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حمليات � /إعالنات
فيينا نحو التو�سيع �إلى ( ...تتمة �ص)1

خ��رج��ت روس �ي��ا ب��ال �ت��زام ال�م�ش��ارك�ي��ن بسورية
�وح��دة دول��ة مدنية علمانية ،كما ق��ال الف��روف،
م� ّ
وبرفض الحديث عن موعد محدّد لرحيل الرئيس
السوري ،كما قال الفروف مشدّدا ً على أنّ الرئاسة
�ص السوريين وح��ده��م ،أم��ا الحرب
ال�س��وري��ة ت�خ� ّ
على اإلرهاب فشراكة عالمية ندعو للمساهمة فيها.
وخرجت روسيا بدعوة إليران للمشاركة ،كما قال
كيري ،ومصر أيضا ً كما ق��ال الف��روف ،وخرجت
روسيا وعلى الباب ينتظر وزي��ر خارجية األردن
ليعلن م��ع الف��روف إن�ج��از ات�ف��اق عسكري روسي
أردني للتعاون في الحرب على اإلرهاب.
ال��ره��ان ع �ل��ى ال �م �ي��دان ال���ذي أن �ض��ج المواقف
وهيّأها للتقدّم نحو منصة التفاوض ،أن ينضجها
أك �ث��ر ل�ل�ت�ق�دّم ف��ي م�ض�م��ون ال �م��واق��ف ،ك�م��ا يقول
م �ص��در إع�ل�ام ��ي روس� ��ي إنّ م��وس �ك��و ل ��ن تقبل
م�ب��دأ ال��دخ��ول ف��ي مناقشة آل �ي��ات ي��ري��د اآلخ��رون
استدراجها لبحثها تحت شعار مرحلة انتقالية
ل�س��وري��ة ،ألنها تعتبر المساهمة ال��دول�ي��ة تنتهي
عند حدود إقناع السوريين بالجلوس إلى الطاولة
للحوار والتفاوض ،وأنّ العملية السياسية في ظ ّل
الحرب على اإلرهاب لها مهمة واحدة هي دعم هذه
الحرب ،فال مكان فيها لمن يرى أولويته إسقاط
ال�ن�ظ��ام ،وال لمن ي�ص� ّر على تصنيف التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة ك�ـ»ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» و«أح� ��رار الشام»
و«جيش اإلس�لام» كفصائل معارضة؛ وفيما عدا
ذلك يجب أن تكون األولوية هي االنتصار في هذه
الحرب .وهذه ميدان الشراكة العالمية وليس حكم
س��وري��ة ،فمن يحكم س��وري��ة يبقى ش��أن�ا ً سوريا ً
خالصاً ،يقدم المجتمع ال��دول��ي معونته النزيهة
كضامن لعملية ديمقراطية ي�ت��واف��ق السوريون
على خوضها لبناء مؤسساتهم الدستورية ،فيقدّم
الخبرة وال�م�ش��ورة والمساعدين لتكون النتائج
معبّرة بأمانة عما يريد السوريون ،وما عدا ذلك لن
تسمح روسيا بتداول على مائدة ثنائية أو ثالثية أو
رباعية أو أممية ،أن تتح ّول لمنبر ومنصة وصاية
على ال�س��وري�ي��ن او س��واه��م خ�لاف �ا ً لميثاق األمم
المتحدة ومفهوم السيادة الوطنية ل�ل��دول وحق
ال�ش�ع��وب ف��ي تقرير مصيرها ،وت�ح��وي��ل الحرب
على اإلره��اب ذريعة لتحقيق الهيمنة على الدول
والحكومات والتحكم بالشعوب ومصائرها ،وال
للكيد والكراهية والحسابات الخاصة أن تتسلل
تحت شعارات براقة لتق ّرر نيابة عن الشعوب من
وأي دستور.
ألي نظام ّ
يحكمها ووفقا ً ّ
بينما روس�ي��ا وس��وري��ة تتقدّمان ف��ي السياسة
وال� �م� �ي ��دان ،وح� ��زب ال �ل��ه ش��ري��ك ال �ن �ص��ر ،وتبدو
المعارك الفاصلة تقترب ،كما يبدو أنّ السياسة
ال تتحرك إال على إيقاع تقدّم الميدان ،كان األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،يتحدّث في
ليلة العاشر من محرم ،بعدما كسر قاعدة التحدّث
عبر الشاشة العمالقة ،فخرج بين جمهوره رافعا ً
منسوب الحماسة والهتاف ليعلن أنّ الحرب التي
يخوضها الحزب تمت ّد على أكثر من ساحة ،وأنّ
اإلره��اب و«إسرائيل» صنيعتان أميركيتان لفرض
الهيمنة ،وأميركا هي العدو الفعلي للشعوب واألمم
ماض في حربه بال هوادة ولن
الحرة ،وانّ حزب الله ٍ
يتراجع ،وقد ق ّرر أنها حربه الفاصلة ولن يثنيه عن
أي حائل أو حجم تضحيات،
تحقيق النصر فيها ّ
ودع��ا نصرالله جمهور المقاومة إل��ى المشاركة
الواسعة في حضور اليوم في الساحات والشوارع،
تعبيرا ً عن نصرة الخيارات التي تعبّر عنها المقاومة
في هذه الحرب

