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«�إ�سرائيل» تخف�ض ( ...تتمة �ص)1

التعطيل ساري المفعول حتى إشعار آخر

وفي موازاة العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة ،لم تفلح
ك ّل األخطار التي تحدق بالبالد خارجيا ً وداخليا ً من تراجع
فريق  14آذار عن منطق تعطيل المؤسسات من انتخابات رئاسة
الجمهورية إلى مجلسي النواب وال���وزراء ،وانتهاء بالقضايا
الملحة التي تطاول أكثرية الشعب اللبناني بحياته وأمنه
وأموره الحياتية.

«إسرائيل» تستغ ّل
قصف الصواريخ مجددا ً

وبينما يستم ّر التعطيل داخليا ً عمد كيان العدو «اإلسرائيلي»
للمرة الثانية خالل ساعات إلى استغالل إطالق ثالثة صواريخ
مشبوهة ليل أول من أمس تجاه فلسطين المحتلة ،من منطقة
رأس العين جنوب صور فقامت بقصف المنطقة وخراج عدد من
قرى الناقورة بحوالى  30قذيفة.
وكان أطلق قبيل منتصف ليل أول من أمس وما بعده ثالثة
صواريخ من منطقة رأس العين جنوب صور باتجاه فلسطين
المحتلة ،سقطوا بالقرب من مستعمرة نهاريا ،وعلى األثر لجأت
قوات االحتالل «اإلسرائيلي» إلى قصف خراج عدد من بلدات
منطقة صور ،خصوصا ً سهل القليلة وأط��راف زبقين ومنطقة
الضبعة بين طير حرفا وشمع والعزية.
وبعد إطالق الصواريخ قامت القوى األمنية اللبنانية بضرب
طوق أمني حول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ ،وتمكنت
ظهر أمس من العثور على منصات حديدية مكان إطالق الصواريخ
في حين نفى عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان
جهاد طه ما تناقلته وسائل اإلع�لام عن تبني الحركة إطالق
الصواريخ ،مؤكدا ً أن «العمل العسكري لكتائب القسام محصور
داخل األراضي الفلسطينية المحتلة» .وقال« :إننا نحترم السيادة
اللبنانية ونستغرب زجّ كتائب القسام بهذا األمر».

إحراج للمقاومة

واعتبر مصدر مطلع أن ال قيمة عسكرية لهذه الصواريخ سوى

التنفيس عن «إسرائيل» ،وأكد أنّ هناك من يحاول إحراج المقاومة
في لبنان الستدراجها إلى تفجير جبهة الجنوب ال سيما أنّ أحد
الناشطين في حركة حماس قال إنّ الح ّل في غزة يتوقف على
فتح ك ّل الجبهات ،مشيرا ً إلى أنّ هذا االحتمال غير قابل للتحقيق،
فالمقاومة تعلم كيف تقاتل ومتى.

تحسبا ً
إجراءات أمنية
ّ
لعمليات إرهابية

وفي السياق األمني ،فقد علمت «البناء» من مصادر أمنية أن
األجهزة األمنية قامت خالل الساعات الماضية بسلسلة إجراءات
استثنائية إضافية تحسبا ً ألي عمليات إرهابية محتملة سواء
باتجاه سجن رومية أو باتجاه السعي لخطف عدد من العناصر
التابعة ألحد األجهزة األمنية ،بغية مبادلتها مع الموقوفين
السجن في ظل استحالة القيام بأي عمل إرهابي
المتطرفين في ّ
ضد سجن رومية.

محاكمة موقوفي عبرا غدا ً

وأمس عاد الهدوء إلى طرابلس ،حيث أعيد فتح ك ّل الطرقات عند
مستديرة أبو علي ليل السبت  -األحد بعدما أقفلها المعتصمون
منذ األربعاء الماضي للمطالبة باإلفراج عن الموقوفين من باب
التبانة ،بعد مفاوضات أجراها وزير العدل اللواء أشرف ريفي
وعدد من المشايخ لفك االعتصام ،حيث تمنى ريفي على أهالي
الموقوفين في طرابلس أال يكونوا أدوات بيد من يحاول إعادة
المدينة الى دائرة العنف واألزمات.
في مقابل ذلك ،يحاول اإلرهابي أحمد األسير تحريك ساحة
عبرا مع بدء المحكمة العسكرية الدائمة غدا ً برئاسة العميد الركن
الطيار العميد خليل ابراهيم ،النظر في ملف أحداث عبرا الموقوف
فيه  65شخصا ً تقريباً .وستجرى الجلسة بحضور جميع
الموقوفين ،وهي مخصصة ﻻستكمال إجراءات التبليغ بالنسبة
إلى المالحقين غيابيا ً في هذا الملف بينهم األسير.
وسبقت ذلك إطاللة لألسير في فيديو عبر «يوتيوب» ،هاجم
فيه تيار المستقبل والرئيس سعد الدين الحريري .وقال« :يجب
كشف األوراق بخاصة عندما تستباح الدماء مثل ما حصل في

عبرا ومثلما يحدث في لبنان وسورية بغطاء من بعض التيارات
المحسوبة على الس ّنة والتي تتمثل بتيار المستقبل تحديداً».

 ...و«المستقبل» لن ُيساجل مع األسير

ورفضت مصادر مقربة من عضو كتلة المستقبل النائبة بهية
الحريري التعليق لـ«البناء» على ما قاله األسير ،مكتفية بالقول:
«إنّ معالجة ما حصل تستدعي التصرف على قاعدة عدم الر ّد
والدخول في سجاالت معه ،فالموضوع حساس ودقيق ،ويجب
العمل بصمت في ما يتعلق بقضية موقوفي عبرا» .وألمحت
المصادر إلى إمكانية أن يصدر بيان رسمي عن تيار المستقبل في
هذا الصدد.

