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تتمات

وبقي أغلبهم تحت األن��ق��اض وف��ق��ا ً لشهود العيان ،بينما
خصص الناطق الحربي السعودي ،إيجازه اليومي لتهديد
ّ
القبائل اليمنية م��ن مخاطر تح ّولها إل��ى أه���داف للغارات
بسبب تعاونها مع ال��ث��وار ،الذين ق��ال إنهم معزولون عن
أي ش��ري��ح��ة م��ن المجتمع ال��ي��م��ن��ي ف��ي ك��� ّل المحافظات!
من نتائج االت��ص��ال الهاتفي للملك السعودي بالرئيس
األميركي ،مع تمديد مهلة اإلنجاز في الحرب على اليمن حتى
منتصف الشهر المقبل ،تح ّرك أميركي بحري قرب مضيق
ب��اب المندب ق��ال��ت وك��ال��ة «أسوشييتدبرس» إن��ه لتفتيش
سفن إيرانية تنقل ذخائر وأسلحة إلى اليمن ،أعقبته حشود
للبحرية اإلي��ران��ي��ة ،وت��وت��ر متصاعد بين السفن الحربية
األميركية واإليرانية ،وتفاوض على أعلى المستويات ،أسفر
عن إنهاء التوتر وعودة السفن إلى دورياتها المعتادة بعدما
أصدر األميركيون بيانا ً نفوا فيه الخبر ،وأكدوا أن ليس من
مهمتهم اعتراض السفن اإليرانية.
مناخ التصعيد في بداياته ،شكل سببا ً الرتفاع معنويات
وت��وق��ع��ات ال��س��ع��ودي��ة ،وتعاملت معه قنواتها الفضائية
بصيغة العاجل واالستثنائي حتى صدور البيان الرسمي
بالنفي ،لتقع الفضائيات بالتلعثم واالرتباك.
ف��ي لبنان ،طغت ال��رص��اص��ات الصديقة على المشهد،
مع تصاعد الخالف بين ركني تيار المستقبل في الحكومة
ومحافظة الشمال ،وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل
أشرف ريفي ،حيث سيّر أنصار ريفي تظاهرة قصدت منزله
وهتفت ض ّد المشنوق ،وبذات العنوان للرصاصات الصديقة
كانت جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة ،التي
أراد فرع المعلومات ال��ذي حاك سيناريو ميالد الكفوري،
الذي يشكل وفقا ً لمصادر المحاكمة محور القضية ،بعدما
اتهم سماحة فرع المعلومات باستدراجه لفخ.
ول��ب��ن��ان��ي��اً ،ي��ت��واص��ل ت��ج��اذب ال��م��وازن��ة وسلسلة الرتب
والرواتب ،في الضغط على الجلسة التشريعية المرتقبة،
بينما الحكومة تحت ضغط مستقبل التعيينات األمنية
والعسكرية ،حيث ر ّد التيار الوطني الحر على كالم تيار
المستقبل عن حسم أمر التمديد ،ودعا إلى عدم االستهانة
بتلويحه فرط عقد الحكومة ،مستغربا ً س ّر التمسك بالعماد
ج��ان قهوجي ،لمج ّرد نية إب��ع��اد العميد شامل روك��ز عن
القيادة التي يستحقها.

إقرار السلسلة والموازنة في وقت متزامن

ويستأنف مجلس ال���وزراء اليوم البحث في مشروع قانون
الموازنة العا ّمة لعام  2015وسط استعدادات وزير المال علي
حسن خليل لإلجابة على األسئلة التي طرحَ ها ال��وزراء في تلك
الجلسة ،في أ ّول ق��راءة ألرق��ام الموازنة ،بعد أن أنهى جولته
االستطالعية على الكتل السياسية أمس .والتقى خليل أمس رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ورئيس حزب الكتائب أمين
الجميل وكتلة الوفاء للمقاومة وقيادة المردة ،واتسمت أجواء
المشاورات بالجدية وصوال ً إلقرار السلسلة.
وعلمت «البناء» أن الجهد منصب على إقرار السلسلة والموازنة
في وقت متزامن .وشددت كتلة الوفاء للمقاومة خالل اللقاء مع
خليل على «ض��رورة أن تتوقف المقاربة على الضمانات الكاملة
لمناقشة السلسلة» .واعتبرت «أنه إذا كانت بعض القوى تبدي
مواقف حسنة اتجاه مناقشة السلسلة ،يجب أال يكون لديها
ممانعة في أن تكون هناك التزامات على مناقشة السلسلة كاملة
أرقاما ً وسالسل».

