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دي م�ستورا «الدولي» ( ...تتمة �ص)1

بان كي مون ،أمين عام األمم المتحدة على رغم دعوته المقاومة إلى
وقف صواريخها كطريق لوقف الحرب ،عاد وتبنى نداء رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
إلطالق مبادرة إعادة العمل بوقف النار الذي ت ّم برعاية مصرية عام
.2012
بان كي مون منشغل بما ليس بعيدا ً وال منفصالً عن حرب فلسطين،
فاله ّم السوري عاد إلى الواجهة بعناوين جديدة دولياً ،محورها فشل
خطة األخضر اإلبراهيمي لتسهيل استسالم سورية ،صار المبعوث
الجديد ستيفان دي ميستورا ،بحصر صفته كمبعوث دولي ال دور
للجامعة العربية فيه ،أول تعبير عن تغيّر الموازين وفقا ً لما تريده
سورية ،وبما قاله المبعوث الجديد لصديق لبناني قريب من سورية
عن حاجته إلى مشورته ومعونته ،دليل ثان على صلة المهمة الجديدة
بتطبيع العالقات الدولية بالدولة السورية ،تحت عنوان ح ّل سياسي
يقوم على الفصل بين المعارضة الجاهزة لح ّل سياسي ضمن إطار
ال��ح��رب على اإلره����اب يجب االن��ف��ت��اح عليها ودم��ج��ه��ا ضمن عملية
سياسية ،وبين معارضة منخرطة في وهم الح ّل العسكري بما يمنح
اإلرهاب فرص النمو وعليها أن تختار بسرعة قبل تصنيفها مع القوى
المعرقلة للح ّل السياسي ،واأله�� ّم ما يبحث عنه المبعوث الجديد من
رسائل الثقة مع القيادة السورية بعد ال��خ��راب ال��ذي خلفه األخضر
اإلبراهيمي.
بان كي مون منشغل بمهمة دي ميستورا ،ودي ميستورا منشغل
بالصديق اللبناني ومعونته للمهمة ال��ج��دي��دة ،وال��ص��دي��ق اللبناني
منشغل بالحرب المالية المفتوحة على لبنان من بوابتي إج��راءات
جديدة لوزارة الخزانة األميركية وتعثر مساعي الحلحلة المالية لدفع
رواتب الموظفين بعد تعثر التوافق على سلسلة الرتب والرواتب.
لبنان والحرب المالية بين مطرقة الخزانة األميركية وسندان تيار
المستقبل في قضيتي دفع الرواتب والسلسلة ،يدخل حال الشلل.

تشجع التكفيريين
واشنطن
ّ
وتتخذ عقوبات ضد حزب الله

في هذا الوقت ،بينما التعطيل يش ّل عمل الدولة بكل مؤسساتها على خلفية
الحسابات الفئوية والمحسوبيات لفريق  14آذار ،دخلت الواليات المتحدة على
خط توتير األجواء اللبنانية ،بل ذهبت بموقفها إلى تبرير إرهاب المجموعات
التكفيرية بإعطائها جرعة دعم جديدة من خالل ما زعمته بقيام حزب الله
باستخدام شركة «ستارز غروب هولدنغ» اإللكترونية في بيروت لتطوير
طائرات من دون طيار وقدراته العسكرية و«اإلرهابية» في سورية والعالم».
وفرضت الخزانة األميركية عقوبات على الشركة واألخرى التابعة لها وعدد من
المدراء واألفراد بزعم أنهم يدعمون أعمال الشركة غير الشرعية ،وذلك لدعمها
نشاطات حزب الله «اإلرهابية»! ودعت الدول إلى التعاون في ما بينها ـ لما
ادّعته ـ محاربة هذه المنظمة الخطيرة!

المشنوق يح ّذر من «ظاهرة التشدّد»

وبالتوازي مع هذا الدعم األميركي للمجموعات التكفيرية وتشجيعها على
اإلرهاب ،برز موقف الفت لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتبر أن نجاح
ما يس ّمى «الدولة اإلسالمية في العراق وسورية» ع ّزز تفكير المتشدّدين في
لبنان .والحظ «أن هذه الجماعة الس ّنية المتشددة ،ظهرت في بيروت للمرة
األولى في األسابيع األخيرة ،لكن األجهزة األمنية أحبطت أي تصور لتكرار ما
حدث في العراق بلبنان» ،لكنه لم يستبعد «حصول تفجيرات انتحارية جديدة
في لبنان».

