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فرن�سا تدير م�س ّلحي ( ...تتمة �ص)1

ي��ب��دو ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون واألم��ي��رك��ي��ون رغ���م م��ا يجري
على الجبهتين أق�� ّل حماسا ً وت��و ّرط��ا ً من الفرنسيين،
وت��ب��دو ال��ح��رك��ة الفرنسية وح��ده��ا النشطة رغ���م ك ّل
الخسائر واإلحباطات التي تعيشها جبهة غرب سورية
التي يديرها الفرنسيون ،ل��درج��ة انّ ال��ق��ادة األمنيين
الفرنسيين ي��ع��ت��ب��رون ان ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة تع ّمدت
حسم حرب القلمون وال تزال تواصلها إلخراج النفوذ
الفرنسي من سورية نهائياً.
لم ينض ّم الفرنسيون بعد إلى دول أوروبا المتح ّمسة
للخطط األمنية اللبنانية ،ألنهم وحدهم يتح ّركون بطرق
استخبارية م��ع مجموعات س��وري��ة مسلحة بما فيها
جبهة النصرة عبر حدود لبنان وسورية ،ويخشون من
تقطع األوص��ال عند التطبيق الدقيق لخطة أمن البقاع
ب��دءا ً من اليوم ،ولذلك ينتظر أن يظهر موقف أوروبي
جامع داعم للخطة تعويضا ً عن غياب المواقف المنفردة
للدول األوروبية ،بينما يقيم عشرات رج��االت فرنسا
بين عرسال وزحلة كما تقول التقارير األمنية المتابعة.
رجاالت االستخبارات الفرنسية يديرون بالتنسيق
مع المخابرات القطرية مقاتلي جبهة النصرة ،وقد تلقوا
أم��س ضربة قاسية في حمص ،عبر كمين مخابراتي
محكم أع��دت��ه ال��ق��وات ال��س��وري��ة نجم عنه مقتل قرابة
المئة من قادة ومقاتلي النصرة في جورة الشياح ،بعد
الضربة القاسية التي تلقتها النصرة والفرنسيين في
يبرود ،وتستعدان لتلقيها في رنكوس خصوصا ً مع
تقادم ساعة إغالق المعابر الحدودية الالشرعية التي
يستعلمونها من وإلى لبنان.
الخطة األمنية البقاعية تتخذ أهمية خاصة لحيويتها

بالنسبة ل��خ��ط��وط ال��ت��س��ري��ب م��ن وإل���ى س��وري��ة التي
ستغلقها الخطة ،بعدما وضع حزب الله ثقله إللغاء ك ّل
ما ال يتفق مع مفاعيل الخطة بين أهالي القرى والبلدات
المساندة والمؤيدة.
ف��ي تقرير خ��اص ب��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ الخطة تقترب من
بحث خيار دخول الجيش إلى أحياء التعمير والطوارئ
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق���رب م��خ��ي��م ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ،وس���ط تجاذب
فلسطيني م��ح��وره ال����دور ال����ذي يلعبه ال��م��ن��ش��ق عن
حركة فتح محمد دحالن ،وموقف الحركة من الخطط
المقترحة من جانب التحالف الفلسطيني ،الذي تلعب
ح��رك��ة ح��م��اس فيه دور إق��ام��ة ال��ت��وازن بين الفصائل
الفلسطينية التقليدية والحركات اإلسالمية وخصوصا ً
الجماعات التابعة للقاعدة منها.

حسن نصرالله أن خطر التفجيرات اإلرهابية في الداخل
اللبناني تراجع كثيراً ،مشيدا ً ب��اإلج��راءات الحدودية بين
الجانبين اللبناني والسوري.
وقال نصرالله في حديث تنشر جريدة «السفير» اليوم جزءا ً
منه «إن خطر سقوط النظام السوري قد انتهى ،وتجاوزنا
خطر التقسيم ،مؤكدا ً أن الخيار العسكري قد فشل ،مشيرا ً
إلى أن معركة سورية ليس هدفها صنع ديمقراطية أو عدالة
أو مكافحة فساد ،بل تغيير موقع سورية وموقفها بدليل
العروض التي تلقاها الرئيس بشار األسد أكثر من مرة» .وأشار
إلى أن غالبية الدول تتبنى اليوم الحل السياسي ،متوقعا ً أن
يزداد الموقف الروسي تصلبا ً في المرحلة المقبلة.
وشدد نصرالله على أهمية تماسك جمهور المقاومة وبيئتها
الحاضنة وق��ال« :نحن ال نواجه مشكلة مع جمهورنا حول
مشاركتنا في سورية ،بل على العكس هناك فئة كانت مترددة
ولكنها حسمت خيارها معنا» .وأضاف« :أستطيع القول إن
بعض جمهور « 14آذار» يؤيد تدخلنا في سورية ،حماية
للبنان من المجموعات التكفيرية اإلرهابية».