تصعيد عوني اليوم

إلى ذلك،عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا ً برئاسة الرئيس

ال�سعودية تنفق ( ...تتمة �ص)1
نبيه ب��ري ف��ي عين التينة وبحثت ف��ي ج��دول أع��م��ال الجلسة
التشريعية المحتمل عقدها األسبوع المقبل ،والذي اقتصر على
سبعة مشاريع قوانين يتعلق بعضها بسالمة الغذاء وبالمالية
العامة وإقرار هبات وبروتوكوالت قبل انقضاء المهل المحددة لها.
واعترض عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا على
الجدول ،قائالً إنه ال ينطبق على تشريع الضرورة .وشدد على «أن
كتلة القوات لن تحضر جلسة تشريعية ال تضم مشروع الموازنة أو
قانون انتخاب».
ومع امتناع القوات والكتائب عن حضور الجلسة العامة ،تتجه
األنظار إلى تكتل التغيير واإلصالح الذي بحسب ما علمت «البناء»
سيطلق رئيسه العماد ميشال عون سلسلة مواقف تصعيدية
وحاسمة من ملف التعيينات األمنية والعسكرية ،إلى وضع مجلس
الوزراء أمام مسؤولياته ،وصوال ً إلى مشاركته في الجلسة العامة،
ال سيما أن العماد عون أكد م��رارا ً وتكرارا ً موقفه المؤيد لتشريع
الضرورة شرط ارتباطه بالضرورات الوطنية وتكوين السلطة،
من قانون الجنسية إلى سلسلة الرتب والرواتب وقانون االنتخاب
مرورا ً بما يحكى عن تجميد قروض للدولة اللبنانية.

الوطني الحر :التمديد
للقادة األمنيين فرط للحكومة

وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن
ذهاب الحكومة إلى التمديد للقادة األمنيين والعسكريين ،يعني
الذهاب إلى تعطيل مجلس ال��وزراء وفرط عقد الحكومة وأن غدا ً
لناظره قريب» .ولفتت المصادر إلى «أن الحريص على البلد ال يصر
على التمديد للعماد جان قهوجي بهذه الطريقة ،وكأن لم يعد هناك
غيره في المؤسسة العسكرية» .ولفتت المصادر إلى «أن التمديد
للعماد قهوجي من أجل قطع الطريق على قائد فوج المغاوير العميد
شامل روك��ز لتولي قيادة الجيش وهو القادر على اتخاذ القرار
المناسب في ما يتعلق بالحرب ضد داعش بعيدا ً عن الحسابات
السياسية».

الجيش يتسلم  48صاروخ ميالن مع مزاحفها

وأمس ّ
حطت في القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي طليعة
المساعدات العسكرية الفرنسية إلى الجيش في ترجمة أولية لهبة
الثالثة مليارات السعودية لمصلحة الجيش وتضمنت الدفعة
األولى التي سلمت من تلك الهبة  48صاروخ ميالن مع مزاحفها
على أن تتضمن الدفعة الثانية المقرر تسليمها بعد شهر من اآلن
كاميرات عسكرية ليلية وكاميرات حرارية ،على أن يتم تسليم
الجيش بعد سنتين  6طائرات مروحية ،وفي نهاية الهبة يتسلم 4
بوارج للعمليات القتالية.
وبحث وزي��ر الدفاع الفرنسي جان ايف لو دري��ان مع كل من
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس الحكومة تمام سالم سبل
تعزيز التسليح الفرنسي للجيش في إطار الهبة السعودية .وأكد
سالم حرصه على تمتين عالقة لبنان والسعودية وإبعادها عن كل
الشوائب .وزار لو دريان وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش جان
قهوجي .كما تفقد كتيبة بالده العاملة ضمن اليونيفل ،مشددا ً على
أهمية مواجهة اإلرهاب .ومؤكدا ً على الشراكة التاريخية اللبنانية
الفرنسية والسعودية.
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري أكد للموفد الفرنسي ضرورة
دعم الجيش في محاربة اإلرهاب واإلسراع في توفير السالح الالزم
له من دون وضع أي شروط مسبقة» .وجدد بري التأكيد «أن تجربة
الحرب األهلية في لبنان علمتنا أن األزمات ال تحل إال بالحوار».

أهالي الموقوفين اإلسالميين
إلى رومية اليوم

من ناحية أخرى ،نجح عناصر القوة الضاربة والفهود وشعبة
المعلومات بإشراف شخصي من وزير الداخلية نهاد المشنوق في
وضع حد للتمرد في المبنى «د» في سجن رومية وأع��ادوا ضبط
الوضع وإرساء الهدوء في الطابق األول .وفي موازاة ذلك «يتوجه
بعض من أهالي الموقوفين اإلسالميين في طرابلس إلى رومية
اليوم ،بعدما نفذوا أمس تحركا ً أمام سراي المدينة ،وتوقفوا أمام
منزل وزير العدل أشرف ريفي ،مطالبين باستقالة وزير الداخلية

الق�سام» ( ...تتمة �ص)1
«حما�س ـ
ّ
نهاد المشنوق.

صراع ريفي  -المشنوق

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الموقوفين يريدون العودة
إلى ما كانوا عليه سابقا ً في المبنى «ب» .وإذ لفتت إلى أن الوزير
المشنوق يعتبر أن ما تحقق في المبنى «ب» انجاز شخصي له،
رأت «أن وزي��ر العدل يعتبر أن االنجاز ال��ذي تحقق في المبنى
«ب» أظهر عجزه ال سيما أن ح��االت اإلره��اب داخ��ل هذا المبنى
نشأت خالل فترة توليه المديرية العامة لألمن الداخلي ،فهو فرط
بالصالحيات عمدا ً ومنح المساجين مصالح ومكتسبات خالفا ً
للقانون» .وشددت المصادر على «أن اعتصام أهالي الموقوفين
أمام منزل اللواء ريفي للمطالبة باستقالة المشنوق يأتي دعما ً
لوزير العدل في معرض الصراع الدائر بينه وبين وزير الداخلية
داخل تيار المستقبل».