إطالق نار باتجاه
القوة األمنية الفلسطينية

وف��ي عين ال��ح��ل��وة ،تع ّرضت ال��ق��وة األمنية الفلسطينية
المشتركة إلطالق نار من جانب شبان من آل أبو طربوش على
خلفية اعتقال خالد أبو طربوش الذي كان أطلق أعيرة نارية في
الهواء على خلفية خالف مع أشخاص من آل سرحان في منطقة
المجمع في بستان القدس ،فسارعت الق ّوة إلى الر ّد على مطلقي
النار بالرصاص ،فالذوا بالفرار.
من جهة أخرى ،أكد السفير السعودي لدى لبنان علي عواض
عسيري أنه ت ّم تسليم جثمان انتحاري فندق «دي روي» في
منطقة الروشة علي ابراهيم الثويني إلى أهله عبر إمارة منطقة
القصيم ،حيث دُف��ن الجمعة الماضي .وأوض��ح عسيري أنّ
االنتحاري الثاني المعتقل لدى السلطات اللبنانية عبدالرحمن
الشنيفي بصحة جيدة وأنّ السفارة تتابع حالته الصحية
وإجراءات محاكمته.

بري :لبنان ليس بمنأى عن المخاطر

وعلى خلفية ما يحصل في لبنان والمنطقة قال رئيس مجلس
النواب نبيه بري مساء أمس« :إن وضع لبنان أفضل من غيره في
المنطقة ،لكنه الحظ أنه ليس بمنأى عما يحصل والمخاطر قائمة،
ويجب العمل لتفادي أي ارتدادات سلبية ألنّ المخاطر ال تطاول

ليس س���را ً أن ق��ط��اع غ��زة ب��ات برمته شبكة
من األنفاق تحتضن قيادات ومقاتلين ومخازن
صواريخ وأسلحة وعتادا ً ومؤناً .ذلك كله يم ّكن
المقاومة من شن حرب طويلة من تحت األرض
على العدو الجاثم فوقها ،سواء في منطقة الشريط
الحدودي الشرقي وفي الجيبين الشمالي والجنوبي
المشار إليها آنفا ً أو حتى في ما يتعدى هذه المناطق
وصوال ً إلى المستوطنات الكائنة في غالف القطاع
والمستوطنات والمرافق الكائنة في العمق.
ماذا ترتجي «إسرائيل» ،إذاً ،من الشريط الشرقي
ومناطـق ومربعـات الجيبين الشمـالي والجنوبي؟
يرى الخبير اإلستراتيجي العميد أمين حطيط
أن من شأن هذه الجيوب والمربعات إيذاء المقاومة
بإرباك تواصلها ومواصالتها مع مختلف وحداتها
ما يح ّد من فعاليتها .لكنه يقدّر أن المقاومة احتاطت
لهذا التحدي الذي ينطوي على جملة ثغرات يمكن
استثمارها بفعالية الستنزاف العدو من حيث:
 أن تنفيذ خطة الشريط والجيبين والمربعاتيق ّرب وح��دات الجيش اإلسرائيلي ،المشاة كما
المدرعات ،من مرمى نيران المقاومة األم��ر الذي
يلقي على الجيش عبئا ً ثقيالً في تأمين حمايتها.
 يتيح انتشار جيش العدو للمقاومة ،وال سيماإلستشهادييها ،فرصا ً كثيرة الصطياد جنود العدو
كما مدرعاته بصواريخ «كورنيت» الفتاكة.
�رب
 ينجم ع��ن العاملين سالفي ال��ذك��ر ح� ُاستنزاف طويلة ومكلفة للجيش اإلسرائيلي.

منذ يومه األول.
غير أن صمود المقاومة في غزة وقدرتها الثابتة
على ال��رد بفعالية على العدوان يستوجبان مع
ذلك التح ّوط لكل االحتماالت غير اإليجابية .في
ه��ذا المجال ،يقتضي إع��ادة تذكير أه��ل السلطة
الفلسطينية في رام الله بأن عدم قيامهم عسكريا ً
بنصرة إخوتهم في غزة ،اختيارا ً أو اضطراراً ،ال
يعفيهم من واجب المبادرة إلى نصرتهم سياسياً،
وهو قرار في مقدورهم اتخاذه .لماذا ال يقوم محمود
عباس ،محاطا ً بأركان اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير ،باإلعالن من فوق منبر المسجد االقصى
بأنه سيبادر إل��ى إلغاء اتفاق التنسيق األمني
في الضفة الغربية المعقود مع «إسرائيل» فور
مباشرتها هجوما ً بريا ً ضد قطاع غزة؟
نتنياهو (وأركان قيادته السياسية والعسكرية)
سيدرك بالتأكيد النتائج والتداعيات الخطيرة التي
يستولدها هذا القرار اإلستراتيجي الخطير ،وقد
يحمله على التراجع عن مباشرة الهجوم البري.
أجل ،يدرك نتنياهو النتائج والتداعيات ،وأولها
وأخطرها وأفعلهـا أن إلغاء االتفاق األمني يحرر
شعب فلسطين ومقاتليه ف��ي الضفة م��ن قيو ٍد
تفرضها عليهم «ق��وات األم��ن الوطني» للسلطة
الفلسطينية ،فتنفجر للت ّو االنتفاضة الثالثة.
انتفاضة يصعب على «إسرائيل» خاللها وبعدها
أن تقاتل على جبهتين في آن...