على الصعيد الداخلي ،بقي موضوعان كبيران يطرقان باب
االهتمام السياسي والشعبي ،أولهما االستحقاق الرئاسي
في ضوء عملية «ش ّد الحبال» التي دخلها هذا المشروع بعد
االستعراض الذي قام به رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير
جعجع بترشحه للرئاسة ،ما أدى إلى إرباك واسع داخل فريق
« 14آذار» .وثانيهما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي
ستكون مجددا ً اليوم أمام اللجان النيابية الستكمال البحث في
موارد التمويل ،إذ تخضع اللجان المتحان جدي حول إمكان
االتفاق على التمويل بفتح الباب أمام إقرارها في الجلسة
العامة يومي األربعاء والخميس ،تفاديا ً لخطوات تصعيدية
واسعة هددت بها هيئة التنسيق النقابية.

مصادر « 14آذار» :جعجع يريد
توريط حلفائه

االنتخابات والسلسلة

نصرالله :خطر التفجيرات تراجع

وفي ظل هذه األج��واء أكد األمين العام لحزب الله السيد

وب��ال��ع��ودة إل��ى ملف االستحقاق ال��رئ��اس��ي ،دخ��ل هذا
االستحقاق عملية «ش ّد حبال» داخل فريق « 14آذار» نفسه،
بعد إعالن سمير جعجع عن ترشيح نفسه ،إذ قالت مصادر
سياسية من هذا الفريق إن هدف جعجع هو القوطبة ليس على
المرشحين من هذا الفريق فقط ،بل أيضا ً على تيار «المستقبل»،
حتى ال يذهب بعيدا ً في مروحة اتصاالته بعد أن لجأ إلى فتح
الحوار مع العماد ميشال عون ،وبالتالي يريد جعجع فرض
أمر واقع على «المستقبل» أوال ً وحلفائه من مسيحيي «14
آذار» ثانياً ،للسير في دعم ترشحه وقطع الطريق على أي
مرشح آخ��ر .وإن كانت المصادر تعتقد أن ترشيح جعجع
يفيد المرشحين اآلخرين من هذا الفريق لناحية اإليحاء بأنهم

مرشحون أقرب إلى التوافق.
كذلك أش��ارت أوس��اط نيابية في « 14آذار» إلى أن هناك
انزعاجا ً واستخفافا ً لدى بعض أطراف هذا الفريق لترشيح
جعجع ،ألن الترشيح هو نوع من االستعراض لسببين ،األول
أن االنتخابات الرئاسية ال تنص على الترشيح أساسا ً أي
أن الدستور ال ينص على حصول الترشيح ،والثاني أنه بدا
واضحا ً أن جعجع يرسل رسالة إلى حلفائه قبل خصومه
مستعجالً ترشيحه وتوريطهم في موقف يدركون أنه لن يكون
لصالحهم ،خصوصا ً أن األجواء اإلقليمية والدولية لم تتبلور
في هذا الشأن.

جنبالط يستكشف

وفيما أفيد أن رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد
جنبالط غادر إلى باريس ومن ثم إلى موسكو بهدف استكشاف
الموقفين الفرنسي والروسي من االستحقاق الرئاسي ،لفت
المراقبون إلى ما قالته صحيفة «الرياض» السعودية أمس عن
أن ترشيح العماد ميشال عون قد يتم بتوافق فرنسي ـ أميركي
وربما بعض األطراف اللبنانية التي عارضت تحالفه مع حزب
الله ،وقد تكون رؤية من رشحوه أنه البديل الموضوعي القادر
على التوصل لحلول مع إيران وسورية وحزب الله.

مواصفات الراعي

كذلك كانت الفتة المواصفات التي ح��دده��ا البطريرك
الماروني مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية المقبل
والتي ال تنطبق على سمير جعجع ،إذ تشدد على «أن لبنان
بحاجة إلى رئيس قوي بأخالقه ومثالية حياته وأدائه عبر
تاريخه وقوي بتقوية الدولة بكل مؤسساتها» ،وناشد الراعي
الرئيس بري «أن يدعو المجلس النيابي فور انتهاء جلساته
التشريعية إلى عقد جلسات انتخابية لكي يتبلور عبر االقتراع
والتشاور ،شخص الرئيس العتيد».
ويتوقع أن يطلع الرئيس بري اليوم على نتائج جولة لجنة
التواصل التي كلفها لالتصال بالكتل النيابية ،ليدخل بعد