.نصرالله ُيط ّل
بخطاب استراتيجي
ٍ

خطاب استراتيجي أطلقه األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله على المستوى اإلقليمي ،مؤكدا ً
من خالله أن الحرب على اإلرهاب ستبقى مفتوحة حتى
القضاء عليه ول��و كلّف االم��ر «آخ��ر رج � ٍل منا» ،وأرف��ق

أن «تكتل التغيير واإلصالح ال يعارض أي جلسة نيابية
لتشريع الضرورة ،لكن يعتبر أن قانون استعادة الجنسية
وقانون االنتخاب األكثر إلحاحا ً واللذين يندرجان ضمن
إع��ادة تكوين السلطة في ظل انحالل الدولة واألجهزة
األمنية والقضائية ،فإعطاء مليو َني مغترب من أصول
لبنانية الجنسية اللبنانية يعتبر تشريع ضرورة ويجب
إدراج��ه على ج��دول األعمال وإذا لم يتم ذل��ك ،فسنعتبر
الجلسة غير ميثاقية ،خصوصا ً مع توافق كل المكونات
المسيحية على ذلك ،كما أن احترام إرادة المواطنين جزء
من تشريع الضرورة».
وش��دد المصدر على رف��ض الصيغ الشكلية لتمرير
هذه القوانين ،وأشار الى أن الرئيس بري يعرف موقف
التيار الوطني الحر في هذا الموضوع وال إمكان للتراجع،
ينس بعد انتهاك القوانين في
خصوصا ً أن التيار لم
َ
موضوع التعيينات األمنية».

مواصلة المعركة قرار

وأشار مصدر مطلع لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله
قطع الطريق بخطابه على محاوالت الخداع السياسي
التي من شأنها الحد من إنجازات المواجهة الدفاعية
التي خاضها محور المقاومة .ووص��ف السيد الحرب
بتوصيفها الحقيقي بأنها عدوان أميركي على المنطقة
ويتر ّكز اآلن على سورية ،وأن كل مَن يشارك في هذه
الحرب هم أدوات بيد أميركا وال سيما اسرائيل تستعملهم
أميركا لتسويق عدوانها ولتحشيد وجمع القوى ،لكن
العدوان هو أميركي بالدرجة األولى من حيث التخطيط
واإلدارة .كما قطع الطريق على أي حديث عن صفقات
وتسويات إلخضاع سورية».
واعتبر المصدر أن «ظهور السيد نصرالله مباشرة لكي
يظهر التناسب مع مضمون الخطاب ويضع نفسه كما كل
السلة وال ِّذلة أو بين النصر
الجماهير أمام خيارين بين ِّ
والشهادة تيمنا ً باإلمام الحسين في كربالء ،إلظهار
االستعداد لتقديم نفسه وكل المقاومين للشهادة في هذه
المعركة التي يخوضها محور المقاومة».
ولفت المصدر الى أن «السيد نصرالله سخر من كل
الذين يعدّون شهداء المقاومة وخسائرها في المعركة
وأظهر اإلص��رار على مواصلة المعركة ولو قدّم اآلالف
من الشهداء ،ألن البديل عن متابعة المعركة واالنتصار
هو الذل وتح ّول شعوب المنطقة عبيدا ً عند المشروع
األميركي التكفيري».
وأك��د الخبير اإلستراتيجي الدكتور أمين حطيط
لـ«البناء» أن خطاب السيد نصرالله ليس موقف حزب
الله فحسب ،بل هو موقف محور المقاومة ال��ذي قرر
متابعة القتال في المعركة مع اإلرهاب ورفض الخضوع
حتى الرجل األخير».