 ..كباره يعود إلى التحريض

ولوحظ أيضا ً أن كالم الوزير المشنوق تزامن مع استمرار قطع بعض
الطرقات في طرابلس ،ال سيما طريق طرابلس ـ عكار عند د ّوار أب��و علي
اعتراضا ً على ما وصفوه استمرار توقيف قادة المحاور في المدينة ،في حين
ذهب عضو كتلة المستقبل محمد كبارة بعد اجتماع عقده في منزله إلى عدد
من فاعليات المدينة إلى حدود «تهديد مدّعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي
ِ
يكتف كبارة بذلك ،بل ذهب إلى استعادة
ضد ما وصفه «استهداف الس ّنة» .ولم
الخطاب المذهبي مهدّدا ً بـ«خطوات غير محسوبة النتائج» إذا لم يتم اإلفراج عن
المسلمين وقادة المحاور!!

ّ
المحسوبيات ّ
وملف الجامعة
تعطل مجلس الوزراء

في موازاة ذلك ،نجح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في
تطيير جلسة مجلس الوزراء بعد تطيير وزراء فريق  14آذار لملفي الجامعة
والتفرغ .فمرة جديدة يفشل مجلس ال��وزراء في إقرار هذين الملفين في ظل

االشتباك حول المحسوبيات في توزيع الحصص وأرجأ الموضوع إلى الجلسة
المقبلة.
لم يأخذ تيار المستقبل بطرح وزير العمل سجعان قزي بفصل ملف التفرغ عن
ملف مجلس الجامعة .وعلمت «البناء» أن األسماء التي طرحها وزير التربية لم
تعجب وزراء حزب الكتائب باعتبارهم أنها ًَقدمت من التيار الوطني الحر .وفيما
رفض الحزب التقدمي االشتراكي تغيير عميد كلية الطب الكاثوليكي بيار ياريد
ورفض االسم الذي طرحه وزير التربية الياس بوصعب (ماروني) لمنصب عميد
كلية الصحة علمت «البناء» أن العميد ياريد المتمسك به رئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط ألنه من الشوف ليس عميدا ً باألصالة ليبقى في
منصبه بل هو مكلف وما تقوم به الوزارة هو تحقيق التوازن في التعيينات،
التي يجب أن تتوزع على  5موارنة  3أرثوذكس و 2كاثوليك فيما طالب بعض
الوزراء بـ 4عمداء كاثوليك مقابل  2أرثوذكس و 4موارنة.
إلى ذلك ،شارك وزير التربية أساتذة الجامعة اللبنانية في اعتصامهم في
ساحة رياض الصلح وأكد أن ملف الجامعة اللبنانية معقد .وأشار الى أن
«آلية التفرغ لم تشرح خالل جلسة مجلس الوزراء» ،الفتا ً الى أن «ال مشكلة
في التفرغ انما المشكلة كانت على مجلس الجامعة وتم رفض الفصل بين
الملفين».

المستقبل لن يشارك في أي جلسة
تخصص إلقرار دفع رواتب الموظفين

في غضون ذلك أنهت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها الذي استمر 24
ساعة أم��ام وزارة التربية ،فيما لم تن ِه الكتل السياسية في فريق  14آذار
مقاطعتها للمجلس النيابي .وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء»
أن ال مشاركة في أي جلسة إلقرار قانون يجيز دفع رواتب موظفي القطاع العام
ال سيما أن مجلس ال��وزراء له الحق في صرف رواتب الموظفين استنادا ً إلى
قانون المحاسبة العمومية وقانون موازنة  2005وأن النزول إلى المجلس
النيابي سيقتصر فقط على إقرار اليورو بوند ،فضالً عن أن الموقف من ملف
سلسلة الرتب والرواتب بات واضحا ً لجهة أننا نريد إيرادات موثقة ونفقات
تتحملها الخزينة.