االعتراف باالحتالل ( ...تتمة �ص)1
عن تنفيذ معظم أحكامها ،بل هي استغلتها
لتوسيع دائ���رة االستيطان واإلم��ع��ان ف��ي قمع
الفلسطينيين أم��ن��ي�ا ً ومحاصرتهم سياسيا ً
واقتصادياً .ولع ّل أس��وأ ما انتهت اليه اتفاقات
اوسلو أنها ك ّرست االحتالل «اإلسرائيلي» للضفة
الغربية في ظ� ّل صيغة شكلية ملتبسة اسمها
السلطة الفلسطينية.
ما عاد بإمكان الفلسطينيين العودة الى نهج
المزيد من الشيء نفسه .ال يمكن ال��ع��ودة الى
التفاوض بشأن حقوق وأم��ور ج��رى «االتفاق»
عليها سابقاً .حتى أمين س � ّر منظمة التحرير
الفلسطينية ياسر عبد رب��ه ،صاحب السجل
َ
رسميين
الطويل الحافل بمفاوضة «اإلسرائيليين»
فجر سخطه على إلغاء اإلفراج عن
ومعارضينّ ،
آخر دفعة من األسرى الفلسطينيين بقوله لوكالة
«فرانس ب��رس»« :إسرائيل اعتادت التنصل من
االتفاقات الموقعة معها ،لهذ السبب فإنّ شروط
اي مفاوضات مقبلة إنْ حصلت يجب ان تتغيّر
جذرياً».
لعل تغيير ش��روط المفاوضات ه��و م��ا كان
أضمره ابو مازن وفريقه عند اتخاذ قرار اإلقدام
على االنضمام الى  15معاهدة دولية واعتزام
االنضمام الى مؤسسات عدّة مهمة تابعة لألمم
المتحدة مع الحرص على إعالن عدم التخلي عن
مسار المفاوضات .هذا القرار الجريء والمؤثر
يتيح للفلسطينيين مسارين ،لك ّل منهما فوائد
شتى :االستحصال من «إسرائيل» على تنازالت
وافرة ومجدية في حال موافقة القيادة الفلسطينية
على تجميد تنفيذ قرارها المشار اليه ،او إمعان
«اسرائيل» في إنكار حقوق الفلسطينيين ما يؤدي
الى تنفيذ قرار القيادة الفلسطينية األخير ومتابعة

مفاعيله المجدية.
لع ّل اهم مفاعيل قرار القيادة الفلسطينية ما
اوردت��ه صحيفة «هآرتس» في سياق تحذيرها
حكومة نتنياهو من مغبة سلبيتها المتمادية:
«اذا ص��ارت فلسطين عضـوا ً فـي المعاهـدات
الدولية االساسية فإنّ هذا سيجعل المدعي العـام
للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي قادرا ً علـى
النظر في الدعاوى التي اقامها الفلسطينيون على
«اسرائيل» ،وسيفتح الباب امـام التحقيـق مـع
«اإلسرائيليين» أيضـا ً في موضوع المستوطنات،
ألن قانون المحكمة الدولية يمنع دولة محتلة من
اراض تحتلها ...وعمليا ً تبدو
نقل سكانها الـى
ٍ
الخطوة الفلسطينية األخيرة تحركا ً إضافيا ً مـن
اجل تأسيس مكانـة فلسطين كدولة ،وهـي ايضا ً
رسالة تحذير موجهة الى «اسرائيل» من احتمال
ج ّر ممثليها الى مقاعد االتهام في الهاي».
أج��ل ،لع ّل أه � ّم مكسب حقيقي يحصل عليه
الفلسطينيون م��ن االن��ض��م��ام ال��ى المعاهدات
الدولية ،وال سيما اتفاق روما المتعلق بالمحكمة
الجنائية الدولية ،هو انتزاع اعتراف دولي بأنّ
الوجود «اإلسرائيلي» ،األمني واالستيطاني ،في
الضفة الغربية هو احتالل غير شرعي لدولة
قائمة وفق أحكام القانون الدولي وميثاق األمم
المتحدة .ذلك أنّ بقاء الضفة محكومة بأحكام
اتفاقات أوسلو يجعلها في وض��ع ملتبس :فال
هي دولة سيدة مستقلة بمعايير القانون الدولي،
وال «إسرائيل» تتعامل معها كدولة ،وبالتالي فإنّ
القادة الصهاينة يثابرون على اعتبارها جزءا ً من
«أرض اسرائيل» التواراتية ويتابعون استيطانها
اعتراض
من دون ان يواجهوا كبحا ً او حتى مج ّرد
ٍ
وازن من األمم المتحدة.

الجلسة التشريعية عمليا ً في دراسة اآلليات الممكنة للسير في
جلسات االنتخاب والدعوة إليها.

اللجان أمام امتحان إقرار السلسلة اليوم

أما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب ،فإن أحجية التمويل
بقيت العقدة في وجه إقرارها إذ ال يتوقع أن تنتهي جلسة
اللجان النيابية المشتركة المقررة قبل ظهر اليوم من درس
بنود التمويل ،غير أن الرئيس بري مص ّر على متابعة الجلسات
الستكمالها ،وقد أبلغت مصادر لـ«البناء» أنه سيدعو إلى
جلسة ثانية إذا لم ينته النقاش ربما مساء اليوم أو غداً .وفي
حال استكمال الدرس يمكن إدراجها على جدول أعمال الجلسة
العامة ،أما إذا لم ينته النقاش في اللجان ،فسيبقى يدعو إلى
جلسات مع العلم أن المجلس قادر على مناقشتها قبل وبعد
االستحقاق الرئاسي في أي وقت ،ما عدا األيام العشرة حين
يصبح المجلس منعقدا ً النتخاب رئيس الجمهورية.