د .عصام نعمان

داع�ش تزحف ( ...تتمة �ص)1
ويعاني المسلحون األك��راد في ه��ذه المعركة
صعوبات كبيرة جعلتهم يتراجعون ف��ي أكثر
من منطقة دفاع لديهم ،ويقول ناشطون أك��راد إن
الطيران السوري لم يتدخل أبدا ً لوقف تقدم داعش
في المنطقة كما لم تقدم القوات السورية أي دعم
عسكري للمقاتلين األكراد ،ويبدو أن أحداث العراق
وموقف البارزاني المنحاز لداعش هناك أثر على
موقف القوات السورية في محيط عين عرب بحسب
الناشطين األكراد ،الذين يقولون إن حزب االتحاد
الديمقراطي الذي يعد الفرع السوري لحزب العمال
الكردستاني ليس على وفاق مع البارزاني ،بالتالي
ال يمكن الضغط على ب��ارزان��ي بإضعاف حزب
االتحاد الديمقراطي الكردي في سورية.
هذا الوضع الخطير بالنسبة للكرد والذي يهدد

كيان اإلدارة الذاتية التي أعلنوها في مناطق من
ال��ش��م��ال وال��ش��رق السوريين دف��ع زع��ي��م «ح��زب
العمال الكردستاني» عبد الله أوجالن ،إلى توجيه
رسالة أشبه بنداء استغاثة من سجنه في جزيرة
ايمرالي التركية ،دعا فيه القوى الوطنية الكردية
إلى االستنفار من أجل «الكرامة القومية» في وجه
«مرتزقة الموت» ،في إش��ارة إلى تنظيم «الدولة
اإلسالمية في ال��ع��راق وال��ش��ام» ـ «داع��ش» الذي
يهاجم ق��رى ك��ردي��ة ف��ي ش��م��ال س��وري��ة م��ن أجل
السيطرة عليها.
ونقل نواب عن «حزب الشعوب الكردية» سري
سوريا اورندير وليلى زانا عن أوجالن ،بعد زيارته
ف��ي السجن ،قوله إن «الهجمات ال��دم��وي��ة التي
تتع ّرض لها مناطق روج آفا (المناطق ذات الغالبية

الكردية في سورية) ،خصوصا ً مقاطعة كوباني
(عين عرب) غير مقبولة بأيّ شكل من األشكال».
وأضاف« :أناشد القوى الديموقراطية أن تستنفر
من أجل الكرامة القوميّة في وجه مرتزقة الموت،
وعلى كل الذين يُؤمنون المأوى للمرتزقة ويحاولون
استخدامهم ،أن يدركوا جيّدا ً بأنه ،ومن خالل هذا
الموقف ،يضعون سالم المنطقة في خطر».
وتابع أوج�لان« :من الضروري أن تتفهم كافة
القوى الديموقراطية ح ّقنا في الدفاع المشروع،
وبأننا لن نتردد في استخدام هذا الحق» ،مشددا ً
على أن «م��ا نحميه ليس فقط حقنا ،وإن � ّم��ا هو
وج��ودن��ا ،وح��ق الحياة المشتركة وال��ح��رة لك ّل
ال��ش��ع��وب وال��م��ذاه��ب ال��ت��ي تعيش ف��ي س�لام مع
بعضها البعض في المنطقة.

من يطلق من لبنان ( ...تتمة �ص)1
ال يحتاج الكالم اآلن��ف إليضاحات؛ فالحدود
اللبنانية وارتباطها بجبهة غزة هي محل تنسيق
حتى في ظرف الخالف الحماسي مع الحزب في
شأن الملف السوري ،فهذا النوع من التنسيق ذو
الصلة بملف المقاومة ال يتأثر بالخالفات األخرى
وه��و دائ��م�ا ً يحظى بمكانة اهتمام مشترك لدى
الطرفين «ال يتوقعه أكثر المتفائلين» كما أشار
أسامة حمدان.
بيئة الجماعة اإلسالمية
وعلى رغم أن واقعة إطالق صواريخ من جنوب
لبنان ،بمناسبة اشتعاالت غزة البطولية ،هو أمر
عرضي وال يمكنه أن يؤثر في أجندة التنسيق الفعلي
واالستراتيجي القائمة بعيدا ً من األضواء بين
أطراف خط المقاومة في المنطقة ،إال أنه يظل هناك
من وجهة نظر متابعين لهذا الملف حشرية لمعرفة
طبيعة وهوية األطراف الذين يصرون في كل مرة
على تنفيذ صليات الصواريخ من لبنان ،بمناسبة
معارك غزة.
وتقول المعلومات الخاصة بواقعتي ليليتي
الجمعة والسبت اللتين شهدتا إط�لاق صواريخ
من جنوب لبنان ،إن التحقيقات األول��ى بينت أن
التحضير إلطالقهما يشي بأن الجهة المنفذة غير

محترفة وربما كانت فردية ،أو أن الجهة التي طلبت
منها القيام بهذا العمل ال تريد سوى إرسال رسالة
صوتية.
وبحسب ه��ذه المعلومات فإنه ألكثر من مرة
يتكرر مشهد أن منفذي عمليات إطالق الصواريخ
من جنوب لبنان بمناسبة حروب غزة ،هم من بيئة
الجماعة االسالمية (اإلخوان المسلمين  -لبنان).
وهذه المرة كما في مرات سابقة ،يعلن المنفذون
خالل استجوابهم أنهم نفذوا هذه العملية بقرار
فردي وليس بإيعاز من قيادة الجماعة االسالمية.
والواقع أنه لفترة غير قصيرة كان ساد تحليل
في كواليس أمنية يفيد أن عمليات قصف الصواريخ
تجري بعلم من أجواء في قيادة الجماعة اإلسالمية
إن لم يكن كلها .وأن هذه العمليات يتم تنفيذها
لمصلحة حماس .ولكن م��ؤخ��را ً ج��رى استبعاد
إمكانية أن تكون لحماس صلة بها ،وبدل ذلك بات
يوجد تحليل يفيد أن هناك واح��دا ً من احتمالين
بخصوص الجهة المسؤولة عن قصف الصواريخ
من لبنان:
األولى أن يكون ما يحدث هو نوع من التعبير
العاطفي الحماسي من جهات ليست على دراية
بنوعية إدارة المعركة الموجودة بين أطراف محور

