولفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق من بلدة محيبيب الجنوبية إلى «أنّ األموال السعودية
يمكن لها أن تشتري دوال ً ومجلس أمن ورؤساء وأمراء ووزراء،
ولكن ال يمكن لها أن تشتري سكوت حزب الله ،وال يمكن لها أن
تهدّد المقاومة ،ولذلك فإنّ مشكلتهم معنا هي أننا ال نباع وال
نشترى وال نخشى التهديدات.
وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أنّ الحوار
متمسكون به ،على رغم أن ال أفق لهذا الحوار»،
خيار استراتيجي
ّ
مشدّدة على «أنّ خطاب السيد نصرالله لن ينعكس توترا ً أمنيا ً
على الساحة الداخلية ألنّ هناك مصلحة لجميع األط��راف
باالستقرار الداخلي».

وفيما يتجه رئيس تكتل التغيير واإلصالح إلى إعالن موقف
حاسم من التمديد للقادة األمنيين في اجتماع تكتل التغيير
واإلصالح األسبوعي غداً ،أكدت مصادر مطلعة في تيار المستقبل
لـ«البناء» «أن التمديد للقادة األمنيين بات واقعاً» ،جازمة «أن
وزراء التيار الوطني الحر لن يستقيلوا من مجلس الوزراء ،وأن
الحكومة باقية ،وأن أحدا ً في البلد ال يريد أن يتحمل تبعات فرط
الحكومة».

«المستقبل»« :التغيير واإلصالح» ال يتجرأ
على توثيق الحسابات منذ 1989

مدخل أي جلسة تشريعية
قانون االنتخاب أو الموازنة

حكومياً ،يلتئم مجلس الوزراء غدا ً الثالثاء الستكمال البحث
في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام  ،2015بعد أن

يكون وزير المال علي حسن خليل أنهى جولته االستطالعية على
رؤساء الكتل السياسية إليجاد تسوية لمسألة ضم السلسلة إلى
الموازنة .ويلتقي خليل اليوم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ،بعدما كان التقى في اليومين الماضيين رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون الذي أبدى تحفظا ً
على ربط السلسلة بالموازنة ،ورئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة بحضور النائب جمال الجراح» .وأكد النائب الجراح
لـ«البناء» أن أجواء اللقاء كانت جيدة جداً ،وجددنا موافقتنا
على إق��رار السلسلة ضمن الموازنة في أسرع وقت إلعطاء كل
ذي حق حقه ،ال سيما أن الواردات المخصصة لتمويل السلسلة
باتت ضمن الموازنة» .واعتبر «أن إصرار التيار الوطني الحر
على فصل الموازنة عن السلسلة ،يصب في خانة تأخير إقرار
السلسلة» .وإذ أكد «أن تيار المستقبل يريد إقرار موازنة متكاملة
وشفافة تضم كل النفقات وال��واردات ،سأل ما المانع من درس
الموازنة والسلسلة معا ً في جلسة عامة»؟
ولفت إلى «أن تيار المستقبل ال يريد براءة ذمة من أحد ،ونحن
تقدمنا باقتراح ينص على توثيق كل الحسابات من عام 1989
حتى اليوم ،إال أن تكتل التغيير واإلصالح ال يتجرأ على ذلك»،
مشددا ً على «أن عملية صرف  11مليار دوالر موثقة بقرارات
صادرة عن مجلس الوزراء مجتمعا ً وقوانين ترعى اإلنفاق على
الرواتب صادرة عن مجلس النواب ،باإلضافة إلى خدمة الدين».

التمديد للقادة األمنيين بات واقعا ً

أما تشريعياً ،فتلتئم هيئة مكتب المجلس ظهر اليوم في عين
التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحسم جدول