مصادر هيئة التنسيق تح ّذر

لكن مصادر في هيئة التنسيق النقابية أكدت مساء أمس
لـ«البناء» أال مجال لالنتظار طويالً بعد سنتين من التأجيل
وعدم إقرارها .وأضافت أن الهيئة قد تعطي فرصة أخيرة حتى
مساء غد الثالثاء لكي تنجز اللجان بنود تمويل السلسلة،
أما إذا استمرت المماطلة والتسويف فالتحرك بالتصعيد
سينطلق اعتبارا ً من يوم األربعاء المقبل بالتزامن مع الجلسة
التشريعية .وح ّملت المصادر مجلس ال��ن��واب ،خصوصا ً
األطراف المعروفة التي تعرقل إقرار السلسلة المسؤولية عن
دفع البالد نحو مرحلة جديدة من التصعيد النقابي والعمالي،
وجددت تخ ّوفها من وجود نيات لدى بعض الكتل مدعومة من
الهيئات االقتصادية في عرقلة إقرار السلسلة.
وفي السياق ذاته واصل متطوعو الدفاع المدني تحركهم
في سبيل إقرار تثبيتهم في الجلسة التشريعية العامة هذا
األسبوع ،ونفذوا أمس عددا ً من االعتصامات.

خالف كيلو ( ...تتمة �ص)1

ال معنى وال جدوى التفاقات اوسلو ،وال مفعول
سياديا ً العتراف األمم المتحدة بفلسطين كـ»دولة
مراقبة» ،وال استقالل حاليا ً وال في المدى المنظور
لدولة فلسطين في ظ ّل اتفاقات أوسلو غير النافذة
وبقاء االحتالل اإلسرائيلي بك ّل سلطاته ومظاهره
ومفاعيله .يجب الحصول ،اوالً ،على اعتراف من
األم��م المتحدة والمؤسسات التابعة لها ودول
العالم باحتالل «اسرائيل» للضفة الغربية كشرط
لتسويغ المقاومة والمطالبة باستقالل الدولة
واالرض معاً .مع االع��ت��راف ال��دول��ي باالحتالل
«اإلسرائيلي» تصبح المقاومة عمالً مشروعا ً
ومقبوال ً ومدعوما ً ومجدياً.
الى ذلك ،فإنّ توصيف وجود «إسرائيل» في
الضفة الغربية بأنه احتالل ينهي عمليا ً أكذوبة
اتفاقات اوسلو ،ويفتح الطريق امام نزع شرعية
«اسرائيل» ذاتها على الصعيد الدولي ،ويُكره
قادتها على القبول بتغيير أسس المفاوضات مع
الفلسطينيين ،بل مع دولة فلسطين السيدة ،على
نح ٍو يؤدي الى تسريع وتيرتها والتوصل خاللها
الى اتفاقات مجدية وملزمة .وفي حال كابرت
«إسرائيل» ومانعت في سلوك سبيل المفاوضات
على أسس مغايرة تماما ً لتلك التي جرى اعتمادها
طيلة السنين العشرين الماضية ،ف���إنّ باب
المقاومة الشعبية ينفتح على مصراعيه بشك ٍل
ي��ؤدي الى توحيد اإلرادة الوطنية الفلسطينية
وعلى تزخيم الكفاح وتحويله الى حركة تحرير
وطني لفلسطين أوال ً ولألمة تالياً.
إنّ التح ّوالت الكبرى في تاريخ األمم ال تتكامل
في المفاوضات والمساومات بل في المقاومة
المدنية والميدانية بما هي القاطرة المحركة
للطاقات والقدرات والصانعة للمصائر.

المصادر الفرنسية قالت إنّ أزم��ة القرم أتت
كهدية من السماء للرئيس السوري بشار األسد،
بعد التصلب الروسي الكبير الذي تصاعد جراء ما
اعتبرته موسكو تحركا ً أميركيا ً في كييف كمقدمة
لتحرك آتٍ من موسكو ،وهذا ما استنفر الروس
الذين درسوا اللحظة جيدا ً مستغلين قلة الحيلة
األميركية في هذا المجال ،وتضيف المصادر أنّ
ألمانيا أبلغت موسكو منذ بداية األزمة األوكرانية
أنها غير معنية بأية مواجهة مع روسيا حول
أوك��ران��ي��ا ،وأن المواقف األلمانية ف��ي االتحاد
األوروبي سوف تكون من باب التضامن األوروبي
ال أكثر.
في السياق نفسه ،تشير المعلومات إلى خالفات
كبيرة في أوس��اط االئتالف حول معركة كسب،

وتضيف المعلومات في باريس أنّ ميشال كيلو
يقود حملة المعترضين على الهجوم على كسب،
بعدما أدى فشل هجوم الشمال إلى نتائج عكسية
كما يقول كيلو ،ويقود حملة المؤيدين للمعركة
إسالميو االئتالف خارج جماعة اإلخوان المسلمين
(هيثم المالح ،أحمد رمضان ،معين البطين) كما
يؤيد معركة كسب برهان غليون الذي ينقل عن
عزمي بشارة قوله «إنّ هذه معركتنا» (في إشارة
إلى القطريين).
وقد لوحظ صمت جماعة اإلخ��وان المسلمين
في هذا الموضوع حيث لم يتف ّوه الرجل القوي
في الجماعة وعضو االئتالف فاروق طيفور بأي
موقف مؤيد أو معارض للهجوم على كسب ،بينما
ينظر هيثم المالح للمعركة بالقول إنه يجب أال