 ...والمفاوضات مع «أمل» راوح مكانك

أما على صعيد المفاوضات التي جرى الحديث عنها بين «أمل» و«المستقبل»
في هذا الشأن ،فقد عُ لم أنها ال تزال تواجه صعوبات بسبب إصرار «المستقبل»
ّ
الموظفين وتركيزه على
على تجاهل سلسلة الرتب والرواتب وموضوع رواتب
«اليورو بوند».
ونقل ال��ز ّوار عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس قوله« :يريدون أن
نخالف القانون كما خالفوه ،ولكن لن يحصل ذلك ما دامت حركة «أمل» تتو ّلى
وزارة المال».
وأكدت مصادر في التحرير والتنمية لـ»البناء» أن االتصاالت بين القوي
السياسية مستمرة للتفاهم على مخرج للحل ،يعقب ذلك اجتماع لهيئة مكتب
المجلس التي تتألف من كل الكتل السياسية ،ليحدد بعد ذلك رئيس المجلس
موعدا ً للجلسة في حال نجحت االتصاالت في إحداث خرق في جدار األزمة.

العين على ال�شارعين ( ...تتمة �ص)1

لبنان سيطلب من تركيا
نقل مياه إلى لبنان

من ناحية أخ��رى ،تجتمع لجنة الطاقة النيابية اليوم عند نائب رئيس
الحكومة سمير مقبل مع لجنة الطوارئ التي شكلها مجلس الوزراء ،بعد إجرائه
اتصاال ً برئيس الحكومة تمام سالم ،على أن يوضع قباني أمام لجنة الطوارئ
توصيات اللجنة النيابية أمامها من أجل المتابعة.
وأكد قباني لـ»البناء أن لقاءه مع السفير التركي اينان اوزيلديز تمحور حول
نقل المياه من تركيا ،في ظل الجفاف الذي سيضرب لبنان في األشهر المقبلة،
الفتا ً إلى أن على مجلس ال��وزراء الطلب من الحكومة التركية نقل المياه إلى
لبنان ،فنحن سلطة تشريعية ليس من اختصاصنا التفاوض وعقد االتفاقيات
بل من اختصاص مجلس الوزراء الذي عليه التحرك لحل هذا الملف.

لبنان ـ الخالفة ( ...تتمة �ص)1
إنّ هذه التحديات الخطيرة ال تدخل لبنان في عوامل تأزيم طائفية واجتماعية
واقع
ال يعرف في العادة كيف يخرج منها ،وإنما سنكون جميعا ً كلبنانيين أمام
ٍ
هو األش ّد ميالً إلى العنف واألعمال الثأرية الوحشية والكانتونات الجغرافية
التي تساهم في تقسيم لبنان وجعل الفوضى تضرب فيه من ك ّل جانب .وال
ّ
شك أنّ جزءا ً أساسيا ً مما يحصل في لبنان والمنطقة يعود إلى جرثومة الش ّر
«إسرائيل».
إنّ «إسرائيل» التي ترفع من وتيرة االستيطان لبلوغ حلمها في تحقيق دولة
يهودية نقية مسؤولة عن الحروب الضارية التي تشتعل في المنطقة .لقد
نجحت «إسرائيل» في تحويل الحروب عنها لتصبح حروبا ً بين أبناء المنطقة.
وإذا أخذنا في االعتبار حجم األم��وال واإلمكانات التي ُتدفع في هذا السبيل
لعلمنا إلى أيّ مدى ستذهب المواجهات بين المذاهب والجماعات والقوميات
في شراستها ورعبها ونتائجها التدميرية.
مرة أخرى ،إنّ الدولة مسؤولة اليوم لتجاوز العوامل الداخلية والخارجية
في األزم���ات المستفحلة التي نشهدها جميعا ً من خ�لال رؤي��ة وطنية في
مقاربة الملفات السياسية ،ال سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ووضع قانون عصري لالنتخابات النيابية ،وثانيا ً من خالل معالجة الملفات
االجتماعية كملف الموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعة وغيرها من الملفات
التي تضرب صلب االستقرار االجتماعي ،ومن جانب آخر فإنّ المطلوب اتخاذ
إج��راءات حاسمة لئال يتح ّول لبنان إلى ضحية في صراع القوى الخارجية
وتناقضات القوى المحلية.
لبنان الحائر والخالفة القروسطية والكيان «اإلسرائيلي» الصلف يشكلون
وجه المنطقة من حيث الالمباالة والهمجية وإرهاب الدولة .ثالث ظواهر ترسم
وجه المنطقة حالياً .فهل نتكاتف كمؤمنين ومقاومين لنح ّول الالمباالة إلى
المسؤولية ونقضي على الهمجية بااللتزام بحدود الله وقيم اإلسالم السمحة
السهلة ،وندفن إرهاب الدولة في جدث التاريخ!