المقاومة بخصوص هذا الملف.
أما االحتمال الثاني الذي يجري التدقيق به،
فيتعلق بإمكانية أن تكون هناك جهة ال يهمها
ما يجري في غزة بل كل ما تريده هو االصطياد
بهذا الحدث من أجل إرباك حزب الله أو حتى جر
الوضع في جنوب لبنان لالشتعال في توقيت
ل��م تختره المقاومة وال أج��ن��دة التنسيق بين
المقاومتين الفلسطينية واللبنانية .وتريد هذه
الجهات استكمال الحرب الخليجية على حزب الله
في أية ساحة تراها سانحة ،بغض النظر عن أي
اعتبار.
المراجع المعنية بالتحقيق واالستنتاجات
السياسية واإلستراتيجية ،تتخطى البعد القضائي
والتقني الذي يجريه المستوى الرسمي اللبناني،
ليتوقف في مكان وما وشكل ما مستوى من التنسيق
االستخباري بين الجيش والمقاومة ،للقول إن
المعطيات تعطي األرجحية للطابع الفردي وال تزال
الستبعاد االحتمال الثاني ،أي الغرضية السياسية
المشبوهة ،وترجيحا ً لكفة الخيار األول ،شباب
ح ّركتهم مشاعر عاطفية عربية وإسالمية للتعبير
عن تضامن وقعت بين أيديهم وسائل ذات صدى
لجعله أقوى من مجرد بيان سياسي.

ي�صوت ( ...تتمة �ص)1
مجل�س الأمن
ّ
وكانت األم��م المتحدة قالت سابقا ً إن نحو  10.8مليون شخص في سورية
يحتاجون إلى المساعدات ،من بينهم  4.7مليون شخص في مناطق يصعب الوصول
إليها ،في حين فر الى خارج سورية من جراء النزاع المسلح زهاء  3ماليين آخرين.
ومن بين نقاط الخالف الرئيسية بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين
من جهة اخرى في شأن مشروع القرار في شأن وصول المساعدات االنسانية لجميع
الالجئين والنازحين السوريين هو تضمينه تهديدا ً باتخاذ مزيد من اإلجراءات ضد
األطراف التي ال تمتثل لهذا القرار ،بما في ذلك تحت الفصل السابع من ميثاق االمم
المتحدة .وقال دبلوماسيون إن اإلجراءات اإلضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
وقبل عقد اجتماع نهائي يوم الجمعة بين معدي القرار وروسيا والصين والواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» ،تحدث مندوب
روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين عن العقبات األخيرة في نص
القرار ،وقال للصحافيين« :هناك أمور ليست لها في رأينا صلة بالوضع اإلنساني...
ولكنها ببساطة جزء من هذا الجهد المتواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي

ما يجري في مجلس الوزراء
نوع من المقايضة

في غضون ذلك ،أكد وزير البيئة محمد المشنوق لـ«البناء» أنّ
رئيس الحكومة تمام سالم لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء
إال في حال التوافق حول القضايا المطروحة ،فالمجلس ينعقد
بصيغة التوافق ،وإذا لم يحصل التفاهم بين الكتل السياسية
حول البنود الخالفية فلن تعقد الجلسة ،ال سيما أنّ عدم االتفاق
على ملفي التف ّرغ والعمداء سينعكس عدم اتفاق على بنود أخرى
كالتعيينات والتوظيفات ،ألن ما يجري هو نوع من المقايضة غير
الصحيحة.
وإذ توقع أن تنشط االتصاالت مطلع هذا األسبوع ،أكد المشنوق
أنّ العقدة هي عند الحزب التقدمي االشتراكي الذي يعتبر أنّ
الدكتور بيار يارد يجب أن يبقى في منصبه في كلية الطب.

ال حلحلة في ملف الجامعة
إال ببقاء يارد عميدا ً لكلية الطب

وأك��د النائب عالء الدين ترو لـ«البناء» أنّ موقف الحزب

هيئة التنسيق
في ضيافة جنبالط اليوم

في موازاة ذلك ،تتابع هيئة التنسيق النقابية جولتها على
رؤس��اء الكتل السياسية ،وتلتقي اليوم عصرا ً رئيس جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط في كليمنصو بعدما زارت
رئيس تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال عون أول من
أمس ،ورئيس المجلس النيابي األسبوع الفائت ،على أن تلتقي
رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة في األيام القليلة المقبلة.

 ...وتعتصم األربعاء

وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض
لـ«البناء» إنّ الهيئة «ستنفذ األربعاء المقبل عند الحادية عشرة
صباحا ً اعتصاما ً أمام وزارة التربية» ،الفتا ً إلى أن «االنتهاء من
االعتصامات والذهاب إلى تصحيح االمتحانات يتطلب تحقيق
مطالب المعلمين» .وشدد على أنّ «إقرار السلسلة من شأنه أن
يساهم في تحقيق أمان داخلي».
وأشار محفوض إلى أن قيام الهيئة بجولة على المسؤولين
كان بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب لمساعدته في ح ّل ملف السلسلة ،الفتا ً إلى أنّ هيئة
التنسيق «لن تتنازل عن أيّ حق من حقوقها التي كان من
المفترض أن تأخذها منذ ثالث سنوات» .وإذ اعتبر أنّ وزير
التربية ال يتح ّمل مسؤولية عدم إقرار السلسلة ،أشار محفوض
إلى أنّ «مخاطبته ليخاطب هو السياسيين باعتباره الوزير
المعني بالملف ال الوزير المسؤول عن التقاعس في الوصول
إلى ح ّل للملف».