يكون هناك منطقة هادئة في سورية بعد اليوم،
وه��ذا ما يرفضه ميشال كيلو ال��ذي نقل عنه في
إحدى جلساته الباريسية قوله «في حدا بيفهم
اليوم وبيهجم على كسب ،هذه المعركة سوف
تق ّوي موقف الروسي الذي يريد أن يتصدّر واجهة
المدافعين عن المسيحيين في الشرق ،وسوف
تعزز موقف النظام وتش ّد عضده ،وإذا كان في
«حدا بالساحل ضدّه أصبح ضدنا».
وتشهد العالقات بين كيلو والجربا توترا ً منذ
أشهر عدة ،وأتت زي��ارة الجربا إلى كسب لتزيد
العالقة توتراً ،على رغم أنّ القطريين حلفاء كيلو
الجدد يقفون خلف تمويل هذه المعركة التي رفض
أردوغان أن يدفع فيها قرشا ً واحدا ً بحسب مصادر
«المعارضات» السورية في باريس.

دم�شق تك ّلف ( ...تتمة �ص)1
إل���ى ذل���ك ،أك���د فيصل ال��م��ق��داد ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية السوري خالل استقباله أمس ارثرين
كوزين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي،
استمرار الحكومة السورية في تقديم التسهيالت
الالزمة لبرنامج الغذاء العالمي بما يضمن إيصال
المساعدات اإلنسانية إلى مستحقيها ممن تضرروا
جراء األعمال اإلرهابية التي أدت إلى تهجيرهم من
منازلهم وقراهم ،وسبل تعزيز التعاون من أجل
إيصال المساعدات لمزيد من المحتاجين.

من جهتها ،قالت كوزين إن البرنامج العالمي
في سورية استطاع خالل الفترة الماضية إيصال
المساعدات الغذائية إلى أكثر من أربعة ماليين
مواطن س��وري ،وعبّرت عن تقديرها للدور الذي
قامت به الجهات السورية المعنية في تسهيل
توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين،
مشيرة إلى أنها وضعت الجهات المانحة بصورة
هذا النجاح الذي حققه البرنامج في سورية.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،أك��د رئيس ال���وزراء السوري

وائل الحلقي خالل لقائه كوزين ،اهتمام الحكومة
بتعزيز عالقات التعاون والتنسيق مع المنظمات
الدولية العاملة على األراض��ي السورية من أجل
إيصال المساعدات لمستحقيها.
ودع���ا إل��ى ب��ذل ال��م��زي��د م��ن ال��ج��ه��ود لتقديم
المساعدات اإلغاثية للمتضررين من أبناء الشعب
ال��س��وري س��واء في ال��داخ��ل أو في دول الجوار،
مشيرا ً إلى أن أعداد المتضررين فى دول الجوار غير
دقيقة ،نظرا ً الستغاللهم هذا الملف والمتاجرة به.

الخطة الأمنية ( ...تتمة �ص)1
ومجمل ه��ذه المعطيات جعلت
قيادة الجيش تزود وحداتها المكلفة
بتنفيذ خطة طرابلس بأوامر شديدة
الصرامة بينها استعمال المروحيات
للرد على مصادر نيران المسلحين في
حال اعترضوا الخطة ،واذا كان ذلك
ضروريا ً لكسر ممانعتهم لتنفيذها.
وتقول هذه المصادر انه منذ البداية
نظر المستويان االمني والسياسي
في لبنان الى خطة طرابلس بوصفها
المحك لنجاح كل المرحلة الجديدة
في البلد التي بدأت مع تشكيل حكومة
المصالحة .
وبحسب هذه المصادر ،فإن الخطة
خضعت توازناتها السياسية لدراسة
دقيقة ،وذلك انطالقا من مراعاة امرين
اثنين :االول ان ال توحي بأنها تسير
ضمن معادلة االمن بالتراضي؛ والثاني
ال توحي بأنها منحازة .وهذا الحرص
المتوازي اآلن��ف ال��ذك��ر ،هو ما جعل
مخططي مسيرتها ينسقون أهدافها
ْ
بحيث ت��ك��ون متساوية وم��ت��وازي��ة،
وكمثال على ذلك انشاء وضع تسطير
مذكرة توقيف بحق رفعت عيد بمقابل
أخرى بحق الشيخ عمر بكري فستق.
وتكشف مصادر متطابقة الخطة
االم��ن��ي��ة ال��م��وض��وع��ة ب��أن��ه��ا ثالثية
األه���داف بمعنى انها ستشمل ثالث
مناطق بالتتابع :أوال ـ طرابلس وجبل
محسن ،ث��ان��ي�اً :مناطق ف��ي البقاع
الشمالي ،وهي بلدات عرسال واللبوة
وبريتال ،وحي الشراونة ضمنا ً داخل
مدينة بعلبك.
ثالثا :الحي الغربي ف��ي بيروت
ال��واق��ع على أط���راف منطقة طريق
الجديدة.
وتالحظ مصادر متابعة لهذا الملف
ان م��ذك��رات التوقيف التي سطرت
بخصوص الحي الغربي اشتملت على
اشخاص فلسطينيين وليس بينهم
لبنانيون سوى رئيس التيار العربي
شاكر البرجاوي .وتلفت هذه المصادر
الى ان مذكرة التوقيف بحق برجاوي
سطرت في الساعة السادسة صباح
اليوم (امس) الذي سبق بدء الخطة
في طرابلس .وتعلل مصادر قريبة
م��ن ال��ب��رج��اوي سبب تبكير ساعة
إصدارها الى ان االخير كان يعتزم في
التوجه الى سورية.
ذلك اليوم نفسه
ّ
وعليه راه��ن مسطرو المذكرة ضده
انه حينما سيصل آلى مفرزة المصنع
التابعة لألمن ال��ع��ام على الحدود
اللبنانية ـ السورية ،فإن البرجاوي
سيجد بانتظاره هناك مذكرة توقيفه،
ما يرمي كرة إلقاء القبض في ملعب