سماحة :ميالد كفوري استدرجني إلى فخ

قضائياً ،انطلقت جلسات محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة
أمام المحكمة العسكرية الدائمة في قضية نقل متفجرات من سورية
إلى لبنان بعدما تم فصلها عن ملف علي مملوك .وعلمت «البناء»
أن الوزير سماحة كشف خالل جلسة استجوابه أمس أنه «منذ
بداية األزمة السورية بدأ يشعر بالخوف على لبنان وكان متيقنا ً
أن سورية تعرف كيف تنقذ نفسها ،لكنه كان خائفا ً من أن تتكرر
مرحلة الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة في جنوب
سورية.
ولفت إلى «أنه في أواخر عام  2012وأوائل عام  2013أدرك أن
هناك من يريد إقامة حزام أمني بين لبنان وسورية على غرار فتح الند
في العرقوب أو جيش لبنان الجنوبي ،مقوماته داعش والنصرة وما
يسمى الجيش الحر ،فتم إغراق لبنان وسورية بالسالح والمسلحين».
وأش��ار إلى أنه مع بداية األزم��ة وصلت وف��ود تركية وبريطانية
وفرنسية وأميركية إلى شمال لبنان في جوالت استطالعية وعاينت
المنطقة والتقى بها ما جعله يفكر أنه يجب إحداث صدمة للرأي العام
اللبناني ألن لبنان بخطر داهم قادم عليه».
وقد اعترف سماحة بأنه أحضر المتفجرات بسيارته إلى لبنان
وبأن «العميل ميالد كفوري» استدرجه إلى فخ .وأشار سماحة إلى
أن ميالد كفوري أقنعه بأنه كان سيستهدف عمليات التهريب عند
الحدود ،وسيفضح الدور المشبوه ألطراف لبنانية تتخذ الحدود
معابر لتهريب المقاتلين واإلرهابيين.
ولفت سماحة إلى «أنه لم يعرض هذا األمر على جهات أمنية
رسمية لبنانية أو سورية أو قوى المقاومة ألن منطقة الشمال حينها
كانت عصية على أي جهاز في الدولة وعلى قوى المقاومة وتحت
سيطرة المجموعات المسلحة».
وواجهت المحكمة بـ  3أشرطة مسجلة وقالت له أن كفوري ذكر
له عملية اإلفطارات وشخصيات سياسية وقيادات في الجيش الحر
فقال سماحة « :أنا غلطت أنا سايرته في وقتها ...وأعتذر من المفتي
مالك الشعار» ،وتابع« :وجدتم في سيارتي متفجرات لكن ماذا عن
باخرة لطف الله التي تحمل كميات كبيرة من السالح»؟
وشرحت مصادر قانونية لـ«البناء» مآل هذه القضية ،فلفتت
إلى «أن رئيس المحكمة وبإجماع المحكمة قرر فصل ملف الوزير
سماحة عن ملف اللواء مملوك والمباشرة باالستجواب وعين
جلسة الستكمال االستجواب لسماحة وسائقه المدعو «اسكندر»
في  13أيار المقبل وجلسة الستجواب المملوك في تشرين األول من
هذا العام».
ورأت «أنه في ظل عدم وجود جرم وال تفجير وال قتل وال ضحايا
وسماحة يمكث في السجن منذ سنتين ونصف ،فهذه العقوبة كافية
للجرم المنسوب إليه على رغم أن الذي دفعه إلى ذلك خوفه على
وطنه».
وأضافت« :اعترف سماحة بوجود متفجرات في سيارته لكنه لم
يكن لديه نية باغتيال ال خالد الضاهر وال المفتي مالك الشعار».
ولفتت المصادر إلى «أن المحكمة لم تستدع كفوري ،وفريق
الدفاع عن سماحة لم يستدعه أيضا ً ألن��ه شاهد بصفة مخبر
ويتقاضى أم��واال ً لقاء خدماته ،ووض��ع ضمن الحماية األمنية
ونخاف في حال طلبنا استدعاءه وإذا تعذر إبالغه وإحضاره أن
تتأخر تخلية سبيل سماحة».