حدود القوة ( ...تتمة �ص)1

حقائق الحرب ( ...تتمة �ص)1
للتدليل على أرجحية ه��ذه التوقعات ي ّذكر
العميد حطيط بحرب «إسرائيل» على حزب الله
ع��ام  ،2006إذ ح��اول الجيش اإلسرائيلي فصل
منطقة جنوب لبنان الشرقية عن منطقة جنوبه
الغربية بشن هجوم ب��ري م��درع معزز بوحدات
من المظليين اخترق الحدود في منطقة مرجعيون
واتجه إلى وادي الحجير في محاولة للوصول إلى
أعلى مجرى نهر الليطاني ،فكان أن فتك مقاتلو
المقاومة بجنوده ومظلييه ومدرعاته على طول
خط الهجوم .في هذه الهجمة الفاشلة خسر العدو
نحو ثالثين دبابة ،ش ّكلت الدافع األساس إلى طلبه
من الواليات المتحدة التعجيل في اتخاذ قرار في
مجلس األمن بوقف العمليات الحربية.
يتحصل من هذه الحقائق أن أي هجوم بري على
ّ
قطاع غزة لن يم ّكن «إسرائيل» من حسم الصراع
لمصلحتها وفرض إرادتها على فصائل المقاومة.
فالحرب م��ن تحت األرض ت��ط��و ٌر جديد وخطير
من شأنه إنتاج حقائق جديدة فوقها .صحيح
أن الهجوم البري يلحق أض��رارا ً بشرية ومادية
واسعة بالمقاومة الفلسطينية ،لكنه لن يؤدي
إل��ى قصم ظهرها .فهي ،على ما يبدو ،احتاطت
لهذا االحتمال ووضعت في حسبانها أنها قد تجد
نفسها ميدانيا ً وحيد ًة في مواجهة العدو ما حملها
على إي�لاء مسائل التنظيم والتجهيز والتسليح
والتذخير والصمود اهتماما ً كبيرا ً تجلّت نتائجه
بشك ٍل ساطع في طرائق الرد الباهر على العدوان

فريقا ً أو طائفة بل تطاول ك ّل اللبنانيين.
كذلك يكثف الرئيس بري من مشاوراته واتصاالته لعقد جلسة
تشريعية يوم الخميس المقبل للبحث في البنود الثالثة العالقة،
سلسلة الرتب والرواتب ،ورواتب موظفي القطاع العام وإصدار
سندات اليوروبوند.
وأك��دت مصادر نيابية في جبهة النضال الوطني الوطني
لـ«البناء» أنّ الحوار بين  8آذار و 14آذار عبر حركة أمل وتيار
المستقبل المتمثل بلقاءات الوزير علي حسن خليل مع السيد
تصب في خانة تذليل العقد والصعوبات التي
نادر الحريري
ّ
تحول دون عقد جلسة لمجلس النواب ،ال سيما أنّ هناك ملفات
حياتية يجب مناقشتها ،وتحتاج إلى إعادة تحريك المؤسسات.
ولفتت المصادر إلى أن ال شيء نهائياً ،فاالتفاق على سلسلة
الرتب والرواتب لم يبصر النور بعد ،وتيار المستقبل يبدي
استعداده للذهاب إل��ى الجلسة للبت في األم��ور الضرورية
كـاليوروبوند.

التقدمي االشتراكي في ما يتعلق بالعميد يارد لما يتمتع به من
كفاءة هو مبدئي .وقال« :يارد عميد بالوكالة لماذا ال يت ّم تثبيته
مثل العمداء الذين سيت ّم تعيينهم ،وعندما تنتهي واليته بعد
 11شهرا ً يت ّم تعيين آخر مكانه» .ورأى أن ال حلحلة في ملف
الجامعة إال عند االتفاق على بقاء الدكتور يارد عميدا ً لكلية
الطب.

لإلشارة إلى أنهم ربما يكونون مستعدين الستخدام القوة العسكرية في سورية».
وتابع« :على رغم أن تلك ربما ال تكون نيتهم في الوقت الحالي فإننا نواصل البحث
بقوة عن تلك المواقف ونقول بشكل صريح جدا ً لزمالئنا إننا لن نكون جزءا ً منها».
ونقل عن دبلوماسيين غربيين رفضوا االفصاح عن أسمائهم بأن مشروع القرار
المطروح ليس طموحا ً ألنه ال ينص على حرية مرور صريحة عبر الحدود .وأضافوا
أن المعابر األربعة التي ينص عليها القرار قد تسمح بتوصيل المساعدات اإلنسانية
لحوالى مليوني شخص.
وتنص مسودة القرار على تسليم المساعدات عبر  4معابر من العراق واألردن
وتركيا .وستنشئ أيضا ً آلية مراقبة لألمم المتحدة لمدة  180يوما ً لمتابعة تحميل
كل قوافل اإلغاثة اإلنسانية التي ستدخل سورية.
وكانت الحكومة السورية حذرت مجلس األمن الدولي من أن تسليم المساعدات
اإلنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون من دون موافقتها
سيكون بمثابة عدوان.