ن�صراهلل �إلى ( ...تتمة �ص)1
يستعمل المذهبية والطائفية ويحرك «إس��رائ�ي��ل» وحكام المنطقة
ويتحكم بأسعار النفط ويتطلع للهيمنة على األس��واق والثروات
ويسعى لتحويل الشعوب الحرة عبيداً ،وأم��ام ه��ذا التحدّي يعلن
نصرالله قبول ال�ن��زال ،ويقول نحن نقاتل في أكثر من ساحة في
وجه مشروع الهيمنة األميركية .وهذا التوصيف يتيح رؤية روسيا
والصين وك � ّل مناهضي م�ش��روع الهيمنة حتى فنزويال وجنوب
التحسب لمشاريع التسويات التي
أفريقيا شركاء في الحرب ،ويتيح
ّ
ينتجها األميركي لمنح أدواته فرص النجاة ،كما هو حال «إسرائيل»
التي خاضت حروبها بقرار أميركي وخرجت منها بـ«بوليصة» تأمين
أميركية.
 ال ُينهي السيد نصرالله ه��ذا التحشيد ال��درام��ي التصاعديلحضوره وتوصيف العدو األميركي ومشروعه ،وبلوغه مرحلة
حياة أو موت لشعوب منطقتنا ،بين خيا َري الكرامة أو الذ ّل ،ورفع
التحدّي النفسي للحضور في ساحات القتال ،إلى مستوى القدسية
الدينية بربطها بليلة العاشر من محرم واالختيار بين البقاء مع
الحسين أو تركه وحيداً ،من دون أن يعلن هدفا ً فورياً ،يترجم أعلى
مراحل التصعيد الدرامي للخطاب ،هو الدعوة للخروج إلى الشوارع
والساحات والميادين ليوم العاشر لتأكيد هذه االلتزامات ،ما يعني
تحويل اليوم ساحة تعبئة شاملة واستعراضا ً كامالً للقوة ما يعادل
دقّ النفير العام ،ليس لنقص في جبهات القتال وال لحاجة تكتيكية
م��وض�ع�ي��ة ،ب��ل ألنّ ال �ح��رب تعيش لحظاتها ال�ح��اس�م��ة وتتسارع
استحقاقاتها والنصر يقترب وعلى المقاومة أن تجهز لك ّل الساحات
ولك ّل االحتماالت.
 رسالة نصرالله سيقرأها األميركيون جيدا ًباللبناني والفلسطينيوالعراقي واليمني وال مانع من قراءتها باإليراني أيضاً ،ومضمونها
بسيط سهل« ،ال تلعبوا معنا» ،نحن جاهزون للحرب فهل أنتم لها؟
ناصر قنديل

تق ّبل تعازي

ال تواص َل بين عين التينة وبكركي

ب ّري مستقبالً الرشيه في عين التينة
الخطاب برسالة معبرة وذات دالالت سياسية وأمنية
هامة على صعيد المواجهة المذكورة تمثلت بحضوره
شخصيا ً مراسم إحياء الليلة العاشرة من ليالي عاشوراء
التي أقامها حزب الله في مجمع سيد الشهداء بالضاحية
الجنوبية ،لمدة قاربت الساعة.
وأكد السيد نصرالله أن «أميركا كوريث لقوى االستعمار
القديم ومعها بقية قوى االستعمار القديم ،هدفها الهيمنة
على منطقتنا وبالدنا وأن تكون هذه المنطقة عسكريا ً
وسياسيا ً وأمنيا ً واقتصادياً ،وأن يكون كل مَن في هذه
المنطقة خاضعا ً وتابعا ً إلرادتها ،معتبرا ً أن إسرائيل هي
األداة التنفيذية لهذا المشروع في منطقتنا».
ورأى أن «هدف هذه الحروب هو إخضاع كل الذين
رفضوا الخضوع وتمردوا على اإلرادة األميركية والمشروع
األميركي ومعاقبة الذين أسقطوا مشروع الشرق األوسط
الجديد عام  2006الذي أسقطته المقاومة وحزب الله
وحركة أمل وكل الذين وقفوا مع المقاومة وسورية األسد
وفلسطين بمقاومتها وإيران بموقفها الصلب».
وش��دّد السيد نصرالله على أن��ه «ف��ي مواجهة هذا
المشروع األميركي التكفيري وأمام العدو ،إسرائيليا ً كان
أم تكفيرياً ،الذي يضعنا أمام خيارين إما الخضوع أو
الحرب ،نقول له كما قال اإلمام الحسين «ع» هيهات م ّنا
ال ّذلة .وأن الذي يراهن على تعبنا وتراجعنا فليسمع إن
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنكملها
وننتصر بها وال يمكن أن نتركها أو نتخلى عنها أو
نتراجع عنها».
كما يُط ّل السيد نصرالله اليوم بمواقف من التطورات
األخيرة على الساحتين اإلقليمية والدولية ،كما سيتطرق
الى الشأن المحلي ،خالل المسيرة العاشورائية المركزية
التي دعا اليها حزب الله إلحياء مراسم العاشر من محرم
والتي تنطلق من مجمع سيد الشهداء لتجوب شوارع
الضاحية الجنوبية لبيروت.

يتقبّل الحزب السوري القومي االجتماعي وآل دقدوق وأهالي بلدة
عرمون (قضاء عاليه) التعازي بالرفيق الراحل سميح دقدوق اليوم
السبت  24تشرين األول  2015من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى
السابعة مسا ًء في القاعة العامة ـ عرمون.