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالن كوهين ( ...تتمة �ص)1
  كالم لكيري في باريس

وال��واق��ع أنّ تقارير دبلوماسية ومعلومات صديقة
كانت حذرت طوال الفترة الماضية من وجود اتجاه في
الخارجية األميركية الستكمال حلقات التصعيد ض ّد ك ّل
من سورية وحزب الله ،وأنّ إرهاصات هذا االتجاه بدأت
بالتمظهر بعد نجاح النظام بإجراء انتخابات رئاسية
صبّت نتائجها شكالً ومضمونا ً في مصلحته.
وأضافت هذه المعلومات أنه خالل لقاء وزير الخارجية
األميركي جون كيري مع نظراء عرب له في باريس ،بعد
أحداث العراق ،أبلغهم أنّ الفترة المنظورة التالية ستشهد
تصعيدا ً غربيا ً ض ّد النظام السوري وحليفه حزب الله،
وذلك على غير مستوى.
وأف��اد تحليل لهذه المعلومة حينها أنّ كيري يقترح
ضغطا ً على النظام السوري من أجل إرغامه على العودة
إل��ى العملية السياسية المنقطعة منذ اجتماع جنيف

األخير .وأنّ هدف إضعاف النظام هو الذي ساق أيضا ً
اعتبار وضع حزب الله على الئحة التصعيد األميركي كما
شرحها كيري في باريس .وبنظر هذه المصادر فإنّ إعالن
كوهين بحظر شركة ستارك غروب ،يأتي في سياق توجيه
رسائل الضغط األميركية على الحزب.

رسائل

 ...وأبعد من ذلك تكشف هذه المصادر عما تعتبره عدة
حقائق ارتبطت بقضية توقيت كالم كوهين حول اتخاذ
إج��راء ض ّد مؤسسات تدعم مجهود حزب الله الحربي!
ويفيد أب��رزه��ا أنّ اع�لان كوهين  -اآلن  -ح��ول الشركة
اللبنانية ،جاء بطلب عاجل من الخارجية األميركية،
وذلك إلحداث توازن بين عاملين متناقضين يواجهانها
حالياً :األول بدء واشنطن عمليا ً  -وحتى من دون اإلعالن
عن ذلك  -بعمليات قصف جوية بطائرات من دون طيار
نواح محدّدة في ك ّل من العراق وسورية؛
ض ّد داعش في
ٍ

والثاني ظهور جهات من محور معيّن في المنطقة ،أخذ
يلح في مطالبة األميركيين بوجوب أن تمارس واشنطن
ّ
سياسة توحي فيها بأنها تقاتل إرهاب ْين اثنين في المنطقة
هما« :اإلرهاب الشيعي واإلرهاب السني» ،وليس إرهابا ً
واحدا ً هو داعش وشقيقاته.
وت��ل��ف��ت ه���ذه ال��م��ص��ادر ال���ى أنّ ك��وه��ي��ن المهت ّم
باالستخبارات المالية ،أي باالستثمار السياسي ضمن
القضايا المالية الجرمية العالمية ،اختار في هذا التوقيت
أن يعلن شركة بعينها يدّعي أنها تم ّول عمليات حزب الله
لتصنيع طائرات من دون طيار يستعملها في سورية.
وبنظر ه��ذه المصادر ف��إنّ اختيار وظيفة ه��ذه الشركة
كما أورده��ا كوهين هدفه االستجابة لطلبات تصل إلى
واشنطن وتحثها على إظهار نفسها بأنها تالحق حزب الله
في سورية كما تالحق داعش أيضاً!
الحقيقة الثانية ال تستبعد أن يكون توقيت إعالن
كوهين على صلة بما يحدث في قطاع غزة ،وانتشار الكالم