لليمن قائد ( ...تتمة �ص)1
التي لو ع��اد لها القرار لما ت��و ّرط��ت ،ربما ول��و من باب
الخجل ،بالموقف النشاز الذي يصمها بالعار دون ك ّل
أحزاب بلدها كحزب للخيانة الوطنية ،لكن ذلك يكشف
أيضا ً هزال الحال السعودية التي لم تستطع أن تجد من
يرحب بحربها التي صار مستقبل حكم األسرة المالكة
السعودية متوقفا ً على الفوز بها ،وعلى رغم ك ّل ما تبذل
م��ن ق���درات وإم��ك��ان��ات وعلى رغ��م التاريخ الطويل من
التغلغل في اليمن ،إال «القاعدة» و«اإلخ��وان المسلمين»
يقفون مع حربها وينخرطون فيها ،واألم���ران معاً ،ال
وطنية اإلخوان والهزال السعودي ،يكشفان مع شراكة
«القاعدة» ،أنّ المرجعية التي تقف وراء العدوان تتح ّكم
بخيوط اللعبة لألطراف الثالثة فمن عساها تكون وفقا ً
للتجربة السورية ،سوى «إسرائيل».
 ف��ي خلفية ك��� ّل ه���ذا ال��م��ش��ه��د ،وال��ث��ب��ات والصبروال��ص��م��ود ،خ���رج السيد عبد الملك ال��ح��وث��ي ،ليقول
كالما ً غاية في الهدوء والوضوح ،والتسلسل ،ال يحفظ
األمن القومي العربي وال يعاد اليمن إلى حضن عربي
وال تحمى الكعبة بالتعاون م��ع أميركا و«إسرائيل»،
��ص اليمنيين ،والح ّل
وي��ض��ي��ف ،ال��ش��أن ال��ي��م��ن��ي ي��خ ّ
السياسي عبر ال��ح��وار ك��ان يتقدّم حتى ج��اء التدخل

ال��س��ع��ودي لعرقلته ب��اإلي��ح��اء ل���ـ«اإلخ���وان المسلمين»
بالمماطلة تمهيدا ً للعدوان ،والمستفيد من العدوان في
الميدان تنظيم «القاعدة» ،والشعب وثورته ال يه ّمهم ما
يقال ،قضيتهم هي القرار اليمني المستق ّل ،الح ّر ،حيث
ال مكان لطائفية ومذهبية وقبلية وه��وي��ات تفرق وال
توحد ،االستقالل هو العنوان ال��ذي يبني على أساس
العزة مواقفه من القضايا الكبرى ،وإنْ تقاطعت مع
م��واق��ف إي���ران فمن منطلق ال��ق��رار المستق ّل ومعايير
العزة نفسها ،وهي معايير إنسانية ال تحتكرها إيران
كالموقف من نصرة القضية الفلسطينية ،وإنْ كانت
مشكلتهم إي��ران فليتج ّرأوا على قتالها ،ولماذا اليمن؟
وقال إنّ الثبات والصمود والوحدة والدفاع عن الحق
باالستقالل ستضمن النصر لليمن ،ومشروع آل سعود
هو الهيمنة تعويضا ً على فشلهم في المنطقة ،وتخديما ً
لمن يهيمن على قرارهم ،لكنهم وأسيادهم سيفشلون
وينتصر اليمن.
 شهر ال��ح��رب ي��ق��ول إنّ ف��ي اليمن شعبا ً عظيماً،وث��وارا ً وبطوالت ،وإنّ لهذا اليمن وشعبه وثواره قائدا ً
فذا ً عظيماً.
ناصر قنديل

�أزمة عربية مركزية ( ...تتمة �ص)1
أعمال الجلسة العامة .وأكد عضو هيئة مكتب المجلس النائب
أنطوان زهرا لـ«البناء» أن مدخل أي جلسة تشريعية يكون من
خالل قانون االنتخاب أو قانون الموازنة» ،الفتا ً إلى إمكانية
االستفادة من عقد الجلسة إلقرار بعض االقتراحات والمشاريع
التي ال بد من إقرارها وتتعلق بهبات وقروض» .وأكد زهرا «أنه
من الممكن أن تعقد جلسة عامة إلقرار قانون االنتخاب ال سيما
أن الرئيس بري حدد في جلسة التمديد مهلة شهر لهذه اللجنة
لرفع تقريرها حول ما توصلت إليه من اتفاق ،وإال سيتم طرح
كل المشاريع المتعلقة بقوانين االنتخاب المقترحة للتصويت
على إحداها من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب» ،مشددا ً
في الوقت عينه على «أن وجود المجالس النيابية هو لمراقبة
الموازنة واإلنفاق».