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)1

�أميركا غير معنية ( ...تتمة �ص)1
ألي نداء
وأنّ السفن اإليرانية باقية ولن تتزحزح ولن تستجيب ّ
ألي تحرش ،ولذلك
للتفتيش وجاهزة لالشتباك إذا ما تع ّرضت ّ
سيصدر بيان عن قيادة القوات البحرية اإليرانية بعد ساعة من
تبلغ واشنطن الرسالة يقول إن ال صحة لما نقل عن تع ّرض سفن
إيرانية للتفتيش أو الطلب إليها االمتثال لنداء اعتراض من سفن
حربية أميركية ،وأنّ البحرية اإليرانية جاهزة لمعاملة ك ّل تح ّرش
خارج نطاق القانون الدولي وقوانين المالحة في الممرات المائية
الدولية بما يتناسب مع ممارسة حقوقها القانونية كاملة ،وبعد
أخذ ور ّد وتبادل لرسائل عبّرت عن حال توتر وغليان ،ربما لو
انفلت من عقاله لدخلت المنطقة مرحلة انفجار بركان .صدر البيان
التوضيحي األميركي ،والمه ّم فيه هي الجملة األخيرة ،التي جرت
إعادة صياغتها مرات عدة قبل أن ترسو على النص المنشور «ليس
من مهمة السفن األميركية اعتراض السفن اإليرانية».
 مسار تفاوضي شاق وصعب ،خرجت بموجبه إيران بنصركبير ،سيصير حقا ً مكتسباً ،في تحديد االتفاقات غير المكتوبة
بالتوازي مع االتفاق المكتوب حول ملفها النووي ،وسيرسم قواعد
يخص عالقة إيران بأمن «إسرائيل» وأمن الخليج،
االشتباك في ما
ّ
وحدود دور أميركا في التعامل مع إيران على هذين الصعيدين.
 خسرت السعودية حيث ربحت إي���ران ،فبعدما أذاع��ت خبرالتفتيش بحماسة ،نقلت النفي بامتعاض.
ناصر قنديل

في منطقة السجارية ،وقد تمكنت
ق��وات الفرقة الذهبية من تأمين
ال��ط��ري��ق ال��راب��ط ب��ي��ن منطقتي
ال��س��ج��اري��ة وال��ص��وف��ي��ة ش��رق
الرمادي.
وق���د ق��ت��ل ع���دد م���ن مسلحي
«داع������ش» وت����م دم���ي���ر آل��ي��ت��ي��ن
مفخختين بقصف لطيران الجيش
و»التحالف الدولي» في مناطق
البوفراج والصبيحات والصوفية
شمال الرمادي وشرقها.
وفجر مسلحو تنظيم «داعش»
 15منزال ً تعود إل��ى ضباط في
ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة ف��ي منطقة
ال��ب��وغ��ان��م ش��م��ال ال��رم��ادي .اما
ف��ي ص�لاح ال��دي��ن فقد قتل  8من
«داع��ش» باشتباكات مع القوات
األمنية في منطقة الصينية غرب
بيجي في شمال تكريت .وذكرت
وسائل إع�لام عراقية أن تنظيم
«داع��ش» أعدم سبعة من شيوخ
عشيرة البوصكر في قضاء بيجي
شمال تكريت لقرابتهم من النائب
عن تحالف القوى العراقية علي
الصجري.
وص����دت ق����وات ال��ب��ي��ش��م��رك��ة
هجوما ً لمسلحي «داع���ش» من

ك��ي تكون ح��اض��رة وق��و ّي��ة ف��ي غ�� ّزة ف��ي وج��ه االحتالل
وملحقاته ،حيث انخرطت سياسيا ً وعسكريا ً وأمن ّيا ً من
أجل إسقاط الدولة السورية ،حتى بدا واضحا ً أخيرا ً أنّ
هناك فصيالً مستقالً كان يعمل تحت سلطة «حماس» وهو
ما دعي بـ «أكناف بيت المقدس»!
الحقيقة أنّ أحدا ً لم يستطع أن يح ّل لغز «حماس» ،في
الداخل مقاومة بقيادة ذكية كانت واضحة في مواقفها
خالل العدوان على غزة ،أدت أداء ف ّذا ً ورائعاً ،إلى جانب
فصائل فلسطينية لم تصب بما أصيبت به «حماس»،
فهي في الداخل الفلسطيني مقاومة بالغة راشدة قادرة
على ق��راءة الواقع موضوع ّيا ً وحقيق ّياً ،مدركة أبعاد
الصراع الرئيسية ،عارفة متقيدة بخطوط واضحة ملتزمة
بعناوين استراتيجية عالية وكبيرة ،في حين أ ّنها في
مواقع خارج غزة ليست كذلك ،فهي «حماس» التي تمتهن
اإلرهاب والقتل ،والتي تمارس مراهقة فكرية وسياسية
غير القادرة على قراءة شيء في شكل موضوعي وحقيقي،
الغارقة في أوهام وعناوين مذهبية متخلفة ،وهي غير
قادرة على فهم الجزء اليسير م ّما هو حاصل بين موقفها
على مستوى الداخل ال��غ��زاوي وموقفها على مستوى
الخارج.
«حماس» بهذا المعنى لم تكن لغزا ً كما بدا للبعض،
وإنما كانت «حماس» المزدوجة« ،حماس» التي لم يكن
بمقدورها أن تلعب دورا ً واح��دا ً من هذين الدورين ،فهي
في الداخل الفلسطيني من خالل ضلعها العسكري «كتائب
القسام» حركة مقاومة ف ّذة ،ومن خالل ضلعها العسكري
ّ
«أكناف بيت المقدس» في الخارج حركة إرهابية بامتياز،
لك ّنه ليس من المعقول أن يكون ال��رأس واح��دا ً لهذين
الضلعين ،بمعنى أن من يعطي األوام��ر في غ ّزة أو يقود
القسام» ال يمكن أن يكون هو نفسه الذي يقود
«حماس –
ّ
«حماس – بيت المقدس» ،إذ أنّ هناك شيئا ً ليس طبيع ّيا ً
أو موضوع ّيا ً إذا أخذنا بمقولة أن القيادة واحدة وأن الرأس
واحد.
القسام» في الداخل الغزاوي كانت أولوية
«حماس –
ّ
بالنسبة لمحور المقاومة ،ولم تكن كذلك خارج غ ّزة ،غير
أنّ التحالف الصاعد على مستوى المنطقة واإلقليم والذي
كان «اإلخوان المسلمون» جزء منه أراد أن يوجد البديل
القسام» فصيل
القسام» ،كون أنّ «حماس – ّ
عن «حماس – ّ
متماسك ج ّداً ،أخذت به أياد أمينة ،وسلّحته رؤوس قادرة
على المناورة وااللتفاف جيّداً ،وليس باإلمكان هزيمته