االمن العام وليس فرع المعلومات او
مخابرات الجيش.
وبحسب مقربين من البرجاوي،
فإن االخير كان قد أبلغهم قبل اسبوع
من تسطير مذكرة توقيفه ،بان جهة
ما سربت له معلومات بأن هذا القرار
يتم تدارسه بين وزير الداخلية نهاد
المشنوق ومدير عام رئاسة مجلس
الوزراء سهيل بوجي.
هل تمتد الخطة األمنية لمنطقتي
ال��ط��وارئ والتعمير ف��ي مخيم عين
الحلوة ؟
يدور ،بحسب معلومات متوفرة لـ
«البناء» ،نقاش في الكواليس المعنية
بإنجاح الخطة االمنية ،حول ما اذا
كان يجب ان تشمل الخطة على مرحلة
رابعة تطال حيي التعمير والطوارئ
في عين الحلوة اللذين تتموضعان
فيه المجموعات التكفيرية السلفية
الخمس المالحقة م��ن قبل القضاء
اللبناني بتهمة االره���اب واالنتماء
لتنظيمات على صلة بالقاعدة او
تحاكيها.
وبغياب اية تأكيدات عن حصيلة
هذا النقاش ،فان مصادر مواكبه له،
ال تستبعد ان تشمل الخطة هذين
الحيين ،وذلك لألسباب التالية :
اوال ،إلن حيي الطوارئ والتعمير،
يعتبران منطقة لبنانية وليسا جزءا ً
من مخيم عين الحلوة الذي تبقى امر
مقاربة اوضاعه االمنية والسياسية
بمثابة مسألة ذات أبعاد دولية وعلى
صلة بحسابات ابعد من ذلك من قصة
عالج الوضع الداخلي اللبناني.
ث��ان��ي��ا ـ خ�ل�ال ع��م��ل��ي��ات الجيش
اللبناني في عبرا الصيف الماضي
إلنهاء حالة الشيخ احمد االسير ،رد
الجيش اللبناني على حراك عسكري
ل��دع��م االخ��ي��ر ج��رى م��ن قبل اح��دى
المجموعات التكفيرية ف��ي منطقة
التعمير ،بقصف مدفعي اشتمل على
 16قذيفة مدفعية .وك��ان تم تقصد
الرد بنار المدفعية ،وليس بإطالق نار
الرشاشات المتوسطة ،النه في الحالة
ال��ث��ان��ي��ة سيعني ان���ه رد موضعي
ودف��اع��ي فقط ،بينما الحالة االول��ى
توصل رسالة للمخيم بانه ال يوجد
اعتبار دول��ي ـ او بتعبير فج ـ «خط
احمر دولي» يحول دون الدخول الى
تلك المنطقة.
ولقد تدخل حينها الرئيس نبيه
ب��ري ،إلبقاء حملة تطهير صيدا من
مسلحي ع��ب��را مقتصرة ع��ل��ى تلك
المنطقة وعدم اشتمالها على منطقتي
التعمير وال��ط��وارئ لمنع االح���داث