الحريري في واشنطن

من ناحية أخرى ،يزور رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
اليوم واشنطن في زي��ارة تمتد أسبوعا ً يلتقي خاللها عددا ً
من كبار المسؤولين في البيت األبيض والكونغرس .ولفتت
مصادر قيادية في «المستقبل» لـ«البناء» إل��ى «أن حراك
الحريري على مستوى العواصم العربية والغربية ،يصب
في خانة العمل على تحييد لبنان عن ما يجري في المنطقة».
ولفتت المصادر إلى «أن جولة الحريري تأتي انطالقا ً من أن
للتفاهمات الدولية أهمية كبيرة الستقرار المنطقة وباألخص
استقرار لبنان» .وأش��ارت المصادر إلى «أن زيارة الحريري
ستبحث في محاربة اإلره��اب وأهمية االعتدال السني ،وفي
تسليح الجيش اللبناني».

برنز في بيروت لمراجعة الوضع
السياسي بعد المتغيرات اإلقليمية

وفي م��وازاة ذل��ك ،ي��زور نائب وزي��ر الخارجية األميركي
وليم برنز بيروت نهاية الشهر الجاري في إطار عمله بصفته
رئيسا ً لمؤسسة كارنيغي للسالم الدولي ،وسيعقد لقاءات
مع عدد من المسؤولين اللبنانيين .وتأتي أهمية زيارة برنز
إلى لبنان أنه لعب دورا ً رئيسيا ً في المفاوضات السرية التي
أجرتها واشنطن مع ايران عام .2013
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن زي��ارة برنز
بمثابة إعطاء ابر تخديرية لتثبيت الوضع المستقر في
لبنان ،وم��راج��ع��ة الوضــع السياسي بعد المتغيرات
اإلقليمية لمعرفة حجم تأثير األط��راف في ظل األوض��اع
المستجدة».
ومن المقرر أن يشهد مطار بيروت الدولي عند التاسعة
والنصف من صباح اليوم  ،احتفاال ً بمناسبة تسلم الجيش
دفعة األسلحة الفرنسية التي تدخل ضمن الهبة السعودية
لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ،والبالغة ثالثة مليارات
دوالر ،يحضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل ،وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي
وصل مساء أمس ،وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

تطور ايجابي مهم في
ملف العسكريين قبل نهاية الشهر

على صعيد آخر ،أكد مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أن «جزءا ً رئيسا ً
من المفاوضات مع جبهة النصرة نضج» ،متوقعا ً «أن نشهد
تطورا ً ايجابيا ً مهما ً قبل نهاية الشهر» .ولفت زوار اللواء
إبراهيم إلى «أن أي جديد لم يطرأ على صعيد المفاوضات مع
تنظيم داعش ،والمعلومات التي تحدثت عن نقل العسكريين
المختطفين لدى داعش إلى الرقة لم يتم التأكد منها في شكل
قطعي» .وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
أكد متابعة ملف العسكريين المحتجزين والتزام هذه القضية
انطالقا ً من المبدأ األساس المتمثل بالمقايضة ،وعلى الدور
التنسيقي في هذا الخصوص للرئيس نبيه بري ،وكذلك الدور
الذي يلعبه اللواء عباس إبراهيم» ،مشيرا ً خالل لقائه وفدا ً من
أهالي العسكريين إلى «أن الملف ليس طائفيا ً بل ملف وطني
يخص الجميع ،وما نقوم به واجبنا».

حكومة هادي ( ...تتمة �ص)1
وح� ّم��ل زعيم «أن��ص��ار ال��ل��ه» ،ف��ي كلمة متلفزة،
الواليات المتحدة األميركية المسؤولية عن دماء
الضحايا ال��ذي يسقطون بأسلحة أميركية ،واتهم
واشنطن بأنها «تدير العدوان على اليمن وتطلق
العنان ألياديها اإلجرامية فيه».
وشن الحوثي هجوما ً عنيفا ً على النظام السعودي
الذي وصفه بأنه «يحمل العداء» لليمنيين و«يستهتر
بدمائهم» ،ومضى بالقول إن هذا النظام هو «جندي
وخادم لألميركيين» ،وأنه على «مصلحة مشتركة مع
«إسرائيل» في العدوان على اليمن».
وتطرق الحوثي إلى الحديث عن الحوار اليمني -
اليمني ،فأكد أنه كان موجودا ً «قبل قيام العدوان».
وعزا زعيم «أنصار الله» فشل الحوار إلى «يد خارجية
سعت إلى عدم التوصل إلى حل».
وفي السياق ،تكثف عدوان التحالف الذي تقوده
السعودية على اليمن على مختلف المناطق وسقوط
المزيد من الضحايا.
وأفادت مصادر بسقوط ضحايا في غارة سعودية،
استهدفت منزال ً في منطقة المبخرة على الحدود مع
اليمن ،فيما أكد مصدر أن غ��ارة طاولت عن طريق
الخطأ نقطة عسكرية سعودية شمال شرقي اليمن