عن إمكانية أن تأخذ معركة القطاع ،الطرف اإلسرائيلي
إلى نوع من الصدام اإلقليمي الذي ال طاقة إلسرائيل عليه
اليوم.
أما الحقيقة الثالثة فتتمثل بأن إعالن الخزانة األميركية
على لسان كوهين يمثل انسجاما ً مع نظرية راجت في
كواليس كيري أخيرا ً ومفادها أن محاوالت التفجيرات التي
حدثت في لبنان قبيل بدء شهر رمضان ،كان هدفها «هز
العصا لحزب الله».
السؤال :هل يعتبر إعالن الخزانة األميركية بمثابة
إج���راء ضمن توجه ع��دائ��ي للحزب يعمل على هدف
محاصرته مالياً ،أم أنه إعالن يأتي في توقيت تحتاج
فيه واشنطن إلى تطيير رسائل عدة لحزب الله حول
العراق ومعركة حلب في سورية والقلمون  ،٢إضافة إلى
حدث متدحرج مستج ّد تخشى ك ّل من إسرائيل وأميركا
عواقب تمدّد نيرانه ،والمقصود به حرب غزة المشتعلة
حالياً؟

مجل�س الأمن ( ...تتمة �ص)1
وعلى رغ��م ه��ذا ال��ح��راك فقد استمر االحتالل
بعدوانه اليومي على القطاع المقاوم ،حيث استشهد
 28فلسطينيا ً جراء عدد من الغارات الجوية على
أحياء سكنية في غزة ،بحسب ما أعلنت مصادر
طبية فلسطينية ،ما رفع حصيلة العدوان العسكري
الصهيوني على القطاع إلى حوالى سبعة وثمانين
شهيدا ً وأكثر من  530جريحاً ،بينهم أطفال ونساء
ومسنون.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف
ال��ق��درة إن ثمانية أش��خ��اص استشهدوا وج��رح
 15شخصا ً آخرين في واحدة من أعنف الغارات
الصهيونية ،استهدفت فلسطينيين داخل مقهى في
مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وارتكبت طائرات االحتالل فجر أمس ،مجزرة
جديدة غرب مدينة خان يونس ،بعدما أغارت على
منزلين ما أدى الى إستشهاد اربع نساء وأربعة
اطفال .كما استهدفت غارة صهيونية ثالثة سيارة
مدنية شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد ثالثة
أشخاص.
وواصلت الزوارق البحرية الصهيونية قصفها
لمنطقة السودانية غرب محافظة شمال قطاع غزة.
في وقت تتواصل الغارات الجوية الصهيونية
على قطاع غزة في شكل مكثف ،حيث ذكر موقع
«واال» العبري أن الجيش الصهيوني هاجم 800
ه��دف منذ ب��داي��ة ال��ع��دوان م��ن بينها  60هدفا ً
أمس ،وتضمنت األهداف مكاتب مسؤولين ومنازل
مسؤولين وأنفاقا ً ومنصات مخفية وبنى تحتية
خاصة باإلتصاالت وم��واق��ع عسكرية ومخازن
أسلحة.
وأظهر تقرير أصدرته وزارة األشغال العامة
واإلسكان الفلسطينية حول األض��رار التي لحقت
بمحافظات قطاع غزة خالل العدوان ،أن االحتالل
هدم كليا ً  190وحدة سكنية ،و 6300وحدة سكنية
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في شكل جزئي ،منها  170وح��دة أصبحت غير
صالحة للسكن.
وناقش المجلس االمني الصهيوني المصغر
سبب الفشل في إيقاف سقوط الصواريخ على
المستوطنات ،وشدد رئيس الحكومة الصهيونية
بنيامين نتنياهو قبيل انعقاده على أن التهدئة غير
واردة.
وطلب نتنياهو م��ن جيشه تكثيف العمليات
العسكرية في قطاع غزة وتوسيع رقعتها ،ردا ً على
إطالق الصواريخ الفلسطينية على جنوب األراضي
المحتلة.
وفي إطار سياسة التهويل ،أعلن المتحدث باسم
الجيش الصهيوني أن االستعدادات لشن حملة
عسكرية برية داخ��ل قطاع غ��زة وصلت مراحلها
النهائية.