ت�سلم
مديرية قرنايل في «القومي» ّ
المنا�ضل نجيب الأعور «و�سام ال�صداقة»

ّ
التدخل الروسي
سينعكس على لبنان

وأكدت مصادر نيابية في  8آذار لـ«البناء» أن «التدخل
العسكري الروسي في سورية سيترك بالتأكيد تأثيرات
على لبنان ،فوجود روسيا في المنطقة سيؤثر على كل ما
له عالقة بأزمة المنطقة ولبنان يتأثر باألزمة في سورية
وبكل ما يحدث في المنطقة وليس جزيرة معزولة ،فلبنان
بحالة انقسام وهو جزء من حركة محورية له عالقة بنهج
المقاومة ومسار الصراع مع العدو اإلسرائيلي وأرضه ما
زالت محتلة ومهدّد دائما ً من العدو اإلسرائيلي الطامع
ببلدنا ومن اإلرهاب».
وأضافت المصادر« :إذا انتهت االزمة في سورية ،فالدور
الروسي سيؤثر إيجابا ً على لبنان حكماً ،وهذا ما يسبب
الخوف لدى البعض ،فلم يعد واردا ً عند روسيا التراجع
عن المعركة في سورية ،بل إن نفوذها في العالم كقطب
دولي متوقف على مصير المعركة في سورية وأي تراجع
سيشكل هزيمة لها ما سيؤثر على روسيا االتحادية ككل».
وتحدثت المصادر عن «تراجع للدور السعودي في
لبنان ،بسبب تعدّد مراكز النفوذ في المملكة والتنافس
بين ولي ولي العهد محمد بن سلمان وولي العهد محمد
بن نايف ،ولفتت الى تق ّرب بن سلمان من روسيا وفتح
خطوط التواصل معها من خالل الزيارة التي قام بها الى
موسكو منذ أشهر فضالً عن لقائه مدير مكتب األمن القومي
السوري اللواء علي مملوك».
واستبعدت المصادر «حالً لألزمة في لبنان في القريب
العاجل ،إال إذا حصل اتفاق في المنطقة وحينها تحصل
التسوية خ�لال  24س��اع��ة ،وال يمكن أن يأتي رئيسا ً
للجمهورية إال الرئيس التوافقي ،فلبنان بلد التسويات
وأزماته كبيرة كانت أم صغيرة ال تحل إال بالتسويات،
حتى اتفاق الطائف لم يكن حالً بل هو مدخل الى الحل،
ومثله مثل كل التسويات منذ العام  1943حتى اليوم».

جدول أعمال بال قانو َني
«االنتخاب» و«الجنسية»

محلياً ،تستمر المحاوالت الحثيثة لتأمين مشاركة
فعالة وواسعة لجلسة نيابية ينتظر أن يدعو اليها رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري بعد اجتماع هيئة مكتب
المجلس الثالثاء المقبل إلنعاش المجلس النيابي بجرعة
تشريع الضرورة.
وف��ي السياق ،أش��ار عضو كتلة «ال��ق��وات اللبنانية»
النائب أنطوان زه��را لـ«البناء» ال��ى تسلّم النواب 48
مشروع واقتراح قانون ،و 21اقتراح قانون معجالً مكررا ً
وأنه ستتم مناقشتها وبحثها خالل اجتماع هيئة مكتب
المجلس الثالثاء المقبل ،مشيرا ً الى أن قانو َني استعادة
الجنسية واالنتخاب ليسا ضمن القوانين التي وزعت،
وأكد أننا لن نسير بجدول أعمال الجلسة إذا لم يوضع
قانو َنا الجنسية واالنتخاب».
ودعا زهرا الى عدم استباق ما سيخرج عن اجتماع هيئة
المكتب الثالثاء وال��ذي على أساسه سنحدد موقفنا من
الجلسة النيابية التي سيدعو اليها الرئيس بري .وأوضح
أن مفهوم تشريع الضرورة ينحصر بالقوانين المالية ال
سيما الهبات والقروض التي تسبب خسارة كبيرة للبنان
إذا لم ُتق ّر ،ولفت الى اتفاق بين «القوات» والتيار الوطني
الحر على هذا الموضوع سابقاً ،لكن بعد توزيع القوانين
سنرى ما هو موقف التيار».