وتحديدا ً في جبل هيالن في مأرب .وأغارت طائرات
التحالف على شبكة االت��ص��االت .وبالقرب من هذا
الجبل تقدم الجيش اليمني ومعه اللجان الشعبية
حيث دخل منطقة المشجح بعد معارك مع مسلحي
«القاعدة» .وقطع الجيش خطوط إمداد «القاعدة» مع
تثبيت نقاطه في صرواح غرب مأرب ،بالتزامن مع
استمرار المواجهات في محيط معسكر ماس.
في غضون ذلك تواصلت المعارك بين الجيش
اليمني والقوات الموالية للرئيس المستقيل عبد ربه
منصور ه��ادي في تعز ،حيث ت��دور ح��رب ش��وارع
بين الجانبين منذ أيام .وتركزت المعارك في شارع
األربعين ،ووادي القاضي والحصب.
وبين القصف الجوي والمعارك على األرض يزداد
الوضع اإلنساني في اليمن سوءاً .انقطاع متواصل
للتيار الكهربائي ،وانعدام للسلع الضرورية ،والسيما
الغاز المنزلي ،إلى جانب أزمة الدقيق التي تحرم
اليمنيين من الحصول على لقمة عيشهم.
وقال المتحدث العسكري باسم التحالف السعودي
أحمد عسيري إن «جنديا ً سعوديا ً قتل في تبادل
إطالق نار مع أنصار الله على الحدود مع اليمن».
وأعلن عسيري أن «الجندي قتل في مواجهات

«برافدا» :بوتين �سيثبت بالأدلة
قيام الواليات المتحدة بهجمات � 11سبتمبر
ن��ش��رت صحيفة ب���راف���دا ال��روس��ي��ة
ال��داع��م��ة للحزب االش��ت��راك��ي ال��روس��ي
تقريرا ً صحافيا ً يشير إل��ى أن الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين س��وف يعلن
للعالم أجمع أدلة دامغة ،تشمل صورا ً
ب��األق��م��ار االص��ط��ن��اع��ي��ة ،تثبت ضلوع
ال��والي��ات المتحدة األميركية ف��ي شن
هجمات ضد نفسها في الحادي عشر من
سبتمبر عام  ،2001مدعية أنها تتعرض
لهجوم على أراضيها وعلى شعبها من
قبل منظمة إرهابية دول��ي��ة ،وذل��ك من
أجل تحقيق مصالح لها بالشرق األوسط
والسيطرة على منافذ البترول في العالم،
واصف ًة الواليات المتحدة بأن هذا األمر
ليس غريبا ً عليها فقد أقدمت أكثر من مرة
على أفعال مماثلة إال أن األدل��ة في 11
سبتمبر دامغة بحسب وصف الصحيفة.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الرئيس
بوتين سيضرب م��رة واح���دة ولكنها
ستكون ضربة موجعة ،وأن روسيا كان
لديها منذ البداية هذه األدلة ولكنها كانت
تستخدمها كورقة لعب لالستفادة منها
في تبادل المصالح السياسية ،إال أن
تدهور العالقات األميركية الروسية في
الفترة الراهنة والتي يعتبرها البعض
العالقات األسوأ منذ الحرب الباردة ،قد