خالد الع ّبود

المواجهة المفتوحة ( ...تتمة �ص)1
الكبريت هي السعودية .يدّق جرس اإلن��ذار ويحذر
األم��راء األغ��رار من أنّ النار ستتمدد لكن في الجانب
اآلخ��ر من يعتقد أنّ في المناكب العريضة لمشايخ
ال��س��وء ،وال��ح��رك��ات البهلوانية ال��خ��رق��اء لإلعالم
السعودي يمكن لجيش هزيل أو تحالف مرتعش أن
يقضي على شموخ اليمنيين وإبائهم وحضارتهم
العميقة .مع السيد دخلنا كعرب هذه المرة مرحلة
كسر الصمت والتحرر من نظام بليد يجيد االنتقام
ولكنه ال ينتمي إلى األصالة العربية.
تحاول السعودية أنّ تحشد العالم لدعم حملتها
على شعب اليمن الفقير .ذهبت إلى األمم المتحدة كي
تعطي العدوان جرع ًة إضافية مدفوعة بالكراهية،
بعدما جمعت حولها سابقا ً عددا ً من الدول العربية
واإلسالمية المعنية دائما ً بشؤون الفتن .عجيب أمر
«آل سعود»! لم يمنحهم الثراء الفاحش إال مزيدا ً من
الفراغ والعبث واالشتغال بالصيد واألكل وتنمية روح
االستبداد والتوحش والتغلّب.
لم نشعر يوما ً أنّ السعودية اضطرمت مشاعرها
ج��� ّراء ال��م��ج��ازر التي ا ُرت��ك��ب��ت بحق الفلسطينيين
واللبنانيين والعراقيين.
كانت دوما ً أمام األحداث المهولة والمظالم التي تقع
على المسلمين والعرب تدعو إلى الحكمة والعقالنية
والتهدئة والتساكن ،ومناشدة المجتمع الدولي الذي
يتدخل إلماتة الحق وإطالة عمر الباطل .ما يتعلق
بالعدوان األميركي «اإلسرائيلي» يُقابل من قبل (آل
سعود) بالهدوء والوداعة ،أما حين يكون األمر خالفا ً
بين إخوة في العروبة واإلسالم ،ف ُتستنفر العصبيات
الجاهلية ،وتشتعل الغرائز ،ويُحمل السالح ويُسفك
الدم الحرام ويهتك العِ رض الحرام بال شعو ٍر بالذنب
والخطيئة .معادلة آل سعود الرحمة مع األعداء والشدة
مع اإلخ��وة ما يعني نقيض ما أراده الله سبحانه
وتعالى من ضرورة مواجهة العدو واالنفتاح على األخ
ومعالجة أي خالف معه بالحوار والقول الحسن.
ٌ
تحالف عربي
فعلى م��اذا أيها األم���راء األب��ط��ال
وإسالمي؟ وعلى ماذا قرار من مجلس األمن؟
شعب مستضعف فقير أراد بناء نفسه بعيدا ً
أعلى
ٍ