 مقابل المثال السوري في وجه «القاعدة»ب��م��ف��ردات «داع������ش» و«ال���ن���ص���رة» و«الجبهة
اإلسالمية» ،يحضر أيضا ً ما يجري في غزة،
ح��ي��ث ال م��ج��ال ل��ل��م��ق��ارن��ة ب��ال��ق��درات النارية
ّ
تسخرها
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��س��وري��ة وت��ل��ك ال��ت��ي
«إسرائيل» إلسقاط غزة أو إضعافها على األق ّل
وجلبها ذليلة للتفاوض ،ومقابل عشرات آالف
الكيلومترات المر ّبعة ال��ت��ي حسمها الجيش
ال��س��وري واسترجعها ،تعجز «إسرائيل» عن
التقدم لسنتيمترات في المناطق المفتوحة من
غزة ،وبواسطة صواريخ المقاومة تنشأ قدرة
ردع وت���وازن للرعب يشتغل لفرض معادلة
قوة بدأت تنجح للمرة الثالثة بفرض تفاهمات
تميل لمصلحة المقاومة ،منذ أن تحقق الشيء
نفسه قبل سبع س��ن��وات ،على رغ��م الفوارق
في الدعم الدولي والتف ّهم ال��ذي تبديه مواقع
دول��ي��ة ع��دة ل��دواف��ع «إس��رائ��ي��ل» ،مقابل حجم
العقوبات والعزل اللذين ووجهت بهما الحكومة

السورية ،التي فقدت سفارتها في دول عربية
ال ت��زال «إس��رائ��ي��ل» ترفع ف��ي سمائها علمها،
وعلى رغ��م التناقض ال��ذي يبدو أن��ه سياسي
حول هوية نظام الحكم في سورية ،وهو قطعا ً
خالف ذلك ،والتناقض الذي يبدو وجوديا ً في
قضية الصراع الدائر حول فلسطين.
 ميزان القوة ليس طاقة نارية ،ميزان القوىليس موقف الدول الغربية ،ميزان القوى ليس
الموقف العربي ،م��ي��زان ال��ق��وى ليس الحلف
الذي يقف فيه ك ّل طرف في الصراع أيضا ً ولو
كان محقا ً كما هو حال العراق ،ميزان القوى هو
موقع الناس وحسن التدبير ،ودرج��ة الثبات
والثقة بالنصر واليقين بالحق ،والمعنويات
ال��ت��ي تمنحها القضية لمقاتليها ،وال��ت��وازن
المعنوي الذي تنتجه بين المتحاربين.
 ك��ت��ب ري���ت���ش���ارد ه����اس رئ���ي���س مجلسالعالقات الخارجية األميركية عن محدودية
ال��ق��وة ف��ي صناعة ال��س��ي��اس��ة ،تأسيسا ً على

ما ج��رى في حربي ال��ع��راق وأفغانستان ،ما
يشبه الذي قاله الرئيس السوري بشار األسد
لمعاون وزير الخارجية األميركي وليم بيرنز
ف��ي تشرين ال��ث��ان��ي ع��ام  2002ف��ي مناقشة
فرضية ال��ح��رب على ال��ع��راق ،والفكرة ذاتها
ال��ي��وم ،تستطيع ال��ق��وة العسكرية العمياء أن
تقتل وأن تد ّمر ،لكن ما بعد ذلك ال تشتغل إال
السياسة ،وهي القدرة على التحدث مع الناس،
فماذا لديك أن تقول للناس الذين ك��ان غيرك
يحكمهم أو يستخدمهم أو يدعي تمثيلهم أو
التمترس وراءه����م ،ل��دى س��وري��ة والمقاومة
خ��ط��اب سياسي ق���ادر على تفسير موقعها
ف��ي ال��ح��رب وتقديم الطمأنينة لمن يقبعون
تحت سيطرة خصومها ،وه��و م��ا ليس بعد
ل��دى الحليف ال��ع��راق��ي ال���ذي يمثله المالكي،
وليس قطعا ً لدى خصومها العرب والدوليين
وممثلهم القاعدي في سورية ،وال لدى عدوها
«اإلسرائيلي» ليقوله للفلسطينيين.

� 166شهيداً و 1096جريح ًا ( ...تتمة �ص)1
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال ق��ي��ادي في
المقاومة إن شروط نتانياهو ال تعني
المقاومة ،ألنها «أوه��ام لن تتحقق»،
مؤكدا ً أن «المقاومة ال يمكن أن تتخلى
عن قدراتها في الدفاع عن غزة والشعب
الفلسطيني».
واعتبر القيادي في المقاومة أن
ال��ك�لام ع��ن التهدئة ف��ي ه��ذا الوقت
«خدعة إسرائيلية» ،وأن خيار المقاومة
هو مواجهة العدوان وتحقيق مطالب
الشعب الفلسطيني المشروعة».
من جهته ،كشف المتحدث باسم
حركة «حماس» سامي أبو زهري ،أنه
لم يعرض على الحركة أي مشروع
متكامل إلع�لان التهدئة ،مؤكدا ً أن ال
سبيل للحديث عن التهدئة في ظل
استمرار العدوان.
وق���ال أب��و زه���ري إن م��ن يتحدث
عن التهدئة هو اإلعالم «االسرائيلي»
وهذا ليس موقفا ً رسمياً ،مشيرا ً إلى
أن «حماس» ستدرس أي اقتراح فور
عرضه رسميا ً وما يجري محاولة لرمي
الكرة في الملعب الفلسطيني.
وأب��دى المتحدث باسم «حماس»
ت��أي��ي��د ال��ح��رك��ة ل���دع���وة «ال��ج��ه��اد
االسالمي» لعقد لقاء فلسطيني موسع،
مطالبا ً السلطة الفلسطينية بتحمل
مسؤوليتها ،وع� ّق��ب ب��ال��ق��ول« :إننا
نشعر بالخذالن من الموقف العربي
الرسمي».
وأكد أبو زهري أن المقاومة ال يمكن
ان تقبل بمعادلة هدوء مقابل هدوء،
الفتا ً إلى أن «العدوان «اإلسرائيلي»
تجاوز كل الخطوط الحمر وهناك حرب
إبادة في غزة».
عسكرياً ،كشف المتحدث باسم
ح��رك��ة ح��م��اس ع��ن وج���ود تنسيق
كبير بين األذرع العسكرية للمقاومة
الفلسطينية في الميدان ،مشيرا ً ان
لدى المقاومة نفسا ً طويالً لمواجهة
ال��ع��دوان ،ومؤكدا ً استخدامها سالح
ك��ورن��ي��ت ف��ي ت��دم��ي��ر آل��ي��ة عسكرية
ش��رق قطاع غ��زة ،وق��ال إن  5ماليين
«إسرائيلي» يعيشون في المالجئ،
مضيفا ً أن «المرحلة التي كنا نقتل فيها
من دون ثمن ولت وهذه هي المعادلة
الجديدة».
أم��ا القيادي في الجهاد اإلسالمي
خ��ال��د البطش ف��أك��د ب���دوره أن «كل
م��ا يشاع ع��ن تهدئة م��ع «اسرائيل»
غ��ي��ر ص��ح��ي��ح» .وأش����ار ف��ي حديث
«للميادين» أن «اتفاق عام  2012بات
من الماضي».
وكانت القناة «الثانية» ذك��رت أن
«إس��رائ��ي��ل» وح��رك��ة ح��م��اس «تلقتا
عرضين للوساطة ،واح��د تقدم به
مدير االستخبارات التركية ،واآلخر من
قطر ،إال أن «إسرائيل» رفضت المقترح
التركي بسبب عالقة المسؤول التركي
الوثيقة ب��إي��ران» .كما أش���ارت إلى
«تلويح رئيس الحكومة «االسرائيلية»
بنيامين نتنياهو بتصعيد الحرب
وص���وال ً إل��ى االج��ت��ي��اح ال��ب��ري إذا لم
يجر التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل
يتضمن وقفا ً تاما ً إلطالق النار ولمدة
طويلة».