سبب في إقدام بوتين على هذه الخطوة.
ولم تتوقف الجريدة فقط عند ه��ذا ،بل
أنها أش��ارت إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة
تعلم ذلك ولديها خطة بديلة لتحسين
صورتها أمام العالم وذلك بتقديم كبش
فداء من حكومة بوش.
الجدير بالذكر أن الجريدة الروسية
ب��راف��دا يصفها المحللون السياسيون
األميركيون بصحيفة «نظرية المؤامرة»
والتي تسعد جدا ً بنشر أي خبر يهاجم
الواليات المتحدة.
وس���واء ص��دق��ت ب��راف��دا أم ك��ذب��ت ،ال
خالف أن العالقات الروسية األميركية
تعد في أسوأ حالتها بعد الحرب الباردة،
خصوصا ً بعد أحداث الثورة األوكرانية
وأزمة جزيرة القرم.
يذكر أن نظرية المؤامرة هذه ال تعد
جديدة بل تطرق إليها عدد من المحللين
م��ن��ه��م م��واط��ن��ون أم��ي��رك��ي��ون ،ومنهم
المخرج الحائز على األوسكار والمحلل
السياسي األميركي الشهير مايكل مور،
وال��ذي تطرق إلى أن الواليات المتحدة
قد تكون متورطة في أحداث سبتمبر في
فيلم وثائقي من إخراجه ،وقد أشار لنقاط
عدة منها سماع دوي انفجارات بعد وقوع
الحادث مثالً!

خامسها ،افتقا ُر العرب منذ  2011إلى مرجعية مركزية
فاعلة أعلى م��ن الكيانات ال ُقطرية الالمركزية الهزيلة
المتهافتة األمر الذي عزز نفوذ قوى خارجية متعددة ،وال
سيما الواليات المتحدة ،وأتاح لها فرصا ً وفيرة للتدخل في
األزم��ات ال ُقطرية الالمركزية وتوجيه الصراعات الناشبة
خاللها وجه ًة تخدم مخططاتها ومصالحها.
نتيج ًة لألزمة العربية المركزية الراهنة واألزمات ال ُقطرية
َ
يبق للعرب قضية مركزية.
الالمركزية المتناسلة ،لم
فلسطين فقدت مركزيتها في حياة العرب السياسية تدريجا ً
منذ حرب «إسرائيل» األولى على لبنان عام  1982التي أدت
إلى ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية بجميع فصائلها إلى
تونس .اليوم بات لك ٍل ُقطر عربي قضيته المركزية الخاصة
في غمرة أزماته الالمركزية المتشعّ بة والمتع ّقدة.
ثمة أزمات المركزية ُقطرية خمسة :اليمن ،العراق ،سورية،
ليبيا وفلسطين .أخط ُرها الصراع في اليمن وعليه بما هو أزمة
داخلية متطورة نحو أزمة ،وربما حرب ،إقليمية .ذلك أن القيادة
السعودية استقرت على موقف حاسم من تفاهم لوزان النووي
بين إيران ومجموعة دول  5+1الذي يؤدي ،في تقديرها ،إلى
دعم نفوذ إيران اإلقليمي وتشجيعها على التوسع وتعزيز
أوضاع حلفائها اإلقليميين وبالتالي اتخاذ الشقاق الس ّني –
الشيعي واتخاذه أبعادا ً جديدة أكثر عنفا ً وتدميراً.
هكذا يتضح أن السعودية اتخذت قرارا ً استباقيا ً للح ّد
من تنامي قدرات إيران بمحاولة استنزافها في اليمن .في
المقابل ،تتجه إي��ران ،على ما يبدو ،إلى مجابهة الحملة
السعودية على خطين :األول ،عسكري بتعزيز قدرات حركة
«أنصار الله» وحلفائها .والثاني ،دبلوماسي بتشديد الدعوة
إلى تسوية الصراعات بين األطراف اليمنيين سياسيا ً وحثهم
على عقد طاولة حوار وطني جامع في عاصمة دولة ال تشارك
في الحرب الدائرة.
«إسرائيل» يُسعدها احتدام الصراع في اليمن واستنزاف
إيران .ثمة فريق بين قيادييها المتطرفين يتوقع أن يؤدي
استنزافها المفترض إلى إضعافها ما يتيح للواليات المتحدة
و«إسرائيل» فرص ًة لتدمير منشآتها النووية ،خصوصا ً إذا ما
رفضت الرضوخ ،قبل آخر حزيران المقبل ،إلى اتفاق نهائي
يتضمن ضوابط متشددة ،أميركية و«إسرائيلية».