عن التبعية لـ(آل سعود)!
شعب مسكين نكتشف يوما ً بعد يوم كيف
أعَ لى
ٍ
استغله السعوديون إلبقائه جائعا ً ممزقا ً ضعيفا ً
تغشاه الفتن وال��ح��روب صبحا ً ومسا ًء لئال يتقدم
فيصبح منافسا ً لهم على مكانتهم ف��ي الجزيرة
العربية!
الغريب أنّ بعض المترفين ف��ي بلدنا وبعض
األح��زاب يدعمون آل سعود على عدوانهم .يصفقون
ويهللون لـ(عاصفة الحزم) .يعتبرها البعض فتحا ً
عربيا ً جديداً! أفي الفتنة والتخريب والتمزيق فتح!
فماذا نقول :والغم والحزن يسود قلوبنا جميعا ً حين
نرى المجازر بحق أطفال اليمن الشبيهة تماما ً بمجازر
«إسرائيل» بحق أطفال فلسطين؟
عندما تدخلوا في سورية وأحالوها خرابا ً ودمارا ً
أرادوا أن نصفق لتدخلهم ،ونقف مع فتنتهم ،وكنا نقول
إنّ ذلك سيسبّب كارثة كبرى .وفي اليمن يريدوننا أن
نبارك همجيتهم وقتلهم األطفال ،وكنا نقول لهم إنّ
هذه الحملة ستسبب كارثة كبرى أيضاً .وكنا ندعو
للحوار والحل السلمي في سورية كما دعونا للحوار
والحل السلمي في اليمن ،ولكن في آذانهم وقراً ،إذ ال
يريدون إال الطغيان وال يأبهون لصوت العقل والحكمة
والمصلحة العربية واإلسالمية.
وها هم تحت وط��أة اليأس يندفعون إلى العنف
الشديد على الطريقة اإلسرائيلية نفسها .فمن لم
يتمثل التجربة اللبنانية والفلسطينية ن ّذكره بها،
فقد كان الصهاينة يبررون ألنفسهم ولضمائرهم أي
خطوة إجرامية يريدون أن يخطوها ،ولكن الصراع
دائ��م�ا ً يمضي إل��ى غاياته المرسومة ،أي أنّ الحق
سينتصر على الباطل مهما طال عمر الطغيان .فهل
يمكن أن يتخلى هؤالء عن غرورهم وعنادهم قبل أن
تهتز األرض!
وللسعودية نوجه الكالم ذاته.
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العالمة الشيخ عفيف النابلسي

خطة جعل ( ...تتمة �ص)1
م��ح��اور ع��دة ف��ي مناطق جنوب
ك���رك���وك وت��ت��م��ك��ن م���ن ق��ت��ل 15
مسلحا ً .
ه��ذا واستشهد مدني وأصيب
اثنان آخران بانفجار عبوة الصقة
مثبتة بسيارة في قرية الجزيرة
شمال قضاء المقدادية.
وفي وقت استشهد  3مدنيين

وأصيب  9آخرون بانفجار عبوة
ن��اس��ف��ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة حسينية
الراشدية شمال بغداد وأخرى في
منطقة كمب س��ارة وسط بغداد،
استشهد واص��ي��ب  5م��ن رج��ال
الشرطة بانفجار عبوة ناسفة
استهدفت دوريتهم لدى مرورها
في قضاء الطارمية شمال بغداد.

إل���ى ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ال��ل��ب��ن��ان��ي،
خصوصا ً بعد تعاظم المؤشرات
المقلقة على ه��ذا الصعيد داخل
المخيم في الفترة األخيرة والتي
بدأت بقتل جماعة «جند الشام»
للمواطن اللبناني م��روان عيسى
وترك شعارات على جثته هدفها
استفزاز ح��زب الله والمقاومة،
وات���ص���اال ً ب��ح��ق��ي��ق��ة رف���ض رام
ال��ل��ه ال���ت���ع���اون م���ع ال��ف��ص��ائ��ل

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)1
حق الفيتو في مجلس األمن الدولي أتاح إمكانية ظهور بوادر لتسوية
األزمة في سورية ،مشيرا ً خالل كلمة ألقاها في معهد العالقات الدولية
بموسكو أمس ،إلى أن الفيتو الروسي الصيني لم يسمح «بتحويل
سورية إلى ليبيا ،التي تفككت كدولة» ،وأكد أن حق الفيتو في مجلس
األمن ليس من امتيازات أحد بل مسؤولية كبيرة.
من جهة أخرى أكد الوزير الروسي ضرورة عدم تسييس قضية
حقوق اإلنسان ،داعيا ً إلى حل هذه القضايا «الموجودة في أية دولة»
من خالل الحوار ال اإلدانة ،مؤكدا ً أن موسكو تعارض تقليديا ً أن تصبح
دولة أو دولتان «موضع مالحقة مستمرة وتبني قرارات عدة».
وأض��اف الف��روف أن روسيا تعتبر األم��م المتحدة هيئة رئيسية
لضمان سيادة القانون الدولي ،مذ ّكرا ً بأن الرئيس فالديمير بوتين أكد
ذلك أكثر من مرة .وقال إن «العالقات الدولية دخلت مرحلة انتقالية
في تطورها ،ويرتبط ذلك بالعملية الموضوعية الخاصة بإقامة نظام
جديد أكثر تعددية وديمقراطية للعالقات الدولية يجب أن يعكس
التنوع الجغرافي والحضاري في العالم المعاصر».
وأك��د الوزير الروسي أن هذه العملية تجري بصعوبة وتواجه
عقبات ،مشيرا ً إلى أن «بعض شركاء روسيا الغربيين ال يستطيعون
التخلي عن عادتهم في فرض الهيمنة على الساحة الدولية» .وقال:
«إنهم يضحون بضرورة التعاون والجهود المشتركة من أجل مواجهة
التحديات الحقيقية» ،منوها ً بأن هذا النهج يؤدي إلى زيادة الفوضى
في العالقات الدولية وتزايد بؤر عدم االستقرار.
وفي السياق ،حذر الفروف من أضرار خروج المسيحيين من الشرق
األوسط بالنسبة للمجتمعات العربية والمنطقة برمتها .وقال« :في
اآلونة األخيرة يزداد قلقنا من تدهور الوضع في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،حيث تتسع دائ��رة األزم��ة وتصعد موجة التطرف
واإلرهاب .ويعاني السكان المسيحيون من ذلك كثيراً».
وأوضح الوزير الروسي أن «المسيحيين يتعرضون لعمليات قتل
ونهب واختطاف ،إذ يتم طردهم من وطنهم عملياً» .وتابع أن «العديد
من ه��ؤالء المسيحيين يتطلعون إلى روسيا بحثا ً عن الحماية».