ه��ذا وبعثت القيادة الفلسطينية
رس��ال��ة رسمية لألمين ال��ع��ام لألمم
المتحدة بان كي مون ،عبر ممثله في
األراضي الفلسطينية روبرت سيري،
تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني وأرضه.
وأك��د الرئيس الفلسطيني محمود
عباس أن القيادة الفلسطينية قررت
ال��ط��ل��ب رس��م��ي �ا ً م��ن األم���م المتحدة
توفير الحماية الدولية لشعب وأرض
فلسطين ،مشيرا ً الى أن «الوضع لم يعد
يحتمل الصبر أكثر من هذا« ،فإسرائيل»
أوغلت في كل شيء ،وال بد من إيقاف
عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي
بدأ في الخليل ثم في مدينة القدس ،ثم
في باقي الضفة الغربية ،وأخيرا ً في
غزة ،وهو وضع لم يعد يحتمل وعليه
أرسلنا هذه الرسالة».
وف���ي مستهل ج��ل��س��ة الحكومة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» األس��ب��وع��ي��ة ق��ال
نتنياهو إن حماس «اختارت االعتداء
على المدن «اإلسرائيلية» بالقصف
ال��ص��اروخ��ي المكثف وال��ع��ش��وائ��ي،
ون��ح��ن ن��ض��رب ح��م��اس ب��ق��وة ت��زداد
رويدا ً رويداً» ،مؤكدا ً أنه «يجب إدراك
أن العدو يختبئ في مساجد ويقيم
مستودعات لألسلحة والذخيرة في
أقبية المستشفيات وتوجد له قيادات
قرب رياض لألطفال» ،مشيرا ً إلى أن
المقاومة الفلسطينية «تستخدم سكان
قطاع غزة دروعا ً بشرية» ،مضيفا ً إن
«حماس هي التي تتحمل مسؤولة أي
مس بالمدنيين في حين أن «إسرائيل»
تأسف لذلك».
وق��ال نتنياهو إن «ال��ف��ارق بين
إسرائيل وحماس هو أننا نستخدم
المنظومات ال��م��ض��ادة للصواريخ
ل��ح��م��اي��ة س���ك���ان إس���رائ���ي���ل وه��م
يستخدمون سكان قطاع غزة لحماية
م��س��ت��ودع��ات ال��ص��واري��خ التابعة
لهم».
القسام تعهدها
ميدانياً ،نفذت كتائب ّ
وقصفت مدينة «تل أبيب» في الوقت
المحدد ال��ذي أعلنته في بيان سابق
فيما دوت صفارات االنذار فوق العديد
من المدن المحتلة ،فيما تصدى مقاومو
«القسام» للبحرية «االسرائيلية» في
منطقة السودانية على ساحل غزة،
حيث اشتبكت مجموعة القسام مع
ال��ك��وم��ان��دوس «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ذي
حاول التسلل من طريق البحر ،ويعد
هذا االشتباك األول من نوعه منذ بدء
العدوان قبل أيام على القطاع.
فيما قالت «حماس» إن مقاتليها
أط��ل��ق��وا ال��ن��ار على ال��ق��وة المعادية
قبالة الساحل ومنعوها من النزول
على الشاطئ ،وأض��اف��ت أن «إح��دى
وحداتها الخاصة وبناء على معلومات
استخباراتية نصبت مكمنا ً محكما ً
مكونا ً من أربعة مكامن فرعية لوحدة
كوماندوز بحرية تسمى «شييتت »13
معززة بمنطقة السودانية واشتبكت
معها موقعة ف��ي صفوفها خسائر
محققة وفق المقاومين الذين تمكنوا
من العودة إل��ى قواعدهم سالمين»،
كذلك عرضت الكتائب صورا ً الستهداف