للصراع بين السعودية وإيران بُعد آخر ال يقل خطورة عن
بعده اليمني .إنه تأجيج الصراع في ك ٍل من سورية والعراق
ولبنان بقصد استنزاف إي��ران وانعكاس ذلك سلبا ً على
حلفائها اإلقليميين وال سيما المقاومة اللبنانية (حزب الله)
والمقاومة الفلسطينية («حماس» و«الجهاد اإلسالمي»).
في هذا المجال ،يُخشى أن ُتقدِم «إسرائيل» على خطوة أمنية
مؤذية في لبنان أو سورية أو في كليهما بقصد تخريب تفاهم
لوزان النووي بين أميركا وإيران.
حزب الله استشعر خطورة الخطوة األمنية «اإلسرائيلية»
المحتملة فردّ ،بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله،
بتأجيج الحملة السياسية واإلعالمية ضد السعودية ول ّمح
إل��ى احتمال قيام حركة «أن��ص��ار الله» والجيش اليمني
وحلفاؤهما بالرد عسكريا ً داخل األراضي السعودية.
لئن يبدو التدخل البري السعودي احتماال ً ُمستبعَدا ً في
الوقت الحاضر ،فإنه ليس أمرا ً مستحيالً .ذلك أن القيادة
السعودية أعطت نفسها هامشا ً واسعا ً للمناورة والحركة،
بالتفاهم مع واشنطن أو من دونه ،ما قد يؤدي إلى تطورات
بالغة الحدّة والخطورة.
في موازاة هذه الصراعات المحتدمة ،يندلع صراع صامت
بين الرئيس ب��اراك أوب��ام��ا ومعارضيه الجمهوريين في
الكونغرس .فقد نجح الجمهوريون في إقناع بعض األعضاء
الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ
بمساندة تسوية محورها ق��رار يعطي الكونغرس الحق
بالتصويت على أي صفقة دولية تتعلق بكبح البرنامج
النووي اإليراني.
كيف سير ّد أوباما؟ هل يرضخ إلرادة الغالبية الجمهورية
في الكونغرس الممالئة لـ «إسرائيل» أم ينتهج سياسة أقل
عداء وأكثر ليونة تجاه خصوم السعودية (و»إسرائيل»)
في اليمن والعراق وسورية كونهم يواجهون في الداخل
عدوا ً مشتركا ً شرسا ً اسمه اإلرهاب األعمى متمثالً
بتنظيمي
ّ
«داع���ش» و«جبهة النصرة» اللذين تعتبرهما واشنطن
عدوين لدودين؟
الصراع مفتوح على شتى االحتماالت ،وكذلك أزمة العرب
المركزية وأزماتهم ال ُقطرية الالمركزية المتناسلة.
 وزير سابق

�إيران تتهم ( ...تتمة �ص)1
واعتبر اللواء اإليراني أن العالم والدول الغربية باتت
مهددة قريبا ً بموجة إرهابية عنيفة ،مؤكدا ً أن جميع
الالعبين الدوليين بمن فيهم الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب���ي يجب أن يحاربوا اإلره���اب وليس تسليح
«داعش» وتقديم «مبالغ مالية ضخمة» له ،ما حوله إلى
أكثر التنظيمات المتطرفة تمويالً في العالم.
وق��ال فيروز آب���ادي« :إذا كانت ال��والي��ات المتحدة
صريحة في إعالنها أنها لم تنشئ داعش فباستطاعتها
م��ح��ارب��ة التنظيم ب��س��ه��ول��ة» ،و«ن��أم��ل أن ت��ح��ارب
الحكومتان األميركية والبريطانية داعش على األقل من
أجل مواطنيهما».
من جانبه ،أعلن فرانتس كلينتسيفيتش ،النائب األول
لزعيم كتلة «روسيا الموحدة» في الدوما ،عضو لجنة
الدفاع أن المعلومات اإليرانية عن نقل الطائرات األميركية