أمن ّياً ،علما ً أنّ هناك محاوالت حصلت بهذا السياق خالل
السنوات القليلة الماضية ،وهي جملة اغتياالت لقيادات
أمنية في «حماس» كانت تشكل «ضباط ارتباط» هم جزء
القسام».
من خريطة تماسك «حماس – ّ
القسام» ،كانت
إنّ «ال��ق� ّوة البديلة» عن «حماس –
ّ
رئيسية أساسية من أجل دور «حماس» القادم والصاعد،
والتي هي جزء من تحالف العدوان ،أو ما سمي «بالربيع
العربي» ،غير أنّ هذه القوة الجديدة كان مطلوبا ً منها دور
القسام» ،حيث كان
جديد مختلف عن دور «حماس –
ّ
مطلوبا ً منها أن تكون في مواجهة الجيشين «المصري
والسوري» ،بدال ً من أن تكون في مواجهة «جيش االحتالل
الصهيوني»!
إن االستخبارات «القطرية – اإلسرائيلية» سارعت إلى
العمل على تشكيل هذا البديل ،في ك ّل من مصر وسورية،
ووضعته في مواجهة ك ّل من الجيشين ،في اآلن الذي
كانت فيه ق��وات االح��ت�لال الصهيوني تشنّ عدوانين
القسام»،
كبيرين على غ ّزة بغية التخلص من «حماس –
ّ
الختصار «حماس» الصاعدة عسكريا ً بما س ّمي بـ «أكناف
بيت المقدس»!
استخبارات حلف المقاومة كانت تدرك أبعاد المعركة
األمنية على «حماس» وكانت تخوضها ببسالة هائلة،
القسام»
فهي تعلم أنّ أ ّول مسمار في نعش «حماس –
ّ
سيكون م��ن خ�لال انشقاقها ع��ن «الجسد الحمساوي
التاريخي» ،وبالتالي كان ال ب ّد من اإلبقاء على هذا الجسد
مع التركيز على هزيمة «حماس – بيت المقدس» ،واإلبقاء
القسام» قوية متعافية بعيدة عن أيادي
على «حماس –
ّ
القيادات السياسية اإلخوانية في «ح��م��اس» ،وه��و ما
نجحت به تماماً!.
من هنا أرى أنّ الواقع يتطلب تعاونا ً استخباراتيا ً
«سور ّيا ً – مصر ّيا ً – إيران ّياً» لمكافحة «إرهاب حماس»،
وهو إرهاب استخباراتي «إسرائيلي – قطري» ،ال يمكن أن
يواجه إال بهذا المعنى وهذا الفهم الذي نؤكد عليه.
لو أنّ «اإلخوان المسلمين» في مصر نجحوا في بقائهم
على رأس السلطة ،كما أنّ «اإلخوان المسلمين» في سورية
نجحوا في الوصول إلى السلطة ،لكانت «حماس – بيت
القسام»،
المقدس» القوة البديلة األساسية عن «حماس – ّ
ولك ّنا رأينا «حماس اإلخوانية» هي رئيسية المشهد ،لك ّنها
قوال ً واحدا ً لن تكون غ ّزة عاصمة حضورها!

وأض��اف« :من الواضح أن خ��روج المسيحيين من الشرق األوسط
يأتي بعواقب سلبية للغاية بالنسبة لتركيبة المجتمعات العربية
ولمستقبل المنطقة في شكل عام ،وفي ما يخص أيضا ً الحفاظ على
التراث التاريخي والروحي العالمي» .وأوضح الفروف أن «روسيا
أبلغت شركاءها الدوليين قلقها في شأن وضع المسيحيين الشرقيين
بشتى صيغ االتصال وعلى المستويات كافة».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت الخارجية الروسية أن محادثات ميخائيل
بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي ورياض حداد السفير
السوري في موسكو تركزت على مسألة اإلسراع في الحل السياسي
لألزمة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أمس «إن اللقاء تضمن تبادال ً
لآلراء حول تطور األوضاع في سورية والمنطقة مع التركيز على مسألة
اإلسراع في التسوية السياسية لألزمة في سورية».
وفي شأن متصل ،بحث نائب وزي��ر الخارجية السوري فيصل
المقداد مع وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في طهران أمس
سبل تعزيز العالقات الثنائية وآخر التطورات في سورية والمنطقة.
وقال إن الحكومة السورية مصممة على مواصلة محاربة اإلرهاب
مؤكدا ً أن دحر اإلرهاب الذي يشكل خطرا ً على المنطقة والعالم يحتاج
إلى إرادة جادة من الجميع لوقف تمويل وتسليح اإلرهابيين.
ولفت المقداد إلى لقاء موسكو التشاوري بين الحكومة والمعارضات
السورية وقال إن «حكومة الجمهورية العربية السورية قدرت عاليا ً
الجهد الذي بذله األصدقاء الروس إلنجاح هذا اللقاء الذي حقق قفزة
نوعية على طريق حل األزمة في سورية» ،مضيفا ً إن «القيادة السورية
دعت وتدعو دوما ًإلى حوار سوري سوري بعيدا ًعن التدخالت األجنبية
ألنه ال حل لألزمة في سورية إال الحل السياسي القائم على احترام إرادة
الشعب السوري والحفاظ على سيادة سورية واستقاللها».
من جانبه ،جدد ظريف دعم بالده لسورية في مواجهتها لإلرهاب،
ورحب بالحوار الذي تجريه الحكومة السورية مع المعارضة وقال:
«إن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا ً وبعيدا ً عن التدخالت