مقاوميها دب��اب��ة صهيونية داخ��ل
موقع زيكيم العسكري شمال القطاع
وأصابتها إصابة مباشرة.
وف��ي السياق ذات��ه عرضت حركة
حماس شريطا ً مصورا ً تحذر فيه جنود
االحتالل من المصير الذي سيواجهونه
في ح��ال اقتحامهم ب��را ً للقطاع .وقد
أظ��ه��رت ب��ع��ض ال��م��ش��اه��د ال��ج��ن��ود
«اإلسرائيليين» وهم في مرمى قناصة
حماس.
الى ذلك ،بقي القرار «اإلسرائيلي»
بالنسبة للتوغل البري في قطاع غزة
ضبابياً ،فثمة م��ن يعتبر الحشود
العسكرية لجيش العدو على حدود
القطاع استعراضا ً وحربا ً نفسية ،بينما
يقول رأي آخر بأن «إسرائيل» ستجد
نفسها مضطرة للدخول برا ً بعد فشل
الضربات الجوية في وقف صواريخ
المقاومة ...لكن الدخول في الهجوم
البري سيكون مكلفا ً «إلسرائيل».
وأش�������ار م��ع��ه��د «س���ت���رات���ف���ور»
االستخباراتي األميركي إل��ى «م��أزق
استخباراتي تعاني منه «إسرائيل»
تجاه غ��زة ب��رز في شكل واض��ح ،من
خ�لال فشل الحملة العسكرية في
إيقاف قصف ال��ص��واري��خ» ،الفتا ً أن
«المقاومة زادت من الصواريخ ك ّما ً
ون��وع��اً» ،مضيفا ً أن «م���دى ال��م��أزق
نفسه ينسحب على الحملة البرية ،إذ
إن مدى تمددها في غزة مرتبط بكمية
المعلومات االستخباراتية في حوزة
الجيش «اإلسرائيلي» أي هجوم بري
سيخدم فصائل المقاومة».
وب��ح��س��ب ال��م��ع��ه��د أي���ض���ا ً ف��إن��ه
«سيكون ممكنا ً لها تفعيل العمليات
االس��ت��ش��ه��ادي��ة ،وت��ج��ري��ب العبوات
المجهزة ضد الدبابات ،إضافة إلى
ارت���ف���اع اح��ت��م��االت خ��ط��ف ال��ج��ن��ود
اإلسرائيليين» ،مضيفا ً أن «التجارب
البرية في السنوات األخ��ي��رة ليست
مطمئنة للجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ألن
ص��ور تدمير دب��اب��ات «الميركافا»
م��ن الجيل ال��راب��ع م��ا زال��ت حاضرة
بقوة في الذهن «اإلسرائيلي» ،حيث
استخدم ح��زب الله ف��ي ح��رب تموز
 2006صواريخ الكورنيت التي تمتلك
المقاومة الفلسطينية منها مخزونا ً
وف��ي��را ً يكفي لضرب أي هجوم بري
«إسرائيلي» وإيقافه».

الحزب الناصري ـ مصر

بدوره دان الحزب العربى الناصرى
في مصر العدوان الصهيونى الغاشم
على الشعب الفلسطينى ف��ي غ��زة،
معتبرا ً أن ه��ذا ال��ع��دوان ت��ج��اوز ك ّل
األعراف والقيم اإلنسانية واألخالقية
والقوانين الدولية ،فى تطهير عرقى ال
نظير له يت ّم على مرأى ومسمع العالم
وال أحد يحرك ساكناً ،رغم نداءات غزة
بأطفالها ونسائها وشيوخها من أجل
إنقاذ أرواح أهل القطاع الصامدين.
كما دان الحزب ،على لسان أمينه
العام أحمد حسن ،الصمت الرسمى
العربى المشبوه المتخاذل تجاه هذا
التصعيد الجبان وتسريعه أيضا ً

ل��وت��ي��رة االس��ت��ي��ط��ان وال��ت��ه��وي��د في
القدس والضفة الغربية ليزيد تأزيم
أوضاعهم؛ وكأنّ هناك تواطئا ً مقصودا
لتمكين العدو من فرض أمر واقع جديد
فى غزة وتصعيد حربه بهدف تصفية
القضية الفلسطينية.
وشدّد على ضرورة «إنقاذ ما يمكن
إنقاذه» من وضع عربى تردّى كما لم
يحدث م��ن قبل وس��ط صمت رسمى
أوسع وتصريحات حكومية هى أقرب
إلى الصمت إن لم يكن بعضها أقرب
لمناصرة العدوان.
وإذ يدعو الحزب الناصري كافة
القوى الوطنية ذات الضمير الحي فى
مصر والعالم العربي واإلسالمي بوقفة
ج���ادة وع���دم االن��ص��ي��اع للسياسات
الرسمية المتخاذلة ،فأنه يؤكد على
مركزية القضية الفلسطينية وعدالة
مطالبها فى التحرير الشامل ،داعيا
إل��ى فضح جرائم العدو الصهيوني
وسماسرة وتجار االوطان ،والتصدي
لجميع محاوالت التطبيع واالختراق
من خالل صحوة جادة تعيد البوصلة
إلى اتجاهها الصحيح.
وأكد أنّ المقاومة هى الخيار الوحيد
الذى يجب أن تتوحد خلفه ك ّل القوى
الحية لمواجهة العدو الصهيونى،
خاصة فى ظ � ّل االنحياز األعمى من
قبل المجتمع الدولى  -بما فيه األمم
المتحدة -لهذا الكيان اللقيط ،والذى
ي��ض��ع ال��م��ج��رم م��ك��ان ال��ض��ح��ي��ة...
فالصراع الحقيقى هو ص��راع وجود
وليس صراع حدود.
وطالب الحزب الناصرى بمزيد من
التعبئة حول القضية الفلسطينية ،كما
دعا الحكومة المصرية إلى فتح معبر
رف��ح بشكل دائ��م عبر تسهيل حركة
ال��م��رور من خالله ليخفف من وطأة
الحصار والقصف ،وتقديم ك ّل أشكال
الدعم المتاحة وفتح أب��واب التب ّرع
بالدم والمساعدات النقدية والعينية،
وتسهيل وصولها إلى القطاع.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء األسعار لشراء مفروشات لزوم
معملي الجيه والذوق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
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