السالح لـ «داع��ش» بانتظام بدد األسطورة القائلة إن
الواليات المتحدة هي أهم عدو للتنظيم المتطرف.
وقال كلينتسيفيتش للصحافيين« :حتى هذا اليوم لم
يكن لدي شك بأن األميركيين يظهرون وكأنهم يحاربون
التطرف بمهارة ،وقد تحدث عن ذلك كثير من المراقبين
الدوليين ،غير أن المعطيات التي قدمها رئيس أركان
القوات المسلحة اإليرانية ب��ددت نهائيا ً أسطورة أن
الواليات المتحدة هي أهم عدو لداعش».
وأضاف أنه يتشكل انطباع بأن لدى واشنطن خططها
إزاء داعش «لذلك تغذيه في الخفاء بما في ذلك بالسالح،
ال ش��يء ج��دي��داً .فهكذا سلح األميركيون المجاهدين
بأفغانستان في سبعينات القرن الماضي ،نفس الشيء
اآلن ،فمغازلة داعش تأكيد آخر على أن الواليات المتحدة
ال تبالي بباقي العالم».

نيويورك تجمع ( ...تتمة �ص)1
المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية وال��ذي نفى
اإلشاعات عن مشاركة مصرية برية في اليمن.
واعتبر اللواء بالل أن هنالك محاولة أميركية لتوريط
السعودية في اليمن شبيهة بتلك التي جعلت العراق

يتورط بغزو الكويت ،وأكد بالل أن القوات المصرية لن
تشارك في أي حرب خارج حدود مصر ما لم تكن بهدف
حماية األمن القومي المصري.

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)1
بمحافظة نجران» ،مضيفا ً أن «قيادة التحالف لن
تسمح باالنجرار إلى عملية برية ،وهي من تحدد
زمان هذه العملية ومكانها».
ع��ل��ى صعيد آخ���ر رف��ض��ت ال��ح��ك��وم��ة اليمنية
المستقيلة خطة سالم من أربع نقاط قدمتها إيران
إلى األمم المتحدة» ،مبررة رفض المبادرة اإليرانية
بأن «هدفها المناورة السياسية فقط» ،على ح ّد
تعبيرها.
وتدعو الخطة اإليرانية إلى وقف ف��وري إلطالق
النار ،وإنهاء كل الهجمات العسكرية األجنبية ،وتقديم
المساعدات اإلنسانية ،واستئناف حوار وطني واسع،
وتأليف حكومة وحدة وطنية ال تقصي أحداً.
وك��ان نائب وزي��ر الخارجية الروسي ميخائيل
ب��وغ��دان��وف أك��د دع��م موسكو خطة إي���ران للحل
السياسي في اليمن.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره اإليراني حسين أمير
عبد اللهيان أعلن أن روسيا ستطرح الخطة على األمم
المتحدة.
وناقش عبد اللهيان خطة إيران مع بوغدانوف،
وأكد الطرفان ضرورة الحل السياسي وإدانة الحل
العسكري.

ونفذ الجيش عمليات في بلدة فيلون ،وأكد مصدر
عسكري سوري أن «وحدات من الجيش شنت عمليات
نوعية على خطوط إم��داد اإلرهابيين القادمة من
الجانب التركي دمرت خاللها آليات وأسلحة وذخيرة
متنوعة في قريتي المقلع وبشالمون في ريف جسر
الشغور غرب إدلب».
وأض����اف ال��م��ص��در ب���أن «ع��م��ل��ي��ات ال��ج��ي��ش ضد
اإلرهابيين امتدت لتشمل أوكارهم في قرية تل سلمو
وبلدة أبو الضهور» وانتهت بمقتل عدد من إرهابيي
«جبهة النصرة» وم��ا يسمى «حركة أح��رار الشام
اإلسالمية» وغيرهما من التنظيمات اإلرهابية».
واستهدفت وحدات الجيش تحركات المسلحين في
مجدليا والنيرب ،ومناطق عين الباردة وأبو الضهور
وخ��ان شيخون ولورين وتفتناز والتمانعة وعين
شيب واحسم ومرعيان والمقبلة وكفرالتا وجنوبها
وشمال سراقب وسرمين بريف إدلب.
وف��ي الجنوب ال��س��وري ،قتل الجيش وال��ق��وات
الدريفة ع��ددا ً من المسلحين في ري��ف درع��ا ،وأكد
مصدر عسكري سوري إن «وحدة من الجيش قضت
على العديد م��ن اإلرهابيين بعد رص��د تحركاتهم
ق��رب محطة وق��ود السلطان» الواقعة على طريق