استهداف «تل أبيب»

وقالت إذاع��ة الجيش الصهيوني إن نشطاء
فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صواريخ على
مدينة «ت��ل أب��ي��ب» ،ما أدى إل��ى إط�لاق صفارات
اإلنذار.
وأعلنت كتائب القسام للمرة األولى عن استهداف
مدن «رحوفوت» و»بيت يام» بـ  10صواريخ من
نوع سجيل  ،55و»ياد مردخاي» بـ 10صواريخ
من ط��راز «ق��س��ام» .وأفيد عن إصابة مستوطنة
واندالع حرائق في مستعمرات «غالف غزة» وشاعر
هنيغف إثر سقوط عدد من الصواريخ.
وفي «حيفا» المحتلة قصفت كتائب «القسام»
يسجل
بصاروخ من طراز « ،»R160من دون أن
ّ
سقوط إص��اب��ات ،كما أطلقت  3ص��واري��خ على
«بئر السبع» ورش��ق��ات صاروخية أخ��رى على
ساحل عسقالن وأسدود وأشكول وموقع «رعيم»

 في السياسة أيضا ً وأيضاً ،ال يمكن إلقاء اللوم والعتبعلى مجهول ف��ي الحديث ع��ن ت��رك الفلسطينيين وحدهم
كما ف��ي ك�� ّل مناحات الخطاب الشعبي والحزبي العربي،
فالحراك في الشارع إلشهار التضامن هو أضعف اإليمان،
وفي ظ ّل ما تعيشه سورية والعراق واليمن وتونس وليبيا
تتجه األنظار نحو مصر ولبنان ،حيث ضغط الحال األمنية
على رغم حرارته ال يزال يسمح بتحركات من وزن يعطي
القضية حقها إذا انوجدت اإلرادة السياسية.
 في مصر تشكل التحركات الداعمة لفلسطين رسالةق��وة لنظامها الجديد نحو «إس��رائ��ي��ل» وال��خ��ارج ،وفرصة
لتأكيد ال��دور ال��ذي ال يمكن لمصر انتزاعه خ��ارج عنوان
فلسطين ،كما تشكل ال��ح��رك��ة الشعبية المصرية فرصة
لتخفيف االحتقان بين ش��ارع مؤيد للحكم الجديد يحتاج
هذه التحركات ،لنفي تهمة تخليه عن فلسطين ،وبين شارع
مؤيد لإلخوان يجعل قضيته مقاتلة النظام الجديد وينسى
أنّ جزءا ً أساسيا ً من االستهداف يطاول إخوة لهم هم مقاتلو
حركة حماس وقادتها ،التي تدفع في مصر فاتورة وقفتها
والمعني
معهم وص����والً إل���ى ن��س��ي��ان قضيتها األص��ل��ي��ة،
ّ
بالسؤال هنا هو التيار الناصري الذي يشكل اله ّم القومي
وفي مقدمه فلسطين محور وج��وده ،ليصير السؤال هو:
لماذا ال يبادر الناصريون المصريون وعلى رأسهم المرشح
ال��رئ��اس��ي حمدين صباحي المقبول م��ن فريقي الشارع،
منسقة ومدروسة ليوم تضامني مصري مع
إلطالق دعوة ّ
فلسطين له أكثر من مدلول يوجه أكثر من رسالة.
 ف��ي ل��ب��ن��ان ح��ي��ث ال���ش���ارع ال���ذي ل��م ي��ن��ف��ك ع��ن التقدمللصفوف األم��ام��ي��ة لنصرة ك�� ّل قضية عربية ،خصوصا ً
فلسطين ،يشكل الحراك في الشارع رسالة قوة إلسرائيل،
ورس��ال��ة إس��ن��اد ذات م��غ��زى لشعب فلسطين ومقاوميه،
وللشارع المقاوم ه��و تعبير أصيل ع��ن الخيار والهوية،
ول��ل��ش��ارع المقابل ه��و رس��ال��ة تأكيد على أنّ ال��خ�لاف مع
ال��خ��ص��وم ع��ل��ى ش����ؤون وش���ج���ون ال ي��ع��ن��ي اح��ت��ك��ار دعم
فلسطين على ضفة لبنانية من دون أخرى ،وفي السياسة
يملك الفريقان عالقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية ساهم
التموضع على ضفاف األزمة في سورية بجعلها متوازنة
بين الفريقين اللبنانيين األساسيين ومقابلهما الفريقان
الفلسطينيان األساسيان ،ويصير السؤال موجها ً للنائب
وليد جنبالط وحزبه ،لبلورة خطة اتصال وتص ّور لتحرك
جامع يفاتح فيه فريقي تيار المستقبل وحزب الله ،كتعبير
تضامني إن لم يكن له من فائدة سوى القول إننا مختلفون
لكننا على األساسيات متحدون ،وإن لم تتع َّد آث��اره حدود
تخفيض مستوى االحتقانات المذهبية فهذا ك��اف ليبادر
وليد جنبالط.
 هذا المقال لفت نظر وليس تسجيل موقف وال من بابالتحدي.