ميثاقية الجلسة مرتبطة
بـ«الجنسية» و«االنتخاب»

وأكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء»

ونفت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أي
ت��واص��ل بين عين التينة وبكركي بموضوع الجلسة
التشريعية المرتقبة بعد تحفظ بكركي عليها.
ولفت عضو «الكتلة» النائب ميشال موسى في حديث
لـ«البناء» الى تواصل يجري مع جميع الكتل النيابية
وال سيما مع التيار الوطني الحر للتشاور حول الجلسة.
وأوض��ح أن الجدول ال��ذي تم توزيعه على هيئة مكتب
المجلس هو حصيلة كل مشاريع القوانين التي انتهت
دراستها ومناقشتها في اللجان النيابية وباتت جاهزة
لعرضها على الهيئة العامة ،ومكتب المجلس سيبحث
ويقرر ماذا يضع منها على جدول أعمال الجلسة.
وكان قد صدر تحفظ من بكركي حيال انعقاد جلسة
تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي اإلط��ار ،كرر البطريرك الماروني الكاردينال مار
ب��ش��ارة بطرس ال��راع��ي م��ن إيطاليا أم��س ،خ�لال لقائه
رئيس الجمهورية االيطالية سيرجيو ماتاريال في القصر
الجمهوري في روما موقفه من الفراغ الرئاسي ،واعتبر أن
«الفراغ في سدّة الرئاسة االولى في لبنان بالغ الخطورة،
ألنه يعثر سير كل المؤسسات ويضع لبنان في مزيد من
الفوضى الداخلية ،في الوقت الذي عليه ان يواجه األخطار
الخارجية المحيطة به».

الحوار جزء من السلم األهلي

وعشية الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل
وبعد التصعيد في مواقف الطرفين م��ؤخ��راً ،أك��د وزير
الداخلية نهاد المشنوق إثر زيارة الرئيس بري في عين
التينة ،بأن «الحوار هو جزء من السلم األهلي في لبنان،
ونحن أكثر حاجة اآلن لتماسك اللبنانيين واستمرار هذا
السلم» .والحقا ً أوضح المشنوق في تصريح ،أن كالمه
في عين التينة ال يعني أنه قرر المشاركة بحوار الثالثاء،
بل إنه يجري مشاورات بدأها بالرئيس بري ،التخاذ قرار
مناسب.

العبث بأمن المخيم ممنوع

وبقي اإلنجاز األمني النوعي الذي حققه األمن العام
بتوقيف المسؤول الشرعي لتنظيم «داعش» اإلرهابي في
مخيم عين الحلوة الفلسطيني جهاد فضل َكعْ وَش ومعه
شقيقه والفلسطيني ع.خ .وآخرون ،محط اهتمام ومتابعة
المعنيين.
وعبرت مصادر في اللجنة األمنية العليا في مخيم عين
تفاجئها باكتشاف هذه الشبكة
الحلوة لـ«البناء» عن عدم
ُ
اإلرهابية في المخيم ،وتحدثت المصادر عن شبهات
رصدتها اللجنة األمنية العليا في المخيم واالجهزة االمنية
اللبنانية منذ أكثر من عام عن بعض االشخاص الذين
تحمل أفكارا ً متطرفة مع حركة مشبوهة وغير طبيعية
في بعض أحياء المخيم وعملت األجهزة األمنية على
متابعة هذه الحركة الى أن تم توقيف بعض االشخاص
منذ أيام».
وأش��ارت المصادر الى أن هذه الشبكة كانت تخطط
لتعيين أمير في كل مخيمات بيروت لربط المخيمات
ببعضها البعض ،لكن المصادر استبعدت ذلك بسبب
عدم امتالك هذه الشبكة الكم الكبير من األعضاء في باقي
المخيمات .وطمأنت المصادر ال��ى الوضع االمني في
المخيم ،رغم الخالفات السياسية ،وأكدت أن العبث بأمن
المخيم ممنوع .وأضافت« :هذه المجموعات أو الشبكات
محجم ومحدود وال تجرؤ على عم ٍل أمني كبير في
دورها
ّ
المخيم أو خارجه ،ولكن يمكنها القيام بعمليات اغتيال
لبعض األشخاص».
وك��ش��ف��ت ال��م��ص��ادر أن «ح��رك��ة ه���ذه المجموعات
واألشخاص تتم تحت غطاء بعض الحركات اإلسالمية
المتطرفة في المخيم ،كالشباب المسلم ومنظمة بالل بدر
وأسامة الشهابي التي تنتشر في بعض أحياء حطين».

كرمت مديرية قرنايل التابعة لمنفذية المتن األعلى في الحزب السوري
القومي االجتماعي صديق الحزب نجيب االع��ور (وال��د الرفيق البطل أكرم
األعور) ،بتسليمه «وسام الصداقة» الذي منحه إياه رئيس الحزب النائب أسعد
حردان .وذلك خالل لقاء في منزل نجله نديم األعور ،بحضور منفذ عام المتن
األعلى عادل حاطوم ،وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير مديرية قرنايل ربيع األعور،
مخاتير البلدة ورئيس مؤسسة بشير األعور المهندس ضياء األعور وعدد من
القوميين والمواطنين.
وقد تحدث مدير المديرية عن سيرة المك ّرم ومناقبيته ،وهو الذي أنشأ عائلة
قومية اجتماعية.
ثم تحدث المنفذ العام عن أهمية تكريم المناضلين ،معتبرا ً أنّ هذا التكريم هو
تحية وفاء لنضالهم وكفاحهم في سبيل نهضة المجتمع.
واستذكر المنفذ العام في كلمته الشهداء وتضحياتهم وهم الذين قدّموا
دمائهم من أجل عزة األمة ،ومن بينهم نجل المك ّرم الرفيق الراحل أكرم األعور.
بعد ذلك سلم المنفذ العام ومدير المديرية الوسام للمحتفى به ،وأقام نجله
الرفيق نديم حفل عشاء بالمناسبة.