سجن غرز جنوب بلدة النعيمة التي تعد نقطة وصل
استراتيجية في قرى صيدا وأم المياذن وخربة غزالة
بريف درعا الشرقي.
وف��ي منطقة اللجاة استهدف الجيش تجمعات
للمسلحين في قريتي رجم الزيتون وكوم الحجر ،في
حين تابعت وح��دات الجيش السوري عملياتها في
ريف القنيطرة المتاخم لريف درعا الشمالي الغربي.
وفي السياق ،زار وزير الدفاع السوري العماد فهد
الفريج يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة إحدى
القواعد الجوية في المنطقة الجنوبية.
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية السورية أن زيارة
الفريج جاءت بتوجيهات من الرئيس بشار األسد،
وأض��اف��ت أن «العماد الفريج التقى خ�لال الجولة
نسورنا البواسل والفنيين العاملين في القاعدة وأثنى
على جهودهم ونقل إليهم محبة وتقدير الرئيس األسد
واعتزازه بأعمالهم البطولية وشجاعتهم في تنفيذ
واجباتهم ومهامهم الوطنية».
كما زار وزير الدفاع السوري أحد المواقع العسكرية
والتقى المقاتلين واطلع على طبيعة المهام التي
ينفذونها منوها ً بالجهود التي يبذلونها وال��روح
المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

نتنياهو :توريد «�أ�س� »300 -إلى �إيران بمنتهى الخطورة
اعتبر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين
نتنياهو ق��رار روسيا بتوريد منظومة الصواريخ
«أس »300 -إلى إيران «بمنتهى الخطورة» بحسب
تعبيره.
وقال نتنياهو في االجتماع الحكومي األسبوعي
أمس ،إن كيانه ينظر «بخطورة كذلك إلى امتناع الدول
الكبرى عن التطرق إلى االتفاق اآلخذ بالتبلور حول
برنامج طهران النووي» ،مؤكدا ً أن «تل أبيب ستعمل
كل ما هو ضروري دفاعا ً عن أمنها ومواطنيها».
وأكد المرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي
أن الدول الكبرى هي التي تهدد إيران عسكرياً ،بينما
رحب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
بالقرار الروسي ،منوها ً إلى أن منظومة الصواريخ
هي دفاعية وهو ما أكدته موسكو بوضوح.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،قد قال
تعليقا ً على تصريحات من «تل أبيب» حول إمكان
توريد أسلحة «إسرائيلية» إلى أوكرانيا ردا ً على عزم
روسيا تصدير منظمة «أس »300 -الصاروخية إلى
إيران إن «هذا خيار القيادة «اإلسرائيلية» ،وهي تملك
الحق بفعل ما تراه مناسباً».
وأضاف الرئيس الروسي في الوقت ذاته أنه «إذا
كان الحديث يدور حول توريد أسلحة قاتلة فأعتقد
أن هذا األمر سيكون له مفعول عكسي ،ألن مثل هذه
الخطوة لن تفضي إال إلى جولة مواجهة إضافية،
وزي��ادة أع��داد الضحايا ،أما النتيجة فستكون هي
نفسها».
كما جدد بوتين تأكيد أن منظومة «أس »300 -
دفاعية ،قائالً إنه «في ما يخص توريداتنا إلى إيران،
فإن هذا السالح دفاعي صرف ،وال يقوض في شكل
من األشكال قدرات «إسرائيل» الدفاعية».

فارس رياض الجيرودي

�إعالنات ر�سمية
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء أسعار لشراء
محوالت شدة توتر متوسط عائدة لخاليا
نوع Merlin Gerin – Fluair 300
لزوم محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 8175/تاريخ
 ،2014/8/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/5/15عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
اسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
– امانة السر – الطابق ( 12غرفة ،)1223
مبنى 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– ط��ري��ق النهر– الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس وليد لبكي
التكليف 761
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
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة – القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  100طن أسيد كلوريدريك ،وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط اإلدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتا الف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي ام��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  14أيار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 764