األجنبية» .جاء ذلك في وقت أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن
أستانا تدعم شكل المفاوضات الحالية لتسوية الوضع السوري وأنها
ال تسعى الستضافة مفاوضات بديلة عن تلك الجارية حالياً.
وقال المتحدث باسم الخارجية ألتاي عبدالاليف في بيان إن بالده
«تدعم من حيث المبدأ ساحات التفاوض الحالية العاملة لتسوية
األوضاع في سورية ،ومن ضمنها صيغتي جنيف وموسكو» ،مشيرا ً
إلى «عدم وجود أي طموحات لدى كازاخستان لحل األزمة السورية
على حساب غيرها من الساحات الموجودة أو استبدالها».
وأك��د المتحدث استالم قيادة ب�لاده طلبات من بعض ممثلي
المعارضة السورية إلجراء محادثات لتسوية األزمة السورية على
األراض��ي الكازاخستانية .وق��ال إنه «يجري حاليا ً النظر في هذه
الطلبات بحسب ما تقتضيه اآلداب الدبلوماسية».
وكانت رئيسة حركة المجتمع التعددي السورية رندة قسيس
أكدت في وقت سابق أن مجموعة من المعارضين السوريين سيزورون
العاصمة الكازاخستانية أستانا في  27نيسان لبحث إمكانية إجراء
مفاوضات سورية  -سورية هناك.
وبعث ممثلون عن المعارضة السورية في وقت سابق للرئيس
الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف طلبا ً رسميا ً للعب دور الوسيط
في مفاوضات تسوية الوضع السوري المقبلة.
ورد وزير الخارجية الكازاخستاني يرالن إدريسوف على الرسالة
بالموافقة المبدئية وأنه وجه دعوة للمعارضة السورية لزيارة أستانا
لتبادل اآلراء المبدئي.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على بلدات مسيكة الشرقية
والغربية ورسم الخوابي وأشنان والدالسة في ريف درعا الشمالي
الشرقي .كما سيطر على قرية الرشادية في ريف حلب الجنوبي موقعا ً
قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.
ولفتت قيادة الجيش في بيان إلى أن أهمية هذا التقدم يأتي كونه
يعيد فتح الطريق الحيوي بين درعا والسويداء وتأمينه ،ويقطع طرق
إمداد المسلحين التي تستخدم لتهريب األسلحة والذخيرة من األردن.

الفلسطينية في المخيم من أجل
تشديد مراقبتها لحي الطوارئ
ال��ذي تتواجد فيه المجموعات
التكفيرية.
مخيم عين الحلوة أمام امتحان
أمني خطر ،والمطلوب تدارك أخطار
أن تنتقل إليه ظاهرة تحويل مخيم
اليرموك إلمارة إرهابية.
م��ن جهتها ال��دول��ة اللبنانية
بالتعاون مع قوى عدة في المخيم

تسعى إلبقائه ش��اه��دا ً على حق
العودة بدل جره لمؤامرة تحويله
إلى أحد متاريس الفتنة المذهبية،
وهي تنجح في ذلك نتيجة تالحم
الوعي الفلسطيني واللبناني عند
حقيقة إدراك الحفاظ على القضية
الفلسطينية وتجنب جعلها جزءا ً
م��ن ال��رك��ام ال��ذي تخلفه الهجمة
اإلرهابية على المنطقة.

يوسف المصري

�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
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
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب منير أحمد األيوبي لموكلته دعد
رجا زخور لمورثها سامي مخايل منصور
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات4503 :
و 4497و 4496الخربة .للمعترض 15
يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
اعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلبت رندة حسن نجدي بوكالتها عن
فاديا سعيد أبو شقرا لموكلها ظافر يوسف
محفوظ بصفته أح��د ورث��ة يوسف فرج

محفوظ شهادة قيد بدل ضائع للعقار 755
جديدة مرجعيون .للمعترض  15يوما ً
للمراجعة.
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب مصطفى موسى ابو زيد لموكله
محمود موسى اب��و زي��د ش��ه��ادة قيد بدل
ض��ائ��ع ل��ل��ع��ق��ار رق���م  252عربصاليم
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية محمد
طراف تاريخ 2015/4/1
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يوسف أحمد غندور شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1305كفرفيال .للمعترض 15
يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
اعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلبت س�لام عبدالله طوبيا شهادتي
قيد بدل ضائع للعقارين 2134 :و2140
الخربة .للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