الجي�ش ا�ستهدف الإرهابيين في الجرود
وتوقيف مركب لتهريب �أ�شخا�ص
استهدف الجيش اللبناني أمس بالمدفعية الثقيلة تحركات وتحصينات
للمجموعات المسلحة اإلرهابية في جرود عرسال.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة الرصد والمتابعة ،أوقفت
دوري��ة تابعة للقوات البحرية عند الساعة الثالثة والنصف من فجر أمس
وعلى مسافة ميلين من مرفأ الصرفند  -صور ،مركبا ً لبنانيا ً قدرته التحميلية
 10أشخاص ،كان على متنه  36شخصاً ،بينهم  14فلسطينيا ً من نازحي
مخيم اليرموك في سورية و 21فلسطينيا ً من المخيمات الفلسطينية في
لبنان ،ومواطن لبناني ،وذلك في أثناء محاولة تهريبهم إلى تركيا بطريقة غير
شرعية.
وقد أُعيد المركب وجميع الذين كانوا على متنه الى الشاطئ اللبناني ،وبوشر
التحقيق في الموضوع.
والحقاً ،أصدرت المديرية بيانا ً آخر جاء فيه:
«إلحاقا ً ببيانها السابق ،المتعلق بتوقيف مركب قبالة شاطئ الصرفند -
صور ،أثناء محاولته تهريب أشخاص إلى تركيا بصورة غير شرعية ،أوقفت
مديرية المخابرات في منطقة صيدا ظهر اليوم (أمس) ،شبكة تهريب قوامها
خمسة أشخاص من المتورطين األساسيين في عملية التهريب المذكورة،
فيما يجري تعقب عناصر شبكات أخرى ضالعة في عمليات التهريب .بوشر
التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

�أهالي الع�سكريين :لقاء �إيجابي
مع ال�سفير القطري
أكد المتحدث باسم أهالي العسكريين المخطوفين ،حسين يوسف ،بعد
لقائهم السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري في السفارة ،أن اللقاء «كان
إيجابياً ،وغايته توجيه رسالة إلى أمير قطر عبر السفير ،خصوصا ً من الناحية
العاطفية لدى األمهات واآلباء واألبناء».
وق��ال يوسف« :تمنينا من خ�لال نقل الرسالة التعامل بجدية في ملف
المخطوفين الـ 16 ،25منهم لدى جبهة النصرة و 9لدى تنظيم الدولة اإلسالمية
(داعش) ،وقد مضى  11شهرا ً من دون أي معطيات عن المخطوفين لدى داعش،
ورسالتنا كانت إنسانية لنقول ألمير دولة قطر إن لدينا أمالً كبيرا ً به».