المغرب يحذر من خطر
«�إرهابي جدي» يهدد المملكة
ح��ذر وزي��ر الداخلية المغربي
م��ح��م��د ح���ص���اد أم�����س ،م���ن أن
ال��م��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة
ال��م��ت��واف��رة تشير إل��ى وج���ود ما
س � ّم��اه «ت��ه��دي��دا ً إره��اب��ي �ا ً ج��دي�اً»
موجها ً ضد المملكة ،مبينا أن األمر
يرتبط أساسا ً بتزايد عدد المغاربة
المنتمين إلى التنظيمات المسلحة
في سورية والعراق.
وق���ال ح��ص��اد أث��ن��اء االجتماع
األسبوعي للحكومة إن ع��ددا ً من
أول��ئ��ك المقاتلين »-وبعضهم
ي��ت��ول��ى م���راك���ز ق��ي��ادي��ة بتلك
التنظيمات  -ال يخفون نيتهم
ف��ي ش��أن تنفيذ مخطط إره��اب��ي
يستهدف المملكة» .وأضاف  -في
بيان ص��ادر ع��ن وزارة االتصال
المغربية  -إن ما يساعدهم على
تنفيذ مخططاتهم ه��و الخبرة
التي «راك��م��وه��ا ف��ي مجال إع��داد
ال��م��ت��ف��ج��رات وت��ق��ن��ي��ات ال��ح��رب
واستعمال األسلحة الثقيلة».
كما حذر الوزير المغربي من أن
تلك العناصر قد تلجأ لالستعانة
ب��خ��دم��ات «م��ج��م��وع��ات إرهابية
تنشط بدول شمال أفريقيا».
على صعيد متصل ،قال حصاد
إن معلومات وردت تشير إلى

سعي من وصفها بـ«مجموعات
إرهابية» إلى صنع متفجرات غير
قابلة للكشف ب��واس��ط��ة أجهزة
المراقبة اإللكترونية ،موضحا ً أن
السلطات ات��خ��ذت مجموعة من
اإلج��راءات األمنية «على مستوى
كل المرافق الحيوية بالقطاعين
العام والخاص».
وك���ان ال��م��غ��رب ع���زز ال��ث�لاث��اء
إج��راءات��ه األمنية على الرحالت
المتوجهة إلى الواليات المتحدة
ب��ن��اء على طلب واش��ن��ط��ن ،التي
أع��ل��ن��ت األس��ب��وع ال��م��اض��ي أنها
ت��خ��ش��ى «ت���ه���دي���دات إره��اب��ي��ة
جديدة».
ي��ذك��ر أن السلطات المغربية
ك��ان��ت ق��د أع��ل��ن��ت ن��ه��اي��ة الشهر
الماضي تفكيك خلية «إرهابية»
ت��ن��ش��ط ب��م��دي��ن��ة ف����اس (وس���ط
ال���م���غ���رب) ت���ت���ك���ون م����ن س��ت��ة
أش���خ���اص ،ات��ه��م��ت��ه��م بتجنيد
وإرسال «متطوعين مغاربة للقتال
ضمن صفوف الجماعات اإلرهابية
في سورية والعراق».
وت���ق���ول ال��س��ل��ط��ات  -وف��ق
إحصاءات رسمية  -إنها فككت 18
«خلية إرهابية» في الفترة ما بين
 2011و.2013

رو�سيا تدعم ( ...تتمة �ص)1
العسكري.
كتائب شهداء االقصى بدورها د ّكت موقع صوفا
الصهيوني جنوب القطاع بعدد من الصواريخ ،في
وقت شوهدت فيه حافالت تعمل على نقل سكان
المستوطنات القريبة من قطاع غزة باتجاه الشمال
الفلسطيني المحتل.
هذا وسلّمت الصناعات العسكرية الصهيونية
جيش العدو بطارية سابعة من المنظومة «القبة
الحديدية» ،زاع��م��ة أن نسبة نجاح المنظومة
تجاوزت  90في المئة في هذه العملية نسبة لما
كانت عليه إبان عدوان «عمود السحاب» 2012
والتي وصلت فيها النسبة إلى ما يقارب  80في
المئة.