من االت��س��اع .وب���ادرت حينها حركة
حماس ب��إج��راء ات��ص��االت م��ن خالل
مسؤولها على بركة في لبنان ،مع
مسؤولين لبنانيين لتحييد التعمير
والطوارىء ،وتلقى بري آنذاك في هذا
االط��ار ،اتصاال من خالد مشعل بهذا
الخصوص .وأفضت تلك المعالجات
حينها ال��ى وض��ع م��ا يشبه الخطة
االمنية الفلسطينية البينية لضبط
المجموعات الخمس التكفيرية في تلك
المنطقتين.
وطرأ تطور ايجابي جديد أمس على
مستوى ضبط الوضع في حي التعمير
والطوارئ قد يشكل سببا ً لغض النظر
عن اشتمال الخطة االمنية الحالية
لهما ؛ ومفاده ان المبادرة التي و ّقعها
قبل نحو اسبوعين كل من التحالف
الفلسطيني والفصائل الفلسطينية
في لبنان ،اشتملت على بنود غاية
في اإليجابية منها إقفال المخيم امام
دخ��ول اي عنصر ينتمي للجماعات
التكفيرية ،وأي��ض��ا تسليم اي مخل
باألمن داخل المخيم وفوق االراضي
اللبنانية ي��وج��د ف��ي عين الحلوة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «البناء» ،ان
الجهة الرسمية اللبنانية ردت بتثمين
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي تضمنتها ال��م��ب��ادرة،
ولكنها اكدت للجانب الفلسطيني ان
«العبرة تبقى في التنفيذ» ،وسألت
«عما اذا ك��ان بند تسليم المخلين
باألمن سيشمل عناصر االسير الذين
لجأوا الى المخيم .وهنا رد الجانب
الفلسطيني ان تطبيق بنود المبادرة
يقع على الذين يخلون باألمن منذ
سريانها وليس بمفعول رجعي».
ولكن مصادر فلسطينية سربت
ان المجموعات التكفيرية الخمس
الموجودة في حيي التعمير والطوارئ،
او على االقل كل من مجموعتي اسامة
الشهابي وزي��اد اب��و النعاج ،تعهّدا
ب��اح��ت��رام ن��ق��اط م��ب��ادرة التحالف
والفصائل.
ومقابل هذه األجواء اإليجابية التي
أتاحها اط�لاق المبادرة الفلسطينية
م��ن قبل التحالف وال��ف��ص��ائ��ل ،فإن
هناك شكوكا ً تتسرب من الكواليس
الفلسطينية ح��ول إم��ك��ان صمودها
ام��ام اختبار تنفيذها على االرض.
واالسباب الكامنة وراء هذه الشكوك
تتمثل بأمرين  :االول ان زي��ارة عزام
األحمد الى بيروت قبل ايام والهادفة
ال��ى اع��ادة هيكلة حركة فتح داخل
مخيمات لبنان ،حملت في ثناياها
أي��ض �ا ً م��ؤش��رات ع��ن ان رام ال��ل��ه «
منزعجة « من واق��ع ان الجهة التي

طرحت المبادرة هي التحالف الذي
يضم ال��ق��وى االس�لام��ي��ة ،بمعنى ان
فتح ك��ان��ت ف��ي م��وق��ع المتلقي لها،
بدل ان تكون هي المبادرة .و ضمن
حسابات الواقع الفلسطيني الداخلي
ول��و الشكلي ،ف��ان ه��ذا االم��ر ينتقص
من مكانة السلطة الوطنية وبأساسها
فتح كممثلة شرعية وحيدة للشعب
الفلسطيني في الداخل والخارج.
االم���ر ال��ث��ان��ي :يتصل بالخوف
من تمييع تنفيذ بنود هذه المبادرة
خصوصا ً في ظل تعاظم الشقاق داخل
فتح بعد تضخم ظاهرة حالة محمد
دح�لان داخلها ،وتحديدا ف��ي مخيم
عين الحلوة .وكانت معلومات ذكرت
ان وجود دحالن في عين الحلوة وفوق
الساحة الفلسطينية  -اللبنانية يحظى
بدعم اقليمي ضمني تعبّر عنه دولة
االمارات العربية بشكل علني .وتضيف
انه أخيرا ً تدخلت السلطات الرسمية
االماراتية لدى الدولة اللبنانية من
اجل السماح لزوجة دحالن ( جليلة
دحالن) بالدخول الى لبنان وتجاوزت
قرارا لبنانيا ً باعتبارها شخصية غير
مرغوب بها في لبنان .وق��د سايرت
بيروت هذا التدخل اإلماراتي ودخلت
جليلة دح�لان بيروت ووزع��ت أمواال
ومساعدات لالجئين في عين الحلوة
بواسطة اللينو رجله في فتح لبنان،
وال��ذي ك��ان ضيفا ً على مائدتها في
فندق فنيسيا ال��ذي نزلت فيه خالل
أقامتها في لبنان.

ظريف :برلمان ( ...تتمة �ص)1
ظريف الذي حضر أمس اجتماع لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي
تلبية لدعوة األخيرة اطلع أعضاء اللجنة على آخر
التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران
والسداسية الدولية عشية الجولة الجديدة المقررة
غدا ً الثالثاء في العاصمة النمساوية فيينا.
وانتقد ظريف بشدة ال��ق��رار األخ��ي��ر للبرلمان
األوروب���ي ،مؤكدا ً أن البرلمان األوروب��ي ليس في
مكانة أخالقية تؤهله إبداء الرأي في شأن األوضاع
في باقي الدول .وتابع إن البرلمان األوروبي مكانته
محدودة في العالقات داخ��ل أوروب��ا ويلعب دورا ً
هامشيا ً ج��دا ً في العالقات الدولية ومن هنا فهو
ليس في موقع يمكنه من استقطاب األنظار وليس