توقيف محتال و�سارقين مك�سيكيين
ومر ّوج مخدرات في الزعيترية

عالم ( ...تتمة �ص)1
عالم ينهار
ٌ
ٌ
يؤكد ويعزز محور المقاومة هذا بأنّ اليد العليا
له في الميدان ،كما في المفاوضات ،كما في
حقول ألغام العالقات العامة التي تحاول بعض
القوى المترجرجة بفعل صمودنا أن تهرب إليها
مرتبكة مضطربة متخبّطة ال تدري أيّ الطرق
تؤدّي إلى قصر الشعب السوري!...
إنها ثقافة المقاومة وحرب اإلرادات ومعركة
الربع الساعة األخير التي نخوضها ،والتي
جعلنا العالم يخوضها معنا طوعا ً أو كرها ً
ض � ّد اإلره���اب التكفيري بك ّل أشكاله ،وم��ن ال
يأتي ال��ي��وم سيأتي غ��دا ً أو بعد غ��د صاغرا ً
مذعنا ً
يتوسل مقعدا ً في آخر عربة لقطار النصر
ّ
المسرع نحو غاياته المعروفة.
ال تشغلكم التفاصيل كثيراً ،مَن هاتف مَن؟
و َم���ن جلس أو ح���اور أو ف���اوض َم���ن؟ وم��اذا
ص ّرحوا؟ ومَن بقي على تصريحه ومَن لحسه
او تراجع عنه؟
القدر المتيقن من ك � ّل ما يجري أنّ العدو
الرئيسي لألمة ،أي الصهيوني األميركي ــــ
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» خسر وت��ج � ّرع ال��س� ّم أكثر من
م��رة ،من بوابات الشام إلى تخوم بغداد إلى
أس��وار غزة إلى سواحل باب المندب وبطون
جبال صنعاء ،وها هو اليوم يدفع أثمان تلك
الهزائم بالتح ّوالت الجيوسياسية الكبرى من
االسكندرون حتى االسكندرية...
وإال مِن أين جاء تعديل األمن القومي الروسي،
وظهرت عقيدة بوتين التي تريد تحرير سورية
والعراق من اإلره��اب ،وتقول لألميركيين إنكم
خدعتمونا طوال الوقت!؟
أو من أين جاءت الحركة الفلسطينية الواعية
جدا ً والعارفة تماما ً ماذا تريد من انتفاضتها
المتجدّدة ،وقطعا ً غير العفوية ،وقطعا ً غير
الفصائلية في القدس أوال ً ومن ثم الضفة ومن
ثم ك ّل فلسطين ،وهي تقول لـ نتن ياهو أنك
أوهن من بيت العنكبوت إلى الدرجة التي صار
معارضوك يصفونك بأنك مجرد «قرد» عاجز
عن فعل أيّ شيء سوى التف ّرج على ما يدور!؟
روس��ي��ا التقطت لحظة الضعف وال��وه��ن
األميركي واتكأت على انتصاراتنا ووظفت مجمل
انتصاراتنا لتنطلق في حرب باردة ــــ ساخنة
مع األميركيين إلسقاط األحادية األميركية مرة
واحدة والى األبد .والفخر لنا ال شك وال ريب كما
سيسجل التاريخ عندما تكتمل صناعة عالم ما
ّ

بعد الدوالر األميركي المتعدّد األقطاب .ونحن
فيه قطب أساس.
إنه الشعب الفلسطيني العظيم الذي التقط
لحظة تهاوي حكومة العدو وتخبّطها ،لذلك ق ّرر
خوض انتفاضته بإرادة واعية واعتمادا ً على
الذات أوال ً ومن ثم بمساندة محور المقاومة إنْ
شاء الله حتى تحرير األقصى والضفة ،بانتظار
إش��ارة تحرير باقي فلسطين .ربما مع لحظة
ورود أمر عمليات الدخول إلى الجليل من جبهة
الشمال...
بدخولنا ،كحرس ثوري إيراني ومجاهدي
المقاومة اللبنانية اإلسالمية ،منعنا حتى اآلن،
وتوسعه،
ليس فقط انتشار اإلرهاب التكفيري
ّ
بل منعنا حربا ً عالمية طالما حاولت دوائ��ر
الصهيونية العالمية إشعالها وفشلت .واليوم
تحاول هذه الدوائر نفسها التلويح بها مجدّدا ً
في وجه روسيا!...
إنها وقائع ميدانية وجغرافيا سياسية رسمت
ّ
خطه
حدودَها دم��ا ُء شهدائنا وتاريخ مش ّرف
قادتنا الكبار من ك ّل المستويات ،وهي سفينة
نجاتنا ،كما هو دم الحسين سر انتصارنا...
ليست أحالما ً وردية ،كما قد يخطر على بال
البعض ليقلل مما قلنا بل هي معطيات حقيقية
جدا ً جداً.

نعم ،العدو لم ينهزم تماماً ،ولم ينكسر تماماً،
ولم يرفع الراية البيضاء بعد ،وال يزال يملك من
أوراق القوة والتهديد الكثير ،لكنه جريح ينزف
خائر القوى نسبياً.
نحن ننزف أيضاً ،هذا أيضا ً صحيح .لكن
نزفنا هو نزف والدة فيما نزفه هو نزف احتضار.
والفرق كبير.
لم نعد في عصر شعب أبي طالب كما بدأوا
المعركة ض �دّن��ا ،ب��ل أصبحنا ف��ي عصر بدر
وخيبر .والفرق كبير!
لذلك نقول ونرسم ما نقول ،ونحن مطمئنون
لما نقول وما نرسم:
عال ٌم ينهار ،عالم األحادية األميركية والعربدة
«اإلسرائيلية» والسعودية التكفيرية وأذنابها
وميليشياتها العثمانية منها أو القطرية.
عال ٌم ينهض ،عالم محور المقاومة الذي صار
أوسع انتشارا ً من طهران وقصر الشعب وحارة
حريك ليض ّم إليه بغداد وصنعاء ابتداء وعينه
على القاهرة ...قاهرة عبد الناصر والمع ّز ،ومن
ليتوسع إلى موسكو وبكين والهند والبرازيل
ثم
ّ
وبوليفيا وفنزويال وك ّل أحرار العالم.
بعدنا طيّبين .قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