مجلس األمن يبحث
العدوان على غزة

وعلى صعيد المساعي الرامية لوقف العدوان
الصهيوني على القطاع ،ق��ال دبلوماسيون إن
مجلس األمن الدولي اجتمع ،أمس ،لبحث العملية
العسكرية الصهيونية المتصاعدة على قطاع
غزة ،وإن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
سيطلع المجلس المؤلف من  15دولة على تطورات
الوضع.
وقالت رواندا  -رئيس المجلس للشهر الجاري -
إنه ستكون هناك إحاطة علنية من األمين العام لألمم
المتحدة ،والسفيرين الصهيوني والفلسطيني ،قبل
إجراء مشاورات في جلسة مغلقة.
وأج���رى ب��ان ك��ي م��ون ات��ص��االت هاتفية مع
زعماء في المنطقة وخارجها من بينهم نتنياهو،
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير
الخارجية األميركي جون كيري ،والرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،والملك السعودي وأمير قطر.

الى ذلك ،أكد الممثل الدائم لروسيا
لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين
تأييد ب�ل�اده لتعيين ستيفان دي
ميستورا مبعوثا ً جديدا ً لألمم المتحدة
إلى سورية خلفا ً لألخضر اإلبراهيمي،
وق��ال ان «دي ميستورا مرشح جيد
جدا ً ونحن ندعمه».
جاء ذلك في وقت أعلن األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون أمس ،أن
المفاوضات في شأن تعيين مبعوث
أم��م��ي ج��دي��د إل��ى س��وري��ة م��ا زال��ت

متواصلة ،مشيرا ً في مؤتمر صحافي
عقده في نيويورك الى «أن هذا القرار
لم يؤكد بعد» وقال« :أنا أعرف أنكم
تنتظرون مني إع�لان �ا ً ع��ن تعيين
مبعوث جديد إل��ى سورية .ال تزال
المفاوضات بهذا الشأن متواصلة،
وأتمنى أن أستطيع إعالنه قريبا ً جداً،
لكن ليس اآلن».
وأف��اد مصدر مطلع في مقر األمم
المتحدة بأن مجلس األمن الدولي تم
إبالغه بمن وقع عليه اختيار األمين

العام للمنظمة .وأجرى بان كي مون
لقاء مع مندوب سورية الدائم لدى
األمم المتحدة بشار الجعفري.
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش
السوري والقوات الرديفة عملياتها
ف���ي ح��ل��ب واس��ت��ه��دف��ت تجمعات
للمسلحين ف��ي م��ن��اط��ق األت����ارب
وك���وي���رس وح��اس��ي��ن ودارة ع��زة
وقبتان الجبل وشمال المنطقة الحرة
وتل سوسين والشيخ سعيد وفاخور
وكفر حمرا.

في حين استهدفت وحدات الجيش
المنتشرة في ريف دمشق مسلحين
ع��ل��ى م���ح���اور ج��س��ري��ن – زب��دي��ن
والمليحة ،فيما نفذت وحدات اخرى
عمليات في مناطق عربين وجوبر
وزملكا وع��ي��ن ت��رم��ا وخ���ان الشيح
وداريا وحرستا ومزارع العب بمحيط
دوما والجبال المحيطة بالزبداني.
وفي درع��ا نفذت وح��دات الجيش
ال��س��وري عمليات ع��دة استهدفت
مسلحين في مناطق طفس وتل شهاب
والمزيريب وشمال الجامع األخضر
وس��ط ب��ل��دة عتمان ودم���رت إح��دى
آلياتهم بمن فيها من إرهابيين في
مزرعة الغزالن .واستهدفت مسلحين
على ال��ط��ري��ق ال��واص��ل بين تسيل
نوى وشرق تل الجموع وفي منطقة
الكسارة على تقاطع سملين زمرين
وشمال غرب الجامع االس��ود ببلدة
عتمان وفي تسيل وع��دوان وشمال
شرقي بلدة سملين ،وخراب الشحم
وج��ن��وب ش��رق��ي ال��ج��م��رك ومحيط
المعصرة ،ومحيط خ��زان األبازيد
ومحيط جامع بالل الحبشي وجنوب
ش��ارع األردن بدرعا البلد وبصرى
الشام وعلى طريق جرابا أنخل.
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