بالمستوى الذي يستدعي هذا الحجم من االهتمام.
وأك��د ظريف أن الحكومة اإليرانية لن تسمح
ألي وفد برلماني أوروب��ي بزيارة إي��ران بالشروط
التي وردت في القرار األوروب��ي .وعلى األوروبيين
أن يعلموا أن الشعب اإليراني العمالق والمتحضر
يتطلع إل��ى عالقات قائمة على أس��اس االحترام
المتبادل والتكافؤ مع باقي البلدان ولن يتحمل أي
تعامل موهن مشوب بالتدخل في شؤون بالده.
وقال ظريف :إننا نعتقد واستنادا ً لمعلومات
موثقة انه ونظرا ً إلى األج��واء اإليجابية والب ّناءة
التي طغت على المفاوضات بين إيران والسداسية
الدولية للتوصل إلى حسم الموضوع النووي ،فان
التيارات الصهيونية تبذل مساعي كبيرة من خالل

آث��ار قضايا مزيفة وكاذبة بهدف عرقلة مسيرة
المفاوضات ،مؤكدا ً أن هذه المحاوالت الصهيونية
سيكون مصيرها الفشل في ظل وعي جميع البلدان
المشاركة في المفاوضات وتحليها ببعد النظر.
وح��ول مشروع القرار المستعجل في مجلس
الشورى في شأن التعامل بالمثل مع رعايا الدول
التي تأخذ البصمة من الرعايا اإليرانيين قال ظريف
إن وزارة الخارجية ليست لديها أي مشكلة مع
المشروع المذكور ولديها االستعداد التام لتنفيذه.
يذكر أن البرلمان األوروب��ي كان قد ص� ّوت في
 3نيسان الجاري علی ق��رار تجاه الجمهورية
اإلسالمية في إيران تضمن بعض النقاط التدخلية
في الشأن اإليراني.

ما هو دور الأخوان في �إ�شعال الفتنة؟

ح�صيلة اال�شتباكات القبلية في �أ�سوان  25قتي ًال

ل���م ي��م��ن��ع اس��ت��ق��دام الجيش
ال��م��ص��ري وق���وى األم���ن لتعزيز
األم��ن في مدينة أس��وان بصعيد
م��ص��ر وم��ن��ع ت��ج��دد ال��م��واج��ه��ات
القبلية ،من مواصلة االشتباكات
التي أسفرت عن مقتل شخصين،
ل��ت��ص��ب��ح ال��ح��ص��ي��ل��ة  25قتيالً
وعشرات الجرحى.
وكانت ح��رب ش��وارع قد دارت
على م��دى يومين بين قبيلة بني
هالل ونوبيين من عائلة الدابودية
في محافظة أس��وان أقصى صعيد
م��ص��ر ،ال���ش���رارة ك��ان��ت ع��ب��ارات

مسيئة على الجدران ،فتحولت إلى
اشتباكات خلفت  23قتيالً وعشرات
المصابين من الجانبين ،وفرضت
ح��ص��ارا ً على ال��ق��رى المتنازعة،
وأوق��ف��ت وزارة التعليم الدراسة
موقتا ً في المدارس القريبة.
ويقول مصدر مطلع ،فإن «هناك
 22قرية في أس��وان ينتشر بها
قبائل من الجانبين يعيشون بجوار
بعضهم البعض ،وهناك مخاوف
من أن ينتشر الصراع ويتحول إلى
كل القبائل المجاورة».
رئيس ال��وزراء ووزير الداخلية

ووزي��ر التنمية المحلية اجتمعوا
في أسوان بالقبيلتين المتقاتلتين؛
إجتماع أفرز ثالثة قرارات الإحتواء
نزيف ال��دم ،هي ضبط المتهمين
وال��م��ح��رض��ي��ن ف��ى أس���رع وق��ت،
وتشكيل لجنة حكومية للتعويض
على المتضررين من االشتباكات،
ول��ج��ان مصالحة محلية لعقد
الصلح بين القبيلتين.
المتحدث العسكري عبر صفحته
الرسمية على م��وق��ع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» أشار إلى
تورط جماعة اإلخ��وان المسلمين

ف��ي إش��ع��ال األح���داث ،فيما ردت
معلومات أولية سبب االشتباكات
إلى مشاجرة وقعت األربعاء بين
طالب ينتمون إلى منطقة النوبة
وآخرين من الهاليل بسبب فقدان
ح��اس��ب ل��وح��ي ،وخ�ل�ال جلسة
للصلح حدثت م��ش��ادات تحولت
إلى تبادل إلط�لاق ن��ار ،أسفر عن
مقتل أربعة أشخاص ،وتجددت
االشتباكات م��رة أخ��رى الجمعة
لتودي بحياة  19آخرين.
رغم هدوء األوض��اع نسبيا ً في
أس��وان بعد زي��ارة رئيس ال��وزراء

إال أن المخاوف تتزايد من تجدد
االش��ت��ب��اك��ات م��رة أخ��رى ف��ي ظل
الطبيعة القبلية وانتشار عادة
الثأر في صعيد مصر.
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