ال مبادرة م�صرية( ...تتمة �ص)1
مصر مع ح ّل أزمة دار اإلفتاء العام الماضي وكيف نجحت فيها نتيجة توفر عوامل موضوعية ،منها معرفة
مصر الكاملة بدقائق هذا الملف ،وأيضا ً لحظها أنّ توقيت مقاربة حله أصبح مناسباً ،إضافة إلى انّ ملف دار
اإلفتاء في لبنان يخدم هدفا ً عاما ً لمصر في المنطقة ،وهو تشجيع قوى االعتدال اإلسالمي على أخذ دورها
في مكافحة اإلرهاب.
رابعاً :تظهر مواكبة تفكير القاهرة في هذه المرحلة لمشاكل المنطقة ،أنها معنية بمتابعة التطورات
اإليجابية الناتجة عن التدخل الروسي في سورية ،وتركز على دعم سياسة بوتين السورية ،خاصة لجهة
أنها تضمن صياغة إرادة دولية وإقليمية لمكافحة اإلرهاب المعولم والذي يأخذ من سورية مستقرا ً له
لتدمير دولتها ووحدة أرضها.
وبالعودة إلى قضية فراغ الرئاسة األولى في لبنان ،فيظهر بحسب المعطيات المصرية أنه ليس في األفق
تسوية لهذا الملف سواء على المستوى الداخلي أو اإلقليمي .األولوية اآلن لتسييل الجهد العسكري الروسي
لمصلحة تسوية في سورية تنهي اإلرهاب فيه وتأخذ اإلرادة الدولية إلقرار بأنّ السوريين ،شعبا ً وجيشا ً
ودولة ،هم الذين يق ّررون بمفردهم مستقبل أمنهم وشكل نظامهم.

يوسف المصري

مخدرات ضبطت في الزعيترية
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة أنه
بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض األموال في وحدة
الشرطة القضائية ،عن قيام أشخاص بعمليات احتيالية بين لبنان وافريقيا،
وبنتيجة التحريات اشتبه المكتب المذكور في شخص يقوم بهذه العمليات،
وتمكن من توقيفه في محلة غاليري سمعان ويُدعى ف.ي( .مواليد عام ،1970
لبناني) وبالتحقيق معه اعترف أنه يقوم باالشتراك مع آخرين في دولة أفريقيا
الوسطى ،بتبادل مبالغ مالية كبيرة ،عن طريق استالم شركائه أمواال ً صحيحة
في البلد المذكور من مهاجرين لبنانيين ،على أن يسدّدها الى ذويهم في لبنان.
لكنه يقوم بتسليمهم أمواال ً مزيفة بدال ً منها .وقد نفذ حتى تاريخه  4عمليات من
هذا النوع بقيمة  250ألف دوالر أميركي.
وبالتنسيق مع الشرطة في الدولة المذكورة ت ّم توقيف أحد شركائه وهو من
مواطنيها والعمل جار لتوقيف سائر أفراد العصابة.
من جهة أخرى وبعد أن ادعى لدى فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت
شخصان من التابعية السورية ،ضد مجهولين بجرم سرقة مبلغ 159,000
 $من داخل سيارتهما في محلة الكرنتينا .وبنتيجة التحريات تم االشتباه في
شخصين كانا في المحلة أثناء وقوع عملية السرقة ،وتمكنت فصيلة الضابطة
اإلدارية والعدلية في سرية مطار بيروت الدولي من توقيفهما بالتنسيق مع
فصيلة النهر وشعبة المعلومات ،وهما مكسيكيان.
وقد ضبط بحوزتهما مبلغ  ،$ 155,000وسلما إلى فصيلة النهر للتحقيق
معهما بإشراف القضاء المختص.
وفي محلة الزعيترية ،أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي
في وحدة الشرطة القضائية ،أحد أخطر مروجي المخدرات وشريكيه وهم كل
من :م.ج( .مواليد عام  ،1987سوري) ،ع.ز( .مواليد عام  ،2003لبناني)،
ف.ر( .مواليد عام  ،1992لبناني) ،وضبط بحوزتهم الكميات التالية 865 :غ
كوكايين 180 ،غ حشيشة 263 ،حبة اكستازي 248 ،حبة كبتاغون 16 ،غ من
مادة الماريجوانا وميزان الكتروني حساس عدد .2
ونتيجة لعملية تفتيش دقيقة ،تمكنت فصيلة التفتيشات في سرية مطار
بيروت ،من إحباط عملية تهريب حوالى  22100حبة كبتاغون زنة حوالى
 4.165كلغ ،ضبطت موضبة بشكل مم ّوه في أسفل علب حلوى داخل حقيبة
يد مع المسافر :ح .ش( .مواليد عام  ،1976سوري) الذي كان ينوي تهريبها
إلى إحدى الدول العربية.

